
Титульний аркуш

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА 
ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "РАПIД"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Генеральний директор Гриненко Володимир Іванович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

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)

за              рік2019
I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти

05475156
Зрошувальна, 7, Київ, 02099

(044) 566-20-97, (044) 566-84-00
mitchenko@rapid.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Публічне акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

07.06.2021

№  180/01

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00001/APA

Річну інформацію розміщено 
на  власному веб-сайті 
учасника фондового ринку

http://rapid.com.ua/opryliud-infy-emitentom/richna-info-
emitenta/godovoy-otchet-2019/

(URL-адреса сторінки)

08.06.2021

(дата)

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 загальних зборів акціонерів, 07.06.2021, 
Протокол №9

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 інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM
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Зміст
1. Основні відомості про емітента. X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря. X

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):
    1) інформація про органи управління; X

    2) інформація про посадових осіб емітента; X

       інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

       інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

       інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення;

X

    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:

       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
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13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 
значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та 
обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної 
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
    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.

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
 обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
 передано іншій особі.

X

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    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.
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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.(до звіту)
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ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА
 КОМПАНIЯ "РАПIД"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

2) МФО банку

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

5) МФО банку

Акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ 
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»

322313

Акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ 
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»

322213

3) IBAN

6) IBAN

UA633223130000026006000025945

UA553223130000026009000022398

49.41

52.10

68.20

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Вантажний автомобільний транспорт

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Складське господарство

4. Територія (область) м. Київ

ПАТ "КВК "РАПІД"

05.04.1994

1000000,00

2. Скорочене 
найменування (за 
наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

  2358. Середня кількість працівників (осіб)
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12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

ТОВ «Ревмофарм»1) найменування

2) організаційно-правова форма

215484463) ідентифікаційний код юридичної особи

02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЗРОШУВАЛЬНА, будинок 74) місцезнаходження

5) опис: ПАТ «КВК «Рапід» має частку в статутному капіталі ТОВ «Ревмофарм», що становить 
9,35 % статутного капіталу ТОВ «Ревмофарм».  ПАТ «КВК «Рапід»  має права щодо ТОВ 
«Ревмофарм», як учасника ТОВ «Ревмофарм» відповідно до занодавства України та Статуту ТОВ 
«Ревмофарм».

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата 
призначення 

особи на посаду

корпоративного
 секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної 
на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані (телефон та 
адреса електронної пошти 
корпоративного секретаря)

1 2 3

Опис:  

, 
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18. Опис бізнесу

Товариство зареєстровано Дарницькою районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, № свiдоцтва про 
державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва - Серiя А01 № 345785 вiд 05.04.1994 р., (дата змiни 
26.04.2011р.) 10651050007000624. У 2011 роцi вiдбулась змiна найменування в зв’язку з приведенням 
дiяльностi ЗАТ «Київська виробнича компанiя «Рапiд» у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про 
акцiонернi товариства» на Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд». 
Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд» є повним правонаступником прав 
та обов’язкiв Закритого акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд». Протягом 
звiтного перiоду змін в організаційній структурі Товариства не вiдбувалось.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Основні принципи облікової політики Товариства викладені у Наказі про організацію бухгалтерського 
обліку ПАТ «КВК «Рапід» зі змінами та доповненнями до Наказу.
Облікова політика Товариства визначається відповідно до Законів України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні” міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку, інших 
законодавчих актів України, рішень Правління Товариства з питань кредитно-ресурсної, структурної та 
фінансової політики, внутрішніх документів, що визначають порядок здійснення операцій з різними 
фінансовими інструментами.
Облікова політика – це сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і 
процедур, що використовуються Публічним Акціонерним Товариством «Київська виробнича компанія 
«Рапід» (далі ПАТ «КВК «Рапід») для складання та подання фінансової звітності.
Облікова політика  ПАТ «КВК «Рапід» – документ, головною метою якого є загальна регламентація 
застосованих на практиці у Товаристві прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій обробки 
облікової інформації та документообороту. Наказ про облікову політику Товариства затверджується 
Генеральним директором Товариства. Положення облікової політики Товариства є обов’язковими для 
безумовного виконання у звітному році.
У межах чинного законодавства Положення визначає:
-DО сновні принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку та формування статей звітності,
-Dєдині методи оцінки активів, зобов’язань та інших статей балансу Товариства,
-Dпорядок нарахування доходів Товариства, критерії визнання активів сумнівними чи безнадійними до 
отримання,
-Dпорядок створення та використання спеціальних резервів (порядок списання за рахунок резервів 
безнадійної заборгованості),
-Dвимоги та вказівки щодо обліку і контролю окремих операцій.  
Основними принципами облікової політики Товариства є:
•Dповне висвітлення - усі операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-
яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки 
операцій Товариства, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею;
•Dпревалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно 
до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою;
•Dавтономність - активи та зобов'язання Товариства відокремлені від активів та зобов'язань інших 
підприємств і власників Товариства, у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власників не повинні 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу  - 235 (осіб), середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом  -  0  (осіб), чисельність працівників, які 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0, фонд оплати праці- 31913 
тис.грн..Фонд оплати працi за звiтний перiод у порівнянні з минулим періодом збільшився на 4977 тис.грн.

Інформація про чисельність працівників

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами та установами

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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відображатися у фінансової звітності Товариства;
•Dобачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або 
дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться;
•Dбезперервність - оцінка активів Товариства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність 
продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Плани скорочення масштабів діяльності Товариства 
повинні відображатися у фінансових звітах;
•Dнарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду 
потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. 
Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх 
виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
•Dпослідовність – постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики. Зміна методів обліку 
можлива лише у випадках, передбачених міжнародними стандартами та національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку, і потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових 
звітах ;
•Dісторична (фактична) собівартість   - пріоритетною є оцінка активів і пасивів за вартістю їх придбання 
чи виникнення.
Товариство веде бухгалтерський облік, складає фінансову звітність у національній валюті України. 
Активи і зобов'язання Товариства обліковуються  за вартістю їх придбання чи виникнення.
Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов’язання Товариства 
оприбутковуються та обліковуються переважно за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною або
 справедливою вартістю):
•Dза первісною або історичною вартістю: активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або 
інших форм компенсації; зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання або 
сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі звичайної 
господарської діяльності ;
•Dза справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання
 (обміну) таких активів, зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результаті 
операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; вираз “обізнані, зацікавлені та 
незалежні сторони” означає наявність добре проінформованого покупця, який має бажання купити, і добре
 проінформованого продавця, що має бажання продати, які є незалежними та діють у власних інтересах; 
приведення вартості активів у відповідність до справедливої здійснюється шляхом їх переоцінки, 
класифікації на предмет зменшення корисності та наявних кредитних ризиків.
Крім вказаних, в обліковій політиці Товариства, у залежності від характеру та змісту завдань різних 
складових його облікової системи, використовуються інші методи оцінки окремих груп активів і 
зобов’язань.
Основні засоби - це матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їх у процесі своєї 
діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних
 і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 
одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість більше 6000,00 гривень.
Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об`єкт основних засобів.
Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи визнаються в Товаристві за первісною 
вартістю. 
Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів складається з таких витрат: 
•суми, що сплачується постачальникам активів (з вирахуванням торговельних знижок) та підрядникам за 
виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); 
•реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у зв'язку з придбанням
 (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; 
•суми ввізного мита; 
•суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не 
відшкодовуються банку); 
•витрат зі страхування ризиків, пов'язаних з доставкою основних засобів; 
•витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів; 
•інших витрат, що безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні
 для використання за призначенням. 
Зміна первісної вартості допускається лише у випадках проведення витрат на поліпшення (модернізація, 
модифікація, добудова дообладнання, реконструкція) основних засобів, у результаті чого збільшуються 
майбутні економічні вигоди (з відображенням витрат за капітальними інвестиціями) та при проведенні. 
В системі обліку Товариства амортизація основних засобів нараховується за кожним окремим об’єктом із 
застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка
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 амортизується, на очікуваний період корисного використання об’єкта основних засобів та прискореного 
методу для транспортних засобів. Амортизація нараховується із застосуванням програмного забезпечення.

Нарахування амортизації за МНМА, вартістю до 6000 грн., здійснюється в день оприбуткування активу в 
розмірі 100% від його первісної вартості. 
Строк корисного використання - визначений строк, протягом якого очікується використання основних 
засобів Товариством.
Після початкового визнання облік основних засобів ведеться  за первісною вартістю (собівартістю) з 
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
Нематеріальні активи (НА) – актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та 
утримується Товариством з метою використання протягом періоду понад один рік (або одного 
операційного циклу, якщо він довший за рік) у своїй діяльності, в адміністративних цілях або надання в 
лізинг (оренду) іншим особам. 
Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами:
•авторське право та суміжні з ним права (комп'ютерні програми, програми для електронно-
обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання тощо); 
•незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи; 
•інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, використання економічних та інших 
привілеїв тощо). 
Нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю - історичною (фактичною) собівартістю 
нематеріальних активів у вигляді суми грошових коштів або справедливої вартості інших активів, 
сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) нематеріальних активів. Первісна вартість 
також включає у себе усі витрати, що пов’язані з доставкою, установкою, введенням в експлуатацію.
Зміна первісної вартості допускається лише у випадках проведення витрат на поліпшення (модернізація, 
модифікація, добудова дообладнання, реконструкція) або удосконалення нематеріальних активів, у 
результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди (з відображенням витрат за капітальними 
інвестиціями) та при проведенні. Після первісного визнання нематеріального активу його облік надалі 
здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та 
накопичених збитків від зменшення корисності.
Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснено обмін активу, або оплата зобов’язання в 
результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
В системі обліку Товариства амортизація нематеріальних активів нараховується за кожним окремим 
об’єктом із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням 
вартості, яка амортизується, на очікуваний період корисного використання об’єкта. Амортизація 
нараховується із застосуванням програмного забезпечення. 
  Облік матеріальних цінностей у Товаристві проводиться на відповідних рахунках бухгалтерського обліку
 в залежності від їх призначення, що відповідає вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 
2 «Запаси». Придбані запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Облік готової продукції 
здійснюється за собівартістю. При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінка 
здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, собівартості перших за

Основні види діяльності Товариства :
•Вантажний автомобільний транспорт;
•Складське господарство;
•Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
•Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Протягом 2018-2019 років в оперативну оренду надавались адміністративні та складські приміщення. Під 
заставу зобов’язань було надано 3 вантажних сідлових тягачі  марки IVECO STRALIS. Було укладено 
Договори фінансового лізингу на придбання у  2018 році 10 вантажних сідлових тягачів марки Mercedes-
Benz, 5 напівпричепів марки Krone та 5 напівпричепів марки Kogel, у 2019 році - 5 вантажних сідлових 
тягачів марки Mercedes-Benz,  5 напівпричепів марки  Schmitz.

Місцезнаходження основних засобів ПАТ «КВК «Рапід» - вул.Зрошувальна,7, м.Київ (юридична та 
фактична адреса підприємства). Всі виробничі потужності підприємства знаходяться на власній території. 
Компанія намагається максимально раціонально та ефективно використовувати обладнання та виробничі 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента
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потужності. ПАТ «КВК «Рапід» багато уваги приділяє екологічним аспектам впливу діяльності 
підприємства на навколишнє середовище. Компанія намагається зменшити вплив діяльності підприємства 
на навколишнє середовище. Одним з напрямків охорони довкілля є перехід від транспортних засобів типу 
Євро-3 до типу Євро-5, що є максимально екологічними в експлуатації.  ПАТ «КВК «Рапід» в своїй 
діяльності пропагує раціональне використання води. На підприємстві встановлено ліміт використання 
води, тому водні ресурси завжди використовуються тільки в межах встановленого ліміту. Товариство 
намагається ефективно управляти відходами та споживанням енергії, тобто максимально раціонально 
використовувати відходи, створені в результаті звичайної діяльності підприємства та проводить 
енергозберігаючі роботи для зменшення споживання енергії. На підприємстві з 2003 року успішно працює
 система ефективного управління якістю ISO 9001. Із січня 2008 року почала діяти система керування 
відповідно до міжнародних стандартів ISO 14001 "Система екологічного управління", ISO 45001 (BS 
OHSAS 18001) "Системи керування охороною здоров'я і безпекою персоналу", з 2015 року успішно 
пройдений сертифікаційний аудит на відповідність системи транспортної безпеки відповідно до 
міжнародного стандарту BS ISO 39001  і отримані відповідні сертифікати.

1.Нестабiльнiсть дiючого податкового законодавства; 2.Загальна економiчна криза; 3. Зростання цiн на 
пальне. Також важливим фактором є: - iнфляцiйнi процеси в економiцi, - неплатоспроможнiсть покупцiв у 
зв'зку з загальним економiчним спадом. Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та 
валютний ризик.

Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi 
впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний 
розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших 
подiй, якi перебувають поза зоною впливу товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з 
боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв товариства, а також на здатнiсть 
товариства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення.Товариство може наражатись на 
фiнансовi ризики у зв’язку зi змiною цiн на певнi види послуг. Вартiсть чистих активiв Товариства 
визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 
акцiонерних Товариств", затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих 
активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2019 р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та 
бiльша вiд нормативного. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Товариство не 
очiкує на значне зниження цiн на послуги у передбачуваному майбутньому. Товариство переглядає 
перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

На кiнець звiтного перiоду було укладено договір купівлі-продажу нових автомобілів загальною вартістю 
11133 тис. грн.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

У звiтний перiод розробок та дослiдженьТовариством не проводилось.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

На фінансовий результат Товариства за 2019 рік мало вплив зниження обсягів вантажоперевезень, 
пов’язане із зменшення кількості дозволів для проїзду територією Польщі, значні вкладення на придбання 
необоротних активів та зростання цін на пальне та запчастини.

Інша інформація

У 2020 році підприємство планує придбати 5 сідлових тягачів марки Mercedes-Benz та 5 напівпричепів 
марки SCHMITZ, що дасть можливість збільшити кількість перевезень та забезпечить зростання прибутку.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад

Загальні збори акціонерів
 Товариства

акціонери Товариста - фізичні особи, 
юридичні особи -акціонери Товариства 
відсутні.

Вищим органом Товариства є Загальні збори. 
Акціонерне товариство зобов'язане щороку 
скликати загальні збори (річні загальні збори). 
Річні Загальні збори Товариства проводяться не 
пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі 
інші загальні збори, крім річних, вважаються 
позачерговими. Акціонерами Товариства  є  
фізичні особи, які набули право власності на акції
 Товариства    і  вони володіють 100% акцій  в 
статутному капіталі  ПАТ «КВК 
«Рапід».юридичні особи -акціонери Товариства 
відсутні.

Наглядова рада 
Товариства

Члени Наглядової ради Товариства, що 
обираються загальними зборами 
акціонерів товариства, в кількості 5 осіб 
терміном на 3 роки шляхом 
кумулятивного голосування.

Мiтченко Марiя Iванiвна - Голова Наглядової 
ради  Василенко Тетяна Петрiвна - Член  
Наглядової ради  Манащенко Олексiй Кирилович 
 -Член  Наглядової ради   Олiйник Валерiй 
Анатолiйович  -Член  Наглядової ради   Яковенко
 Анатолiй Петрович  -Член  Наглядової ради
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Генеральний директор Генеральний директор є одноосібним 
виконавчим органом Товариства.

Гриненко Володимир Іванович - Генеральний 
директор

Ревійзійна комісія Ревізійна комісія у скаді трьох осіб Голова ревiзiйної комiсії - Дятел Григорiй 
Васильович Член ревiзiйної комiсiї - Перкун 
Володимир Якович Член ревiзiйної комiсiї - 
Дяченко Юрiй Дмитрович
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Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові

Рік 
народ-
ження

Стаж 
роботи 
(років)

Найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав

Освіта
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

№
з/п

Дата набуття 
повноважень 
та термін, на 
який обрано 
(призначено)

2 3 4 6 751 8
1947 54 Генеральний директор ПАТ "КВК "Рапiд", 

05475156, Генеральний директор ПАТ "КВК 
"Рапiд"

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи:До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю 
Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Зокрема до компетенції Генерального директора належить: 1) Визначення 
напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства затвердження 
оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження  квартальних, піврічних та річних  фінансових планів. 2) Затвердження річного бюджету Товариства з 
наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних бюджетів Товариства; 3) Складання та надання на 
погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; 4) Організація господарської 
діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; 5) Організаційно-технічне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення 
чергових та позачергових Загальних зборів. 6) Здійснення формування фондів, необхідних для ведення Товариством діяльності; 7) Прийняття рішення про відкриття (створення) та 
припинення діяльності (ліквідацію) структурних підрозділів Товариства, визначення напрямків їх діяльності. 8) Затвердження внутрішніх документів Товариством, функції та 
діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової 
ради. 9) Щоквартальна підготовка звітів Генерального директора для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, 
річних бюджетів, фінансовогоплану, планів капіталізації та капітальних вкладень; 10) Визначення організаційної структури Товариства; 11) Визначення засад оплати праці та 
матеріального стимулювання працівників Товариства; 12) Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на
 них завдань; 13) Прийняття рішення, в межах затвердженого Загальними зборами ліміту повноважень Генерального директора , щодо визнання безнадійною та списання 
дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської 
заборгованості; 14) Прийняття рішення, в межах затвердженого Загальними зборами ліміту повноважень Генерального директора, щодо визнання безнадійною та списання 
заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих 
втрат від операцій з цінними паперами; 15) Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, 
визначення порядку їх використання та охорони; 16) Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 17) Вирішення інших питань, за винятком тих, що 
належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; 18) Без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та 
громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії. підписувати будь-які 
договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 
19) Представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; 20) Видавати від імені 
Товариства довіреності та зобов’язання; 21) Наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них 
заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; 22) В межах своєї 

вищаГриненко Володимир 
Iванович

Генеральний директор1 17.04.2018, 7 
років
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2 3 4 6 751 8
компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення; 23) 
Встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні 
розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; 24) Підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради щодо 
виконання ними функцій членів Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів; 25) Підписувати Колективний договір; 26) Вимагати скликання 
позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; 27) Приймати участь в Загальних зборах; 28) Затверджувати 
посадові інструкції працівників Товариства; 29) Заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з 
чинним законодавством; 30) Розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Генерального директора 
Товариства; 31) Вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, 
представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково 
відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або 
видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; 32) Виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов’язані з діяльністю 
Товариства; 33) вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів 
Товариства. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління та контролю Товариства. 
Повноваження, що не є виключною компетенцією Наглядової ради, можуть бути передані Наглядовою радою до компетенції Генерального директора Товариства. Генеральний 
директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати 
розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у 
персональному складі за звiтний перiод не було.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи (років) - 54. 
Попередні посади: Генеральний директор ПАТ "КВК "Рапiд" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1949 53  Публiчне акцiонерне товариство «Київська 
виробнича компанiя «Рапiд», 05475156, 
Голова Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства «Київська виробнича
 компанiя «Рапiд»

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи: органiзовує роботу Наглядової ради; скликає та проводить засiдання Наглядової ради; представляє Наглядову раду на Загальних 
Зборах Товариства; вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; пiдписує документи вiд iменi Наглядової ради; органiзує ведення протоколу засiдань 
Наглядової ради; повiдомляє iншi органи Товариства та адресатiв про рiшення та висновки Наглядової ради; забезпечує зберiгання документiв Наглядової ради; виносить на розгляд 
Наглядової ради кандидатуру Корпоративного секретаря; пiдписує нову редакцiю Статуту Товариства, якщо Загальними зборами не визначена iнша особа.  Винагорода в грошовій 
та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  Змін у персональному складі за звiтний перiод не було.  17 квітня 2018 року річними Загальними зборами 
акціонерів Товариства було прийнято рішення про переобрання на повторний строк Голову та членів Наглядової ради Товариства. Усіх членів Наглядової ради Товариства було 
переобрано на повторний строк та не було обрано нового члена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи 
(років) - 53. Попередні посади: Голова Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд» Посадова особа не працює та не займає посад на 
будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства.

вищаМiтченко Марiя IванiвнаГолова Наглядової ради2 17.04.2018, 3 
роки
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1949 42  ПАТ "КВК "Рапiд", 05475156, член 

Наглядової Ради

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи:1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до 
порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною 
ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; 3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; 4) 
прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
6)затвердження ринкової вартості майна Товариства; 7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення 
розміру їх винагороди; 8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме 
повноваження Генерального директора; 9) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах; 10)обрання аудитора Товариства та визначення умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 11)визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 
строків виплати дивідендів; 12)визначення дати складання переліку акціонерів: а) які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, б) які мають право на участь у 
Загальних зборах; 13)вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб; 14)вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 
Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 15)прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 
16)визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або 
викупу акцій; 17)прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг; 18)прийняття 
рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх 
послуг; 19)надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка є власником контрольного пакета акцій 
Товариства; 20)затвердження річних звітів, які подають Генеральний директор та Ревізійна комісія; 21)внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та 
покриття збитків; 22)прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах; 
23)виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть 
вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  Змін у 
персональному складі за звiтний перiод не було.  17 квітня 2018 року річними Загальними зборами Товариства було прийнято рішення про переобрання на повторний строк  і членів 
Наглядової ради Товариства. Усіх членів Наглядової ради Товариства було переобрано на повторний строк та не було обрано нового члена. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи (років) - 42. Попередні посади: член Наглядової ради ПАТ "КВК "РАПІД" Посадова особа не працює та не 
займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства.

середня спеціальнаВасиленко Тетяна 
Петрiвна

Член Наглядової ради3 17.04.2018, 3 
роки

© SMA 054751562019 р. 



2 3 4 6 751 8
1949 45  ПАТ "КВК "Рапiд", 05475156, член 

Наглядової Ради

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи: 1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до 
порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною 
ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; 3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; 4) 
прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
6)затвердження ринкової вартості майна Товариства; 7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення 
розміру їх винагороди; 8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме 
повноваження Генерального директора; 9) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах; 10)обрання аудитора Товариства та визначення умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 11)визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 
строків виплати дивідендів; 12)визначення дати складання переліку акціонерів: а) які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, б) які мають право на участь у 
Загальних зборах; 13)вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб; 14)вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 
Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 15)прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 
16)визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або 
викупу акцій; 17)прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг; 18)прийняття 
рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх 
послуг; 19)надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка є власником контрольного пакета акцій 
Товариства; 20)затвердження річних звітів, які подають Генеральний директор та Ревізійна комісія; 21)внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та 
покриття збитків; 22)прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах; 
23)виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть 
вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  Змін у 
персональному складі за звiтний перiод не було.  17 квітня 2018 року річними Загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення про переобрання на повторний 
строк членів Наглядової ради Товариства. Усіх членів Наглядової ради Товариства було переобрано на повторний строк та не було обрано нового члена.  Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи (років) - 45 . Попередні посади: член Наглядової Ради ПАТ "КВК "Рапiд". Посадова особа не 
працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства.

середняМанащенко Олексiй 
Кирилович

Член Наглядової ради4 17.04.2018, 3 
роки
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1960 42 ПАТ "КВК "Рапiд", 05475156, Член 

Наглядової ради

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи: 1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до 
порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною 
ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; 3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; 4) 
прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
6)затвердження ринкової вартості майна Товариства; 7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення 
розміру їх винагороди; 8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме 
повноваження Генерального директора; 9) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах; 10)обрання аудитора Товариства та визначення умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 11)визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 
строків виплати дивідендів; 12)визначення дати складання переліку акціонерів: а) які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, б) які мають право на участь у 
Загальних зборах; 13)вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб; 14)вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 
Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 15)прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 
16)визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або 
викупу акцій; 17)прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг; 18)прийняття 
рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх 
послуг; 19)надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка є власником контрольного пакета акцій 
Товариства; 20)затвердження річних звітів, які подають Генеральний директор та Ревізійна комісія; 21)внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та 
покриття збитків; 22)прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах; 
23)виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть 
вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів.  Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  Змін у 
персональному складі за звiтний перiод не було.  17 квітня 2018 року річними Загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення про переобрання на повторний 
строк членів Наглядової ради Товариства. Усіх членів Наглядової ради Товариства було переобрано на повторний строк та не було обрано нового члена . Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи (років) - 42. Попередні посади: Член Наглядової ради ПАТ "КВК "Рапiд". Посадова особа не 
працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є  акціонером Товариства.

середня спеціальнаОлiйник Валерiй 
Анатолiйович

Член Наглядової ради5 17.04.2018,  3 
роки
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1950 44  ПАТ "КВК "Рапiд", 05475156, Член 

Наглядової ради

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи - 1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до 
порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною 
ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; 3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; 4) 
прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
6)затвердження ринкової вартості майна Товариства; 7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення 
розміру їх винагороди; 8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме 
повноваження Генерального директора; 9) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах; 10)обрання аудитора Товариства та визначення умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 11)визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 
строків виплати дивідендів; 12)визначення дати складання переліку акціонерів: а) які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, б) які мають право на участь у 
Загальних зборах; 13)вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб; 14)вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 
Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 15)прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 
16)визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або 
викупу акцій; 17)прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг; 18)прийняття 
рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх 
послуг; 19)надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка є власником контрольного пакета акцій 
Товариства; 20)затвердження річних звітів, які подають Генеральний директор та Ревізійна комісія; 21)внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та 
покриття збитків; 22)прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах; 
23)виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть 
вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів.   Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у 
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод  - 17 квітня 2018 року річними Загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення про переобрання на 
повторний строк членів Наглядової ради Товариства. Усіх членів Наглядової ради Товариства було переобрано на повторний строк та не було обрано нового члена.  Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи (років) - 44. Попередні посади: Член Наглядової ради ПАТ "КВК "Рапiд". 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства.

середняЯковенко Анатолiй 
Петрович

Член Наглядової ради6 17.04.2018, 3 
роки
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1959 41  ПАТ "КВК "Рапiд", 05475156, Голова 

ревiзiйної комiсiї

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв регулюючих фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової Ради 
Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту 
iнтересiв клiєнтiв; контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх 
нормативних документiв.Обов.язки: проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси
 i майна; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань; щорiчно готувати висновок за 
результатами фiнансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства; дiяти в межах 
повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на пiдставi законодавства України. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Загальний стаж роботи (років) - 41. Попередні посади: Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "КВК "Рапiд" . Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 
підприємствах.

вищаДятел Григорiй 
Васильович

Голова Ревізійної комісії7 22.04.2017, 3 
роки

1961 37 член ревiзiйної комiсiї ПАТ "КВК "Рапiд", 
05475156, член ревiзiйної комiсiї

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи : ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, Генерального директора, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на 
вимогу акціонерів Товариства. Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою Генерального директора, Ревізійна комісія інформує Наглядову раду та звітує про таку 
перевірку на найближчих Загальних зборах. Члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов’язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх 
бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), 
отримувати особисті пояснення від посадових осіб та працівників Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого 
органу у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізійна комісія має право організовувати перевірку та підтвердження 
достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним 
законодавством України. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання Загальних 
зборів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного 
Загальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії в установлених випадках присутніми на Загальних 
зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Загальний стаж роботи (років) -37.  Попередні посади: член ревiзiйної комiсiї ПАТ "КВК "Рапiд" . Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

середняПеркун Володимир 
Якович

Член Ревізійної комісії8 22.04.2017, 3 
роки
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1951 55 ПАТ "КВК "Рапiд", 05475156, член ревiзiйної 

комiсiї

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи : ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, Генерального директора, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на 
вимогу акціонерів Товариства. Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою Генерального директора, Ревізійна комісія інформує Наглядову раду та звітує про таку 
перевірку на найближчих Загальних зборах. Члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов’язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх 
бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), 
отримувати особисті пояснення від посадових осіб та працівників Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого 
органу у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізійна комісія має право організовувати перевірку та підтвердження 
достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним 
законодавством України. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання Загальних 
зборів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного 
Загальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії в установлених випадках присутніми на Загальних 
зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Загальний стаж роботи (років) - 55. Попередні посади: член ревiзiйної комiсiї ПАТ "КВК "Рапiд" . Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

вищаДяченко Юрiй ДмитровичЧлен Ревізійної комісії9 22.04.2017, 3 
роки

1966 32 Заступник головного бухгалтера ПАТ "КВК 
"РАПIД", 05475156, Заступник головного 
бухгалтера ПАТ "КВК "РАПIД"

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи : органiзує бухгалтерський облiк та фiнансову дiяльнiсть товариства, забезпечує складання фiнансової звiтностi, здiйснює 
контроль за рацiональним економним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв, збереженням матерiальних цiнностей i основних засобiв. Винагорода в грошовій та в 
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  Змін у персональному складі за звiтний перiод не було.  21.03.2018 року Наказом Генерального директора 
Товариства прийнято рiшення про призначення на посаду виконуючого обов’ язки головного бухгалтера Товариства, в зв.язку зі звільненням Головного бухгалтера Товариства. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи (років) - 32. Попередні посади: Заступник головного бухгалтера 
ПАТ "КВК "РАПIД". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

вищаЛебединець Наталiя 
Iванiвна

виконуючий обов.язки Головного 
бухгалтера

10 21.03.2018, до 
призначення 
Головного 
бухгалтера
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Прізвище, ім’я, по батькові Кількість
 акцій 
(шт.)

Від загальної
 кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

привілейо-
вані іменні

Кількість за типами акційПосада
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

2 3 4 5 61
Гриненко Володимир Iванович 43005 86,01 43005 0Генеральний 

директор

Дятел Григорiй Васильович 8 0,016 8 0Голова Ревізійної 
комісії

Манащенко Олексiй Кирилович 6 0,012 6 0Член Наглядової ради

Мiтченко Марiя Iванiвна 5 0,01 5 0Голова Наглядової 
ради

Дяченко Юрiй Дмитрович 5 0,01 5 0Член Ревізійної 
комісії

Перкун Володимир Якович 5 0,01 5 0Член Ревізійної 
комісії
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2 3 4 5 61
Яковенко Анатолiй Петрович 5 0,01 5 0Член Наглядової ради

Олiйник Валерiй Анатолiйович 5 0,01 5 0Член Наглядової ради

Василенко Тетяна Петрiвна 5 0,01 5 0Член Наглядової ради

Лебединець Наталiя Iванiвна 0 0 0 0виконуючий 
обов.язки Головного 
бухгалтера
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3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Винагороди та компенсації посадовим особам у звітному періоді не нараховувались та не 
виплачувались.

Зміст інформації:
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

Гриненко Володимир Iванович 86,01

Бiлан Анатолiй Iванович 0,018

Василенко Тетяна Петрiвна 0,01

Мiтченко Марiя Iванiвна 0,01

Сабар Володимир Iванович 0

Губарець Станiслав Антонович 0

Богдан Анатолiй Григорович 0

Ващук Олексiй Григорович 0

86,048Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

Діяльність Товариства зосереджена на оптимізації внутрішніх процесів, підвищенні якості технічного 
обслуговування та ремонту автотранспортних засобів,  розширенню парку вантажного автомобільного 
транспорту.

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Публічне  акціонерне товариство «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА 
КОМПАНІЯ «РАПІД» (скорочено – ПАТ «КВК «РАПІД») створено у формі публічного акціонерного 
товариства згідно з Законом України «Про акціонерні товариства».  Метою діяльності ПАТ «КВК 
«РАПІД» є здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та 
особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі 
соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його 
розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом 
Товариства.  Основними напрямками діяльності Товариства в 2019 році були: Вантажний автомобільний 
транспорт; •
Складське господарство; •
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.  

Стаття доходівКод рядкаЗа звітний періодПитома вага, %
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)200014917485,3
Інші операційні доходи21202343213,4
Інші фінансові доходи   222013030,7
Інші доходи22408720,5
Разом доходів174781,00100

Найбільшу питому вагу у структурі доходів у 2019 р. займає чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) - 85,3%.

За 2019 рік доходи ПАТ «КВК «Рапід» сформовані в основному за рахунок (група товарів -сума доходу в 
тис. грн/ питома вага, %): 
Вантажний автомобільний транспорт - 132336,1 / 75,7 %;
Складське господарство - 10104,2 / 5,8%;
Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів - 5257,1 / 3,0 %;
Надання в оренду й експлуатацію власного чи  орендованого нерухомого майна - 13935,0 / 8,0%;
Торгівля автомобілями та легковими автотранспортнимизасобами - 870,3 / 0,5%
Реалізація іноземної валюти та позитивні курсові різниці - 7848,7 / 4,5%
Інші доходи - 4429,6 / 2,5%.
ВСЬОГО ДОХОДІВ - 174781,0 / 100,00%.

Найбільшу питому вагу у структурі за видами доходів у 2019 р. займають доходи від вантажних 
автоперевезень - 75,7%. 
Сума експортних операцій за 2019 рік складає 74984 тис.грн, що становить 50% в загальному обсязі 
продаж.   
З  метою збільшення  обсягу доходу  ведеться  постійна  робота  по   вивченню можливостей  щодо 
оновлення транспортних засобів.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів, що до похідних цінних паперів;

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

Товариство постійно контролює можливі кредитні ризики, систематично здійснює моніторинг статусу 
ліквідності та стану грошових потоків.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування
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Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: 1.Нестабiльнiсть дiючого податкового 
законодавства; 2.Загальна економiчна криза; 3. Зростання цiн на пальне. Також важливим фактором є: - 
iнфляцiйнi процеси в економiцi, - неплатоспроможнiсть покупцiв у зв'зку з загальним економiчним 
спадом.Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик.

Власний кодекс корпоративного управління на ПАТ «КВК «РАПІД» не затверджувався.

Власний кодекс корпоративного управління  Товариства відсутній. Товариство добровільно вирішило 
застосовувати  кодекс корпоративного управління  ПРАТ «Страхова компанія «Євроінс Україна». Текст 
кодексу  корпоративного управління ПРАТ «Страхова компанія «Євроінс Україна» розміщений на веб-
сайті з  адресою: euroins.com.ua.

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi чинним законодавством вимоги 
немає.

Відповідно до Кодексу корпоративного управління ПРАТ «Страхова компанія «Євроінс Україна» 
Товариство у своїй діяльності дотримується принципів корпоративного управління, спрямованих на 
захист прав і законних інтересів акціонерів, досягнення порозуміння між акціонерами, співробітниками, 
партнерами, збільшення активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості. 
Корпоративне управління Товариства базується на принципах своєчасного розкриття інформації про 
Товариство, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та 
управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами, посадовими 
особами, на принципі ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою 
захисту прав та законних інтересів акціонерів та співробітників Товариства. Товариство вважає, що 
наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених
 принципах та регламентується Кодексом і внутрішніми документами Товариства, має вплив на 
підвищення її ринкової вартості та ефективності роботи, сприяє прибутковості та фінансовій стабільності, 
збільшенню довіри з боку акціонерів та побудові довгострокової співпраці з партнерами Товариства, 
органами влади.  Протягом  2019 року  Товариство   дотримувалось   принципів   та   положень    Кодексу 
корпоративного управління ПРАТ «Страхова компанія «Євроінс Україна».  Відхилень від принципів   та   
положень  Кодексу   корпоративного управління не відбувалось.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

19.04.2019

99,46

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення 
про припинення їх повноважень. 2.Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.  3.Про 
затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства. 4.Про розгляд звіту Дирекції за 2018 рік та 
затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
затвердження основних напрямків діяльності  на 2019 рік. 5.Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства, 
затвердження заходів за результатами його розгляду 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
6.Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018, прийняття рішення за наслідками 

X

річні позачергові
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розгляду звіту. 7.Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 8.Розгляд висновків зовнішнього
 аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9.Про розподіл прибутку та 
збитків Товариства  за підсумками 2018 року, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням 
вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2018 році. 10.Про затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства». 11.Про 
затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка 
уповноважується  на підписання цих контрактів. 12.Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради 
Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
13.Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства. 
14.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозицій до переліку питань порядку денного
 не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: Протягом звітного періоду Товариством були проведені 
лише річні загальні збори, які відбулись 19.04.2019  року та мали кворум  99,46 %  з зазначеним вище порядком 
денним та наступними прийнятими рішеннями: 1.Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства 
у складі 3 працівників Товариства: Голова лічильної комісії Старенчук Олексій Якович (акціонер Товариства) та 
члени  лічильної комісії Васильєва Світлана Андріївна (за довіреністю) та Литвиненко Галина Миколаївна (за 
довіреністю). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення 
загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрали Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – 
Мітченко М.І., секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства -  Василенко Т.П. 3. Затвердити наступний
 порядок проведення річних Загальних зборів  Товариства. 
При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок: доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 
5хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин. Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню 
Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням 
прізвища. 
За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при 
реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку 
голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування 
по цьому питанню Порядку денного. Голосування з усіх питань Порядку денного проводиться за принципом: одна  
проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не 
обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід
 викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. По всіх 
питаннях Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у Загальних зборах. Затвердили звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2018 рік, заходи за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. 4.2. 
Визнали роботу Дирекції за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.5.1. Затвердили звіт Наглядової Ради 
Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2018 рік. 5.2. Визнали роботу Наглядової Ради Товариства за 
наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною. 6.1. Затвердили звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та 
заходи за результатами його розгляду за 2018 рік. 6.2. Визнали роботу ревізійної комісії Товариства за наслідками 
розгляду звіту за 2018 рік задовільною. 7. Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік. 8. Затвердили 
висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та визнати роботу зовнішнього аудиту задовільною. 8. 
Затвердили «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2018 р. та виплатити дивіденди в розмірі  2 грн.00 коп. 
на 1 акцію. 9. Затвердили «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2018 р. та виплатити дивіденди в розмірі  
2 грн.00 коп. на 1 акцію. 10. Затвердили «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства». 11.  11.1. 
Затвердили умови контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства; 11.2. Обрали особою, яка 
уповноважується  на підписання цих контрактів Генерального директора ПАТ «КВК» Рапід» Гриненко В.І. 12. В 
зв’язку з тим, що Положення про винагороду Товариства Загальні збори акціонерів Товариства не затверджували, 
винагорода членам Наглядової ради не нараховувалась, прийнято рішення не затверджувати звіт про винагороду 
членів Наглядової ради Товариства. 13. 13.1. В зв’язку з тим, що Положення про винагороду членів Наглядової ради 
та Дирекції Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства не затверджувались, внесення змін до 
Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства не є доцільним.  13.2. Не вносити зміни 
до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства. Надати згоду на вчинення 
Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна 
або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв, зокрема правочини наступного 
характеру: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв 
фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо 
пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням 
виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо 
розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне 
управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою 
iз сторiн.
Позачергові Загальні збори не скликались та не проводились.
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X

Інше (зазначити): д/н

X

Інше (зазначити): д/н

Інше (зазначити): д/н

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 Так  Ні

X

 Так  Ні

X

X

 Так  Ні

 Так  Ні

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні

X

X

Виконавчий орган X

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

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

Інше (зазначити): Позачергові загальні збори не скликались та не проводились

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачергові загальні збори не скликались та не проводились

Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів в кількості 5 осіб терміном
 на 3 роки шляхом кумулятивного голосування.   Генеральний директор є одноосібним виконавчим 
органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання 
рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор обирається 
Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування строком на 7 років і виконує свої повноваження 
на підставі трудового договору з Товариством. Від імені Товариства такий договір  підписує Голова 
Наглядової ради. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і
 не є членом Наглядової ради, Ревізійної комісії чи іншого органу Товариства.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
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Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової 

ради
Функціональні обов'язки члена наглядової радиНезалежний

 член 
наглядової 

ради

Так Ні

Залежний 
член 

наглядової 
ради

Мiтченко Марiя Iванiвна Органiзовує роботу Наглядової ради; скликає та 
проводить засiдання Наглядової ради; представляє 
Наглядову раду на Загальних
Зборах Товариства; вiдкриває Загальнi збори, органiзовує 
обрання секретаря Загальних зборiв; пiдписує документи 
вiд iменi Наглядової ради; органiзує ведення протоколу 
засiдань
Наглядової ради; повiдомляє iншi органи Товариства та 
адресатiв про рiшення та висновки Наглядової ради; 
забезпечує зберiгання документiв Наглядової ради; 
виносить на розгляд
Наглядової ради кандидатуру Корпоративного секретаря; 
пiдписує нову редакцiю Статуту Товариства, якщо 
Загальними зборами не визначена iнша особа.

X
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Василенко Тетяна Петрiвна Повноваження та обов''язки посадової особи:1) підготовка
 порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення 
про дату їх проведення та про включення пропозицій до
порядку денного, крім скликання акціонерами 
позачергових Загальних зборів; 2) прийняття рішення про
 проведення чергових та позачергових Загальних зборів за
 власною
ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією 
Генерального директора; 3) прийняття рішення про 
анулювання акцій чи продаж раніше викуплених 
товариством акцій; 4)
прийняття рішення про розміщення Товариством інших 
цінних паперів, крім акцій; 5) прийняття рішення про 
викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних
 паперів;
6)затвердження ринкової вартості майна Товариства; 7) 
затвердження умов цивільно-правових, трудових 
договорів, які укладатимуться з Генеральним директором,
 встановлення
розміру їх винагороди; 8) прийняття рішення про 
відсторонення Генерального директора від виконання 
його повноважень та обрання особи, яка тимчасово 
здійснюватиме
повноваження Генерального директора; 9) обрання 
реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на 
Загальних зборах; 10)обрання аудитора Товариства та 
визначення умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
 оплати його послуг; 11)визначення дати складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
порядку та
строків виплати дивідендів; 12)визначення дати 
складання переліку акціонерів: а) які мають бути 
повідомлені про проведення Загальних зборів, б) які 
мають право на участь у
Загальних зборах; 13)вирішення питань про участь 
Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування 
інших юридичних осіб; 14)вирішення питань, 
передбачених ч. 4 ст. 84
Закону України «Про акціонерні товариства», в разі 
злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 
Товариства; 15)прийняття рішення про вчинення значних 
правочинів;
16)визначення ймовірності визнання Товариства 
неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок 
виплати дивідендів або
викупу акцій; 17)прийняття рішення про обрання 
оцінювача майна Товариства та затвердження умов 
відповідного договору, встановлення розміру оплати його 
послуг; 18)прийняття
рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів 
Товариства або депозитарія цінних паперів та 
затвердження умов відповідних договорів, встановлення 
розміру оплати їх
послуг; 19)надсилання акціонерам Товариства пропозицій
 про придбання належних їм акцій особою (особами, що 
діють спільно), яка є власником контрольного пакета 
акцій
Товариства; 20)затвердження річних звітів, які подають 
Генеральний директор та Ревізійна комісія; 21)внесення 
пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку 
та
покриття збитків; 22)прийняття рішення щодо політики 

X
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Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів 
виплати дивідендів для затвердження на Загальних 
зборах;
23)виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій
 раді Загальними зборами. Питання, що належать до 
виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не 
можуть
вирішуватися іншими органами Товариства, крім 
Загальних Зборів.
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Манащенко Олексiй Кирилович Повноваження та обов''язки посадової особи:1) підготовка
 порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення 
про дату їх проведення та про включення пропозицій до
порядку денного, крім скликання акціонерами 
позачергових Загальних зборів; 2) прийняття рішення про
 проведення чергових та позачергових Загальних зборів за
 власною
ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією 
Генерального директора; 3) прийняття рішення про 
анулювання акцій чи продаж раніше викуплених 
товариством акцій; 4)
прийняття рішення про розміщення Товариством інших 
цінних паперів, крім акцій; 5) прийняття рішення про 
викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних
 паперів;
6)затвердження ринкової вартості майна Товариства; 7) 
затвердження умов цивільно-правових, трудових 
договорів, які укладатимуться з Генеральним директором,
 встановлення
розміру їх винагороди; 8) прийняття рішення про 
відсторонення Генерального директора від виконання 
його повноважень та обрання особи, яка тимчасово 
здійснюватиме
повноваження Генерального директора; 9) обрання 
реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на 
Загальних зборах; 10)обрання аудитора Товариства та 
визначення умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
 оплати його послуг; 11)визначення дати складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
порядку та
строків виплати дивідендів; 12)визначення дати 
складання переліку акціонерів: а) які мають бути 
повідомлені про проведення Загальних зборів, б) які 
мають право на участь у
Загальних зборах; 13)вирішення питань про участь 
Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування 
інших юридичних осіб; 14)вирішення питань, 
передбачених ч. 4 ст. 84
Закону України «Про акціонерні товариства», в разі 
злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 
Товариства; 15)прийняття рішення про вчинення значних 
правочинів;
16)визначення ймовірності визнання Товариства 
неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок 
виплати дивідендів або
викупу акцій; 17)прийняття рішення про обрання 
оцінювача майна Товариства та затвердження умов 
відповідного договору, встановлення розміру оплати його 
послуг; 18)прийняття
рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів 
Товариства або депозитарія цінних паперів та 
затвердження умов відповідних договорів, встановлення 
розміру оплати їх
послуг; 19)надсилання акціонерам Товариства пропозицій
 про придбання належних їм акцій особою (особами, що 
діють спільно), яка є власником контрольного пакета 
акцій
Товариства; 20)затвердження річних звітів, які подають 
Генеральний директор та Ревізійна комісія; 21)внесення 
пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку 
та
покриття збитків; 22)прийняття рішення щодо політики 

X
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Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів 
виплати дивідендів для затвердження на Загальних 
зборах;
23)виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій
 раді Загальними зборами. Питання, що належать до 
виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не 
можуть
вирішуватися іншими органами Товариства, крім 
Загальних Зборів
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Олiйник Валерiй Анатолiйович Повноваження та обов''язки посадової особи:1) підготовка
 порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення 
про дату їх проведення та про включення пропозицій до
порядку денного, крім скликання акціонерами 
позачергових Загальних зборів; 2) прийняття рішення про
 проведення чергових та позачергових Загальних зборів за
 власною
ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією 
Генерального директора; 3) прийняття рішення про 
анулювання акцій чи продаж раніше викуплених 
товариством акцій; 4)
прийняття рішення про розміщення Товариством інших 
цінних паперів, крім акцій; 5) прийняття рішення про 
викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних
 паперів;
6)затвердження ринкової вартості майна Товариства; 7) 
затвердження умов цивільно-правових, трудових 
договорів, які укладатимуться з Генеральним директором,
 встановлення
розміру їх винагороди; 8) прийняття рішення про 
відсторонення Генерального директора від виконання 
його повноважень та обрання особи, яка тимчасово 
здійснюватиме
повноваження Генерального директора; 9) обрання 
реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на 
Загальних зборах; 10)обрання аудитора Товариства та 
визначення умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
 оплати його послуг; 11)визначення дати складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
порядку та
строків виплати дивідендів; 12)визначення дати 
складання переліку акціонерів: а) які мають бути 
повідомлені про проведення Загальних зборів, б) які 
мають право на участь у
Загальних зборах; 13)вирішення питань про участь 
Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування 
інших юридичних осіб; 14)вирішення питань, 
передбачених ч. 4 ст. 84
Закону України «Про акціонерні товариства», в разі 
злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 
Товариства; 15)прийняття рішення про вчинення значних 
правочинів;
16)визначення ймовірності визнання Товариства 
неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок 
виплати дивідендів або
викупу акцій; 17)прийняття рішення про обрання 
оцінювача майна Товариства та затвердження умов 
відповідного договору, встановлення розміру оплати його 
послуг; 18)прийняття
рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів 
Товариства або депозитарія цінних паперів та 
затвердження умов відповідних договорів, встановлення 
розміру оплати їх
послуг; 19)надсилання акціонерам Товариства пропозицій
 про придбання належних їм акцій особою (особами, що 
діють спільно), яка є власником контрольного пакета 
акцій
Товариства; 20)затвердження річних звітів, які подають 
Генеральний директор та Ревізійна комісія; 21)внесення 
пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку 
та
покриття збитків; 22)прийняття рішення щодо політики 
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Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів 
виплати дивідендів для затвердження на Загальних 
зборах;
23)виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій
 раді Загальними зборами. Питання, що належать до 
виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не 
можуть
вирішуватися іншими органами Товариства, крім 
Загальних Зборів
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Яковенко Анатолiй Петрович Повноваження та обов''язки посадової особи:1) підготовка
 порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення 
про дату їх проведення та про включення пропозицій до
порядку денного, крім скликання акціонерами 
позачергових Загальних зборів; 2) прийняття рішення про
 проведення чергових та позачергових Загальних зборів за
 власною
ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією 
Генерального директора; 3) прийняття рішення про 
анулювання акцій чи продаж раніше викуплених 
товариством акцій; 4)
прийняття рішення про розміщення Товариством інших 
цінних паперів, крім акцій; 5) прийняття рішення про 
викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних
 паперів;
6)затвердження ринкової вартості майна Товариства; 7) 
затвердження умов цивільно-правових, трудових 
договорів, які укладатимуться з Генеральним директором,
 встановлення
розміру їх винагороди; 8) прийняття рішення про 
відсторонення Генерального директора від виконання 
його повноважень та обрання особи, яка тимчасово 
здійснюватиме
повноваження Генерального директора; 9) обрання 
реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на 
Загальних зборах; 10)обрання аудитора Товариства та 
визначення умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
 оплати його послуг; 11)визначення дати складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
порядку та
строків виплати дивідендів; 12)визначення дати 
складання переліку акціонерів: а) які мають бути 
повідомлені про проведення Загальних зборів, б) які 
мають право на участь у
Загальних зборах; 13)вирішення питань про участь 
Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування 
інших юридичних осіб; 14)вирішення питань, 
передбачених ч. 4 ст. 84
Закону України «Про акціонерні товариства», в разі 
злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 
Товариства; 15)прийняття рішення про вчинення значних 
правочинів;
16)визначення ймовірності визнання Товариства 
неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок 
виплати дивідендів або
викупу акцій; 17)прийняття рішення про обрання 
оцінювача майна Товариства та затвердження умов 
відповідного договору, встановлення розміру оплати його 
послуг; 18)прийняття
рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів 
Товариства або депозитарія цінних паперів та 
затвердження умов відповідних договорів, встановлення 
розміру оплати їх
послуг; 19)надсилання акціонерам Товариства пропозицій
 про придбання належних їм акцій особою (особами, що 
діють спільно), яка є власником контрольного пакета 
акцій
Товариства; 20)затвердження річних звітів, які подають 
Генеральний директор та Ревізійна комісія; 21)внесення 
пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку 
та
покриття збитків; 22)прийняття рішення щодо політики 
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Інше (зазначити): А)Члени Наглядової ради обираються з числа дiєздатних акцiонерiв; Б) Член наглядової ради не 
може бути одночасно членом iншого органу Товариства

З питань аудиту

З питань призначень

З винагород

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

X

X

X

Так Ні

X

X

X

X

X

X

Чи проведені засідання наглядової ради?

Інше (зазначити): Комітетів не створено

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Комітетів не створено

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так Ні

Комітетів не створено

Загальний опис прийнятих на них рішень: У звітному періоді проводились засідання Наглядової ради Товариства  з 
питань прийняття рішення про проведення  річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КВК «РАПІД»; обрали 
незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства; затвердили Звіт про корпоративне управління Товариства; 
затвердили порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства; затвердили бюлетені для голосування на 
річних Загальних зборах акціонерів; розглянули аудиторський висновок зовнішнього аудиту Товариства та 
затвердили рекомендації Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора 
Товариства за 2018 рік для прийняття рішення щодо його затвердження; затвердили звіт Дирекції за 2018 рік; 
затвердили звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік; затвердили звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за
 2018 рік; затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік; встановили дату складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями Товариства за підсумками 2018 року; 
встановили порядок та строки виплати дивідендів за простими акціями Товариства за підсумками 2018 року та 
порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 
підсумками 2018 року;  затвердили текст повідомлення про порядок виплати дивідендів за підсумками 2018 року за 
простими іменними акціями Товариства тощо.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради 
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Голосування на засіданнях Наглядової ради 
проходить шляхом простого голосуванням членів Наглядової ради;
Діяльність Наглядової ради не зумовила зміни у фінансово-господарській дійльності Товариства

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: Комітетів не створено

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Оцінка роботи наглядової ради: Роботу Наглядової ради визнано задовільною.

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

Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів 
виплати дивідендів для затвердження на Загальних 
зборах;
23)виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій
 раді Загальними зборами. Питання, що належать до 
виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не 
можуть
вирішуватися іншими органами Товариства, крім 
Загальних Зборів.
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X

Інше (зазначити): немає

X

Інше (зазначити): Немає

так, створено ревізійну 
комісію

1

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

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

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена

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

Так Ні

X

X

X

Так Ні

X

X

X

3

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

Дирекція, в особі Генерального директора,  здійснювала управління поточною діяльністю Товариства, Діяльність 
Дирекції в особі  не зумовила зміни у фінансово-господарській дійльності 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

Роботу Дирекції за звітний період визнано задовільною.

Оцінка роботи виконавчого органу

У Товаристві створено Ревізійну комісію у складі 3 осіб, інших систем внутрішнього контролю і управління ризиками
 емітента не створено.

Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Виконавчий орган Товариства - одноосібний - 
Генеральний директор Гриненко Володимир Іванович

Генеральний директор  здійснює управління поточною 
діяльністю Товариства, несе відповідальність за ефективність 
його  роботи згідно з принципами, встановленими Статутом, 
рішеннями Загальних зборів акціонерів  відповідно до вимог 
законодавства. За підсумками календарного року Генеральний
 директор звітує перед черговими Загальними зборами 
акціонерів про проведену роботу.
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так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

так

так

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)

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)

X

X

X

X

Інше (зазначити): Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю про товариство

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про порядок розподілу прибутку

Так Ні

X

X
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так

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

так

так

так

так

так

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого 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
Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками голосуючих акцій
Інформація про склад органів 
управління товариства
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

так

X

X

Інше (зазначити): немає

X

Інше (зазначити): немає

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

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

Не проводились взагалі

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

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

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих 
акцій

Так Ні

X

X

Так Ні

X

Так Ні

X

X

X

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

№
з/п

Гриненко Володимир Iванович немає 86,011

Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів в кількості 5 осіб терміном
 на 3 роки шляхом кумулятивного голосування. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про 
дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 
Додаткові підстави для припинення повноважень членів Наглядової ради встановлюються положенням 
про Наглядову раду. Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може 
прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради, також 
припиняються без рішення загальних зборів акціонерів у випадках: фізичної неможливості виконання 
обов'язків; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім; набрання 
законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що 
виключає виконання ним обов’язків члена Наглядової ради Товариства; в разі надання про себе завідомо 
недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо діючим законодавством 
України виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради Товариства.
 У таких випадках повноваження члена Наглядової ради вважаються припиненими з дати надходження 
відповідної документально підтвердженої інформації до Товариства.  Генеральний директор є одноосібним
 виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує 
виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор 
обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування строком на 7 років і виконує свої 
повноваження на підставі трудового договору з Товариством. Від імені Товариства такий договір  
підписує Голова Наглядової ради. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має 
повну дієздатність і не є членом Наглядової ради, Ревізійної комісії чи іншого органу Товариства.  
Рішення про припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) приймається Загальними 
зборами Товариства. Припинення повноважень Генерального директора може відбуватися як за 
ініціативою Наглядової ради так і за ініціативою Генерального директора, в порядку визначеному 
трудовим законодавством України. Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку 
фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного
 голосування. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Ревізійна комісія обирається Загальними 
зборами строком на 3 (три) роки і діє у складі 3 (трьох) осіб. Порядок формування Ревізійної комісії, а 
також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну 
комісію Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з 
числа акціонерів Товариства, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається 
Загальними зборами акціонерів Товариства. Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і 
приступають до виконання посадових обов’язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної комісії
 рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії 
припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Ревізійної 
комісії і окреме рішення Загальними зборами у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може 
не включатись до порядку денного Загальних зборів. У 2018 році додаткових винагород або компенсацій, 
крім прямо передбачених чинним законодавством, у разі звільнення посадових осіб Товариства, не 
передбачено та не виплачувалось.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Щодо Наглядової ради:  До компетенції Наглядової ради, належить вирішення питань, передбачених 

9) Повноваження посадових осіб емітента
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законом та Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами. До 
виключної компетенції Наглядової ради належить:  1) підготовка порядку денного Загальних зборів, 
прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім 
скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 2) прийняття рішення про проведення чергових та 
позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією 
Генерального директора; 3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених 
товариством акцій; 4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
6)затвердження ринкової вартості майна Товариства; 7) затвердження умов цивільно-правових, трудових 
договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди; 8) 
прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та 
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 9) обрання 
реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах; 10)обрання аудитора Товариства та 
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
11)визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів; 12)визначення дати складання переліку акціонерів: а) які мають бути повідомлені про 
проведення Загальних зборів, б) які мають право на участь у Загальних зборах; 13)вирішення питань про 
участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб; 14)вирішення 
питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, 
поділу, виділу або перетворення Товариства; 15)прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 
16)визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17)прийняття 
рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, 
встановлення розміру оплати його послуг; 18)прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних 
паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, 
встановлення розміру оплати їх послуг; 19)надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання 
належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка є власником контрольного пакета акцій 
Товариства; 20)затвердження річних звітів, які подають Генеральний директор та Ревізійна комісія; 
21)внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків; 22)прийняття 
рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для 
затвердження на Загальних зборах; 23)виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді 
Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не 
можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів. Щодо Генерального 
директора: До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції 
Загальних зборів та Наглядової ради. Зокрема до компетенції Генерального директора належить: 1) 
Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження 
Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства затвердження оперативних планів 
роботи та контроль за їх виконанням, затвердження  квартальних, піврічних та річних  фінансових планів.
 2) Затвердження річного бюджету Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою 
радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних бюджетів Товариства; 3) Складання та 
надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення 
та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; 4) Організація господарської діяльності 
Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; 5) Організаційно-технічне забезпечення 
(за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів. 6) 
Здійснення формування фондів, необхідних для ведення Товариством діяльності; 7) Прийняття рішення 
про відкриття (створення) та припинення діяльності (ліквідацію) структурних підрозділів Товариства, 
визначення напрямків їх діяльності. 8) Затвердження внутрішніх документів Товариством, функції та 
діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за 
винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 9) Щоквартальна 
підготовка звітів Генерального директора для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів 
розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, фінансовогоплану, планів 
капіталізації та капітальних вкладень; 10) Визначення організаційної структури Товариства; 11) 
Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства; 12) Керівництво 
роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання 
покладених на них завдань; 13) Прийняття рішення, в межах затвердженого Загальними зборами ліміту 
повноважень Генерального директора , щодо визнання безнадійною та списання дебіторської 
заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок 
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резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості; 14) Прийняття рішення, в 
межах затвердженого Загальними зборами ліміту повноважень Генерального директора, щодо визнання 
безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною 
відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих 
втрат від операцій з цінними паперами; 15) Визначення переліку відомостей, що складають комерційну 
таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання 
та охорони; 16) Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 17) Вирішення 
інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; 18) Без 
довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності 
та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені 
Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії. підписувати будь-які договори та 
зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом
 Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 19) Представляти Товариство у відносинах 
з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її 
межами; 20) Видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання; 21) Наймати та звільняти 
працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати 
до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства 
України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; 22) В межах своєї компетенції видавати 
накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, 
включаючи філії, представництва та відділення; 23) Встановлювати форми, системи та порядок оплати 
праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад 
Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх 
працівників Товариства; 24) Підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради щодо 
виконання ними функцій членів Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням 
Загальних зборів; 25) Підписувати Колективний договір; 26) Вимагати скликання позачергових засідань 
Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; 27) Приймати
 участь в Загальних зборах; 28) Затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; 29) 
Заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за 
порушення у відповідності з чинним законодавством; 30) Розпоряджатися майном та коштами Товариства
 відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Генерального директора Товариства; 
31) Вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі 
документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з 
усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі 
повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, 
укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або 
видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; 32) Виносити у встановленому порядку на 
розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов’язані з діяльністю Товариства; 33) вирішення 
будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які 
Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. Генеральний директор вирішує всі питання 
діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління та контролю 
Товариства. Повноваження, що не є виключною компетенцією Наглядової ради, можуть бути передані 
Наглядовою радою до компетенції Генерального директора Товариства. Генеральний директор має право 
без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти 
правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання 
всіма працівниками Товариства. Щодо Ревізійної комісії: Ревізія фінансово-господарської діяльності 
Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, Генерального директора, з
 власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів Товариства. Про результати перевірок, які 
проводилися за ініціативою Генерального директора, Ревізійна комісія інформує Наглядову раду та звітує 
про таку перевірку на найближчих Загальних зборах. Члени Ревізійної комісії для виконання своїх 
обов’язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх 
бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних 
аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті 
пояснення від посадових осіб та працівників Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право брати 
участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законом, Статутом 
або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізійна комісія має право організовувати перевірку та 
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до 
Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством 
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України. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. 
Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання Загальних зборів у разі, якщо виникла загроза інтересам
 Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія має право вносити 
пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання 
позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії в установлених випадках присутніми на 
Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» 
у Звіті про корпоративне управління 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«Київська виробнича компанія «Рапід»
за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

Адресат
Акціонерам та керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Київська виробнича 
компанія «Рапід»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

І. АУДИТ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Звіт про корпоративне управління є частиною Звіту керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «Київська виробнича компанія «Рапід» (далі – ПАТ «КВК «Рапід», або Товариство)  за 
період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, який затверджений Наглядовою радою Товариства 13 
березня 2020 року (протокол № 104 від 13.03.2020 року).

Основні відомості про Товариство
Публічне  акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід» зареєстровано 05 квітня 1994 
року Дарницькою районною в м. Києві державною адміністрацією: Серія АБ № 628596 (дата останньої 
реєстрації 27.03.2017р.) номер запису 10651070014000624.
Засновниками ПАТ «КВК «Рапід»»  є члени трудового колективу.
Детальна інформація про юридичну особу: 
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявностіПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД"
(ПАТ "КВК "РАПІД")
Організаційно-правова формаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Назва юридичної особи"КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД"
Ідентифікаційний код юридичної особи05475156
Місцезнаходження юридичної особи02099, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЗРОШУВАЛЬНА, будинок 7
Перелік засновників (учасників) юридичної особиАКЦІОНЕРИ (Фізичні особи)
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000000.00
Види діяльностіКод КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;
Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
Код КВЕД 86.21 Загальна медична практика;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний);
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
Код КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Відомості про органи управління юридичної особиЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Прізвище, ім'я, по батькові керівникаГРИНЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ - керівник
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до 

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
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Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу Дата державної реєстрації: 05.04.1994
Дата  запису: 27.03.2017
Номер запису: 1 065 1070014000624
Місцезнаходження реєстраційної справиДарницька районна в місті Києві державна адміністрація
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особоюТелефон 1: +380445662097
Телефон 2: +380445668400
Чисельність працівників235
Статутний капітал (грн.)1000000,00
Номінальна вартість простої акції (грн.)20,00
Кількість простих акцій50000  штук
Відповідальними особами за ведення бухгалтерського та податкового обліку та складання фінансової 
звітності є:
Генеральний директор : Гриненко Володимир Іванович
Головний бухгалтер: Тарсукова Людмила Анатоліївна, Лебединець Наталія Іванівна.
Вище зазначені відповідальні особи відповідають також: 
-за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
-за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських 
фактів;
-за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
-за методологію та організацію бухгалтерського обліку (податкового обліку, податкову політику);
-за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.
Для здійснення аудиту фінансової звітності були використані наступні документи Товариства:
- статутні документи;
 - бухгалтерські регістри аналітичного та синтетичного обліку;
 - оборотно – сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку;
 - фінансова звітність за 2019 рік: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, 
Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності;
 - протоколи загальних зборів членів Товариства;
- первинні документи: банківські документи, касова книга, касові документи, авансові звіти, накладні, 
акти, рахунки, договори, угоди та інші.
У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями, іншими 
внутрішніми нормативними документами.
Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням.
Обіг цінних паперів проходив на вторинному неорганізованому ринку. Цінні папери не були включені до 
лістингу бірж. 
Товариство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань. Органами управління 
Товариством є:
•Загальні збори акціонерів;
•Наглядова рада;
•Генеральний директор.
Органами контролю Товариства є:
•Ревізійна комісія.
Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід» здійснює свою діяльність на 
території України.  Станом на 31 грудня 2019 року не мало відокремлених підрозділів. На протязі 2018 - 
2019 років не мав намірів злиття приєднання, поділу, перетворення. 
Товариство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань. Органами управління 
Товариства є загальні збори акціонерів, наглядова рада, ревізійна комісія, директор.
Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням, печаткою.

Вступний  параграф 
Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» (номер реєстрації у Реєстрі 
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – № 2904), на підставі договору № 21/02 від 27.02.2020 року
 та у відповідності до: 
• Закону України ««Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-
VIII; 
• Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є 
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).
Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, 
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наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПАТ «КВК «Рапід» (надалі – інформація Звіту про 
корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:
 – опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника; 
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
– інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних 
зборах Замовника; 
– опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника; 
– опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до 
вимог:
• пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»; 
• «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 
03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної 
у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.
Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що 
складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на 
фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». 

Відповідальність управлінського персоналу за інформацію Звіту про корпоративне управління
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації 
Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього 
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 
інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 
або помилки. 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування
 інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. 
Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність 
документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації 
Звіту про корпоративне управління
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту 
про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 
помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з 
надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо 
окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що 
приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. 
Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо 
професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. 
Окрім того, ми: 
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління
 внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи
 для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 
пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, 
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю; 
• оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених 
управлінським персоналом;
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з 
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розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та 
події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг 
та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, 
виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього 
контролю, які були виявлені.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні 
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв’язки та інші питання, які могли б 
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо 
відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання 
завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності 
поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.
Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був 
направлений на: 
• отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: 
обов’язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, 
особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії); 
• дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів 
корпоративного управління; 
• дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника; 
• дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або 
тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
• дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: 
наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора; 
• дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність 
колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства. 
Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, 
отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу
 корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої 
дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових
 осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Думка
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне 
управління ПАТ «КВК «Рапід», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю
 і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, 
інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних 
зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року. 
На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена в усіх суттєвих аспектах 
відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів».
Основа для  думки
Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур 
системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» відповідно до вимог Міжнародного 
стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової 
звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та 
підтримання системи контролю якості ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР», є отримання достатньої впевненості у тому, 
що: сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних 
вимог; та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 «Завдання з 
надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Нашу 
відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання 
завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. 
Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в 
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Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а 
також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки з надання обґрунтованої впевненості.
II. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту 
про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 
розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», 
затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – 
інша інформація Звіту про корпоративне управління). 
Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію 
Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої 
інформації. 
У зв’язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 
статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про 
корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під 
час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить 
суттєве викривлення. 
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.
ІІІ. Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР». 
Код ЄДРПОУ 31867227
Місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26
Фактичне місцезнаходження01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26
Реєстраційні дані:Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 
2002 р. за N 1 070 120 0000 017608. 
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають 
аудиторські послуги Включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності за № 2904.
     Компанія включена до Розділу СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО 
ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ https://www.apu.com.ua/subjekty-
audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/
      Суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських 
послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і 
нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, рішення АПУ №29/3 від 30.01.2020 року
Керівник Ганенко Андрій Васильович
Інформація про аудитора Ганенко Андрій Васильович - сертифікат аудитора Серія «А» N 003610, виданий 
на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 січня 1999 р. за N 74, номер реєстрації у Реєстрі 
100413.
Сивук Людмила Антонівна - сертифікат аудитора Серія «А» N 005629, виданий на підставі рішення 
Аудиторської палати України від 25 грудня 2003 р. за N 130, номер реєстрації у Реєстрі 100411.
Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудитуДоговір № 21/02 від 27.02.2020 року.
Дата початку i дата закінчення проведення аудиту            «27» лютого 2020 року – «31» грудня 2020 року.
Перевірка проводилась за адресою: 02099, м. Київ, вулиця Зрошувальна, будинок 7 та 01033 м. Київ, вул. 
Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26.
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Партнер з аудиту                                                                                          Л. А. Сивук
 (Сертифікат серії А 
№ 005629 від 25.12.2003 р.) 
номер реєстрації у Реєстрі 100411

Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» 
(Сертифікат серії А № 003610 від 29.01.1999 року, дійсний до 29.01.2023 року) номер реєстрації у Реєстрі 
100413

     А. В. Ганенко

01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26

«31» грудня 2020 року
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридичної

 особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

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

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

Гриненко Володимир Iванович 43005 86,01 43005 0

43005 86,01 43005 0Усього:
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X. Структура капіталу
№
з/п

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 6

1 50000 20,00 Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову 
сукупність прав, включаючи право: 1)брати участь в управлінні 
Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах 
акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх 
представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних
 зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в 
органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства; 2)одержувати інформацію
 про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Генеральний 
директор Товариства (або корпоративний секретар – у разі його 
призначення) зобов’язаний надати йому для ознайомлення копії 
документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями 
Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення 
завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок 
акціонера Товариства. Акціонер зобов’язаний зберігати 
конфіденційність інформації, до якої він має доступ.  Особливості 
доступу до іншої інформації визначаються Генеральним 
директором Товариства. 3)одержати, у разі ліквідації Товариства, 
частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера 
у статутному капіталі Товариства; 4)на переважне придбання акцій 
Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у 
статутному капіталі Товариства у випадку, встановленому пунктом 
4.7. Статуту; 5)реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом
 та законодавством. Обов.язки акціонерів: 1)додержуватися 
Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та 
виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та 
інших органів управління Товариством; 2)виконувати свої 
зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з 
майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у 
розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та 
рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо 
розміщення відповідного випуску акцій Товариства; 3)не 
розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність Товариства; 4)нести інші обов'язки, 
встановлені чинним законодавством України, Статутом чи 
договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному 

Відсутня публічна пропозиція та допуск до торгів
 на фондовій біржі

прості 
бездокументарні 
іменні
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1 2 3 4 5 6

чинним законодавством України.
Примітки: На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтентом не здiйснюється. Заяви на включення до лiстингу/делiстингу на органiзованi ринки не 
надавались. Намiрiв щодо подання таких заяв не має. Рiшень щодо розмiщення цiнних паперiв Товариством у звiтному роцi не приймалось. Свiдоцтво № 624/10/1/10 було отримано в
 зв.язку з приведенням найменування та дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний ідентифі

-каційний 
номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

1. Інформація про випуски акцій емітента

XI. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
21.08.2001 379/10/1/2001 Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та 

Київськiй областi
20,00 1000000,0050000 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється.  Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля 
цінними паперами емітента: не здійснюється.  Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не перебуває в лістингу.  Мета додаткової 
емісії: Залучення додаткових інвестицій для розвитку Товариства.  Спосіб розміщення:закрите (приватне розміщення). Дострокове погашення: відсутнє.

UA4000994777UA4000994777 Документарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна
 іменна

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:   Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними 
паперами емітента:   Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах:   Мета додаткової емісії:   Спосіб розміщення:   Дострокове 
погашення: 
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 
відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи

Кількість акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

1 2 3 4 5
Гриненко Володимир Iванович 43005 86,01 43005 0

43005Усього: 86,01 43005 0
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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

Кількість акцій у 
випуску (шт.)

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску

Міжнародний 
ідентифі-

каційний номер

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 42 3 5 6 7 8

12.11.2010 50000

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: обмежень немає. Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким 
накладено обмеження: обмежень немає. Строк такого обмеження: обмежень немає. Характеристика такого обмеження: обмежень немає.

624|10|1|10 UA4000099477 1000000 43371 0 0
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XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному 
році

Сума нарахованих дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр
Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн

Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

За результатами звітного 
періоду

У звітному періоді

0
0
0

100000
2
0

10.05.2019

Опис: 19.04.2019 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про 
виплату дивiдендiв за 2018 рік (Протокол №8 вiд 19.04.2019 року). Протоколом Наглядової ради 
Товариства № 95 вiд 19.04.2019 року встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв- 10.05.2019 року; строк виплати дивiдендiв – з 20.05.2019 року по 19.10.2019 року; 
спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам, порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми 
дивiдендiв в повному обсязi. Розмiр дивiдендiв що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства (грн) – 2 грн на одну просту iменну акцiю,що становить 100 000 грн без 
урахування оподаткування.
Дивiденди, якi нарахованi за 2018 рiк, виплаченi у звiтному перiодi у розмiрi - 90966,69 грн. Спосiб 
виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам, (готiвкою через касу Товариства) , порядок виплати 
дивiдендiв -виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.
Невиплачені за всі періоди - 66505.07 копійок.

0
0
0

0
0
0

Інформація про виплату дивідендів

за простими 
акціями

за привілейова-
 ними акціями

за простими 
акціями

за привілейова-
 ними акціями

Дата (дати) перерахування дивідендів 
через депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів безпосередньо 
акціонерам із зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ відправлених дивідендів
 на відповідну дату

Дата прийняття уповноваженим органом
 акціонерного товариства рішення про 
встановлення дати складення переліку 
осіб, які мають право на отримання 
дивідендів

19.04.2019

Спосіб виплати дивідендів д/н безпосередньо 
акцiонерам

д/н д/н

31.12.2019 90966,69
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Рішення про нарахування та виплату дивідендів за 2019 рiк не приймалось.
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. 

грн)
Орендовані основні засоби 

(тис. грн)
Основні засоби, усього 

(тис. грн)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

7054 7073 0 0 7054 7073

3268 3649 0 0 3268 3649

33182 26060 0 7948 33182 34008

0 69 0 0 0 69

8 22 0 0 8 22

6 20 0 0 6 20

2 0 0 0 2 0

0 2 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0

43512 36873 0 7948 43512 44821

Опис: Придбані(створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею 
обліку основних засобів є інвентарний об'єкт основних засобів. До складу основних засобів відповідної групи 
зараховані матеріальні активи, які використовуються підприємством у процесі виробництва продукції, постачання 
товарів, надання послуг і для здійснення адміністративних функцій. Нарахування амортизації здійснюється протягом 
строку корисного використання(експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визначені цього 
об'єкта активом. Основні засоби підприємства в основному виробничого призначення. 
Первісна власність по групі "буділі та споруди" на початок року становили 12633тис. грн., знос -5895 тис.грн, ступінь 
зносу -46,7%, на кінець року первісна вартість становила 12988 тис.грн., знос -5895тис.грн., ступінь зносу 45,4%, 
суттєвих змін у вартості основних засобів по групі "будівлі та споруди" не встановлено, ступінь використання – 
100%. 
Первісна вартість по групі "машини та обладнання" на початок року -7362 тис.грн., знос-4137тис.грн., ступінь зносу -
56,2%, первісна вартість на кінець року -8365тис.грн., знос-4716тис.грн., ступінь зносу -56,4% , суттєві зміни у 
вартості основних засобів по групі "машини та обладнання " зумовлені збільшенням за рахунок придбання ОЗ на 
суму 1206 тис.грн ., зменшення відбулося за рахунок нарахування амортизації в сумі 766 тис.грн., ступінь 
використання – 100 %. 
 Первісна вартість по групі "транспортні засоби" на початок року становила 90995тис.грн.,знос-57813тис.грн., ступінь
 зносу -63,5%, первісна вартість на кінець року становила 104771грн., знос-70762тис.грн., ступінь зносу- 67,5%, 
суттєві зміни у вартості основних засобів по групі "транспортні засоби " зумовлені збільшенням за рахунок 
придбання в сумі 16636тис. грн., зменшення вартості відбулася за рахунок нарахування амортизації в сумі 
15809тис.грн. , вибуття в сумі 2860тис.грн., зі зносом 2860тис. грн., ступінь використання – 100%. 
Первісна вартість по групі "інші" на початок року становила - 1158тис.грн., знос-1115тис.грн.,ступінь зносу-96,3%, на
 кінець року первісна вартість-1126тис.грн. знос-1056тис.грн., ступінь зносу- 93,8%. Суттєві зміни у вартості 
основних засобів по групі "Інші " зумовлені зменшенням залишкової вартості ОЗ за рахунок нарахування амортизації
 в сумі 107тис. грн та вибуттям ОЗ в сумі 148 тис.грн. зі зносом 148 тис.грн. 
Податкова застава відсутня. На кінець 2019р. у заставі знаходяться три транспортні засоби марки IVECO STRALIS в 
забезпечення зобов"язань перед ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" та 10 сідлових тягачів марки Mercedes-Benz в забезпечення 
зобов"язань перед Daimler Truck AG згідно договорів купівлі нових автомобілів з відстроченням платежу. 
Обмеження на використання відсутні.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

43504 36851 0 7948 43504 44799

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

27411
1000

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 26411тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на 
кінець звітного періоду становить 26411тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 26393тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на 
кінець попереднього періоду становить 26393тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1000

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

27393
1000
1000
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

881

0

34440

35321

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X X X

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: Бухгалтерський облік зобов'язань на Товаристві здійснювався відповідно до МСФЗ та облікової політики 
Товариства.
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська 
компанiя “ЗЕЛЛЕР”

31867227

вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26, м. Київ, Печерський, 
01033, Україна

(067)4653344
-

Свiдоцтво № 2904

23.04.2002

Аудиторська Палата України

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія 
"ЗЕЛЛЕР". 
Код ЄДРПОУ 31867227
Місцезнаходження: УКРАЇНА, 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26
Реєстраційні дані: Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 
лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608. 
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які 
надають аудиторські послуги Включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
 за № 2904. Компанія включена до Розділу СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ 
МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-
audyt-finansovoi-zvitnosti/
Суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості 
аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики 
аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, рішення 
АПУ №29/3 від 30.01.2020 року.
Керівник Ганенко Андрій Васильович
Інформація про аудитора Ганенко Андрій Васильович - сертифікат аудитора Серія «А» N 003610, 
виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 січня 1999 р. за N 74, номер 
реєстрації у Реєстрі 100413.
Сивук Людмила Антонівна - сертифікат аудитора Серія «А» N 005629, виданий на підставі 
рішення Аудиторської палати України від 25 грудня 2003 р. за N 130, номер реєстрації у Реєстрі 
100411.
Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй 
України»

30370711

вул. Тропініна 7-Г, м. Київ, Шевченківський, 04107, УКРАЇНА

(044) 591-04-00
(044) 591-04-00

б/н

-

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» ( Код за ЄДРПОУ 
30370711), що дiє на пiдставi «Порядку про умови надання статусу Центрального депозитарiю 
цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням НКЦПФР №597 вiд 16.04.2013р. Емiтент користується 
послугами ПАТ "НДУ" як Центрального депозитарiю України, де розмiщено глобальний 
сертифiкат цiнних паперiв ПАТ "Київська виробнича компанiя "Рапiд". Професiйна дiяльнiсть на 
фондовому ринку Центральним депозитарiєм не потребує отримання лiцензiї, що видається 
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
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Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондова 
компанiя «ФАВОРИТ»

23730178

вул. Гарматна , б.6, м. Київ, Шевченкiвський, 03067, Україна

0444580545
0444580545

АЕ №263378

24.09.2013

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Вид послуг, які надає особа: Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку — Депозитарна 
дiяльнiсть депозитарної установи . Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондова 
компанiя «ФАВОРИТ», Код за ЄДРПОУ 23730178 мiсцезнаходження: 03067 Україна м. Київ вул. 
Гарматна , б. лiцензiя – АЕ №263378 вiд 24.09.2013р., дiє з 12.10.2013р. , строк дiї необмежений.

Депозитарна діяльність депозитарної установи
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Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

21676262

АНТОНОВИЧА, ДОМ 51, м. Київ, Голосіївський, 03150, 
Україна

0442875670
 0442875673

DR|00001|APA

15.02.2019

НКЦПФР

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Державна організація (установа, заклад)

Опис: Вид послуг, які надає особа: З 2019 року на фондовому ринку України запроваджується 
діяльність так званих «інформаційних агентів». Юридичні особи, що отримають відповідну 
авторизацію, зможуть надавати наступні послуги: оприлюднення регульованої інформації від 
імені учасників фондового ринку (емітентів цінних паперів); розповсюдження в режимі 
безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників 
фондового ринку; подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому 
ринку
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2019 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2020.01.01

05475156

8036300000

49.41

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА 
ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "РАПIД"

Вантажний автомобільний транспорт

Адреса, 
телефон

Зрошувальна, 7, Київ, Дарницький, 02099, Україна, (044) 566-20-97

КОДИ

ДАРНИЦЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 235

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

150 184

858 0

43512 44821

112148 127250

68636 82429

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

44404 44821

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

34 0

184 184

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи
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3282 2794

2959 2583

159 64

0 0

164 147

0 0

0 0

0 0

10333 7469

0 0

4227 2482

443 388

0 0

0 0

1366 3193

6889 486

6887 482

1460 1333

27711 17911
0 0

72115 62732

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195
1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунк

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

2 41166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

154 1541190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

1000 1000

0 0

822 822

44 44

0 0

250 250

25321 25339

0 0

0 0

0 0

0 0

28761 14656

0 0

0 0

2432 7433

4734 6043

15961 20665

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

1495 27393 27411Усього за розділом I

1510

1515

0 0

28761 14656

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 766 881    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 908 917    розрахунками зі страхування

1630 2005 2101    розрахунками з оплати праці

1635 0 0Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 58 67Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 4097 2112Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 961 1111Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Генеральний директор   Гриненко В.І.

Головний бухгалтер  Лебединець Н.І.

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2019 року складає 62 732 тис. грн. 
Розділ 1. Необоротні активи Товариства, відображені в балансі станом на 31.12.2019 р. в сумі 44 821 тис. грн., 
представлені нематеріальними активами та основними засобами. 
Станом на 31.12.2019 р. нематеріальні активи за їх первісною вартістю склали – 184 тис. грн., накопичена 
амортизація – 184 тис. грн. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2019 р. відсутня.
Первісна вартість основних засобів на балансі станом на 31.12.2019 р., склала 127 250 тис. грн., знос станом на 
31.12.2019 р. склав 82 429 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. становила 44 821 
тис. грн. 
Розділ 2. Оборотні активи – 17 911 тис. грн., в тому числі: 
Запаси станом на 31.12.2019 року склали 2 794 тис. грн., а саме:
oВиробничі запаси – 2 583 тис. грн. 
oНезавершене виробництво – 64 тис. грн.
oТовари  – 147 тис. грн.
Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність одержання Товариством майбутніх 
економічних вигод і сума такої заборгованості може бути надійно оцінена і складає станом на 31.12.2019 року 13 144 
тис. грн., в тому числі: 
oдебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги – 7 469 тис. грн.
oдебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 2 482 тис. грн.
oінша поточна дебіторська заборгованість – 3 193 тис. грн.
Облік дебіторської заборгованості організовано згідно з МСФЗ та облікової політики Товариства.
Станом на 31.12.2019 року залишок грошових коштів в національній валюті на поточному рахунку в банку становить
 482 тис. грн., готівкою – 4 тис. грн.
Витрати майбутніх періодів – 1 333 тис. Грн

1700

1800

1900

0 0

0 0

72115 62732

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2020.01.01
КОДИ

05475156

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА 
ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "РАПIД"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2019 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

149174 170748

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

148170 164461

1004 6287

0 0

0 0

0 0

0 0

23432 19098

0 0

10224 9163

315 419

10213 9121

0 0

0 0

3684 6682

0 0

872 4610

3150 7827

0 0

2548 43

0 0

161 3653

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200

1303 231Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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118 2805

0 0

60639 72967

31271 29388

6388 5397

17047 14809

51557 57456

166902 180017

0 50000
0 50000

0 38,6

0 0

0 2

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Витрати Товариства відображені в “Звіті про фінансові результати ” відповідно вимогам МСФЗ за звітний 
період, склали: собівартість реалізованої продукції – 164 461 тис. грн. адміністративні витрати – 9 163 тис. грн., 
витрати на збут – 419 тис. грн., інші операційні витрати – 9 121 тис. грн.,  фінансові витрати – 7 827 тис. грн.,  інші 
витрати – 43 тис. грн., витрати з податку на прибуток – 848 тис. грн. Фінансовий результат діяльності Товариства 
ведеться на рахунку 79 «Фінансові результати». З урахуванням доходів отриманих та понесених витрат Товариством 
за 2018 рік, фінансовим результатом діяльності Товариства став прибуток  в розмірі 2 805 тис. грн.

(43) (848)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Генеральний директор   Гриненко В.І.

Головний Бухгалтер  Лебединець Н.І.

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0

0 0

0 0

118 2805

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2020.01.01
КОДИ

05475156

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА 
ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "РАПIД"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік

153809 189434

7369

139 454

602 0

0 0

42

0 0

0 0

1421 762

25698 21683

8155 9229

2

7560

11 77

5 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

9962

37

2

8115

7369 99623005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

102 26683020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

106438 1244723100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

6907 57823110Відрахувань на соціальні заходи

38 16673116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

16355 0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

15818 193993190Інші витрачання

16807 226753195Чистий рух коштів від операційної діяльності

1044 55323205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

0 03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

47 473220    дивідендів

313 1843215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: За 2019 рік доходи ПАТ «КВК «Рапід» (без ПДВ) склали 174 781,0 тис. грн. та сформовані в основному за
 рахунок:
•діяльності автомобільного вантажного транспорту – 132 336,1 тис. грн., 
•здавання в оренду власного нерухомого майна – 13 935,0 тис. грн.,
•складське господарство – 10 104,2 тис. грн.;
•Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів – 5 257,1 тис. грн.;
•реалізації необоротних активів – 870,3 тис. грн.
•реалізації іноземної валюти та курсової різниці – 7 848,7 тис. грн.;
•інші доходи – 4 429,6 - тис. грн. 

Загальна сума витрат Товариства (без врахування витрат з податку на прибуток) за 2019 рік склала 174 620 тис. грн., 
які в своїй структурі мають:
•собівартість виготовленої продукції – 84,85% (148 170 тис. грн.);
•адміністративні витрати – 5,85% (10 224 - тис. грн.);
•фінансові витрати  – 1,8% (3 150 тис. грн);
•витрати від курсової різниці – 3,2% (5 596,9 тис. грн.)
•інші витрати –  4,3% (7 479,1 тис. грн.);
Фінансовий результат діяльності Товариства за 2019 рік становить 161 тис. грн. 
Податок на прибуток за 2019 рік становить 43 тис. грн.
Чистий прибуток Товариства: 118 тис. грн.
Чистий прибуток на одну просту акцію склав 2,36 гривень.

Генеральний директор   Гриненко В.І.

Головний  бухгалтер  Лебединець Н.І.

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

194 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03290Інші платежі

(20063) (9731)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

21273 154943260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

91 893355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

3150 73253390Інші платежі

(3241) (7414)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(6497) 55303400Чистий рух грошових коштів за звітний період

6889 12423405Залишок коштів на початок року

94 1173410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

486 68893415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

© SMA 054751562019



2020.01.01
КОДИ

05475156

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА 
ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "РАПIД"

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

1000 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до бюджету
 відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

1000 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

822 250

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

822 250

0 0

0 0

25321 0

0

0 0

118 0

(100) 0

0

0 0

0

0

0 0

25321 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27393

0

118

(100)

0

0

0

0

27393

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: Звіт про власний капітал за 2019 рік, складений достовірно та відображає дані бухгалтерського обліку. Власний капітал станом на 31.12.2019 
року становить 27 411тис. грн.

Генеральний директор   Гриненко В.І.

Головний. Бухгалтер  Лебединець Н.І.

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0
1000 0

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0
822 250

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

18 0
25339 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18
27411

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Публічне акціонерне товариство  «Київська виробнича компанія «Рапід»  Iнформацiя, якої немає в
 рiчному звiтi, вiдсутня у зв'язку з нижчевикладеним: протягом звiтного перiоду товариство 
лiцензiй та дозволи на окремi види дiяльностi не отримувало. Товариство не належить до будь-
яких об`єднань пiдприємств. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Товариство послугами 
рейтингового агентства не користується: в статутному капiталi товариства державна частка 
вiдсутня, стратегiчне значення для економiки i безпеки держави товариство не 
представляє,"домiнуюче"становище не займає. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї 
основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Емiтент не 
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як виробнича, переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 
видiв економiчної дiяльностi i дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менш нiж 5 
млн. грн. Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть, Товариством у звiтному перiодi не приймалось. Борговi, iпотечнi, похiднi, 
сертифiкати ФОН та iншi цiннi папери не випускалися, на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не 
розмiщувались; фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах в звiтному перiодi не було; 
додаткова емiсiя не проводилась.  Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня,
 тому що акцiї Товариства iснують в бездокументарнiй формi. Рiчна фiнансова звiтнiсть 
поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює  забезпечення випуску боргових цiнних паперiв 
(за кожним суб’єктом забезпечення окремо) вiдсутня, оскiльки борговi цiннi парери не 
випускались та не розмiщувались. Облiкова полiтика: у 2019 роцi Товариство складає фiнансову 
звiтнiсть по МСФО. Рiчна фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
звiтностi. Емiтент не здiйснював випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими 
забезпечене об`єктами нерухомостi.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ
Публічного акціонерного товариства 
«Київська виробнича компанія «Рапід»
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

м. Київ
2020 рік

Зміст
Примітки до звітів 
1.Облікова політика.
1.1.Загальна інформація про діяльність Товариства 
1.2.Основи облікової політики та складання звітності
1.3.Інвестиційна нерухомість
1.4.Основні засоби

© SMA 054751562019 р. 



1.5.Нематеріальні активи
1.6.Оперативний лізинг (оренда)
1.7.Припинена діяльність
1.8.Податок на прибуток
1.9.Власні акції, викуплені в акціонерів
1.10.Доходи та витрати
1.11.Взаємозалік статей активів і зобов'язань
1.12.Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок
2.Вплив переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
3.Основні засоби та нематеріальні активи
4.Запаси
5.Дебіторська заборгованість
6.Грошові кошти 
7.Поточна кредиторська заборгованість
8.Інші зобов’язання
9.Власний капітал
10.Інші операційні доходи
11.Інші доходи
12.Адміністративні витрати
13.Витрати на збут
14.Собівартість виготовленої продукції
15.Інші операційні витрати
16.Витрати на податок на прибуток
17.Прибуток (/збиток) на одну просту акцію
18.Операції з пов’язаними особами
19.Події після дати балансу

Примітка 1. Облікова політика
Примітка 1.1. Загальна інформація про діяльність Товариства
Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Київська 
виробнича компанія «Рапід»
Повне офіційне найменування українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«Київська виробнича компанія «Рапід».
Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «КВК «Рапід»
Код за ЄДРПОУ: 05475156.
Місцезнаходження Товариства: Україна, 02099 м.Київ вул. Зрошувальна 7
Юридична адреса: Україна, 02099, м.Київ, вул.Зрошувальна, будинок 7.
Поштова адреса банку: Україна, індекс 03150, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 127.
Телефони: +38 044 566-20-97.
Організаційно-правова форма Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
Дата звітності за звітний період: Фінансова звітність Товариства складається за період, що 
розпочався 01 січня 2019 року та закінчився 31 грудня 2019 року станом на кінець дня 31.12.2019 
року. Фінансова звітність Товариства складається за міжнародними стандартами фінансової 
звітності. Перехід на МСФЗ стався в 2012 році. Вперше фінансова звітність складалася за 
міжнародними стандартами за період що розпочався 01 січня 2012 року та закінчився 31 грудня 
2012 року згідно з вимогами МСФЗ 1, на виконання ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» та ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок». 
Валюта звітності: українська гривня.
Одиниця виміру річної звітності: тисячі гривень (тис. грн.), якщо не зазначено інше.
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Назва органу управління, у віданні якого перебуває Товариство: Публічне акціонерне товариство 
«Київська виробнича компанія «Рапід» не перебуває під управлінням материнської компанії.
Види діяльності, які здійснює та має здійснювати Товариство: Публічне акціонерне товариство 
«Київська виробнича компанія «Рапід» здійснює свою діяльність згідно зі Статутом.  
За Статутом основними напрямками діяльності Товариства є:
•Вантажний автомобільний транспорт
•Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
•Складське господарство;
•Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
•Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 

Основними напрямками діяльності Товариства у звітному році були:
•Вантажний автомобільний транспорт;
•Складське господарство;
•Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
•Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 
Результати від господарської діяльності: Результати діяльності Товариства за звітний рік 
розкриваються у Звіті про фінансові результати ПАТ «КВК «Рапід». 
За 2019 рік доходи ПАТ «КВК «Рапід» (без ПДВ) склали 174781,0 тис. грн. та сформовані в 
основному за рахунок:
•діяльності автомобільного вантажного транспорту – 132336,1 тис. грн., 
•здавання в оренду власного нерухомого майна – 13935,0 тис. грн.,
•складське господарство – 10104,2 тис. грн.;
•Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів – 5257,1 тис. грн.;
•реалізації необоротних активів – 870,3 тис. грн.
•реалізації іноземної валюти та курсової різниці – 7848,7 тис. грн.;
•інші доходи – 4429,6 - тис. грн. 

Загальна сума витрат Товариства (без врахування витрат з податку на прибуток) за 2019 рік 
склала 174620 тис. грн., які в своїй структурі мають:
•собівартість виготовленої продукції – 84,85% (148170 тис. грн.);
•адміністративні витрати – 5,85% (10224 - тис. грн.);
•фінансові витрати  – 1,8% (3150 тис. грн);
•витрати від операційної курсової різниці – 3,2% (5596,9 тис. грн.)
•інші витрати –  4,3% (7479,1 тис. грн.);
Фінансовий результат діяльності Товариства за 2019 рік становить 161 тис. грн. 
Податок на прибуток за 2019 рік становить 43 тис. грн.
Чистий прибуток Товариства: 118 тис. грн.
Чистий прибуток на одну просту акцію склав 2,36 гривень.   

Вищезазначена інформація міститься в звіті про фінансові результати ПАТ «КВК «Рапід» станом 
на 31 грудня 2019 року. 
Інформація про рух капіталу за звітний рік наведена у звіті про рух капіталу.
Статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2019 року становить 1000 тис. грн. 
Злиття, приєднання, поділ, перетворення: Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича 
компанія «Рапід» здійснює свою діяльність на території України.  Станом на 31 грудня 2019 року 
не мало відокремлених підрозділів. На протязі 2018 - 2019 років не мав намірів злиття 
приєднання, поділу, перетворення.
Плани щодо безперервної діяльності та/або на випадок кризових обставин
Керівництво Товариства оцінило здатність ПАТ «КВК «Рапід» здійснювати безперервну 
діяльність та прогнозує, що Товариство володіє достатніми ресурсами для продовження своєї 
діяльності у найближчому майбутньому. Крім того Керівництво не володіє інформацією про 
наявність невизначеності, яка може викликати сумніви щодо можливості здійснювати 
безперервну діяльність. Таким чином, фінансова звітність готується виходячи із припущення про 

© SMA 054751562019 р. 



безперервність діяльності.
Припинення окремих видів діяльності: Припинення окремих видів господарської діяльності 
протягом 2018-2019 років не відбувалось. 
Обмеження щодо володіння активами: У 2018-2019 роках не укладалися угоди, що передбачали 
обмеження щодо володіння активами.  
Станом на 31 грудня звітного року справ, що розглядалися у суді, зобов’язань, що пов’язані з 
кредитуванням і не відображені у балансі не було.
Управління Товариством. Відповідальність і функції Наглядової ради та Правління.
Органами управління Товариством є:
•Загальні збори акціонерів;
•Наглядова рада;
•Генеральний директор.
Органами контролю Товариства є:
•Ревізійна комісія.
Загальні збори акціонерів є вищим органом управління і здійснюють загальне керівництво його 
діяльністю.
Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, 
контролює та регулює діяльність Товариства. Члени Наглядової ради обираються Загальними 
зборами з числа акціонерів.
Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради 
визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства.
Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.
Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю та несе 
відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності згідно з принципами та 
порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради.
Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.
Власні акції викуплені у акціонерів. Станом на 31.12.2019 ПАТ «КВК «Рапід» не мав викуплених  
власних акцій.
Кількість працівників на кінець звітного періоду. На кінець звітного періоду в Товаристві 
працювало 229 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників за 2018 рік складала 245 – 
осіб, за 2019 рік - 235 осіб.

Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності
Річна фінансова звітність складена згідно з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, облікової політики 
Товариства на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок. 
Основні принципи облікової політики Товариства викладені у Наказі про організацію 
бухгалтерського обліку ПАТ «КВК «Рапід».
Облікова політика Товариства визначається відповідно до Законів України “Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні”, міжнародних та національних стандартів бухгалтерського 
обліку, інших законодавчих актів України, рішень Правління Товариства з питань кредитно-
ресурсної, структурної та фінансової політики, внутрішніх документів, що визначають порядок 
здійснення операцій з різними фінансовими інструментами.
Форми і примітки звітності базуються на даних бухгалтерського обліку, який здійснювався згідно 
Облікової політики Товариства на 2019 рік.
Облікова політика – це сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів
 і процедур, що використовуються Публічним Акціонерним Товариством «Київська виробнича 
компанія «Рапід» (далі ПАТ «КВК «Рапід») для складання та подання фінансової звітності.  
Облікова політика  ПАТ «КВК «Рапід» – документ, головною метою якого є загальна 
регламентація застосованих на практиці в Товаристві прийомів та методів бухгалтерського 
обліку, технологій обробки облікової інформації та документообороту. Наказ про облікову 
політику Товариства затверджується Генеральним директором Товариства. Положення облікової 
політики Товариства є обов’язковими для безумовного виконання в поточному році. 
У межах чинного законодавства Положення визначає:

© SMA 054751562019 р. 



-основні принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку та формування статей звітності,

-єдині методи оцінки активів, зобов’язань та інших статей балансу Товариства, 
-порядок нарахування доходів Товариства, критерії визнання активів сумнівними чи 
безнадійними до отримання,
-порядок створення та використання спеціальних резервів (порядок списання за рахунок резервів 
безнадійної заборгованості), 
-вимоги та вказівки щодо обліку і контролю окремих операцій.
Основними принципами облікової політики Товариства є: 
•повне висвітлення - усі операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без 
будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні 
наслідки операцій Товариства, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею; 
•превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності 
відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою;
•автономність - активи та зобов'язання Товариства відокремлені від активів та зобов'язань інших 
підприємств і власників Товариства, у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власників не 
повинні відображатися у фінансової звітності Товариства;
•обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи 
та/або дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться;
•безперервність - оцінка активів Товариства здійснюється, виходячи з припущення, що його 
діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Плани скорочення масштабів 
діяльності Товариства повинні відображатися у фінансових звітах; 
•нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного 
періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для 
отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій
 звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
•послідовність – постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики. Зміна методів 
обліку можлива лише у випадках, передбачених міжнародними стандартами та національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і потребує додаткового обґрунтування і 
розкриття у фінансових звітах ;
•історична (фактична) собівартість   - пріоритетною є оцінка активів і пасивів за вартістю їх 
придбання чи виникнення. 
Товариство веде бухгалтерський облік, складає фінансову звітність у національній валюті 
України.
Активи і зобов'язання Товариства обліковуються  за вартістю їх придбання чи виникнення.
Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов’язання 
Товариства оприбутковуються та обліковуються переважно за вартістю їх придбання чи 
виникнення (за первісною або справедливою вартістю):
•за первісною або історичною вартістю: активи - за сумою сплачених за них коштів, їх 
еквівалентів або інших форм компенсації; зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін 
на такі зобов’язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення 
зобов'язань у процесі звичайної господарської діяльності ;
•за справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для 
придбання (обміну) таких активів, зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке 
зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; 
вираз “обізнані, зацікавлені та незалежні сторони” означає наявність добре проінформованого 
покупця, який має бажання купити, і добре проінформованого продавця, що має бажання 
продати, які є незалежними та діють у власних інтересах; приведення вартості активів у 
відповідність до справедливої здійснюється шляхом їх переоцінки, класифікації на предмет 
зменшення корисності та наявних кредитних ризиків.  
Крім вказаних, в обліковій політиці Товариства, у залежності від характеру та змісту завдань 
різних складових його облікової системи, використовуються інші методи оцінки окремих груп 
активів і зобов’язань. 
Примітка 1.3. Інвестиційна нерухомість
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Протягом 2018-2019 років Товариство не здійснювало операції з інвестиційною нерухомістю.
Примітка 1.4. Основні засоби
Основні засоби - це матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їх у 
процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший 
за рік) та вартість більше 6000,00 гривень.
Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об`єкт основних засобів.
Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи визнаються в Товаристві за 
первісною вартістю. 
Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів складається з таких витрат: 
•суми, що сплачується постачальникам активів (з вирахуванням торговельних знижок) та 
підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); 
•реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у зв'язку з 
придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; 
•суми ввізного мита; 
•суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не 
відшкодовуються банку); 
•витрат зі страхування ризиків, пов'язаних з доставкою основних засобів; 
•витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів; 
•інших витрат, що безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони 
придатні для використання за призначенням. 
Зміна первісної вартості допускається лише у випадках проведення витрат на поліпшення 
(модернізація, модифікація, добудова дообладнання, реконструкція) основних засобів, у 
результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди (з відображенням витрат за 
капітальними інвестиціями) та при проведенні. 
В системі обліку Товариства амортизація основних засобів нараховується за кожним окремим 
об’єктом із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається 
діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період корисного використання об’єкта 
основних засобів та прискореного методу для транспортних засобів. Амортизація нараховується 
із застосуванням програмного забезпечення. 
Нарахування амортизації за МНМА, вартістю до 6000 грн., здійснюється в день оприбуткування 
активу в розмірі 100% від його первісної вартості. 
Строк корисного використання - визначений строк, протягом якого очікується використання 
основних засобів Товариством.
Після початкового визнання облік основних засобів ведеться  за первісною вартістю 
(собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення 
корисності.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного 
використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється комісією Товариства під час їх 
первісного визнання  прямолінійним методом:
Найменування необоротних матеріальних активівСтрок корисного використання необоротних 
матеріальних активів
будинки, споруди і передавальні пристроївід 50 років
обладнаннявід 5 років
транспортні засоби від 5 років 
інструменти,  інвентарвід 4 років
меблівід 5 років
інші необоротні матеріальні активи (крім малоцінних)від 12 років
малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) від 1 року

Протягом 2018-2019 років змін методу амортизації основних засобів в Товаристві не відбувалось, 
переоцінка первісної вартості основних засобів не здійснювалась. В оперативну аренду 
надавались адміністративні та складські приміщення. Під заставу зобов’язань було надано 3 
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вантажних сідлових тягачі  марки IVECO STRALIS. Було укладено Договори фінансового лізингу
 на придбання у  2018 році 10 вантажних сідлових тягачів марки Mercedes-Benz, 5 напівпричепів 
марки Krone та 5 напівпричепів марки Kogel, у 2019 році - 5 вантажних сідлових тягачів марки 
Mercedes-Benz,  5 напівпричепів марки  Schmitz.
Примітка 1.5. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи (НА) – актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований 
та утримується Товариством з метою використання протягом періоду понад один рік (або одного 
операційного циклу, якщо він довший за рік) у своїй діяльності, в адміністративних цілях або 
надання в лізинг (оренду) іншим особам. 
Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами:
•авторське право та суміжні з ним права (комп'ютерні програми, програми для електронно-
обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання тощо); 
•незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи; 
•інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, використання економічних та інших 
привілеїв тощо). 
Нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю - історичною (фактичною) собівартістю 
нематеріальних активів у вигляді суми грошових коштів або справедливої вартості інших активів, 
сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) нематеріальних активів. Первісна 
вартість також включає у себе усі витрати, що пов’язані з доставкою, установкою, введенням в 
експлуатацію.
Зміна первісної вартості допускається лише у випадках проведення витрат на поліпшення 
(модернізація, модифікація, добудова дообладнання, реконструкція) або удосконалення 
нематеріальних активів, у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди (з 
відображенням витрат за капітальними інвестиціями) та при проведенні. Після первісного 
визнання нематеріального активу його облік надалі здійснюється за первісною вартістю 
(собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення 
корисності.
Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснено обмін активу, або оплата зобов’язання 
в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
В системі обліку Товариства амортизація нематеріальних активів нараховується за кожним 
окремим об’єктом із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації 
визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період корисного використання
 об’єкта. Амортизація нараховується із застосуванням програмного забезпечення. 
Протягом 2018-2019 років зміни методу амортизації нематеріальних активів Товариства не 
відбувалось, переоцінка первісної вартості не здійснювалась, перегляду терміну корисного 
використання нематеріальних активів не було, договори про придбання в майбутньому 
нематеріальних активів Товариством не укладались. 
Примітка 1.6 Оперативний лізинг (оренда)
Під час укладення договорів, визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки 
оренди, міститься в аналізі змісту угоди. При цьому, визначається чи залежить виконання угоди 
від використання конкретного активу або активів та чи переходить право користування активом у
 результаті даної угоди.
Договори оренди, за якими у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від 
володіння активом, класифікуються як операційна оренда. 
Станом на 31 грудня 2019 року Товариством надавалися  активи – офісні та складські приміщення
 - у оперативний лізинг (оренду). Протягом звітного року Товариство не укладало договори за 
невідмовною орендою.
Протягом 2019 року були укладені Договори  на придбання на умовах товарного кредиту 
(розстрочення платежу) 5 вантажних сідлових тягачів та на умовах фінансового лізингу 5 
напівпричепів з правом подальшого викупу предмету лізингу за викупною вартістю.
Примітка 1.7 Припинена діяльність
У Товаристві не відбувалось припинення діяльності. 
Примітка 1.8. Податок на прибуток 
Податки
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Поточний податок
Податкові активи та зобов’язання з поточного податку за поточні та попередні періоди 
оцінюються за сумою, що передбачається до відшкодування від податкових органів або до сплати
 податковим органам. Податкові ставки та законодавство, що застосовується для визначання 
даної суми, - ставки та закони, що прийняті на звітну дату.
Відстрочений податок
Відстрочений податок визнається на звітну дату за тимчасовими різницями між податковою 
базою та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.
Відстрочене податкове зобов’язання визнається за всіма оподатковуваними різницями за 
виключенням наступних випадків: коли відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті 
первинного визначення гудвіла, або активу, або зобов’язання за угодою, яка не є об’єднанням 
бізнесу, і яка на момент її здійснення не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на 
оподатковуваний прибуток або збиток; по відношенню оподатковуваних тимчасових різниць, які 
пов’язані з вкладеннями в дочірні компанії; якщо материнська компанія може контролювати  
період зменшення тимчасової різниці або існує значна ймовірність того, що тимчасова різниця не 
буде зменшена в найближчому майбутньому.
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями, що вираховуються, в 
результаті переносу на майбутні періоди невикористаного податкових пільг та невикористаних 
податкових збитків, в тій мірі, в якій існує значна ймовірність  того, що буде отриманий 
оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути враховані тимчасові різниці, що 
вираховуються, перенесення невикористаних податкових пільг та невикористаних податкових 
збитків, окрім наступних випадків: коли відстрочені податкові активи, що відносяться до 
тимчасових різниць, що вираховуються, виникають в результаті первинного визнання активу або 
зобов’язання за угодою, яка не є об’єднанням бізнесу, і яка на момент її здійснення не впливає ні 
на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; по відношенню 
тимчасових різниць, що вираховуються, які пов’язані з інвестиціями в дочірні компанії, 
відстрочені податкові активи визнаються лише в тій мірі, в якій є значна ймовірність того, що 
тимчасові різниці будуть зменшені в найближчому майбутньому, та буде отриманий 
оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці.
Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається не рідше ніж один раз на 
рік, і знижується, якщо ймовірність того, що буде отриманий достатній оподатковуваний 
прибуток, що дозволить використати увесь або частину відстрочених активів, незначна.
Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються не рідше одного разу на рік і визнаються 
в тій мірі, в якій існує ймовірність того, що майбутній податковий прибуток дозволить 
відшкодувати відстрочені податкові активи. 
 Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за тими ставками, які як 
передбачається, будуть використовуватись в тому році, коли актив буде реалізований, а 
зобов’язання погашено, на підставі податкових ставок, які станом на звітну дату були 
впроваджені. 
Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах, визначених Податковим 
Кодексом України  (далі – ПКУ).
Ставка податку на прибуток на 2018 - 2019 роки складає 18 % від прибутку до оподаткування. 
Сума податку на прибуток Товариства за 2018 рік складала 681 тис. грн. 
Станом на 31 грудня 2018 року не визнано відстрочених податкових зобов’язань.
Згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо податкової реформи» №71-VIII від 28.12.2014р., Об’єкт 
оподаткування визначався шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі 
різниці, визначені відповідно до положень ІІІ розділу Податкового кодексу України. В 2019 році 
податок на прибуток Товариства становив 43 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року не визнано відстрочених податкових зобов’язань.

Примітка 1.9 Власні акції Товариства, викуплені в акціонерів
Протягом 2018-2019 років викуп власних акцій у акціонерів ПАТ «КВК «Рапід» не відбувався.
Примітка 1.10 Доходи і витрати
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Облік та визнання доходів та витрат Товариства проводиться згідно з МСБО (IAS)18 «Дохід», 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 “Доходи”, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290.
Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її 
учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства 
України.
Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат Товариства  
базуються на принципах нарахування і відповідності: 
Принцип нарахування: статті доходів і витрат враховуються та оцінюються в момент продажу 
активу або в міру надання послуг. Усі доходи і витрати Товариства, що відносяться до звітного 
періоду, відображаються у цьому ж періоді незалежно від того, коли були отримані або сплачені 
кошти. 
Принцип відповідності: витрати та доходи, пов'язані з цими витратами,  визнаються у  
бухгалтерському обліку в один і той самий звітний період.
Доходи/витрати підлягають нарахуванню та відображенню у фінансовій звітності Товариства 
якщо виконуються такі умови:
а)фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути досить 
точно оцінений; 
б)дохід або витрати відповідають виникненню реальної заборгованості (за дебетом у разі доходу і 
за кредитом у разі витрат).
Вищевказані умови можливо вважати виконаними, якщо:
а)є угода про надання (отримання) послуг, яка має юридичну силу, або інші документи, 
оформленими згідно з вимогами чинного законодавства України; 
б)є документи, які підтверджують повне або часткове надання (отримання) послуг (акт 
приймання-передавання, платіжна вимога - доручення тощо).
За цих умов доходи (витрати) за операцією з надання (отримання) послуг визнаються у 
бухгалтерському обліку в міру їх надання (отримання). 
У разі, якщо Товариством отримані доходи (здійснені витрати), за активами або зобов’язаннями, 
які будуть існувати в майбутньому, або за послугами, які будуть надані (отримані) у наступних 
звітних періодах, такі доходи (витрати) не включаються до фінансового результату звітного 
періоду, а враховуються на рахунках “Доходи майбутніх періодів ” (“Витрати майбутніх періодів 
”). 
Заборгованість за нарахованими доходами Товариства, визнана безнадійною до отримання, 
підлягає списанню. 

Примітка 1.11. Взаємозалік статей активів та зобов’язань
За звітний період Товариство не здійснювало взаємозалік статей активів і зобов’язань балансу.
Примітка 1.12 Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок
Розкриття змін та виправлення суттєвих помилок у фінансовій звітності здійснюється відповідно 
до основних вимог положення (стандарту) бухгалтерського обліку №6 «Виправлення помилок і 
зміни у фінансових звітах» та міжнародних стандартів.
Облікова політика застосовується щодо подій та операцій з моменту їх виникнення. Якщо сума 
коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити 
достовірно, то облікова політика поширюється лише на події та операції, які відбуваються після 
дати зміни облікової політики.
Протягом звітного року облікова політика підприємства не змінювалась. 
Для складання достовірної звітності підприємство використовує право щомісячно, у разі потреби,
 проводити коригуючі проводки. 
Виправлення суттєвих помилок, які мали місце в попередніх роках, протягом 2018-2019 років не 
проводилось.

Примітка 2. Вплив переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності
На момент підготовки даної фінансової звітності в поточному році Товариство використало всі 
нові і змінені стандарти і інтерпретації, затверджені Радою з Міжнародних стандартів 

© SMA 054751562019 р. 



бухгалтерського обліку  (надані - «РМСБО») та Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової 
звітності (надані – «КТМФЗ»), які розміщені на офіційному сайті Міністерства фінансів України і 
які набули чинності при складанні звітності. Прийняття нових і змінених стандартів і 
інтерпретацій не призвело до змін протягом року в обліковій політиці Товариства, яка 
використовувалась для відображення даних звітного року.
Примітка 3. Основні засоби та нематеріальні активи
На 31 грудня 2018 року первісна (переоцінена) вартість основних засобів складала 112148тис. 
грн., на 31 грудня 2019 року – 127250 тис. грн. 
За 2018 - 2019 роки відбулись наступні зміни в складі основних засобів.
Основні засоби в 2018 році
Групи основних засобівКод рядкаЗалишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (до-оцінка 
+, уцінка -)Вибуло за рікНарахо-вано аморти-зації за рікВтрати від змен-шення корис-ностіІнші 
зміни за рікЗалишок на кінець рокуу тому числі
первісна (переоці-нена) вартістьзноспервісної (переоці¬неної) вартостізносупервісна (переоці- 
нена) вартістьзноспервісної (переоці¬неної) вартостізносупервісна (переоці¬нена) 
вартістьзносодержані за фінансовою орендоюпередані в оперативну оренду
первісна (переоці-нена) вартістьзноспервісна (переоці¬нена) вартістьзнос
12345678910111213141516171819
Будинки, споруди та передавальні пристрої112633520536612633
5571
Машини та обладнання2694935705401279265973624137
Транспортні засоби3722345891833380
1461914611135069099557813
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)47916865494967747704
Інші основні засоби5
Малоцінні необоротні матеріальні активи631128410777134411411
Інші необоротні матеріальні активи7
Разом892918686633403214802147591473211214868636
Нематеріальні активи
9133735177184
150
Основні засоби в 2019 році
Групи основних засобівКод рядкаЗалишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка 
+, уцінка -)Вибуло за рікНара ховано амортизації за рікВтрати від змен шення корис ностіІнші 
зміни за рікЗалишок на кінець рокуу тому числі
первісна (перео цінена) вартістьзносПервіс ної (перео ціне ної) вар тостізносуСервіс на (перео 
цінена) вар тістьзносСервіс ної (перео ці неної) вар тостізносупервіс на (переоці¬нена) вар 
тістьзносодержані за фінансовою орендоюпередані в оперативну оренду
первісна (переоцінена) вартістьзноспервісна (переоці-нена) вартістьзнос
12345678910111213141516171819
Будинки, споруди та передавальні пристрої1126335571363883302129885895
Машини та обладнання27362413712062032037661683654716
Транспортні засоби3909955781316636286028601580910477170762
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)47477043810110129-18684614
Інші основні засоби5
Малоцінні необоротні матеріальні активи641141178474778442442
Інші необоротні матеріальні активи7
Разом81121486863618321321932191701212725082429
Нематеріальні активи
918415034184184

В 2019 році були здійснені капітальні інвестиції на суму 19088 тис. грн. за рахунок власних 
джерел та укладання договорів фінансового лізингу, товарного кредиту. З них придбання нових 
транспортних засобів – 16636 тис. грн., комп’ютерної техніки та обладнання – 1206 тис. грн., 
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малоцінних необоротних активів – 78 тис. грн. 
В 2019 році порівняно з попереднім роком збільшилась сума амортизації в зв’язку з придбанням 
основних засобів, доцільність подальшого використання яких постійно контролюється комісією 
підприємства по списанню основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей.
Станом на 31.12.2019 р. у Товариства відсутні такі основні засоби, що вилучені з експлуатації для 
продажу. 
Основними засобами, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, 
користування та розпорядження, Товариство не володіє.
Обмеження права власності щодо нематеріальних активів у Товаристві протягом 2018-2019  років
 не було.
Збільшення або зменшення вартості основних засобів та нематеріальних активів протягом 
звітного періоду, які виникали у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від 
зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі у 
Товаристві не відбувалося.
Дані примітки 3 використовуються для розрахунку рядків 1000-1095 Балансу.
Примітка 4. Запаси
Станом на 31 грудня 2018 р. вартість запасів в балансі Товариства складала 3282 тис. грн., на 31 
грудня 2019 р. вартість запасів в балансі Товариства складала 2794 тис. грн. Всі запаси 
відображені в обліку по собівартості, оскільки це є найменша з величин між собівартістю і чистою
 вартістю реалізації.
Найменування показникаБалансова вартість на кінець 2018 рокуБалансова вартість на кінець 
2019 рокуЗміни у вартості запасів
Сировина і матеріали487478-1,85%
Паливо18081444-20,13%
Запасні частини639647+1,3%
Малоцінні та швидкозношувані предмети2514-44%
Незавершене виробництво 15964-59,7%
Товари164147-10,37%
Разом32822794-10,66%
За звітний період на балансі Товариства зменшилася кількість запасів, зменшення загальної 
вартості всіх запасів склало -10,66%. На кінець 2019 року збільшились запаси запасних частин. 
Найбільше впало сальдо по таких запасах як малоцінні та швидкозношувані предмети та 
незавершене виробництво.
За звітний період запасів,  оформлених у заставу, переданих на комісію, у Товариства не було.
На підприємстві використовуються такі методи вибуття запасів:
МетодиСировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні 
цінностіГотова продукціяТовари у вигляді матеріальних цінностей для подальшого 
продажуМалоцінні та швидкозношувані предмети
Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів-Х-
Х
Середньозваженої собівартості----
Собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО)Х-Х-

Нормативних затрат----
Ціни продажу----
Дані примітки розшифровують 1100 -1110 рядки балансу.

Примітка 5. Дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2018 року в активі балансу обліковувалось 11699 тис. грн. дебіторської 
заборгованості.
В активі балансу на 31 грудня 2019 року обліковувалося  10662 тис. грн. дебіторської 
заборгованості. В 2019 році було сформовано резерв сумнівних боргів на суму 39454,00 грн.,  
залишок резерву сумнівних боргів на 31.12.2019 становить 5 тис. грн. Протягом 2019 року  
відбулося повне погашення раніше списаної за рахунок  резерву суми безнадійної заборгованості 
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ТОВ «Прімарі Колор» в сумі 41250,26 грн. згідно рішення суду в зв'язку з поновленням 
платоспроможності клієнта.
  Дані на 31 грудня 2018 року:                      (в тисячах гривень)
Найменування показникаВсього на кінець 2018 року
до 12
місяців

123

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, без урахування резерву сумнівних 
боргів1033310235

Інша поточна дебіторська заборгованість13661366
 Резерв сумнівної заборгованості -98
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги11601

Дані на 31 грудня 2019 року:(в тисячах гривень)
Найменування показникаВсього на кінець 2019 року
до 12
місяців

123

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, без урахування резерву сумнівних 
боргів74697464

Інша поточна дебіторська заборгованість31933193
 Резерв сумнівної заборгованості -5
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги10657

Дана примітка 5 використовується для розрахунку рядків 1125, 1155 Балансу.

Станом на 31.12.2019 р. ПАТ «КВК «Рапід» не мав довгострокових активів, призначених для 
продажу, та не мав груп вибуття. 

Примітка 6. Грошові кошти 
(в тисячах гривень)
РядокНайменування статті    2018 рік2019 рік
1234
1В національній валюті на поточному рахунку в установі банку1144410
2В іноземній валюті на поточному рахунку в установі банку144972
3В національній валюті готівка в касі24
4В національній валюті Інші рахунки в банку4150-
В національній валюті Грошові кошти в дорозі144-
4Усього6889486
Дана примітка 6 використовується для розрахунку рядків 1165 - 1167 Балансу.
Примітка 7. Поточна кредиторська заборгованість
(в тисячах гривень)

РядокНайменування статті    на 31.12.2018рна 31.12.2019р
1234
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1
Поточна кредиторська заборгованість за достроковими зобов’язаннями 24327433
2Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги47346043
3Кредиторська заборгованість по розрахунках з бюджетом766881
4Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування908917
5Кредиторська заборгованість по розрахунках з оплати праці20052101
6Кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками5867
7Усього1090317442
Дана примітка 7 використовується для розрахунку рядків 1600 - 1650 Балансу.

Примітка 8. Інші зобов’язання
(в тисячах гривень)

РядокНайменування статті    на 31.12.2018рна 31.12.2019р
1234
1Резерв на оплату відпусток найманих працівників 21692112
2Резерв на виплату працівникам премії за результатами року1928-
3Усього40972112

Інші поточні зобов’язання на кінець  2018 року становили 961 тис. грн., а на кінець  2019 2019 
року 1111 тис. грн. В 2019 році відбулося збільшення на 15,6%. 
Дана примітка 8 використовується для розрахунку рядків 1660 - 1690 Балансу.
Станом на 31.12.2018 р. ПАТ «КВК «Рапід» мав довгострокові зобов’язання в сумі 28761 тис. 
грн., станом на 31 грудня 2019 року – 14656 тис. грн. В 2019 році відбулося зменшення 
зобов’язань на 49%.
Примітка 9. Власний капітал на 31 грудня 2019 р.
(в тисячах гривень)
РядокНайменування статтіКількість акцій в обігу (шт.)
Прості акції
(шт.)
Усього, грн..
1Власний капітал
в т.ч.:500005000027411
1.1Статутний капітал50000500001000
1.2Додатковий капітал822
1.3Резервний капітал250
1.4Нерозподілений прибуток25339

Дана примітка 9 використовується для розрахунку рядків 1400 - 1495 Балансу.
Примітка 10. Інші операційні доходи
(в тисячах гривень)
РядокНайменування статті    2018 рік2019 рік
1Здавання в оренду власного нерухомого майна1269113935
2Реалізація іноземної валюти6139
3Курсова різниця 46657808
4Дохід від списання кредиторської заборгованості3180
5Інші доходи16781470
6Усього операційних доходів1909823432
Дані примітки 10 використовуються для розрахунку рядка 2120 Звіту про фінансові результати. 
Примітка 11. Інші доходи
В 2019 році дохід від реалізації необоротних активів  ПАТ «КВК «Рапід» становив 870,3 тис. грн., 
що на 3740 тис. грн. менше порівняно  з 2018 роком.  
Дані примітки 11 використовуються для розрахунку рядка 2240 Звіту про фінансові результати.
Примітка 12. Адміністративні витрати
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(в тисячах гривень)
РядокНайменування статті     2018 рік 2019 рік
1234
1Витрати на утримання персоналу (оплата праці)(4861)(5812)
2Єдиний соціальний  внесок(915)(1111)
3Резерв відпусток(392)(417)
4Амортизація основних засобів(159)(148)
5Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів(88)(143)
6Консультативні, інформаційні послуги(264)(265)
7Послуги банку, пошти, інтернету, зв'язок-послуги та ін.(1754)(1803)
8Юридичні послуги(198)(234)
9Представницькі витрати(354)(229)
10Інші(178)(62)
11Усього адміністративних витрат(9163)(10224)
Дані примітки 12 використовуються для розрахунку рядка 2130 Звіту про фінансові результати.

Примітка 13. Витрати на збут
(в тисячах гривень)
РядокНайменування статті     2018 рік 2019 рік
1234
1Ремонт автомобілів збут(392,3)(289)
2Ліцензії-дозволи--
3Зв'язок- послуги(26,7)(26)
7Інші--
8Усього витрат на збут(419)(315)
Дані примітки 13 використовуються для розрахунку рядка 2150 Звіту про фінансові результати.

Примітка 14. Собівартість реалізованої продукції та виробничих послуг
(в тисячах гривень)
РядокНайменування статті     2018 рік 2019 рік
1234
1Собівартість реалізованої продукції їдальні(1178,6)(594)
2Собівартість реалізованих покупних запасів(3600,3)(3696)
3Витрати на утримання персоналу(19858,5)(19944)
4Амортизація основних засобів(14434,5)(15513)
5Резерв відпусток(1686,9)(1205)
6Єдиний соціальний внесок(4438,7)(3247)
7Паливо (61236,5)(51010)
8Запчастини(7371,2)(5523)
9Технічне обслуговування автомобілів(11826,6)(11329)
10Ремонт автомобілів(3269,1)(2512)
11Витрати на оплату автострад та дорожніх зборів(16213,7)(14624)
12Добові водіїв(16698,8)(16037)
13Енергопостачання(2553,9)(2845)
14Інші(93,7)(91)
10Усього операційних витрат за даним розділом( 164461)( 148170)
Дані примітки 14 використовуються для розрахунку рядка 2050 Звіту про фінансові результати.
Примітка 15. Інші операційні витрати
(в тисячах гривень)
РядокНайменування статті     2018 рік 2019 рік
1234
1Витрати від продажу іноземної валюти(131,3)(111)
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2Витрати від операційної курсової різниці(4320,8)(3070)
4Створення резерву сумнівної заборгованості-(39,5)
5Витрати на створення резерву відпусток (2318)-
6Витрати на створення резерву по преміюванню(1928)-
8Інші витрати(422,9)(6992,5)
9Усього інших операційних витрат(9121)(10213)
Дані примітки 15 використовуються для розрахунку рядка 2180 Звіту про фінансові результати
Фінансові витрати Товариства в 2018 році становили 7827 тис. грн., в 2019 році – 3150тис. грн.

Примітка 16. Витрати на податок на прибуток
(в тисячах гривень)
РядокНайменування статті    За рік
1Податок на прибуток  за 2018 рік(681)
2Податок на прибуток  за 2019 рік(43)
Дані примітки 16 використовуються для заповнення рядка 2300 Звіту про фінансові результати.
Примітка 17. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить акціонерам – власникам простих акцій 
(в тисячах гривень)
РядокНайменування статті    2018 рік2019 рік
1Прибуток/(збиток) за рік2805118
2Середньорічна кількість простих акцій в обігу (шт.)5000050000
3Прибуток/(збиток), що належить акціонерам – власникам простих акцій банку (грн.)56,12,36

В 2019 році було прийняте рішення про виплату дивідендів за 2018 рік в сумі 100 тис. грн.
 Станом на 31.12.2019 р. Товариство не має дочірніх та асоційованих компаній.
Протягом 2018 – 2019 років ПАТ «КВК «Рапід» не здійснював об’єднання компаній. 

Примітка 18. Операції між пов’язаними сторонами ПАТ «КВК «Рапід»

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», сторони 
вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або 
значно впливати на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Під час 
розгляду кожного можливого випадку з пов’язаними сторонами увага приділяється сутності 
відносин, а не тільки їхній юридичній формі.
У 2019 році ПАТ «КВК «Рапід» не мав можливості контролювати або значно впливати на інші 
сторони і не підлягав впливу або контролю інших сторін.

Примітка 19. Події після дати балансу

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій 
звітності, про те можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії.
Надзвичайна ситуація та її вплив на діяльність Компанії.
У середині грудня 2019 року розпочався спалах захворювання в місті Ухань у центральному Китаї
 з виявлення  в місцевих мешканців пневмонії невідомого походження. Згодом китайські науковці
 виділили новий бетакоронавірус - SARS-CoV-2, який спричинює цю  хворобу. Державні органи 
багатьох країн здійснюють надзвичайні заходи зі стримування пандемії. 
Пандемія спричинила скасування масових i міжнародних подій, скорочення торгівлі та падіння 
економічних показників у всьому світі. За прогнозами МВФ зростання глобальної економки в 
2020 році однозначно буде меншим, ніж минулого року через коронавiрус, зниження цін на нафту
 та обмеження торгівлі i пересувань, однак це залежатиме від міжнародної взаємодії у відповіді на 
цей виклик.
Уряд України своєю постановою від 11.03.2020 року № 211 (зі змінами) запровадив, починаючи з
 12 березня 2020 року, на всій території України карантин з встановленням обмежувальних 
заходів, які мають запобігти поширенню на території країни гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Пандемія коронавiрусу, як передбачається, 
негативно вплине на економіку України, зокрема очікується  зростання безробіття i обмеження  
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діяльності будь-якого бізнесу, що, в свою чергу призведе до зниження рівня платоспроможності 
як населення, так i підприємств.
ПАТ «КВК «Рапід» є компанією основними видами діяльності якої є:

Вантажний автомобільний транспорт;
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
Складське господарство;
Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна,

 однак у зв'язку з призупиненням або зменшенням обсягів виробництва в країні та за кордоном, 
вірогідним також є зменшення обсягів надання товарів, робіт, послуг Компанією в порівнянні з 
плановими обсягами.
Керівництво Компанії без затвердження спеціальних процедур аналізує всі події після дати 
балансу для виявлення таких, які можуть вимагати коригувань показників фінансової звітності 
або додаткового розкриття інформації в фінансовій звітності.
Генеральний директор _________________________/Гриненко В.І./

Головний бухгалтер__________________________/Лебединець Н.І./
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

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

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

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська 
компанiя "ЗЕЛЛЕР"

31867227

УКРАЇНА, 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26

1

3

4

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

30.01.2020, 29/36

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2018-31.01.20197

Думка аудитора8 із застереженням

Пояснювальний параграф (за наявності)

Пояснювальний параграф.
Події після дати балансу.
Також ми звертаємо вашу увагу на Примітку 19 «Події після дати балансу» до фінансової звітності, де розкрито 
інформацію стосовно оцінки керівництва Компанії наслідків впливу пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) та 
пов'язаних з цим обмежувальних заходів на діяльність Компанії.
У зв'язку з неможливістю спрогнозувати подальший перебіг подій, визначити заходи, які буде застосовано 
керівництвом країни, терміни дії обмежувальних заходів, а також достовірно оцінити ефект впливу поточної ситуації 
на діяльність Компанії та її контрагентів, а також на економічне середовище в цілому, ми не можемо достовірно 
оцінити ефект впливу цих обставин на фінансову звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та на 
спроможність Компанії продовжувати діяльність в подальшому.
У випадку суттєвих змін у діяльності Компанії, або у випадку введення надзвичайного стану в країні, або настання 
інших подій, які  суттєво вплинуть на діяльність Компанії, керівництво Компанії буде оцінювати вплив цих подій на 
діяльність Компанії, а також приймати рішення про необхідність коригування даних фінансової звітності та 
оприлюднення такої інформації.  Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

9

Номер та дата договору на проведення аудиту 21/02, 27.02.202010

Дата початку та дата закінчення аудиту 27.02.2020-31.12.202011

Дата аудиторського звіту 31.12.202012

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

35000,0013

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

№ 29045

Текст аудиторського звіту14

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адресат
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Акціонерам та керівництву Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід»

І. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Київська виробнича 

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 суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності
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компанія «Рапід» (далі – Товариство, Компанія), що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 
кінець дня 31.12.2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів 
(за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих 
облікових політик та інші пояснювальні примітки (далі – річна фінансова звітність, фінансові звіти). 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» 
нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
ПАТ «КВК «Рапід»  станом на 31 грудня 2019 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) та вимог Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV щодо складання 
фінансової звітності. 

Основа для думки із застереженням
Річна фінансова звітність Товариства містить ряд невідповідносте МСФЗ, зокрема відсутні детальні розкриття щодо:
- затвердження фінансової звітності до випуску;
- істотні облікові судження, оцінні значення і припущення;
- нові та переглянуті стандарти та інтерпретації (по кожному новому стандарту та змінам і поправкам до них);
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (суттєва стаття фінансової звітності);
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (суттєва стаття фінансової звітності);
- інша поточна дебіторська заборгованість (суттєва стаття фінансової звітності);
- витрати майбутніх періодів (суттєва стаття фінансової звітності);
- інших довгострокових зобов’язань (суттєва стаття фінансової звітності);
- поточна кредиторська заборгованість за достроковими зобов’язаннями (суттєва стаття фінансової звітності);
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (суттєва стаття фінансової звітності);
- інші поточні зобов’язання (суттєва стаття фінансової звітності);
- операції з пов'язаними сторонами, відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»: операцій та 
залишків по операціям з пов'язаними сторонами, а також виплат провідному управлінському персоналу;
- виплати персоналу, в тому числі ключовому управлінському персоналу;
- розкриття справедливої вартості: iєpapxії оцінок фінансових інструментів по справедливій вартості та розкриття 
інформації щодо справедливої вартості фінансових інструментів у порівнянні з їх балансовою вартістю;
- розкриття умовних активів і зобов'язань;
- невизнані контрактні зобов'язання;
- дивіденди, оголошені до дати затвердження до випуску;
- прибуток на акцію;
- судження щодо визнання економіки у стані гіперінфляції, відповідно до положень МСБО 29 «Фінансова звітність в 
умовах гіперінфляції»;
- кількісної інформації по управлінню фінансовими ризиками;
- цілей, політики та процесів управління капіталом, в тому числі інформації щодо дотримання вимог до капіталу, 
передбачених нормативно-правовими актами України;
Відповідна інформація Товариством не розкрита, або розкрита не в повному обсязі у Примітках до фінансової 
звітності Товариства, що, на думку аудитора, може бути важливим для користувачів фінансової звітності. 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту 
фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми 
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої
 думки із застереженням.

Пояснювальний параграф
Події після дати балансу
Також ми звертаємо вашу увагу на Примітку 19 «Події після дати балансу» до фінансової звітності, де розкрито 
інформацію стосовно оцінки керівництва Компанії наслідків впливу пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) та 
пов'язаних з цим обмежувальних заходів на діяльність Компанії.
У зв'язку з неможливістю спрогнозувати подальший перебіг подій, визначити заходи, які буде застосовано 
керівництвом країни, терміни дії обмежувальних заходів, а також достовірно оцінити ефект впливу поточної ситуації 
на діяльність Компанії та її контрагентів, а також на економічне середовище в цілому, ми не можемо достовірно 
оцінити ефект впливу цих обставин на фінансову звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та на 
спроможність Компанії продовжувати діяльність в подальшому.
У випадку суттєвих змін у діяльності Компанії, або у випадку введення надзвичайного стану в країні, або настання 
інших подій, які  суттєво вплинуть на діяльність Компанії, керівництво Компанії буде оцінювати вплив цих подій на 
діяльність Компанії, а також приймати рішення про необхідність коригування даних фінансової звітності та 
оприлюднення такої інформації.  Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого 
аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової 
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звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 
щодо цих питань.
Додатково до питань, описаних у розділі «Основа для думки із застереженням» та в розділі «Пояснювальний 
параграф», ми визначили, що нижче описані питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому 
звіті.
№ п/пКлючове питання аудитуАудиторські процедури стосовно ключового питання
1Ведення обліку основних засобів, необоротних активів і нарахування  амортизаційних відрахуваньОсновні 
процедури перевірки ведення обліку основних засобів, необоротних активів і нарахування  амортизаційних 
відрахувань:
1) контроль за дотриманням чинного законодавства щодо операцій з основними засобами; 
2) перевірка правильності документального оформлення операцій, пов’язаних з рухом основних засобів; 
3) перевірка правильності визнання, класифікації та оцінки необоротних активів; 
4) перевірка фактичної наявності і стану основних засобів; 
5) перевірка правильності нарахування амортизації; 
6) виявлення фактів неефективного використання основних засобів, реалізації їх за заниженою ціною, заниження 
оцінки, необґрунтованого списання; 
7) оцінка придатності наявних основних засобів для експлуатації; 
8) перевірка правильності визначення фінансових результатів від реалізації основних засобів; 
9) перевірка відображення в обліку результатів надзвичайних подій, пов’язаних з основними засобами; 
10) перевірка правильності проведення індексації, переоцінки основних засобів; 
11) перевірка операцій з орендованими і переданими в оренду об’єктами; 
12) встановлення джерел фінансування відтворення основних засобів; 
13) перевірка правильності списання недоамортизованої частини основних засобів під час їх ліквідації; 
14) аналіз показників використання основних засобів. 
2Формування собівартості виробництва У процесі аудиту формування собівартості виробництва використані 
процедури такі як документальна перевірка, спостереження, опитування і арифметичні підрахунки та аналітичні 
процедури:
– порівняно обсяги фактично списаної сировини та матеріалів із затвердженими нормами їх витрат, а також 
проведено аналіз залишків, зазначених у матеріальних звітах та під час списання за нормами;
– звернуто увагу на вартість закуплених сировини і матеріалів, правильність застосування націнок, комісійних 
винагород, достовірність витрат на зберігання, транспортування тощо;
– перевірено законність списання на собівартість сум ПДВ;
– досліджено правильність оцінки і списання зворотних відходів, супутньої продукції;
– перевірено правильність списання втрат від браку, простоїв, нестач, тощо;
– вивчено дотримання встановленого порядку обліку понаднормативних втрат.
На цій стадії, із врахуванням етапів аудиторського процесу використані незалежні і погоджені процедури тестування, 
зокрема процедури тестування контрольних моментів, перевірка господарських операцій за змістом та процедури 
тестування окремих сальдо рахунків, аналітичні процедури на завершальної стадії та на стадії збирання доказів.
Дослідження та перевірка господарських операцій та облікових записів, оцінка фінансової звітності тощо. 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу i інформацію, підготовлену станом на та за рік, що 
закінчився 31 грудня 2019 року.
Інша інформація складається з наступних звітів:
• Звіт про корпоративне управління ПАТ «КВК «Рапід» за 2019 рік, підготовлений у відповідності до вимог пунктів 5-
9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»; 
• Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік, підготовлена у відповідності до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 03.12.2013 року № 2826.
Наша думка щодо фінансової звітності Компанії не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з 
будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, 
ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією i 
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що 
містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве 
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.
Звіт про корпоративне управління за 2019 рік
Компанія підготувала Звіт про корпоративне управління за 2019 рік. У Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, 
за виключенням впливу питань викладених у розділах «Основа для висловлення думки із застереженням» та 
«Пояснювальний параграф», ми не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю 
або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве 
викривлення, та ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого Звіту незалежного аудитора. 
Звіт про корпоративне управління ПАТ «КВК «Рапід» у повній мірі відповідає вимогам Закону України «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Дані про результати діяльності у Звіті про корпоративне 
управління доповнюють фінансову звітність Товариства.
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік, підготовлена у відповідності до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку № 2826 від  03.12.2013 року. Аудиторами розглянуто та ознайомлено з Річною інформацію емітента 
цінних паперів, якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї 
іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити
 до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за фінансову звітність
Управлінський персонал ПАТ «КВК «Рапід» несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності ПАТ «КВК 
«Рапід» продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що 
стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування 
ПАТ «КВК «Рапід» .

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 
протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 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. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю;

отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
 які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного 
розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;

доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи 
існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії 
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, 
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити 
Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, 
чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 
відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час 
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 
контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні 
вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись 
такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми 
визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є 
ключовими питаннями аудиту.
Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке 
питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано 
переважити його корисність для інтересів громадськості.
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ІІ. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог
2.1. Розкриття інформації про Статутний капітал
а) відповідність розміру статутного капіталу установчим документам
Станом на 31.12.2019 року статутний капітал Товариства відповідає установчим документам та становить 1 000 
000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.).

б) формування та сплата статутного капіталу
Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал у розмірі 1 000 000,00 грн. (один мільйон 
гривень 00 коп.) та поділений на 50 000 (п’ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 20,00. 
(двадцять гривень 00 копійок) кожна, випущених в бездокументарній формі існування, які розподіляються між 
акціонерами. На 31.12.2019 року заявлений статутний фонд був сплачений на 100,00%. Акціонерами підприємства є 
власники товариства, яким належить 100% акцій (50 000 штук на суму 1 000 000,00 гривень).
За період, що підлягав перевірці, ПАТ «КВК «РАПІД» не проводило додаткової емісії цінних паперів. 
Територіальним управлінням ДКЦПФР у м. Києві було видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 
624/10/1/10  від 24.06.2011 року.
Змін до статутних документів не було. В 2019 році було прийняте рішення про виплату дивідендів за 2018 рік в сумі 
100 тис. грн.
Зберігачем цінних паперів дематеріалізованого випуску на рахунках у цінних паперах є ПАТ «Національний 
депозитарій України».
Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться на бухгалтерському рахунку 40 «Статутний капітал». Порядок 
формування Статутного капіталу відповідає діючому законодавству.
Заявлена сума Статутного капіталу станом на 31.12.2019 року сплачена в повному розмірі, що відповідає даним 
бухгалтерського обліку Товариства та даним Фінансової звітності. 

2.2. Розкриття інформації про Власний капітал
Перший розділ пасиву балансу Товариства характеризує джерела формування власного капіталу.
Ми провели аудит достовірності бухгалтерського обліку наявності та руху власного капіталу Товариства шляхом 
перевірки як засновницьких документів, так і даних первинного, аналітичного і синтетичного обліку в розрізі його 
фактичної структури станом на 31.12.2019 року:
oстатутний  капітал в розмірі 1 000 тис. грн.
oдодатковий капітал – 822 тис. грн.
oрезервний капітал – 250 тис. грн.
oнерозподілений прибуток – 25 339 тис. грн.
oвласний капітал – 27 411тис. грн.
На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі підприємства в цілому відповідає вимогам 
чинного законодавства України.
Проведений аудит дає нам право підтвердити правильність та адекватність визначення як загальної величини 
власного капіталу, його структури за переліченим вище призначення, так і достовірності його відображення у 
відповідних статтях Балансу (форма №1) станом на 31.12.2019 року.
Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться на бухгалтерському рахунку 40 «Статутний капітал». Порядок 
формування Статутного капіталу відповідає діючому законодавству.
Аналіз даних балансу Товариства свідчить, що в загальному обсязі коштів пасиву переважають залучені кошти, а 
саме:
всього джерел за пасивом балансу 62 732 тис. грн.,  з них: 
                                        - власних  - 27 411 тис. грн., або 43.70%.
                                         - залучених  - 35 321 тис. грн., або 56.30%. 
На думку аудитора статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про 
власний капітал Товариства станом на 31.12.2019 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства.
2.3. Розкриття інформації за видами активів
Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2019 року складає 62 732 тис. грн. 
Розділ 1. Необоротні активи Товариства, відображені в балансі станом на 31.12.2019 р. в сумі 44 821 тис. грн., 
представлені нематеріальними активами та основними засобами. 
Станом на 31.12.2019 р. нематеріальні активи за їх первісною вартістю склали – 184 тис. грн., накопичена амортизація
 – 184 тис. грн. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2019 р. відсутня.
Первісна вартість основних засобів на балансі станом на 31.12.2019 р., склала 127 250 тис. грн., знос станом на 
31.12.2019 р. склав 82 429 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. становила 44 821 
тис. грн. 
За заявою керівництва залишкова вартість необоротних матеріальних активів не має суттєвих відмінностей від їх 
справедливої вартості.
Дані синтетичного обліку необоротних активів відповідають даним звітності Товариства.
Розділ 2. Оборотні активи – 17 911 тис. грн., в тому числі: 
Запаси станом на 31.12.2019 року склали 2 794 тис. грн., а саме:
oВиробничі запаси – 2 583 тис. грн. 
oНезавершене виробництво – 64 тис. грн.
oТовари  – 147 тис. грн.
Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність одержання Товариством майбутніх 
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економічних вигод і сума такої заборгованості може бути надійно оцінена і складає станом на 31.12.2019 року 13 144 
тис. грн., в тому числі: 
oдебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги – 7 469 тис. грн.
oдебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 2 482 тис. грн.
oінша поточна дебіторська заборгованість – 3 193 тис. грн.
Облік дебіторської заборгованості організовано згідно з МСФЗ та облікової політики Товариства.
Станом на 31.12.2019 року залишок грошових коштів в національній валюті на поточному рахунку в банку становить 
482 тис. грн., готівкою – 4 тис. грн.
Витрати майбутніх періодів – 1 333 тис. грн.
Дані синтетичного обліку оборотних активів відповідають даним звітності Товариства.
На думку аудитора активи балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про активи Товариства 
станом на 31.12.2019 року відповідно до МСФЗ та облікової політики Товариства.

2.4. Розкриття інформації про зобов’язання та забезпечення
Розділ ІІ. Довгострокові фінансові зобов’язання станом на 31.12.2019 р. складають 14 656 тис. грн., в тому числі: інші 
довгострокові зобов’язання – 14 656 тис. грн. В 2019 році відбулося зменшення зобов’язань на 49,04%.
Розділ ІІІ. Поточні зобов’язання Товариства станом на 31.12.2019 р. становили 20 665 тис. грн., в тому числі:
oпоточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 7 433тис. грн.;
oпоточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 6 043 тис. грн.;
oпоточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 881 тис. грн.;
oпоточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування – 917 тис. грн.;
oпоточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 2 101 тис. грн.
oпоточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками – 67 тис. грн.
oпоточні забезпечення – 2 112тис. грн.
oінші поточні зобов’язання – 1 111 тис. грн.
Бухгалтерський облік зобов'язань на Товаристві здійснювався відповідно до МСФЗ та облікової політики Товариства.
Дані синтетичного обліку поточних зобов’язань відповідають даним звітності Товариства.
На думку аудитора пасив балансу справедливо й достовірно відображає інформацію про зобов’язання Товариства 
станом на 31.12.2019 року відповідно до МСФЗ та облікової політики Товариства.

2.5. Розкриття інформації про фінансові результати
Облік доходів від реалізації ведеться на рахунку 70 «Доходи від реалізації» по субрахункам у відповідності з чинним 
законодавством.
Результати діяльності Товариства за звітний рік розкриваються у Звіті про фінансові результати ПАТ «КВК «Рапід». 
За 2019 рік доходи ПАТ «КВК «Рапід» (без ПДВ) склали 174 781,0 тис. грн. та сформовані в основному за рахунок:
•діяльності автомобільного вантажного транспорту – 132 336,1 тис. грн., 
•здавання в оренду власного нерухомого майна – 13 935,0 тис. грн.,
•складське господарство – 10 104,2 тис. грн.;
•Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів – 5 257,1 тис. грн.;
•реалізації необоротних активів – 870,3 тис. грн.
•реалізації іноземної валюти та курсової різниці – 7 848,7 тис. грн.;
•інші доходи – 4 429,6 - тис. грн. 

Загальна сума витрат Товариства (без врахування витрат з податку на прибуток) за 2019 рік склала 174 620 тис. грн., 
які в своїй структурі мають:
•собівартість виготовленої продукції – 84,85% (148 170 тис. грн.);
•адміністративні витрати – 5,85% (10 224 - тис. грн.);
•фінансові витрати  – 1,8% (3 150 тис. грн);
•витрати від курсової різниці – 3,2% (5 596,9 тис. грн.)
•інші витрати –  4,3% (7 479,1 тис. грн.);
Фінансовий результат діяльності Товариства за 2019 рік становить 161 тис. грн. 
Податок на прибуток за 2019 рік становить 43 тис. грн.
Чистий прибуток Товариства: 118 тис. грн.
Чистий прибуток на одну просту акцію склав 2,36 гривень.   
Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2019 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно 
відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.

2.6. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про рух грошових коштів, власний капітал, приміток до річної 
фінансової звітності
Відображені у Звіті про рух грошових коштів за 2019 рік обіг грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної 
та фінансової діяльності в повній мірі відповідають вимогам МСФЗ та первинним обліковим регістрам. Станом на 
31.12.2019 року залишок грошових коштів в національній валюті на поточному рахунку в банку становить 482 тис. 
грн., готівкою – 4 тис. грн.
Звіт про власний капітал за 2019 рік, складений достовірно та відображає дані бухгалтерського обліку. Власний 
капітал станом на 31.12.2019 року становить 27 411тис. грн.
Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік Товариства, за виключенням впливу питань викладених у розділах
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 «Основа для висловлення думки із застереженням» та «Пояснювальний параграф», в повній мірі розкривають 
додаткову інформацію про дані бухгалтерського обліку.

2.7. Розкриття інформації стосовно відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства
Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із 
суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. 
Станом на 31.12.2019 року чисті активи ПАТ «КВК «Рапід» складають:
РядокСума на кінець звітного періоду,
тис. грн..
1.АКТИВИ
1.2Необоротні актив44 821
1.3Оборотні активи17 911
1.4.Необоротні активи,утримувані для продажу та групи вибуття-
1.5Усього активів62 732
2.ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1Довгострокові зобов’язання і забезпечення14 656
2.2Поточні зобов’язання і забезпечення20 665
2.3Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття-
2.4Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду-
2.5Усього зобов’язань35 321
3.ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.5)27 411
4.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі:1 000
4.1Неоплачений капітал-
4.2Вилучений капітал-
5. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом (рядок 3 – рядок 4)26 411
Таким чином, станом на 31.12.2019 року чисті активи ПАТ «КВК «Рапід» дорівнюють 27 411 тис. грн., що перевищує 
розмір Статутного капіталу Товариства на 26 411 тис. грн., тобто знаходяться у межах діючого законодавства. 
Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів ПАТ «КВК «Рапід» знаходиться у межах діючого законодавства.
2.8. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-
господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів
Судові позови
Станом на 31.12.2019 року ПАТ «КВК «РАПІД» не має судових проваджень.
Особлива інформація
В результаті проведення аудиторських процедур нами було досліджено факти про події, інформація про які мала б 
надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок».
Протягом 2019 року ПАТ «КВК «Рапід» не відбулися дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан 
Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. 
19.04.2019 року відбулася особлива інформація – Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів. Розмір 
дивідендів, що підлягають виплаті, 100 000 грн. Строк виплати дивідендів – 20.05.2019 року – 19.10.2019 року.

2.9. Розкриття інформації про виконання значних правочинів
Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений акціонерним 
товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків 
вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
Під час перевірки аудитором виконано процедури встановлення фактів відповідності до статті 70 Закону України 
"Про акціонерні товариства" здійснення Товариством значних правочинів у звітному періоді.
Товариство у 2019 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» мало виконання значних 
правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) – 
19.04.2019 року річними Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 8 від 19.04.2019 р.) було прийнято 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та надати згоду на вчинення Товариством 
протягом одного року з дати прийняття даного рішення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом даних правочинів більше 25% вартості активів, зокрема правочини наступного характеру: договорів на 
придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; 
договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням 
кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, 
договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, 
продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, 
дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн. Гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв – 45 000 тис грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 72 115 тис. 
грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 62.40%.
Протягом 2019 року Товариством здійснювалися правочини в межах і порядку, передбачених вимогами діючого 
законодавства та Статуту Товариства. Генеральний директор Товариства мав усі повноваження на укладання 
договорів від імені Товариства. Гранична вартість правочинів в 2019 році не перевищувала 25 відсотків вартості 
активів Товариства.
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На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство 
дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.
2.10. Розкриття інформації про операції з пов’язаними особами
У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», сторони вважаються пов’язаними, якщо
 одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або значно впливати на іншу сторону при прийнятті 
фінансових та операційних рішень. Під час розгляду кожного можливого випадку з пов’язаними сторонами увага 
приділяється сутності відносин, а не тільки їхній юридичній формі.
Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського персоналу із запитом щодо 
надання списку пов’язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними. Нами отримано підтвердження 
від управлінського персоналу стосовно того, що Товариство не володіє корпоративними правами інших підприємств. 
Пов’язаними особами Товариства є: фізичні особи:

Генеральний директор: Гриненко Володимир Iванович
Голова Наглядової ради – Мiтченко Марiя Iванiвна
Члени Наглядової ради – Василенко Тетяна Петрiвна

                                                  Манащенко Олексiй Кирилович
                                                  Олiйник Валерiй Анатолiйович
                                                  Яковенко Анатолiй Петрович
Управлінський персонал включає Генерального директора, Голову Наглядової ради, Членів Наглядової ради. Загальна
 сума заробітної плати управлінського персоналу ПАТ «КВК «Рапід» включена до адміністративних витрат 
фінансового звіту про сукупний дохід за рік, що закінчився 31.12.2018 року та становить 1 000 тис. грн. та станом на 
31.12.2019 року 1 200 тис. грн.
У 2019 році ПАТ «КВК «Рапід» не мав можливості контролювати або значно впливати на інші сторони і не підлягав 
впливу або контролю інших сторін.
Протягом 2019 року Компанія не отримували доходи та витрати від здійснення операцій з пов’язаними особами, крім 
управлінського персоналу. 
Усі операції з пов’язаними сторонами здійснені без шкоди для фінансового стану Компанії.
2.11. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта 
господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 
«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», 
аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації 
ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та 
інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може 
допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були 
проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, 
зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, 
структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та 
огляди фінансових результатів.
У своїй поточній діяльності ПАТ «КВК «Рапід» наражається на зовнішні та внутрішні ризики. 
Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ «КВК «Рапід» визначають Загальні збори, а загальне керівництво 
управлінням ризиками здійснює Генеральний директор.
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ПАТ «КВК «Рапід» фінансової звітності внаслідок 
шахрайства.
2.12. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, 
що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих 
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 
емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 
перевірену аудитором фінансову звітність».
Річна інформація Товариства, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського 
обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", 
містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки 
емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і 
здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими 
вони стикаються у своїй господарській діяльності.
Звіт про управління ПАТ «КВК «Рапід» у повній мірі відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і
 фінансову звітність в Україні». У Звіті надана інформація щодо перспективи та стратегії розвитку Товариства, про 
результати діяльності за звітний період, а також про цінові ризики, кредитні ризики та інші ризики, з якими 
Товариство зіткнулося і може зіткнутися у майбутньому. Дані про результати діяльності у Звіті про управління 
доповнюють фінансову звітність Товариства.
На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог
 пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 
розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».
Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з 
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.
2.13. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону 
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України «Про акціонерні товариства»
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до 
Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо:
1)відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні 
товариства» та вимогам Статуту,
2)достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі «Інформація про стан 
корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства.
Протягом звітного року в ПАТ «КВК «Рапід» функціонували наступні органи корпоративного управління: 
•Загальні збори акціонерів;
•Наглядова рада;
•Генеральний директор.
Органами контролю Товариства є:
•Ревізійна комісія.
Загальні збори акціонерів є вищим органом управління і здійснюють загальне керівництво його діяльністю. Щорічні 
загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений відповідно до вимог статті 32 Закону України «Про 
акціонерні товариства» - річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня року наступного за звітним.
Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, контролює та регулює 
діяльність Товариства. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів.
Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним 
законодавством України, Статутом Товариства.
Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. 
Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю та несе відповідальність за результати 
фінансово-господарської діяльності згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями 
Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради.
Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту 
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:
1)прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України 
«Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,
2)з урахуванням обставин, які викладено вище, наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного 
управління» подає повно та розкриває достовірно фактичні результати функціонування органів корпоративного 
управління.

2.14. Події після дати балансу
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, про те 
можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.
Надзвичайна ситуація та її вплив на діяльність Компанії.
У середині грудня 2019 року розпочався спалах захворювання в місті Ухань у центральному Китаї з виявлення  в 
місцевих мешканців пневмонії невідомого походження. Згодом китайські науковці виділили новий бетакоронавірус - 
SARS-CoV-2, який спричинює цю  хворобу. Державні органи багатьох країн здійснюють надзвичайні заходи зі 
стримування пандемії. 
Пандемія спричинила скасування масових i міжнародних подій, скорочення торгівлі та падіння економічних 
показників у всьому світі. За прогнозами МВФ зростання глобальної економки в 2020 році однозначно буде меншим, 
ніж минулого року через коронавiрус, зниження цін на нафту та обмеження торгівлі i пересувань, однак це 
залежатиме від міжнародної взаємодії у відповіді на цей виклик.
Уряд України своєю постановою від 11.03.2020 року № 211 (зі змінами) запровадив, починаючи з 12 березня 2020 
року, на всій території України карантин з встановленням обмежувальних заходів, які мають запобігти поширенню на 
території країни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Пандемія 
коронавiрусу, як передбачається, негативно вплине на економіку України, зокрема очікується  зростання безробіття i 
обмеження  діяльності будь-якого бізнесу, що, в свою чергу призведе до зниження рівня платоспроможності як 
населення, так i підприємств.
ПАТ «КВК «Рапід» є компанією основними видами діяльності якої є:

Вантажний автомобільний транспорт;
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
Складське господарство;
Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна,

 однак у зв'язку з призупиненням або зменшенням обсягів виробництва в країні та за кордоном, вірогідним також є 
зменшення обсягів надання товарів, робіт, послуг Компанією в порівнянні з плановими обсягами.
Керівництво Компанії без затвердження спеціальних процедур аналізує всі події після дати балансу для виявлення 
таких, які можуть вимагати коригувань показників фінансової звітності або додаткового розкриття інформації в 
фінансовій звітності.
Основні відомості про Товариство
Публічне  акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід» зареєстровано 05 квітня 1994 року 
Дарницькою районною в м. Києві державною адміністрацією: Серія АБ № 628596 (дата останньої реєстрації 
27.03.2017 р.) номер запису 10651070014000624.
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Засновниками ПАТ «КВК «Рапід»»  є члени трудового колективу.
Детальна інформація про юридичну особу: 
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявностіПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД"
(ПАТ "КВК "РАПІД")
Організаційно-правова формаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Назва юридичної особи"КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД"
Ідентифікаційний код юридичної особи05475156
Місцезнаходження юридичної особи02099, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЗРОШУВАЛЬНА, будинок 7
Перелік засновників (учасників) юридичної особиАКЦІОНЕРИ (Фізичні особи)
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000000.00
Види діяльностіКод КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;
Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
Код КВЕД 86.21 Загальна медична практика;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний);
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
Код КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Відомості про органи управління юридичної особиЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Прізвище, ім'я, по батькові керівникаГРИНЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ - керівник
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного 
державного реєстру відомостей про юридичну особу Дата державної реєстрації: 05.04.1994
Дата  запису: 27.03.2017
Номер запису: 1 065 1070014000624
Місцезнаходження реєстраційної справиДарницька районна в місті Києві державна адміністрація
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особоюТелефон 1: +380445662097
Телефон 2: +380445668400
Чисельність працівників235
Статутний капітал (грн.)1000000,00
Номінальна вартість простої акції (грн.)20,00
Кількість простих акцій50000  штук
Відповідальними особами за ведення бухгалтерського та податкового обліку та складання фінансової звітності є:
Генеральний директор : Гриненко Володимир Іванович
Головний бухгалтер: Тарсукова Людмила Анатоліївна, Лебединець Наталія Іванівна.
Вище зазначені відповідальні особи відповідають також: 
-за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
-за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;
-за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
-за методологію та організацію бухгалтерського обліку (податкового обліку, податкову політику);
-за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.
Для здійснення аудиту фінансової звітності були використані наступні документи Товариства:
- статутні документи;
 - бухгалтерські регістри аналітичного та синтетичного обліку;
 - оборотно – сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку;
 - фінансова звітність за 2019 рік: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про 
власний капітал, Примітки до фінансової звітності;
 - протоколи загальних зборів членів Товариства;
- первинні документи: банківські документи, касова книга, касові документи, авансові звіти, накладні, акти, рахунки, 
договори, угоди та інші.
У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями, іншими внутрішніми 
нормативними документами.
Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням.
Обіг цінних паперів проходив на вторинному неорганізованому ринку. Цінні папери не були включені до лістингу 
бірж. 
Товариство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань. Органами управління 
Товариством є:
•Загальні збори акціонерів;
•Наглядова рада;
•Генеральний директор.
Органами контролю Товариства є:
•Ревізійна комісія.
Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід» здійснює свою діяльність на території 
України.  Станом на 31 грудня 2019 року не мало відокремлених підрозділів. На протязі 2018 - 2019 років не мав 

© SMA 054751562019 р. 



намірів злиття приєднання, поділу, перетворення. 

Довідка
про фінансовий стан ПАТ «КВК «РАПІД» (показники ліквідності, 
платоспроможності та рентабельності) станом на 31.12.2019 року 
Показники
На 01.01.2019 рокуНа 31.12.2019 рокуНормативне значення
Значення 
Розрахунок
 (тис. грн.)Значення
Розрахунок
 (тис. грн.)
   1. Аналіз ліквідності підприємства
1.1.Коефіцієнт покриття
ф.1 р. 1195/ф.1 р. 16951,740,87> 1
27711 / 1596117911 / 20665
1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності ф.1 (р. 1195-р.1100) / ф.1 р. 16951,530,730,6 - 0,8
(27711-3282) / 
15961(17911-2794) / 
20665
1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф.1 (р.1160+р.1165) / ф.1 р.16950,430,02> 0 збільшення
(0+6889)/15961486/20665
1.4. Чистий обіговий капітал (тис. грн.)  ф.1 (р.1195-р. 1695)11750-2754> 0 збільшення
27711-1596117911-20665
   2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
2.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії)
ф.1 р. 1495 / ф.1 р.19000,400,44> 0,5
27393/7211527411/62732
2.2. Коефіцієнт фінансування
ф.1 (р.1595+р.1695) / ф.1 р.14951,631,29< 1 зменшення
(28761+15961)/27393(14656+20665)/27411
2.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
ф.1 (р.1495-р.1 095) / ф.1 р.1195-0,61-0,97> 0,1
(27393-44404) /27711(27411-44821)/17911
2.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу
ф.1 (р.1195-р. 1695) / ф.1 р.14950,43-0,10> 0 збільшення
(27711-15961)/27393(17911-20665)/27411
     3. Аналіз рентабельності підприємства
3.1. Коефіцієнт рентабельності активів Ф2 р.2350, або 2355/(ф1 р. 1300 (гр.3) + р. 1300 (гр.4))/20,040,002> 0 
збільшення
2805 / 67424118 /67424
3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталуФ2 р.2350, або 2355/(ф1 р. 1495 (гр.3) + р. 1495 (гр.4))/20,100,004> 0 
збільшення
2805 / 27402118 / 27402
3.3. Коефіцієнт рентабельності діяльностіФ2 р.2350, або 2355 / ф.2 р.20000,020,0008> 0 збільшення
2805 / 170748118 / 149174
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2019 р. склав 0,87. Таким чином, на 1 гривню поточних 
зобов’язань припадає 0,87 грн. поточних активів (теоретичне значення > 1).
Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає, що станом на 31.12.2019 р. на 1 грн. поточної заборгованості Компанії 
має 0,73 грн. ліквідних активів.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 31.12.2019 р. склав 0,02. Коефіцієнт показує, яка частина поточних 
(короткострокових) зобов’язань може бути погашена негайно.
Чистий обіговий капітал, станом на 31.12.2019 р. становить (2754) тис. грн.. Його показник свідчить про 
спроможність Компанії сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність. 
Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості) станом на 31.12.2019 р. склав 0,44 теоретичне значення – 
більше 0,5, розраховується як відношення власного капіталу Компанії до підсумку балансу і показує питому вагу 
власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.
Коефіцієнт фінансування (1,29 - станом на 31.12.2019 р.) відображає відношення суми власних коштів до позикових. 
Показник дуже важливий і свідчить про незмінний задовільний фінансовий стан Компанії у періоді, що аналізується.
Вищенаведені показники свідчать про те, що загальний фінансовий стан Компанії є позитивним в зв’язку з його 
ліквідністю, фінансовою стійкістю та фінансовою незалежністю.

ІІІ. Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР". 
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Код ЄДРПОУ 31867227
Місцезнаходження: УКРАЇНА, 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26
Реєстраційні дані: Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 р. за 
N 1 070 120 0000 017608. 
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські 
послуги Включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності за № 2904.
     Компанія включена до Розділу СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-
majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/
      Суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, 
створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, 
що регулюють аудиторську діяльність, рішення АПУ №29/3 від 30.01.2020 року
Керівник Ганенко Андрій Васильович
Інформація про аудитора Ганенко Андрій Васильович - сертифікат аудитора Серія «А» N 003610, виданий на підставі 
рішення Аудиторської палати України від 29 січня 1999 р. за N 74, номер реєстрації у Реєстрі 100413.
Сивук Людмила Антонівна - сертифікат аудитора Серія «А» N 005629, виданий на підставі рішення Аудиторської 
палати України від 25 грудня 2003 р. за N 130, номер реєстрації у Реєстрі 100411.
Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудитуДоговір № 21/02 від 27 лютого 2020 року.
Дата початку i дата закінчення проведення аудиту            «27» лютого 2020 року – «31» грудня 2020 року.
Перевірка проводилась за адресою: 02099, м. Київ, вулиця Зрошувальна, будинок 7 та 01033  м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, 31-Б, офіс 26.

Ключовий партнер з аудиту                                                                    Л. А. Сивук
(Сертифікат серії А 
№ 005629 від 25.12.2003 р.)
номер реєстрації у Реєстрі 100411

Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» 
(Сертифікат серії А № 003610 від 29.01.1999 року, дійсний до 29.01.2023 року) номер реєстрації у Реєстрі 100413

А. В. Ганенко

01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26 
«31» грудня 2020 року
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XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор Товариства та Наглядова Рада Товариства підтверджують, що, наскільки 
це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського 
обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, 
пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Юридичних осіб, які перебувають під  
контролем Товариства немає. Звіт керівництва Товариства включає достовірне та об'єктивне 
подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства, разом
 з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській 
діяльності.

© SMA 054751560 кв. 2019 р.



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

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

1 2 3
19.04.2019 22.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів

19.04.2019 22.04.2019 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
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