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 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фінансової звітності 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  

«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ», 

активи якого перебувають в управлінні 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» 

за 2019 рік 
 

 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  

Загальним зборам ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» 

Наглядовій раді ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 

Думка 

 

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»  (далі – 

ПАТ ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» або Фонд), у складі: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2019р.; 

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019р.; 

- Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік; 

- Звіт про власний капітал за 2019 р.; 

- Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік, включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик. 

           На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» на 31 

грудня 2019 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 

зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ( МСФЗ).   

 

           Основа для думки 

 

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 



 2 

до Фонду згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних 

стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РСМЕБ) та етичними вимогами, застосовними 

в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також ми 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.  

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ  та за таку систему внутрішнього контролю, 

яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 

помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 

за оцінку здатності Фонду продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 

ліквідувати Фонд чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 

цьому.  

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 

за процесом фінансового звітування Фонду. 

 

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 не виявлення 

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 відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

 • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість 
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компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 

існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті 

аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 

розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 

ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 

майбутні події або умови можуть примусити компанію 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, разом з 

іншими питаннями 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. Під час аудиту ми 

використовували рівень суттєвості викривлень фінансової звітності у сумі 3 213 тис. грн. 

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 застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

 

Основні відомості про   

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

 «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»  

 
Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»  

(далі – ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» 

або Фонд) 

Код за ЄДРПОУ 38199425 

Дата та номер запису в ЄДР про 

проведення державної реєстрації 

юридичної особи 

22.05.2012р., № 1 224 102 0000 054713 

Вид діяльності за КВЕД 64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти, 

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім 

страхування та пенсійного забезпечення),н.в.і.у. 

Тип, вид та клас фонду Закритий строковий  недиверсифікований венчурний, 

корпоративний інвестиційний фонд,  не є 

спеціалізованим та кваліфікаційним фондом 

 

Дата та номер свідоцтва про внесення 

інвестиційного фонду  до ЄДРІСІ  
11.07.2012 року, № 00071 

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300071 

Строк діяльності фонду 50 років;  з 11.07.2012р. до 11.07.2062р. 

Місцезнаходження 49000, м. Дніпро, площа Героїв Майдану, будинок 1 

 

Основні відомості про ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» 
Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» 

Код за ЄДРПОУ 33719000 

Вид діяльності за КВЕД 66.30 Управління фондами (основний) 

58.13 Видання газет 
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58.19 Інші види видавничої діяльності 

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на 

веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти 

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім 

страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у 

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових 

послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

Місцезнаходження 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4. 

 

 

Звіт  щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів  
 

Опис аудиторської перевірки 
 

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших 

законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА 

видання 2016-2017 років) в якості національних. 

Аудитором зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування 

сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності 

застосування принципів обліку Концептуальним основам фінансового звітування, 

прийнятій обліковій політиці. 

Аудиторський звіт складено у відповідності до вимог  Законодавства України в 

сфері господарської діяльності: Законів України «Про господарські товариства», «Про 

цінні папери та фондовий ринок», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про інститути спільного 

інвестування», Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародних стандартів 

аудиту, «Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності 

інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та 

компанії з управління активами», затверджених рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 11.06.2013 р. № 991. 

          Основою подання фінансової звітності ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» є чинні 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку (МСБО).  

          Фонд визнав Концептуальну основу фінансового звітування, яка ґрунтується на 

чинних Міжнародних стандартах фінансової звітності та затвердив облікову політику 

Наказами № 1-ТК від 02.01.2019р.  

           Управління активами Фонду здійснює професійний учасник ринку цінних паперів 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» відповідно до договору 

№ 7-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду  від 

14.06.2012р./нова редакція/ від 21.07.2014р. з додатками (Ліцензія на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку — діяльність з управління активами 

інституційних інвесторів (діяльність з управління активами),  Рішення НКЦПФР № 880 

від 23.06.2015р., строк дії з 09.11.2015 р.  необмежений). ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС 

АКТІВІТІС"  формує інвестиційний портфель Фонду,  веде бухгалтерський облік 

 діяльності Фонду з додержанням  Концептуальної основи фінансового звітування за 
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МСФЗ, прийнятої облікової політики Фонду стосовно складання фінансової звітності,  

відповідно до Регламенту Фонду та Інвестиційної  декларації Фонду. 

 Принципи облікової політики, використані при підготовці зазначеної фінансової 

звітності Фонду, передбачають оцінку активів та зобов’язань за справедливою або 

амортизованою вартістю в залежності від їх класифікації та були розкриті в Примітках 

до фінансової звітності.  Надана звітність підготовлена з використанням правил обліку 

та оцінки об’єктів обліку за  справедливою та амортизованою вартістю.  

 Перелік та назви форм фінансової звітності Фонду відповідають вимогам, 

встановленим НП(С)БО 1«Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, 

що розроблені у відповідності до МСФЗ. 

 

 

Розкриття інформації про статутний та власний капітал 

 

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо 

свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про правильність відображення та розкриття 

інформації щодо статутного та власного капіталу. На нашу думку, в Фонді в усіх 

суттєвих аспектах виконані необхідні вимоги щодо дотримання принципів 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2019р. та вірно 

відображено розмір статутного та  власного капіталу у фінансовій звітності. 

Статутний капітал ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» 

зареєстрований згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», 

обліковується на рахунку 401 «Статутний капітал» у сумі 196 370 тис. грн. та відповідає 

Статуту і проспекту емісії. Статутний капітал Фонду поділяється на 196 370 штук 

простих іменних акцій, номінальною вартістю 1000 гривень кожна. 

           Статут ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» (нова редакція) 

затверджений Загальними зборами Фонду (протокол № 15 від 21.03.2017 р.) та Державну 

реєстрацію змін до установчих документів проведено  27 березня  2017року 

(реєстраційний номер 12241050010054713). 

 Згідно Протоколу засідання Наглядової ради Фонду за №76 від 12 квітня 

2018року було прийнято рішення про внесення змін до Єдиного реєстру юридичних, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) Фонду. Кінцевими бенефіціарними власниками 

(контролерами) були дві фізичні особи: Масліков Юрій Валентинович (громадянин 

України) та Грасл Аріна (громадянка Австрії), а станом на 12.04.2018 року, кінцевим 

бенефіціарним власником (контролером) Фонду є лише Масліков Юрій Валентинович. 

Державна реєстрація змін відбулася 13.04.2018р.  

          

  У 2019 році відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради № 89 від 

25.03.2019р., внесені зміни: 

-  до Проспекту емісії акцій Фонду у зв’язку із зміною відомостей про компанію з 

управління активами, депозитарну установу, аудиторську фірму у зв’язку з приведенням 

у відповідність до чинного законодавства, зміною відомостей про засновника, зміною 

відомостей про осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду, зміною відомостей 

про оцінювача майна, зміною відомостей про аудиторську фірму у зв’язку з укладанням 

ще одного договору з ТОВ «БДО».  

              

На звітну дату сума статутного капіталу складає: 

Зареєстрований  – 196 370 тис. грн. 

Сплачений          – 158 002 тис. грн. 
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Додатковий капітал (емісійний дохід) станом на 31.12.2019 р. складає  28 623 тис. 

грн., що у порівнянні з 2018р. збільшився на 28 618 тис.грн. за рахунок первинного 

розміщення акцій Товариства.  

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2019 р. збільшився у порівнянні з 2018 

роком на суму отриманого чистого прибутку за звітний рік, в розмірі 32212 тис. грн. та 

становить 118 647 тис. грн. 

      Неоплачений капітал станом на 31.12.2019 р. становить 38368 тис. грн. та 

складається із вартості зареєстрованих, але не розміщених простих іменних акцій, у 

порівнянні з 2018 роком зменшився на 26 582 тис.грн. за рахунок первинного 

розміщення акцій Товариства. 

     Вилучений капітал станом на 31.12.2019р. складає 108 380 тис. грн. та у порівнянні з 

2018р. збільшився на 41 935 тис. грн., за рахунок викупу власних акцій.   

 

Власний капітал Фонду станом на 31.12.2019 р. складається із: 

- зареєстрованого статутного   капіталу  -    196 370 тис. грн.; 

- додаткового капіталу                               -     28 623  тис. грн.; 

- нерозподіленого прибутку                      -    118 647  тис. грн.; 

- неоплаченого капіталу                            -      38 368  тис. грн.; 

- вилученого капіталу                                -    108 380  тис. грн. 

 

      Таким чином, власний капітал ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» 

станом на 31.12.2019 р. складає 196 892 тис. грн., що на 45 477 тис. грн. більше, в 

порівнянні з 2018р. 

       На думку аудитора, розкриття інформації про статутний та власний капітал в 

повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України. 

 

Розкриття інформації за видами активів 

 

На нашу думку, у фінансовій звітності ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС 

КАПІТАЛ» достовірно і в повній мірі розкрита інформація за видами активів. 

Надана інформація по необоротним та оборотним активам в усіх суттєвих 

аспектах розкрита у відповідності до  МСФЗ. 

Вартість активів Фонду, що відображена у фінансових звітах станом на 

31.12.2019 року збільшилась на 44  910 тис. грн. і складає  196 902 тис. грн. 

    Станом на 31.12.19 року в балансі ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» 

у складі необоротних активів обліковуються довгострокові інші фінансової інвестиції на 

загальну суму 4 219 тис. грн., що на 12 862 тис. грн. менше ніж на початок року. 

            Станом на 31.12.2019р. склад, структура та вартість довгострокових фінансових 

інвестицій, представлених іншими фінансовими інвестиціями Фонду, становить: 

  - корпоративні права  4 219 тис. грн.  (0,49591% або 1 тис. грн. у статутному 

капіталі ТОВ «Континентал Сервісіз»; 10,34483% або 4 198 тис. грн. у статутному 

капіталі ТОВ «Ост-Вест Логістік Україна» та 10% або 20 тис. грн. у статутному капіталі 

ТОВ «Сучасна вагонна компанія»).  

            Відповідно до облікової політики Фонду корпоративні права у статутний капітал 

вітчизняних юридичних осіб оцінюються за справедливою вартістю,  прості векселі 

оцінюються за амортизованою вартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка за 

вирахуванням витрат (резерву) під очікувані кредитні збитки. 

            Поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року реальна та 

становить по чистій реалізаційній вартості – 192 655 тис. грн., у т. ч.:   

 - за виданими авансами – 2 тис. грн., що у порівнянні з 2018 роком збільшилась 

на 1 тис. грн.; 

         - дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів  – 3 538 тис. 

грн., що на 1 340 тис.грн. збільшилась проти минулого року; 
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             - інша поточна дебіторська заборгованість – 189 115 тис. грн. (заборгованість за 

розрахунками по виданим позикам), що складає 98,1 % від загальної суми активів, та яка  

зросла на   56 445 тис. грн. з минулого року. 

Дебіторська заборгованість за позиками визнається як поточна. 

Визначення суми резерву під очікувані кредитні збитки дебіторської заборгованості 

(розрахованої як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних 

майбутніх грошових потоків) відбувається на основі індивідуальної оцінки окремих 

дебіторів та відображає суму, яка,  на думку керівництва, достатня для покриття 

можливих збитків. 

             Відповідно до облікової політики Фонду у 2019 році визнані витрати під 

очікувані збитки по  поточній дебіторській заборгованості, у сумі 8 027  тис. грн., у тому 

числі : 

- 147 тис. грн. на дебіторську заборгованість за розрахунками з нарахованих 

доходів; 

- 7 880 тис. грн.  на дебіторську заборгованість  за розрахунками по позикам. 

     Визнані витрати під очікувані збитки по  поточній дебіторській заборгованості 

враховані при складанні фінансової звітності Фонду за 2019 рік. 

             Залишки грошових коштів Фонду в національній валюті станом на 31.12.2019 

року склали 28 тис грн., що на 14 тис. грн. менше ніж на початок року. 

             На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в 

фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного 

законодавства України. 

 

Розкриття інформації про зобов’язання 

 

На наш погляд, аудитором було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють 

зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття 

інформації щодо зобов’язань  згідно вимог Концептуальної основи фінансового 

звітування та Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Станом на 31.12.19 року в балансі Фонду обліковуються поточні зобов’язання у 

розмірі 10 тис. грн., що на 567 тис. грн. менше ніж у 2018 році, у т.ч.: 

- 10 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

(заборгованість за винагороду КУА) , що на 3 тис. грн. більше проти 2018р.; 

Прострочена заборгованість відсутня.  

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань  подано в 

фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного 

законодавства України. 

 

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку(збитку) 

 

Визнання доходів в бухгалтерському обліку Фонду здійснюється з використанням 

методу нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає 

вимогам МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».  

  ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»  за 2019 р. отримав дохід в сумі  

61 227 тис. грн., що на 19 633 тис. грн. більше, в порівнянні з минулим роком, у тому 

числі: 

- 12 255 тис. грн.,  інші операційні доходи (у т.ч.: 171 тис.грн. - дохід за 

нарахованими відсотками по поточному рахунку; 12 084 тис.грн. - сторно резерву під 

очікувані збитки за поточними фінансовими активами), що на 12 211 тис. грн. більше 

проти минулого року; 

- 30 320 тис. грн  інші фінансові доходи (у т.ч. : відсоткові доходи за виданими 

позиками – 30 137 тис. грн.; дохід від переоцінки фінансових активів -183 тис. грн.), що 

на 4 960 тис. грн. більше у порівнянні з минулим роком; 
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- 18 652 тис. грн. інші доходи (дохід від продажу (та дострокового погашення) 

цінних паперів), що на 2 462 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком.  

 

Визнання витрат в фінансовій звітності Фонду здійснюється з використанням 

методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає  

Концептуальній основі фінансової звітності за МСФЗ. 

 За 2019 рік витрати діяльності Фонду склали – 29 015 тис. грн., що на 5 314 тис. 

грн. більше, в порівнянні з минулим роком, у тому числі: 

- 102 тис. грн. - адміністративні витрати, що зросли на 25 тис. грн. в порівнянні з 

2018 роком; 

- 12 270 тис. грн. - інші операційні витрати (резерв під очікувані збитки за 

поточними фінансовими активами),  що збільшились у порівняння і з минулим 

роком на  4 429 тис.грн.; 

- 16 643 тис. грн. - інші витрати  ( у т.ч.: собівартість реалізованих (та достроково 

погашених) фінансових інвестицій – 16 634 тис. грн.; збиток від переоцінки 

фінансових активів (резерв під очікувані збитки за довгостроковими активами) 

– 9 тис. грн.), що на 860 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком.  

Таким чином, за наслідками 2019 року Фонд отримав прибуток у сумі  32 212 тис. 

грн., який визначено у відповідності до вимог норм діючого законодавства України. 

На думку аудитора, розкриття інформації про доходи, витрати та фінансовий 

результат подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до 

встановлених вимог чинного законодавства України. 

 

Висловлення думки щодо дотримання вимог нормативно-правових актів    

Комісії, що регулюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів 

спільного інвестування  

 

Розмір чистих активів або власного капіталу Фонду, що відображений у 

фінансовій звітності станом на 31.12.2019 р. складає 196 892 тис. грн. 

 Перевіркою встановлено, що фінансові звіти об’єктивно та достовірно 

розкривають інформацію про вартість чистих активів фонду за 2019 рік, тобто про 

розмір його статутного капіталу, додаткового капіталу (емісійний дохід) 

нерозподіленого прибутку, неоплаченого капіталу та вилученого капіталу. 

Оцінка вартості чистих активів фонду здійснюється у відповідності з 

«Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного 

інвестування», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 30.07.2013 № 1336. 

 

Відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі ІСІ, 

вимогам законодавства, що висуваються до окремих видів ІСІ 

           Склад та структура активів, що перебувають у портфелі ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС 

ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»  відповідають вимогам законодавства, а саме Закону України 

«Про інститути спільного інвестування» та «Положенню про склад та структуру активів 

інституту спільного інвестування», затвердженого рішенням НКЦПФР від 10.09.2013 

року № 1753, а саме розділу II. «Загальні вимоги щодо складу та структури активів ІСІ» 

та розділу V.«Вимоги щодо складу та структури активів недиверсифікованого ІСІ». 

Склад та структура активів, що перебувають у портфелі Фонду: 

- інші фінансові інвестиції /корпоративні права/ з часткою у загальній балансовій 

вартості активів Фонду 2,143 %;    

- дебіторська заборгованість з часткою у загальній балансовій вартості активів 

Фонду 97,843 %;  

- грошові кошти з часткою у загальній балансовій вартості активів Фонду  0,014 %, 

що відповідає вимогам чинного законодавства України. 
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Висловлення думки щодо дотримання вимог законодавства щодо суми 

витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ 

 

Згідно п.2.10 Положення №1468 витрати, які сплачуються за рахунок активів ІСІ, 

не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ 

протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів 

Комісії. 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів  ПАТ ЗНВКІФ «ТРАНС 

ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» за 2019 рік становить 7 719 635,25 грн. (154 392 704,92 грн.* 5%). 

Витрати, які сплачуються за рахунок активів фонду (крім винагороди та премії компанії 

з управління активами, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним 

законодавством) за 2019р. складають суму 50 032,58 грн., що не перевищує нормативний 

показник. Отже вимоги законодавства дотримано. 

 

Відповідність розміру активів ІСІ мінімальному обсягу активів, 

встановленому законом 

 

Мінімальний обсяг активів інституту спільного інвестування – встановлена 

Законом України «Про інститути спільного інвестування» сума активів, що становить 

1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день 

реєстрації Фонду як юридичної особи, як інституту спільного інвестування.  Станом на 

22 травня 2012 року 1250 мінімальних заробітних плат становить 1 367 500,00 грн. 

/1094,00грн.*1250/. 

Активи Фонду  станом на 31.12.19 року склали 196 902 тис. грн., що перевищує 

мінімальний обсяг активів, встановлений законом, та відповідає вимогам статті 13 

Закону України «Про інститути спільного інвестування». 

 

Інформація про наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту 

 

Відповідно до чинного законодавства в ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС 

АКТІВІТІС» (далі – Компанія)  створена служба внутрішнього аудиту (контролю), 

діяльність якої регламентується «Положенням про службу внутрішнього аудиту 

(контролю)», редакція якого затверджена Загальними зборами учасників (протокол № 

25-07/14  від 25.07.2014 року).   

Внутрішній аудит (контроль), як система контролю за діяльністю Компанії має на 

меті оцінку та вдосконалення системи внутрішнього контролю Компанії. 

Служба внутрішнього аудиту (контролю) бере участь в удосконаленні системи 

управління ризиками, внутрішнього контролю і корпоративного управління з метою 

забезпечення: 

- ефективності процесу управління ризиками; 

- надійності, адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю; 

- ефективного корпоративного управління; 

- повноти та достовірності фінансової і управлінської інформації; 

- дотримання Фондом вимог законодавства України. 

Внутрішній аудит (контроль) в Компанії здійснюється особою, призначеною за 

рішенням Загальних зборів учасників на посаду внутрішнього аудитора ТОВ «КУА 

«АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС», яка підпорядковується та звітується перед ними.  

Наявна система внутрішнього аудиту, розроблена та запроваджена ТОВ «КУА 

«АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС», відповідає вимогам чинного законодавства, мінімізує 

ризики, пов’язані з діяльністю Фонду, та є достатньою для складання фінансової 

звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
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Інформація про стан корпоративного управління 

 

Формування складу органів корпоративного управління в ПАТ «ЗНВКІФ 

«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»  здійснюється відповідно до розділу 5 Статуту (нова 

редакція), затверджений Загальними зборами Фонду (протокол № 15 від 21.03.2017 р.) 

зареєстрованого 27.03.2017 року.  

Згідно Статуту в ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»  повинні 

функціонувати наступні органи корпоративного управління:  

- Загальні збори;  

- Наглядова рада. 

Загальні збори акціонерів є вищим органом Фонду.  

Наглядова рада Фонду є органом, що здійснює захист прав учасників Фонду і в 

межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює нагляд за 

діяльністю Фонду і виконанням умов регламенту, інвестиційної декларації та договору 

про управління активами Фонду.  

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає 

вимогам Статуту. 

     Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями 

Статуту та регламенту Фонду.  

 

Інформація про пов’язаних осіб 

 

Відповідно до п.14 ч.1 ст.1 Закону України ―Про інститути спільного інвестування‖ - 

пов’язані особи - юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати 

на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони 

представляють і які відповідають будь-якій з таких ознак: 

- юридична особа, що здійснює контроль за іншою юридичною особою або 

контролюється іншою юридичною особою чи перебуває під спільним контролем з 

такою юридичною особою; 

- фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за іншою юридичною 

особою. Членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі 

родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік 

або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи; 

- посадова особа іншої юридичної особи, уповноважена здійснювати від її імені 

юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правовідносин, 

а також члени сім’ї такої особи. 

Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між 

пов'язаними особами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній 

формі. 

Пов’язаними сторонами для Фонду будуть пов’язані сторони ТОВ «КУА 

«АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» і включають учасників, ключовий управлінський 

персонал, підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним 

контролем ключового управлінського персоналу, а також підприємства, стосовно яких у 

Фонду є істотний вплив.  

Перелік пов’язаних сторін та операцій здійснених з ними: 

 

      П.І.Б. фізичної особи 

або найменування 

юридичної особи 

Характер  відношень між пов’язаними 

сторонами 

Види здійснених операцій 

між пов’язаними 

сторонами протягом  

2019 року 
Потирай Наталія Станіславівна Голова Наглядової ради 

Операції відсутні 

Антонюк Раїса Володимирівна Член Наглядової ради Операції відсутні  

Федоренко Ірина Вадимівна Член Наглядової ради Операції відсутні 
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      П.І.Б. фізичної особи 

або найменування 

юридичної особи 

Характер  відношень між пов’язаними 

сторонами 

Види здійснених операцій 

між пов’язаними 

сторонами протягом  

2019 року 
ТРЕДІШ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 

(TRADISH  INVESTMENTS  

LTD) НЕ 301856 Арх.Кіпріану, 

6, Аджиу Трімітіас, 2671, 

Нікосія, Кіпр Учасник ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС 

ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» 

Протягом 2019 року Фондом 

здійснено зворотній викуп 21 

586 акцій  у пов’язаної особи 

-ТРЕДІШ ІНВЕСТМЕНТС 

ЛТД  на суму 41 935 тис.грн.  

Ціна акцій була визначена у 

відповідності до Закону 

України «Про інститути 

спільного інвестування» 
ТОВ «МЕТАЛУРГТРАНС» 

49000, м.Дніпро, площа Героїв 

майдану, 1, к.524 

Учасник ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС 

ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» 

Протягом 2019 року Фондом 

здійснено первинне 

розміщення 21 549 шт. акцій 

фонду ТОВ «Металургтранс» 

на суму 44 200 тис.грн. 

ТОВ 

«УКРМЕТАЛУРГТРАНС» 

49000, м.Дніпро, площа Героїв 

майдану, 1 

Учасник ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС 

ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» 

Протягом 2019 року Фондом 

здійснено первинне 

розміщення 5 033 шт. акцій 

фонду ТОВ 

«Укрметалургтранс» на суму 

11 000 тис.грн. 

 

     Нами перевірені документи ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» на ознаки 

існування відносин і операцій з пов’язаними сторонами (зокрема афілійованими 

особами), які можуть виходити за межі нормальної діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС 

ЕКСПРЕС КАПІТАЛ та які управлінський персонал ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС 

АКТІВІТІС» міг не розкривати нам та не ідентифікувати. Ми дійшли висновку про 

відсутність таких операцій, які виходять за межі нормальної діяльності ПАТ «ЗНВКІФ 

«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» протягом 2019 року.  

 

Інформація про наявність подій після дати балансу 

 

         Події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, 

проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС 

ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» на дату підписання аудиторського звіту не встановлено. 

 

Інформація про ступінь ризику ІСІ 

 

Пруденційні нормативи (відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку 

на один цінний папір ІСІ), що застосовуються до інститутів спільного інвестування, не 

поширюються на венчурні фонди відповідно до підпункту 4 пункту 2 «Особливості 

системи управління ризиками діяльності з управління активами» розділу IХ « Внутрішня 

система запобігання та мінімізації впливу ризиків» «Положення щодо пруденційних 

нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління 

ризиками» із змінами і доповненнями, затвердженого рішенням Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку 01.10.2015  № 1597 та ТОВ КУА «АЛЬТУС АССЕТС 

АКТІВІТІС» не контролюються. 

 

Інформація про наявність інших фактів 

      Інші факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на діяльність у майбутньому, 

не відомі. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю  ПАТ «ЗНВКІФ 

«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ», що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 

подається до НКЦПФР разом із фінансовою звітністю, не встановлено. 
















































































