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щодо огляду промiжноi' фiнансовоl' звiтностi
ПрАТ к ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО),
що подаеться до Нацiональнот koМiciT з цiнних паперiв
та фондового ринку при реестрацii'випуску або випуску та
проспекту емiсii'окремих видiв цiнних паперiв, або звiту про
результати розмiщення акцiй станом на l пiврiччя 2021 року
(станом на кiнець дня 30 червн я 2021 року)

Адресат:
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;
Наглядова рада та Правлiння ПрАТ кЕкспортно-кредитне агентство)
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ВСТУПНИЙ ПДРДГРАФ
OcHoBHi вiдомостi про eMiTeHTa:

Повне найменування: ПрАТ кЕкспортно-кредитне агентство>,
Код за еflРПОУ: 42644659.

МiСцезнаходження: 0110З, м. Киi'в, Печерський р-н, бульвар !рркби llародiв, 2В.
Дата державноТ реестрацiТ: 23.1 1 .20'|В.

Дата внесення ocTaHHix змiн до статуту (установчих документiв): 26.О5,2О21.
OcHoBHi види дiяльностi:
- 65.12 - lншi види страхування, KpiM страхуван1-1я )киття (основний);
- 65.20 - Перестрахування.

Отриманi лiцензiТ на здiйснення дiяльностi:
!iяльнiсть ПрАТ <Експортно-кредитне агентство> не лiцензуеться.
Kepi в н и цтво П рАТ кЕкс

п

ортно-кредитне

а

гентство)

:

Голова правлiння - Гашев Руслан lгорович.
В.о. головного бухгалтера - MoLlKiBcbKa Ганна Петрiвна.
Середня кiлькiсть працiвникiв - 2В,

Перелiк перевiреноТ фiнансовоТ iнформацiТ:
- Форма No 1 <Баланс (3BiT про фiнансовий стан)> станом на 30.О6,202,1 р
(!одаток Ne 1).
- ФОРма Nq 2 <Звiт про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд)u за
lпiврiччя 2021 р. (!одаток No 2).
- ФОрма Ns З кЗвiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)> за t пiврiччя
2021 р, (..Щодаток No 3).
- ФОРма Ns 4 (3BiT про власний капiтал> за lпiврiччя 2021 р, (!одаток No 4).
- Примiтки до фiнансово'i звiтностi, включаючи стислий виклад значущих
облiкових полiтик.
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зВlт нЕзАлЕжного прАктикуючого ФАхlвця щодо огляду промlжноТ
ФlнАнсовоТ звlтностl
3BiT щодо промiжноТ фiнансовоТ звiтностi
П/и провели огляд промiжноi' фiнансовоi' звiтностi ПрАТ <Експортно-кредитне
аГеНТСТВО> (далi - Товариство), що сlfiадаеться з Балансу (Звiту про
фiнансовий
СТаН) На 30,06.2021 р., Звiту про фiнаrлсовi результати (Звiту про сукупний дохiд),
ЗВiТУ ПРо рУХ грошових коштiв (за прямим методом) та 3BiTy про'власний капiтал за
l ПiВРiЧЧя 2021 р,, а також Примiток до промiжно'r фiнансово'i звiтностi, включаючи
стислий виклад значущих облiкових полiтик (далi разом - промiжна фiнансова
звiтнiсть).

ВiOповiOальнiсmь управлiнськоео персоналу за промiжну фiнансову звimнiсmь
УпРавлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiНаНСОвоl' звiтностi вiдповiдно до N/iжнародних стаl]дартiв фiнаtлсовоi' звiтttостi
(ДаЛi - tVСФЗ) та Закону Украi'ни uПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
В YKpai'Hi>> вiд 16.07.1999 р. Ns 996-ХlV (далi - 3У Ns g96-XlV), а Tal(o)l( за таку
СИСТеМУ внУтрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбноrо
ДЛЯ ТОГО, щоб забе3печити складання фiнансово'i звiтностi, що не мiстить суттевих
викривлень внаслiдоt< шахрайства або помилки,
В i0 повid ал ьн iсm

ь п ракm

u

куюL] о

НаШОю вiдповiдальнiстю

е

zо фах iвця

формування висновку щодо промiжноi' фiнансовоi'

ЗВiТНОСТi, яка додаеться. Ми провели сгляд вiдповiдно до lViжнародного стандарту
3аВДаННЯ 3 ОГЛЯДУ ((МСЗО)) 2400 (переглянутий) кЗавдання з огляду iсторичноi'

фiНансовоi' звiтностi> та пiдготували 3BiT незалежного практикуючого фахiвця
ЩОДО ОГЛЯДУ промiжноi' фiнансовоj' звiтностi вiдповiдно до Вимог до аудиторського
ВИсНоВку, що подаеться до Нацiонально'l' KoMicii' з цiнних паперiв та фондового
РИНКУ В Складi документiв для реестрацii' випуску, випуску та проспекту eMicil'
ОКРеМИХ видiв цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (KpiM Lliнних
Паперiв iнститутiв спiльного iнвестування), затвердх(ених Рiшенням 1-1ацiональноi
комiсi'l'з цiнних паперiв та фондового ринку 0В,10.201З р. No 21В7. l\/С3О 240о
(ПеРеГлянутий) вимагае вiд ttac дiйти висl-{овку, чи tIривернуло нашу увагу щось,
ЩО ДаЛО б пiдстави ввах(ати, що промiжна фiнансова звiтнiсть у цiлому F{е
ВiдОбражао достовiрно в ycix суттевих аспектах вiдповiдно до застосовно't
КОНЦеПТУаЛьнО'i основи фiнансового звiтування. L{ей стандарт TaKo)l( вимагае вiд
нас дотримання вiдповiдних етичних вимог.
Огляд промiжноi' фiнансовоi' звiтностi згiдно з l\ЛСЗО 24ОО (переглянутий) с
3аВДанНям 3 надання обме>кеноi' впевtlеностi. Практикуючий фахiвець виl{онуе
ПРОЦеДУрИ, Що полягають переважно у розпитуваннi управлiнського персоналу та,
ЯКЩО Це Доречно, iнших осiб суб'екта господарювання, а також у застосуваннi
аналiтичних процедур, та оцiнюе отриманi докази.
ПрОцедУри, lJ-lo виконуються пiд час огляду, е значно меншими за обсяг процедур,
ЯКi ВИкоНУються пiд час аудиту, що проводиться вiдповiдно до Мi>кнародних
стандартiв аудиту. Вiдповiдно, ми не висловлюемо аудиторську думку щодо цiеi'
пром iжноi' фiнансовоi' звiтностi,
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BtlctloBoK

Гliд час ВИконання огляду нашо'|' уваги не привернув )кодtlий фак,т, який дао нам
пiдстави вважати, Lцо промiх<на фiнансова звiтнiсть, яка додаеться, не вiдобра>кае
достовiрно в ycix суттових аспектах фiнансовий стан Товариства станом
на З0.06.2021 р., його фiнансовi результати i грошовi потоки за l пiврi.lчя 2О21 р.
Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоl'звiтностi та вимог ЗУ Nq 996-XlV
Lцодо складання фiнансовоl' звiтностi.
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звlт про lншl прАвовl тА рЕryляторнl вимоги

1.1.

ВiДПОВiднiсть розмiру Статутного капiталу установчим документам
Статут Товариства затверджений Постановою l{п/У вiд 07.о2.2оl в р Nq 65

(в редакцi'l'постанови Кабiнету MiHicTpiB Украi'ни вiд 26.05.2О21
р. No 525).
Стат"утниЙ капiтал стаl-iовить 200 000 000 (двiстi м|льйонiв) гривень та полiлястьсrl
На 200 000 (Двiстi тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 ОО0 (одlна
тисяча) гривень Ko)l(Ha.

Постановою КМУ uПро збiльшення статутного капiталу приватного акцiонерного
товаристВа кЕкспОртно-креДитне агеFlтство) вiд 29.0З,2О21 р Na 26В статутний
капiтал збiльшено на суму ,1 s00 000 000 (один мiльярд BiciMcoT мiльйонiв) гривень
шляхоМ eMici't' ,1 в00 000 (одиН мiльйоН BiciMcoT тисяч) додаткових акLliй icHyto.loi'
номiнальНоi' BapTocTi 1 000 (одна тисяча) гривень iз збере>кенням у власrtосt
держави 100 вiдсоткiв таких акцiй.
Засновнику Товариства в особi Кабiнету tИiHicTplB Украi'ни L{але>r(ить 2 ООО ООО (два
МiльЙони) простих iменних акцiй загаль}]оlо номiнальною BapTicTto 2 О00 ОО0 ОО0
(ДlВа Мiльярди) гривень, що становить 100 вiдlсоткiв статутl-iого кагliгаilу

i

Товариства.

}-lазва власника цiнних

паперiв

Мiсrlезнаходження

акцiй (tuт.)

tlytt, Г'pyLrleBct Koro, 12l2,

м, Киi'в, 0100В

Всього:

Вiдсоток

ьна

HoMittallt,Ha

tlapTicTt,

[-{П

K;r п

i,rarl

4

2 000 000

2 000 000 000

100

2 000 000

2 000 000 000

100

ФОРМУванНя mа сплаmа сmаmуmноео капimалу
yHeceHux в оплаmу cmamymнoeo каrlimалу

iз

у

CTaTyTtroMy

з

1

Кабitlст IViHicTpiB Украiirи

3а гал

кiлькiсть

i

5

зазL!аLtеLtLtям

переIliку BttecKiB,

СТаТУТНий капiтаll Тоtзаристrза булlо повtliстю сфорvlоваttо. L-lастину ctllla(letjo t]
ГРОШОВiЙ фОРмi шляхом безготiвкового перерахування Мiнекономрозвитку Украiни
ГРОШОВИХ t<ОШТiв У cyMi 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень L]ерез ycTaнot]y банку
АТ КУКРСlББАНК) На поточний рахунок Товариства з призначен}]ям г]лате)(у
К12015З0;3210; формуванtlя статутного t<апiталу ПрАТ кЕкспортt]о-l(редитFiе
агентство); Постансlва K|VY вiд 07.02.201В р. Nq 65, Лист вiд 19,12.2О18 р
Nq 04/12).

!ляl забезпечення виконання Постанови КМУ вiд 29,О3.2О21 р Ng 26В (лалli _
ПОСТаНОва Ns 26В) MiHicTepcTBy фiнансiв Украiни дlоручено злiйсtlити t]иIlуск
ОблiгацiЙ внутрiLlltlьоi'дер>кавноi' позиt<и (далi - ОВДП) на cyl\4y 1 t]OO ООО ООО (одlиrr
МillЬЯРд BiciMcoT мiльйонiв) гривень iз cTpoкoM обiгу до 15 pot<iB r,а вiдсот,l{овоlо
СТаВl(ОЮ до 9,3 вiдlсоткiв рiчних в обмiн на акцii' додатковоl eMicij' Товариства.

Вигtуск оВДП пiдтверджено Глобальним сертифiкатом вiд 1О.О6.2О21 р.
(lSlN UA4000218572),
Вiдповiдно до !оговору купirзлi-продах<у акцiй вiд 1О,06.2О21 р. Nq 1З1 10-05/34t] Mi>r<
[VIiHicT'epcTBoM фiнансiв Украi'гrи, [VliHicT,epcTBoм екоllомiки Украi'ни та-IоваристL]ом,
tliHrri папери Товарис:т,ва у t]иглядi додlатковоi eMicil оrlла.lегli tИiнiстерс,гL]оl\,1
фirrансiв Украi'гtи облiгацiяпли внутрiшtrьоi' дер>кавноl' [lозиl{и. 1О.О6.2О21 р. на
РаХУНОк Товариства в цiнних паперах в депозитарнiй ycTaHoBi АТ кУкрексiплбанк>
1 В00 000 штук ОВДП
гtоlvtiна.пьною BapTicтю 1 В00 000 тис. грн.

бУЛО Зараховано
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СТаНОМ На 30,06.2021 р. розмiр Статутного капiталу вiдповiдас устаноt]чим
документам.
НаКазом MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства
(далi Мiнекономiки) uПро рiчнi загальнi збори приватного акцiонерного
товариства <Експортно-кредитне агентство) за 2020 piK> вiд зо.о4.2о21 р. No 9О1
(ДаЛi - НаКаЗ Nq901) затверджено розподiл чистого прибутку Товариства таким

чином:

- 50 ВiДСОткiв чистого прибутку в
поповнення статутного капiталу;
- 50 вiдсоткiв чистого прибутку в

розмiрi 3 955 тис. грl-|. спрямувати

t]a

розмiрi З 955 тис грн, спрямувати t-la
формування резервного капiталу.
ЗГiДНО З П.4 Наказу Ns g0'1, рiшення про спрямування 5О вiдсоткiв чистого прибут,ку
на поповнення статутного капiталу набирае чинностi з 01.07.2021 р.
ТОВаРИСтвом, на виконання 1-1аказу Ns g01 ,3О,О4.2О21 р було направлено на
формування резервного капiталу 3 955 тис. грн.

1,2.

lнформацiя стосовно розмiру власного капiталу
ВЛасгtиЙ капiтал Т'овариства станом на 30.О6.2О21 р. вiдповiдае в;]ртосri чисrих
активiв i становить
1 986 120 тис. грн.
Власний капiтал Товариства складаеться

-

-

з:

в тому числi внески до

Статутного капiталу

незареестрованого
у розмiрi
Резервного капiталу Нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) -

2 000 000 тис, грн.
статутного капiталу
1 В00 000 тис, грн.;
13 902 тис. грн.;
(27 782| тис. грн.

За даними облiку протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство отримало збиток
у розмiрi
41 693 тис. грн.

1.3. lНфОрмацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
ВiДОбРаженНя у фiнансовiй звiтностi, проте якi можуть мати суттевий вплив
на фiнансовий стан Товариства
Поdii пiсля dаmч балансу

ЗГiДНО з Наказом lViHicTepcTBa економiки Украl'ни
Мiнекономiки) кПро
ВНеСенНЯ змiн до наказiв П/iHicTepcTвa розвитку економiки, торгiвлi та сiльського
господарства Украi'ни вiд 15.04,2021 p,Ns 77В iвiд З0.04.2021 р.Nq gO1> вiд
15,о7.2о21 р. Nэ 2З9-21, призупинено до 01.09.202'1 р. дiю Наказiв Мiнекономiки:

-

-

(далi

<ПРО РiЧнi загальнi збори Приватного акцiонерного товариства кЕкспортнокредитне агентство> за 2019 piк) вiд 02.07.2020 p.No 1255_20 в частинi
СПРЯМУВаННя 50 вiдсоткiв чистого прибутку в розrviрi 9 956 тис. грt], на
поповнення статутного капiталу Товариства;
<ПРО рiчнi загальнi збори приватного акцiонерного товариства кЕкспортнокредитне агентство) за 2020 piK) вiд 30.04.2021 р. Nq 901 в частинi
СПРяМУВаННя 50 вiдсоткiв чистого прибутку в розмiрi З 955 тис. грн. на
поповнен ня статутного капiталу Товариства.

01011, |{иiв,

Byrl. Гусовського, 1]/-] 1, оф. 3
offico(Dhlb.com. ua

+ЗВ 044 291 30 10
М: +зВ 06/ 465 59 96

Т:

+Зt] 044 291

+ЗВ 067 466

www.hlb.com.ua

З0 10
1

/ //

TOGETHER WE
МАКЕ lT HAPPEN

1.4. lНфОРмацiя про наявttiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттево
вплинути на дiяльнiсть Товариства У майбутньому та оцiнку ступеня l'x

впливу

на виконання рiшенtlя tзиl(онавчого органу Товариства з MeTolo утрима1.1ня до
погаLl]ення та отримаt-{1-1я доходу у виглядi вiдсоткiв, Товариством через
первиннОго дилера * MiHicTepcTBa фiнансiВ Украi'нИ - за результатами аукцiону
було придбано овдП за lSlN UA4000200BB5 у кiлькостi 17 224 штук номi1-1аль1-1ою

вартiстю 1 000 гривень за штуку.
Станом на З0.06.202,1 р. ОВДП за lSlN UA4O0020OBB5 враховуlоться яl(
довгостроковi фiнансовi iнвестицii' Товариства та вiдобра>кенi за амортизоt]аноло
собiвартiстю в розмiрi 1В 309 тис. грн.

на

виконання Постанови

Ns 26s на засiданнi

Гlравлiння Товариства вiд

07.07.2021 р. (Протокол No 29) прийнято рiшення ОВДП за lSlN Uд4O0о2lв572
класифiкувати, як поточнi (оборотнi) активи, якi оцiнюються за справедливою
ВаРТiСтю Чере3 прибутки або збитки. На вимогу МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти)
ТОВаРИСтво при первинному визнаннi та складаннi фiнансовоl' звiтностi
ВiДОбРаЗИло облiк ОВДП за lSlN UA4000218572 за вiдповiдний перiод, починаючи з
червня 2021 р,
СТаНОМ На З0.06,2021 р, за даними НБУ справедлива BapTicTb одного ОВflП за
lslN UA4000218572 без урахуванням накопиченого l(упонного доходу становить
972,55 ГРН. Переоцiнена BapTicTb повного пакету ОВДП враховуеться як поточнi
фiнансовi iнвестицii'в розмiрi 1 750 590 тис. грн.

'1.5. lНфОРМацiя щодо iнщоТ фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до закоtliв

УКРаi'НИ Та нормативно-правових aKTiB НацiональноТ KoMiciT

та фондового ринку
Товариство не склалае та
lнш1

F]e

надае

iHLr.ly

з цiнних паперiв

фiнансову звiтнiсть.

ЕлЕмЕнти

ocHoBHl вlдомостl про Аудиторську Фlрму
Повне наЙменування: ТОВАРИСТВО З ОБ]vЕ){ЕНоlо вlдповlдАльнlстtо
(Ейч Ел Бl }окрЕйн).
свiдоцтво про включення до Реестру аудиторських фiрм та аудиторiв:
1.

Ns 02В3 Вiд 23.02.200'l р., видане згiдно з Рiшенням Аудиторськоi' Палати Украi'ни
Ns 99.

свiдоцтво про внесення до реестру аудиторських фiрм, якi можуть
ПРОВОДити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних

паперiв: ця вимога скасована,
СВiдОцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi: Ns О6lВ, видане згiдгtо
з Рiшенням Аудиторськоi' Палати Украi'ни Ns 327l4 вiд 2в.о7,2О16 р., чинне
до З1 .12.2021 р.
ПРаКТИКУЮЧиЙ фахiвець Волкова lрина Михайлiвна: сертифiкат аудитора
NP 007251 Вiд 23.04.2015 р., номер реестрацii'в PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв
аудиторсько'i дiяльностi 1 00066.

Мiсцезнаходження

та фактичне мiсце
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2.

OCHoBHI вlдомост1 про умови договору
Номер та дата договору:30-21 вiд 01 ,07.2О21 р.
Дата початку проведення огляду 12.0'/.2О21 р.
Дата закiнчення проведення огл

Практикуючий фахt rзець

Волкова l рина Михайлirзна

тов кЕЙч Ел Бl юкрЕЙн)

Yr<pai'Ha, м. Киl'в, вул. Гусовсьl<ого, 11l11,

офiс 3
Номер реестрацiТ в PeocTpi суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi

<<22>>

0'1 01

-

О2В3

липня 2021 р.
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