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ЗВlТ НЕзАлЕжного прАктикуючого ФАхlвця щодо огляду промlжнот
ФIНАНСОВОТ ЗВlТНОСТI
Наглядовiй радi та Правлiнню
П рАТ <<Експортно-кредитне агентство))
3BiT щодо промiжноТ фiнансовоТ звiтностi
МИ провелИ огляд промiжноi' фiнансовоТ звiтностi ПрАТ кЕкспортно-кредитне
агентство> (далi - Товариство), що складаеться з Балансу (3BiTy про фiнансовий
стан) на 30.06.202,1 р., 3BiTy про фiнансовi результати (3BiTy 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 фiнансовоТ звiтностi, включаючи стислий
виклад 3начущих облiкових полiтик (далi разом - промiжна фiнансова звiтнiсть).
вiOповidальнiсmь управлiнсъкоео персоналу за промiжну фiнансову звimнiсmь
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
промiжноТ фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi'
звiтностi та 3акону Укратни uпро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
YKpaTHi> вiд'16,07,1999 р. Ns gg6-X|V (далi - зУ Ns 996-XlV), а також за таку
систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною
ДЛЯ ТОГО, ЩОб Забезпечити складання промiжноi' фiнансовоТ звiтностi, що не
мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
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Нашою вiдповiдальнiстю е формування висновку щодо промiжноТ фiнансовоi'
звiтностi, яка додаеться. Ми провели огляд вiдповiдно до Мiжнародного стандарту
завдання з огляду (далi мсзо) 2400 (переглянутий) <Завдання з огляду
iсторичноТ фiнансовоi' звiтностi>. ttЛС3о 24о0 (переглянутий) вимагао вiд нас дiйти
висновку, чи привернуло нашу увагу щось, що дало б пiдстави вважати, що
промiжна фiнансова звiтнiсть У цiлому не складена в ycix суттевих аспектах
вiдповiдно до 3астосовнот концептуальнот основи фiнансового звiтування. Цей

стандарт також вимагае вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог.
ОгляД промiжно'l фiнансовоТ звiтностi згiдно з П/СЗО 24оО (переглянутий) е
завданням з надання обмеженоi' впевненостi. Практикуючий фахiвець виконуе
ПРОЦеДУРИ, tцО 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, Що виконуються пiд час огляду, е значно меншими за обсяг процедур,
якi виконуються пiд час аудиту, що проводиться вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту. ВiдповiдНо, мИ не вислоВлюемо аудиторську думку щодо цiеТ
промiжноТ фiнансовоi' звiтностi.
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Пiд час виконання огляду нашоi' уваги не привернув жодний факт, який дао нам
пiдстави вважати, що промiжна фiнансова звiтнiсть, яка додасться, не вiдображао
достовiрно в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на
30.06.2021 р., йогО фiнансовi ре3ультати i грошовi потоки за l пiврiччя 2О21
р,
вiдповiдно до Мiжнародних стандарl-iв фiнансовоi'звiтностi та вимог Зу Nq 996-хlv
щодо складання фiнансовоi' звiтностi.
Щодаток: Промiх<на фiнансова звiтнiстЬ Товарис,Тва станом на ЗО.О6.2О21 р.

Практикуючий фахiвець
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(роздiл кАудитори))) - 100066

Волкова lрина Мlихайлiвна

тов кЕйч Ел Бl юкрЕЙн)

Украi'на, м. Киl'в, вул. Гусовського, 11l11, офiс З
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