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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
станом на 31 грудня 2021 року
(в тисячах гривень)

Примітки

31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

АКТИВИ
6.1.1.1

315

405

первісна вартість

501

498

накопичена амортизація

186

93

1 401

1 691

первісна вартість

2 726

2 470

знос

1 325

779

Нематеріальні активи

Основні засоби

6.1.1.2

Інші довгострокові фінансові інвестиції

6.1.1.2

17 946

-

Відстрочені податкові активи

6.1.1.3

312

-

Запаси

6.1.2.1

118

74

за виданими авансами

6.1.2.2

219

-

з бюджетом

6.1.2.2

8

12

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

6.1.2.2

46 992

573

Інша поточна дебіторська заборгованість

6.1.2.2

276

207

Поточні фінансові інвестиції

6.1.2.3

1 771 470

-

Гроші та їх еквіваленти

6.1.2.4

245 489

225 886

рахунки в банках

6.1.2.4

245 489

1 376

6.1.2.5

215

114

2 084 761

228 962

Витрати майбутніх періодів
Усього активи

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Зареєстрований капітал

6.1.3

2 013 911

200 000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

6.1.3

13 911

9 956

Додатковий капітал

6.1.3

-

9 956

Резервний капітал

6.1.3

13 902

9 947

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6.1.3

43 097

7 910

2 070 910

227 813

Усього власний капітал
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Примітки

31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Страхові резерви

-

30

Усього довгострокові зобов’язання та забезпечення

-

30

Поточні зобов’язання та забезпечення
Поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги

6.1.4.1

104

1

розрахунками з бюджетом

6.1.4.1

9 775

279

9 775

279

-

2

6.1.4.1

6

3

Поточні забезпечення

6.1.4.2

3 616

210

Доходи майбутніх періодів

6.1.4.3

350

624

13 851

1 119

2 084 761

228 962

у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці

Усього поточні зобов’язання та забезпечення

Усього власний капітал, зобов’язання та забезпечення

Від імені керівництва
Виконуючий обов’язки
Голови правління

Руслан ГАШЕВ

Директор фінансовий, виконуючий
обов’язки головного бухгалтера

Ганна МОШКІВСЬКА
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ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД
за рік, що закінчився на 31 грудня 2021 року
(в тисячах гривень)
Примітки
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід

2021 рік
-

2020 рік
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43 097

7 910

Від імені керівництва
Виконуючий обов’язки
Голови правління

Руслан ГАШЕВ

Директор фінансовий, виконуючий
обов’язки головного бухгалтера

Ганна МОШКІВСЬКА
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (прямий метод)
за рік, що закінчився на 31 грудня 2021 року
(в тисячах гривень)
Примітки

2021 рік

2020 рік

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

-

18

Повернення податків і зборів

-

-

у тому числі податку на додану вартість

-

-

Цільового фінансування

-

-

Надходження від отримання субсидій, дотацій

-

-

Надходження авансів від покупців і замовників

-

-

Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках

-

1

1 888

938

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

-

-

Надходження від операційної оренди

-

-

6.4.1

Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

6.4.1

Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження

6.4.1

-

-

205

38

-

-

64 254

26 883

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

6.4.2

(1 949)

(1 047)

Праці

6.4.2

(16 927)

(9 036)

Відрахувань на соціальні заходи

6.4.2

(3 950)

(2 289)

Зобов’язань із податків і зборів

6.4.2

(4 456)

(8 016)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

6.4.2

(279)

(5 827)

-

-

6.4.2

(4 177)

(2 189)

6.4.2

(880)

(3)

Витрачання на оплату повернення авансів

-

-

Витрачання на оплату цільових внесків

-

-

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

-

-

Витрачання фінансових установ на надання позик

-

-

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів

Інші витрачання

6.4.2

(407)

(469)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

6.4.1

37 778

7 018

фінансових інвестицій

-

-

необоротних активів

-

-

1 799

-

-

-

-

-

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів

6.4.1
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Примітки

2021 рік

2020 рік

Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

-

-

-

-

Інші надходження

-

-

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

6.4.2

(19 509)

-

необоротних активів

6.4.2

(465)

(393)

Виплати за деривативами

-

-

Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

-

-

-

-

Інші платежі

-

-

(18 175)

(393)

власного капіталу

-

-

отримання позик

-

-

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

-

-

Інші надходження

-

-

викуп власних акцій

-

-

погашення позик

-

-

сплату дивідендів

-

-

Витрачання на сплату відсотків

-

(117)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

-

(539)

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах

-

-

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:

Витрачання на:

Інші платежі

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-

(656)

Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

19 603

5 969

225 886

219 917

-

-

245 489

225 886

Від імені керівництва
Виконуючий обов’язки
Голови правління

Руслан ГАШЕВ

Директор фінансовий, виконуючий
обов’язки головного бухгалтера

Ганна МОШКІВСЬКА
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився на 31 грудня 2021 року
1. Інформація про компанію та основи підготовки фінансової звітності
за 2021 рік
Повна назва:
агентство»

Приватне акціонерне товариство «Експортно-кредитне

Скорочена назва : ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
Місцезнаходження: 01103, Україна, Печерський р-н, м.
Дружби народів, буд. 28

Київ, бульвар

Дата державної реєстрації: 23.11.2018 р., номер запису про включення
відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру 1 070 102
0000 079633.
Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
Офіційна сторінка в інтернеті: https//eca.gov.ua
Адреса електронної пошти: info@eca.gov.ua
Телефон: (044) 206-22-42
Приватне акціонерне товариство “Експортно-кредитне агентство”
(далі — Товариство) утворене відповідно до Закону України “Про
забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг)
українського походження шляхом страхування, гарантування та
здешевлення кредитування експорту”.
Станом на 31 грудня 2021 року єдиним засновником (учасником)
Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України. Засновнику
Товариства в особі Кабінету Міністрів України належить 2 000 000 (два
мільйони) простих іменних акцій загальною номінальною вартістю
2 000 000 000 (два мільярди) гривень, що становить 100 відсотків
статутного капіталу Товариства.
Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, указами Президента України та постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, які видаються
міністерствами, іншими державними органами, а також Статутом.
Основною метою діяльності Товариства є стимулювання масштабної
експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження
шляхом страхування, перестрахування та участі у компенсації відсоткової
ставки за експортними кредитами. Товариство в своїй діяльності має
враховувати практики та рекомендації Організації Економічного розвитку
та співробітництва (OECD), Міжнародного союзу страховиків кредитів та
інвестицій (Berne Union), Європейської Комісії (European Commission).
Примітки на сторінках 11 – 77 є невід’ємною частиною цієї річної фінансової звітності приватного акціонерного
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Основними завданнями Товариства є:
- захист українських експортерів від ризику неплатежів та
фінансових втрат, пов’язаних з виконанням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), шляхом страхування, перестрахування та
гарантування;
- впровадження сучасних фінансових технологій
торгівлі та механізму підтримки експорту шляхом
перестрахування та гарантування;

у зовнішній
страхування,

- забезпечення
розвитку
експорту
товарів
(робіт,
послуг)
українського походження, підвищення конкурентоспроможності товарів
(робіт, послуг) українського походження на світовому ринку;
- участь у виконанні програм часткової компенсації відсоткової
ставки за експортними кредитами;
- співпраця
з
міжнародними
та
іноземними
фінансовими
організаціями, в тому числі для акумуляції міжнародної фінансової
допомоги, для забезпечення зростання експорту та національної
економіки.
Код КВЕД: 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний);
Код КВЕД: 65.20 Перестрахування.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2021 року - 30 осіб.
2. Загальна основа формування фінансової звітності за 2021 рік
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Річна фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю
загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання
фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків
Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола
користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою річної фінансової звітності Товариства за
період з дати його реєстрації (23 листопада 2018 року) – є Міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ),
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (РМСБО), що офіційно оприлюднені на веб-сайті
Міністерства фінансів України.
При формуванні річної фінансової звітності Товариство керувалось
також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо
організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності в Україні щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам
МСФЗ.
Примітки на сторінках 11 – 77 є невід’ємною частиною цієї річної фінансової звітності приватного акціонерного
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Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є
національна валюта України – гривня. Звітність складена у тисячах
гривень, округлених до цілих тисяч, без десяткових знаків.
2.3. Звітний період
Звітним періодом, за який формується річна фінансова звітність,
вважається період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
3. Суттєві положення облікової політики
Облікова політика Товариства – це сукупність методів, принципів,
засобів організації бухгалтерського обліку та конкретні принципи, основи
та правила, які застосовує Товариство при складанні та поданні
фінансової звітності. Облікова політика
базується
на чинному
законодавстві України, нормативних документах Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, Міжнародних стандартах фінансової
звітності та рішеннях Товариства.
3.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики – конкретні принципи, домовленості, правила та
практики застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні
фінансової звітності.
Облікова
політика
Товариства розроблена
та
затверджена
Товариством відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та помилки», інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 4
«Страхові контракти», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
3.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Облікова політика Товариства в 2021 році проводилася з врахуванням
норм Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського
обліку Приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне
агентство», затвердженого протоколом Правління ПрАТ «Експортнокредитне агентство» №17 від 31 липня 2020 року.
3.3. Форми та назви річних фінансових звітів
Перелік та назви форм річної фінансової звітності Товариства
відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності».
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Річна фінансова звітність Товариства включає:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2021 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- Звіт про власний капітал за 2021 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік.
3.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСБО 1 у Балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 31
грудня 2021 року здійснено розмежування активів та зобов’язань на
поточні (оборотні) та довгострокові (необоротні), а у Звіті про фінансові
результати (Звіті про сукупний дохід) за період з 01 січня 2021 року по
31 грудня 2021 року інформація про витрати для потреб аналізу витрат
подається за методом «функції витрат» у Товаристві, коли витрати
класифікуються відповідно до їх функцій.
При складанні фінансової звітності згідно концептуальної основи за
МСФЗ за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року Товариство
дотримувалось принципів складання фінансової звітності, викладених у
МСФЗ, Обліковій політиці та основних принципів, передбачених
ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», а саме:
- методу нарахування (результати операцій та інших подій
визнаються, коли вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені
грошові кошти, і відображаються у фінансовій звітності того періоду, до
якого вони відносяться);
- безперервності діяльності (фінансова звітність складається на
основі припущення, що Товариство є безперервно діючим та залишається
діючим в осяжному майбутньому);
- зрозумілості;
- доречності (суттєвості);
- достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над
формою, нейтральність, повнота);
- зіставленості;
- можливості перевірки, тощо.
Товариство в 2021 році:
- консолідовану фінансову звітність не складало;
- процедури припинення (ліквідації) окремих видів діяльності не
проводило;
- обмежень щодо володіння активами не мало;
- участі у спільних підприємствах не брало;
- переоцінку статей фінансових звітів не проводило.
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4. Основні припущення, оцінки та судження при підготовці річної
фінансової звітності
Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на
елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень
міжнародної
фінансової звітності.
Застосування
облікової
політики
Товариства,
вимагає
від
керівництва застосування професійних суджень, оцінок та припущень
стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, яку не можна
отримати з усією очевидністю з інших джерел.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших
факторах, які, на думку керівництва, що за існуючих обставин вважаються
обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо
балансової вартості активів та зобов’язань. Фактичні результати можуть
відрізнятися від цих оцінок.
Ці оцінки періодично та на постійній основі переглядаються, і у разі
потреби коригувань - такі зміни відображуються у тому періоді , в якому
здійснюється такий перегляд, якщо результат перегляду впливає лише на
цей період або у періоді перегляду та майбутніх періодах, якщо результат
перегляду впливає на поточний та майбутній періоди.

Істотні професійні судження під час застосування облікової
політики
Нижче наведені істотні судження, крім тих для яких вимагається
здійснення оцінок, які зробило керівництво у процесі застосування
облікової політики Товариства і які мають найістотніший вплив на суми,
визнані у фінансовій звітності.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних
МСФЗ
Операції, що не регламентовані МСФЗ, відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів
Оцінка справедливої вартості активів ґрунтується на судженнях
щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної
ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо виявлення ознак знецінених активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської
заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових
активів на предмет наявності ознак знецінення. Збиток від знецінення
Примітки на сторінках 11 – 77 є невід’ємною частиною цієї річної фінансової звітності приватного акціонерного
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визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за
наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних
майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або
кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
4.4. Основні засоби, закріплені на праві господарського відання
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років право власності на основні
засоби, що придбані за рахунок державного бюджету та які Товариство
використовує у своїй господарській діяльності, належить уряду України.
Згідно зі Статтею 73 Господарського кодексу України власність
державного підприємства належить державі і закріплюється за таким
підприємством на праві господарського відання чи праві оперативного
управління.
Право
господарського
відання
дозволяє
володіти,
користуватися і розпоряджатися майном (до їх повної амортизації, зносу
або руйнування – в уряду не залишається жодних елементів ризику,
пов’язаного із залишковою вартістю активів наприкінці їх строку корисної
експлуатації), окрім дій з розпорядження майном, які можуть призвести до
відчуження такого майна. Товариство вільно використовує їх у своїй
господарській діяльності та несе ризик їх випадкового знищення або
пошкодження. Відсутні спеціальні обмеження щодо доходів, отриманих
від використання цих активів, а Товариство підтримує їх належний
функціональний стан за власні кошти.
Об’єкти основних засобів, що були фактично надані Товариству у
користування визнаються за сутністю наданими на праві господарського
відання
відповідають
визначенню
основних
засобів,
оскільки
використовуються у господарській діяльності протягом більше одного
періоду, і всі економічні вигоди від користування активами належать
Товариству. Зазначені об’єкти включені до відповідних груп основних
засобів.
4.5. Очікувані кредитні збитки від зменшення корисності дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги
Очікувані кредитні збитки від зменшення корисності дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги базуються на основі аналізу
історичної та поточної інформації по дебіторах.
Фактори, які беруться до уваги, включають аналіз погашення
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги у порівнянні з
історією виплат, умовами виконання зобов’язань, наданим клієнтам, та
доступною ринковою інформацією щодо здатності контрагента здійснити
оплату. У випадку якщо фактичне відшкодування буде меншим за оцінки
керівництва, Товариство повинно відобразити додаткові витрати на
знецінення. Якщо існує погіршення кредитоспроможності основних
клієнтів або фактичне невиконання їхніх зобов’язань перевищує
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допустимі оцінки, то фактичні результати можуть відрізнятися від таких
оцінок.
4.6. Фінансові інструменти

Первісне визнання фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за
справедливою вартістю.
Основні фінансові інструменти Товариства включають грошові
кошти та їхні еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість.
Усі операції придбання та продажу фінансових інструментів
обліковуються на дату здійснення операції за ринковими умовами. Усі інші
операції придбання та продажу визнаються на дату розрахунків.

Фінансові активи
Класифікація і подальша оцінка фінансових активів
Фінансові активи надалі оцінюються за амортизованою або
справедливою вартістю. Зокрема, інвестиції у боргові інструменти, які
утримуються у рамках бізнес-моделі, метою якої є збирання потоків
грошових коштів за договорами, і які мають потоки грошових коштів за
договорами, які є виплатами тільки основної суми та відсотків за
непогашеною сумою боргу, загалом оцінюються за амортизованою
вартістю. Боргові інструменти, які утримуються у рамках бізнес-моделі,
мета якої досягається як шляхом збирання потоків грошових коштів за
договорами, так і продажу фінансових активів, і які мають договірні умови,
за якими на визначені дати виникають потоки грошових коштів, які є
виплатами тільки основної суми та відсотків за непогашеною основною
сумою боргу, оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням
переоцінки у складі інших сукупних доходів. Усі інші інвестиції у боргові
інструменти оцінюються за справедливою вартістю на кінець подальших
звітних періодів.
Амортизована вартість розраховується із використанням методу
ефективної відсоткової ставки та визначається за вирахуванням будь-яких
збитків від зменшення корисності. Премії і дисконти, включно з
первісними витратами на здійснення операції, включаються до балансової
вартості відповідного інструмента і амортизуються на основі ефективної
відсоткової ставки для відповідного інструмента.
Товариства використовує практичний підхід, згідно з яким
передбачається, що амортизована вартість фінансових активів із
термінами погашення до одного року, за вирахуванням будь-яких
очікуваних кредитних збитків, дорівнює їхній номінальній вартості.
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Метод ефективної відсоткової ставки
Метод ефективної відсоткової ставки є методом розрахунку
амортизованої вартості фінансового інструмента та розподілу відсоткових
доходів або витрат протягом відповідного періоду.
Ефективна відсоткова ставка є ставкою, яка точно дисконтує
очікувані майбутні надходження грошових коштів протягом очікуваного
строку використання фінансового інструмента або, коли доцільно,
коротшого періоду до чистої балансової вартості інструмента на момент
первісного визнання. Доходи або витрати визнаються за методом
ефективної відсоткової ставки для фінансових інструментів.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом із
фіксованими платежами або платежами, які можна визначити і які не
мають котирування на активному ринку. Дебіторська заборгованість
(включно з іншими необоротними активами, дебіторською заборгованістю
за товари, роботи, послуги та іншою поточною дебіторською
заборгованістю, а також грошовими коштами та їхніми еквівалентами)
оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу
ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого збитку від
зменшення корисності.
Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної
відсоткової
ставки,
за
винятком
короткострокової
дебіторської
заборгованості, для якої визнання відсотків не матиме суттєвого впливу.

Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти та їхні еквіваленти включають грошові кошти на
рахунках у банках, вкладні (депозитні) рахунки із терміном погашення до
365 днів, а також грошові кошти на цільових рахунках у банках (отримання
виплат по лікарняним з державного бюджету України).

Зменшення корисності фінансових активів
Товариство застосовує спрощений підхід до визнання очікуваних
кредитних збитків на увесь строк дії фінансових активів, як дозволено в
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Товариство відображає очікувані
кредитні збитки та зміни очікуваних кредитних втрат на кожну звітну дату,
щоб відобразити зміни кредитного ризику після первісного визнання.
Очікувані
кредитні
збитки
розраховуються
використовуючи
історичний досвід дефолту дебіторів. Товариство нараховує 100% резерв
зменшення корисності на дебіторську заборгованість, яка прострочена на
термін більше 365 днів, на дебіторську заборгованість контрагента, який
розпочав процедуру банкрутства, ліквідації або фінансової реорганізації.
Балансова вартість активу зменшується за рахунок резерву, а сума
збитку визнається у звіті про фінансові результати. У випадку якщо
дебіторська заборгованість є безнадійною, вона списується за рахунок
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резерву для дебіторської заборгованості. Подальше відшкодування
раніше списаних сум включається до складу звіту про фінансові
результати.
Для інших фінансових інструментів Товариство визнає очікувані
кредитні збитки на весь строк дії фінансового інструмента, коли відбулося
істотне збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання.
Однак, якщо кредитний ризик для фінансового інструмента не збільшився
істотно з моменту первісного визнання, Товариство оцінює резерв на
покриття збитків від фінансового інструмента у сумі, яка дорівнює
очікуваним кредитним збиткам протягом 12 місяців.
Очікувані кредитні збитки на весь строк дії фінансового інструмента
являють собою кредитні збитки, які виникнуть від усіх можливих подій
дефолту протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. І
навпаки, очікувані кредитні збитки протягом 12 місяців являють собою
частину очікуваних кредитних збитків на весь строк дії фінансового
інструмента, які, як передбачається, виникнуть у результаті подій дефолту
за фінансовим інструментом, настання яких є можливим протягом 12
місяців після звітної дати.

Істотне збільшення кредитного ризику
Під час оцінки того, чи збільшився істотно кредитний ризик за
фінансовим інструментом з моменту первісного визнання, Товариство
порівнює ризик настання дефолту за фінансовим інструментом на звітну
дату із ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом на дату
первісного визнання. Під час цієї оцінки Товариство враховує як кількісну,
так і якісну інформацію, яка є обґрунтованою та корисною, включно з
історичним досвідом та прогнозною інформацією, яка є доступною без
докладання надмірних витрат чи зусиль. До прогнозної інформації, яка
береться до уваги, належать майбутні прогнози щодо галузей, в яких
дебітори Товариства провадять свою операційну діяльність, отримані з
економічних звітів експертів, фінансових аналітиків, державних органів,
відповідних аналітичних центрів та інших аналогічних організацій, а також
оцінка різноманітних зовнішніх джерел фактичної та прогнозної
економічної інформації, яка стосується основної операційної діяльності
Товариства.
Істотним збільшенням кредитного ризику є наявність прострочення
терміну погашення заборгованості на період більше 30 днів.

Визначення дефолту
Товариство вважає такі чинники складовими події дефолту для цілей
внутрішнього управління кредитним ризиком, оскільки історичний досвід
свідчить, що фінансові активи, які відповідають будь-якому із зазначених
далі критеріїв, загалом неможливо відшкодувати:
• коли відбулося порушення фінансових умов з боку дебітора; або
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• інформація, розроблена власними силами чи отримана із зовнішніх
джерел, вказує на те, що дебітор, скоріш за все, не зможе здійснити
виплати своїм кредиторам, включно з Товариством, у повному обсязі (без
врахування будь-якого забезпечення, утримуваного Товариством).
Незалежно від зазначеного вище аналізу, Товариство вважає, що
дефолт відбувся, коли фінансовий актив прострочено більше ніж на 90
днів, якщо тільки у Товариства немає обґрунтованої та корисної
інформації для демонстрації того, що доречнішим буде застосування
критерію дефолту із більшою затримкою.
Фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу

Класифікація боргових інструментів або інструментів власного
капіталу
Боргові
інструменти
та
інструменти
власного
капіталу
класифікуються або як фінансові зобов’язання, або як власний капітал у
залежності від сутності договірних відносин та визначень фінансового
зобов’язання та інструмента власного капіталу.

Акціонерний капітал
Прості акції класифікуються як власний капітал. Додаткові витрати,
які безпосередньо стосуються випуску нових акцій, відображаються у
складі власного капіталу як вирахування із надходжень, за виключенням
податку.

Дивіденди
Відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про
забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг)
українського походження шляхом страхування, гарантування та
здешевлення кредитування експорту» розподіл чистого прибутку
Товариства здійснюється шляхом формування резервів та збільшення
статутного капіталу на частку що належить державі, як акціонеру та за
його рішенням.
З урахуванням того що єдиним акціонером протягом 2021 року та на
31 грудня 2021 року був Кабінет Міністрів України то прибуток за 2021 рік
буде направлено для формування обов’язкових резервів Товариства
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та збільшення
номінальної вартості акцій у відповідному відсотковому розподілу за
рішення Міністерства економіки України (Уповноваженого органу
управління).
Інформація про розподіл прибутку розкривається тоді, коли він
пропонується до звітної дати або пропонується чи оголошується після
звітної дати, але до затвердження річної фінансової звітності до випуску.
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Класифікація і подальша оцінка фінансових зобов’язань
Фінансові зобов’язання надалі оцінюються за амортизованою
вартістю або за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у
складі прибутку або збитку.
Фінансові зобов’язання, які не є (i) умовною компенсацією покупця в
операції об’єднання підприємств, (ii) не утримуються для торгівлі або (iii)
не визначені як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із
відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку, оцінюються
надалі за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної
відсоткової ставки.
Ефективна відсоткова ставка є ставкою, яка точно дисконтує
очікувані майбутні виплати грошових коштів (включно з комісіями,
виплаченими або отриманими, витратами на здійснення операцій та інших
премій або дисконтів) протягом очікуваного строку використання
фінансового зобов’язання або, коли доцільно, коротшого періоду до
амортизованої вартості фінансового зобов’язання.

Припинення визнання фінансових інструментів
Товариство припиняє визнавати фінансові активи тоді, коли (i)
активи погашені або спливає строк дії договірних прав від активів на
грошові потоки або (ii) Товариство передало усі суттєві ризики та
винагороди від володіння активами, або (iii) Товариство не передало і не
зберегла усі суттєві ризики та винагороди від володіння, але втратила
контроль над активом. Контроль зберігається, якщо контрагент не має
практичної здатності продати актив повністю непов’язаній третій стороні
без потреби накласти додаткові обмеження на операцію продажу.
Товариство припиняє визнавати фінансові зобов’язання тоді і тільки
тоді, коли зобов’язання Товариства виконані, анульовані або спливає строк
їхньої дії. Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов’язання, яке
припинило визнаватись, та виплаченою компенсацією визнається у складі
прибутків або збитків.
4.7. Зменшення корисності нефінансових активів
На кінець кожного звітного періоду Товариство переглядає
балансову вартість своїх активів з метою визначення чи існує будь-яке
свідчення того, що ці активи зазнали збитку від зменшення корисності. У
разі наявності таких ознак Товариство здійснює оцінку суми
відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від
зменшення корисності (якщо таке зменшення корисності відбувалося).
Якщо неможливо здійснити оцінку суми відшкодування окремого активу,
Товариство здійснює оцінку суми відшкодування одиниці, яка генерує
грошові кошти, до якої належить даний актив.
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4.8. Оренда.
Товариство – орендар. Визначення того, чи є договір орендою, або чи
містить договір ознаки оренди, ґрунтується на оцінці та аналізі змісту
угоди на початку дії договору: договір є, чи містить оренду, якщо договір
передає право контролювати користування ідентифікованим активом
протягом певного періоду в обмін на компенсацію.
Оренда класифікується Товариством як фінансова оренда, якщо
вона передає в основному всі ризики та винагороди щодо володіння.
Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає в
основному всі ризики та винагороди щодо володіння.
На дату початку оренди Товариства визнає актив з права
користування та орендне зобов’язання стосовно всіх договорів оренди, за
виключенням короткострокової оренди (зі строком оренди 12 місяців чи
менше) та оренди, за якою базовий актив є малоцінним. Товариство
визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на
прямолінійній основі протягом строку оренди.
На дату початку оренди Товариство оцінює актив з права
користування по первісній вартості, що складається з:
• суми первісної оцінки орендного зобов’язання;
• орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за
вирахуванням отриманих стимулюючих платежів для укладання договору
оренди;
• первісних прямих витрат, понесених Товариством;
• витрат, які будуть понесені Товариством у процесі демонтажу.
Платежі з операційної оренди визнаються як операційні витрати у
Звіті про фінансові результати рівномірно протягом всього терміну
оренди.
Орендні платежі за фінансовою орендою розподіляються між
основною сумою зобов'язань та фінансовими витратами. Фінансові
витрати відображаються у складі прибутку чи збитку протягом усього
періоду оренди для того, щоб забезпечити постійну періодичну процентну
ставку за непогашеним залишком зобов'язання за кожний період.
Непередбачені орендні плати відображаються як витрати в тих періодах,
у яких вони понесені.
4.9. Умовні активи
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності Товариством, але
розкриваються у примітках, якщо існує достатня ймовірність надходження
економічних вигід.
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основних

засобів

та

Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів та
нематеріальних
активів
вимагає
від
керівництва
застосування
професійних суджень, які базуються на досвіді роботи з аналогічними
активами. Під час визначення строків корисного використання активів
керівництво враховує умови очікуваного використання активу, його
моральний знос, фізичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися
такий актив. Товариство переглядає очікувані строки корисного
використання основних засобів та нематеріальних активів на кінець
кожного річного звітного періоду. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок
може у результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.
Зміна очікуваних строків корисного використання обліковується на
перспективній основі.
Товариство не проводило зміни в очікуваних строках корисного
використання таких активів. Але Товариство з 2021 року відносить до
витрат майбутніх періодів право на використання програмних продуктів
(ліцензій) із строком менше 366 днів, які раніше обліковувало за правила
податкового обліку у складі нематеріальних активів з строком
нарахування амортизації 2 роки.
4.11. Можливість відшкодування відстрочених податкових активів
Відстрочені податкові активи, включно з тими, які виникають з
перенесених на майбутні періоди податкових збитків і тимчасових
різниць, визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що вони
будуть відшкодовані, що залежить від очікуваного отримання достатнього
рівня майбутніх оподатковуваних прибутків. Відхилення між очікуваними
та фактичними майбутніми оподатковуваними прибутками може мати
негативний вплив на визнані суми відстрочених податків у фінансовій
звітності Товариства. Припущення щодо формування прибутку до
оподаткування в майбутньому залежать від оцінок керівництва стосовно
майбутніх грошових надходжень. Дані оцінки залежать від оцінок
майбутніх продуктів, страхових тарифів та обсягів реалізації послуг,
операційних витрат, а також сплати державою у повному обсязі та у
визначені строки купонного доходу на облігації внутрішньої державної
позики, що отримані Товариством як сплата акціонером вартості
додаткової емісії акції Товариства.
4.12. Страхова діяльність
Товариство надає наступні послуги страхування:
- страхування майнових інтересів Страхувальника, що не суперечать
закону
і
пов’язані
з
фінансовими
збитками
(втратами)
Страхувальника в разі повного або часткового невиконання
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іноземного покупця, банку іноземного покупця, які роблять
виконання такого зовнішньоекономічного договору (контракту)
неможливим; вжиттям компетентними органами країни іноземного
покупця, банку іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь
у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), заходів до
примусового вилучення майна (націоналізації, конфіскації майна,
експропріації тощо); рішенням суду щодо заборони або обмеження
операцій, які унеможливлюють виконання зовнішньоекономічного
договору (контракту); іншими обставинами, визначеними Кабінетом
Міністрів України.
Формування
страхових
резервів
здійснюється
Товариством
відповідно до Правил формування та використання страхових резервів
приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»
затверджених Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України від 26.02.2020р. №331.
Страхові резерви формуються з метою забезпечення майбутніх
страхових виплат згідно з договорами страхування. Розмір страхових
резервів є грошовою оцінкою розміру зобов’язань Товариства за
укладеними договорами страхування.
Страхові резерви формуються у валюті, що відповідає валюті
страхового зобов’язання Товариства.
Резерв незароблених премій (резерв премій) – частки сум
надходжень страхових платежів, що відповідають страховим ризикам, які
не минули на звітну дату. За договорами страхування резерв
незароблених премій Товариство формує виходячи з індивідуального
підходу. Протягом 2021 року Товариство використовувало методику
визнання доходу за договорами страхування за наявністю відомостей про
ймовірності настання страхового випадку лише на дату закінчення
зобов’язань (страхового покриття) Товариства та формує резерв у сумі
100% отриманих страхових премій, розрахованих відповідно до страхових
ризиків, які не минули на звітну дату.
Резерв заявлених, але не виплачених збитків – оцінка обсягу
зобов’язань Товариства для здійснення виплат страхового відшкодування
за заявленими вимогами, у тому числі витрати на врегулювання збитків,
які не врегульовано або врегульовано не в повному обсязі на дату
розрахунку та виникли у зв’язку зі страховими випадками, які мали місце
в розрахунковому або попередніх періодах, та про факт настання яких
Товариству повідомлено відповідно до умов договору.
Резерв вирівнювання – оцінка обсягу зобов’язань Товариства у разі,
коли величина страхової премії за договором, видом страхової діяльності
є недостатньою для забезпечення майбутніх страхових виплат. Резерв
вирівнювання розраховується як різниця поточної актуарної вартості
потоку майбутніх страхових виплат (обчислюється актуарними методами
які базуються на очікуваній збитковості або моделі ризику дефолту
контрагента) та резерву незароблених премій, зменшеного на суму
відстрочених аквізиційних витрат та збільшеного на 80% актуарної
вартості потоку майбутніх страхових премій.
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Резерв збитків, які виникли, але не заявлені – оцінка обсягу

зобов’язань Товариства для здійснення виплат страхових відшкодувань, у
тому числі витрати на врегулювання збитків, які виникли у зв’язку зі
страховими випадками в розрахунковому та попередніх періодах, про
факт настання яких не було заявлено на звітну дату в установленому
договором страхування порядку. Розрахунок резерву збитків, які виникли,
але не заявлені, здійснюється із застосуванням актуарних методів
(ланцюговий метод; метод Борнхуеттера-Фергюсона; метод Кейп-Код;
Мюнхенський ланцюговий метод) їх модифікацією або лінійної комбінації
для аналізу розвитку збитків у страхуванні або методом фіксованого
відсотка.
Резерв коливань збитковості створюється для компенсації майбутніх
витрат Товариства за видами страхової діяльності в разі перевищення
коефіцієнта, що характеризує збитковість Товариства з урахуванням
перестрахування
(коефіцієнта
нетто-збитковості),
над
середньо
очікуваним значенням такого коефіцієнта. Резерв коливань збитковості
(РКЗ) визначається на основі даних за останні 20 звітних кварталів а саме:
заробленої страхової премії, фактичних виплат, різниці резерву
заявлених, але не виплачених збитків на початок і кінець розрахункового
періоду та різниці резерву збитків, які виникли, але не заявлені на початок
i кінець розрахункового періоду.
4.13. Зобов’язання за пенсійними та іншими довгостроковими виплатами
працівникам
Відповідно до Колективного договору між адміністрацією і трудовим
колективом приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне
агентство» Товариство не має зобов’язань за пенсійними чи іншими
довгостроковими виплатами працівникам Товариства. Тому Товариство
не розраховує та не відображає зобов’язання у звіті про фінансовий стан
та не робить відповідні нарахування у звіті про фінансові результати (звіті
про сукупний дохід).
4.14. Забезпечення за судовими позовами
Товариство виступає в якості відповідача у кількох судових процесах
зі своїми колишніми працівниками. Забезпечення на судові позови є
оцінкою керівництва можливих втрат, що можуть бути понесені в
результаті негативних судових рішень.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої
вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагається МСФЗ 13
«Оцінка справедливої вартості» у Звіті про фінансовий стан на кінець
кожного звітного періоду.
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Методики оцінювання

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Вхідні дані

Грошові кошти та
їх еквіваленти

Первісна та подальша
оцінка грошових коштів та
їх еквівалентів
здійснюється за
справедливою вартістю,
яка дорівнює їх номінальній
вартості

Ринковий

Офіційні курси
НБУ

Боргові цінні
папери

Первісна оцінка боргових
цінних паперів як
фінансових активів
здійснюється за їхньою
справедливою вартістю
плюс витрати на операцію,
які прямо відносяться до
придбання фінансового
активу. Подальша оцінка
боргових цінних паперів
здійснюється за бізнесмоделлю

Ринковий

Результати оцінки

Дебіторська
заборгованість

Первісна та подальша
оцінка дебіторської
заборгованості
здійснюється за
справедливою вартістю,
яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі
очікуваних контрактних
грошових потоків на дату
оцінки

Дохідний

Контрактні умови,
ймовірність
погашення,
очікування
вхідних грошових
потоків

Поточні
зобов’язання

Первісна та подальша
оцінка поточних
зобов’язань здійснюється за
вартістю погашення

Витратний

Контрактні умови,
ймовірність
погашення,
очікування
вихідних
грошових потоків

6. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у фінансових
звітах
Аналіз статей фінансової звітності
Справедлива вартість – сума, за якою можна обміняти актив або
погасити зобов’язання в операції між обізнаними, зацікавленими та
незалежними сторонами.
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Суттєвість – пропуск або викривлення статей є суттєвими, якщо вони
можуть (окремо чи в сукупності) впливати на економічні рішення, які
приймають користувачі на основі фінансової звітності. Суттєвість
залежить від розміру та характеру пропуску чи викривлення, що
оцінюється за конкретних обставин. Визначальним може бути як розмір
або характер статті, так і поєднання статей.
Активи, зобов’язання та власний капітал – це
безпосередньо пов’язані з оцінкою фінансового стану.

елементи,

які

Активи – ресурси контрольовані Товариством у результаті минулих
подій, від яких очікуються надходження майбутніх економічних вигід до
компанії.
Зобов’язання – теперішня заборгованість Товариства, яка виникає
внаслідок подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття
ресурсів із Товариства, котрі втілюють у собі майбутні економічні вигоди.
Власний капітал – це залишкова частка в активах Товариства після
вирахування всіх його зобов’язань.
Оцінку балансової вартості активів та зобов’язань здійснено за
справедливою вартістю, що сформована на підставі первинних
документів бухгалтерського обліку.
Для подання у формі №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»
здійснено розмежування зобов’язань на поточні (оборотні) та
довгострокові (необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 «Подання
фінансових звітів». До поточних зобов’язань віднесено суми, що
очікуються до погашення протягом 12 місяців від дати балансу.
6.1. Статті Балансу (Звіту про фінансовий стан)
6.1.1. Необоротні активи
Станом на 31 грудня 2021 року необоротні активи в балансі
Товариства складаються з нематеріальних активів, основних засобів,
довгострокових фінансових інвестицій та відстрочених податкових
активів.
6.1.1.1. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи враховуються і відображаються у фінансовій
звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи». Нематеріальними
активами визнаються немонетарні активи, які не мають матеріальної
форми, можуть бути ідентифіковані і використовуються Товариством для
надання страхових послуг та в адміністративних цілях.
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Нематеріальні активи включають, головним чином, програмне
забезпечення та активи у формі права користування. Товариство
використовує модель собівартості для всіх груп нематеріальних активів.
Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від
зменшення корисності, якщо такі є. Подальші витрати на нематеріальні
активи капіталізуються тільки у тому випадку, коли вони збільшують
майбутні економічні вигоди, втілені у конкретних активах, до яких вони
відносяться. Усі інші витрати відносяться на витрати у тому періоді, в
якому вони були понесені.
Нарахування амортизації здійснюється
протягом строку їх корисного використання

прямолінійним

методом

Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31 грудня
2021 року складає 315 тис. грн.

Примірники програмного забезпечення
Примірники програмного забезпечення
Примірники програмного забезпечення
Програмна продукція
Програма для ведення бухгалтерського обліку
Сайт www.eca.gov.ua

Строк
корисного
Залишкова
використання,
вартість
місяців
120
21
60
231
до 12
8
60
11
120
39
120
5
294

6.1.1.2. Основні засоби
Основні засоби Товариства враховуються відповідно до МСБО 16
«Основні засоби» та обліковуються по об’єктам.
Основні засоби – це матеріальні об’єкти, що:
- утримують для використання при наданні послуг або для
адміністративних цілей;
- використовуватимуть, за очікуванням, більше одного року.
Знос основних засобів Товариства нараховується прямолінійним
методом з використанням термінів корисного використання по кожному з
об’єктів основних засобів.
На балансі Товариства обліковуються основні засоби, які було
придбано в 2019 році за рахунок цільового фінансування з Державного
бюджету України за бюджетною програмою «Заходи із створення та
організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні» на
загальну суму 989 тис. грн, в т. ч. комп’ютерна техніка на суму 789 тис. грн,
меблі на суму 200 тис. грн. Залишкова вартість необоротних активів,
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придбаних за рахунок бюджетних коштів у 2019 році, станом на 31 грудня
2021 року становить 350 тис. грн.
Залишкова вартість всіх основних засобів станом на 31 грудня 2021
року складає 1 401 тис. грн.

Комп’ютерна техніка
Офісна техніка
Офісна техніка
Автомобіль

Строк
корисного
використання,
місяців
60
60
24
60

Залишкова
вартість
664
297
15
425
1 401

На 31 грудня 2021 року у Товаристві немає нефінансових активів, що
мають свідчення про зменшення корисності.
6.1.1.3. Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції Товариства
відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

враховуються

На виконання рішення виконавчого органу Товариства з метою
утримання до погашення та отримання доходу у вигляді відсотків
(більшого, ніж відсотки по депозиту), Товариством у звітному періоді
через первинного дилера Міністерства фінансів України було придбано за
результатами аукціону на первинному ринку цінних паперів 17 224 штук
облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) за міжнародним
номером UA4000200885:
номінальна вартість одного ОВДП – 1 000,00 грн;
загальна номінальна вартість – 17 224 000,00 грн;
ціна одного ОВДП – 1 132,12 грн;
загальна вартість – 19 499 634,88 грн;
розмір винагороди брокера – 9 749,82 грн;
термін обігу – 784 дні;
встановлений рівень доходності – 11,8%;
номінальний рівень доходності – 15,97%;
розмір купонного доходу на 1 ОВДП – 79,85 грн;
виплата купонного доходу – 2 рази на рік (182 дні);
дата погашення – 19.04.2023р.
Первісна оцінка ОВДП Товариством здійснюється за їхньою
справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться
до придбання фінансового активу (винагорода брокера). Товариство
класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому за
амортизованою собівартістю. Амортизована собівартість фінансового
активу - це сума, за якою фінансовий актив оцінюється при первісному
визнанні, мінус виплати основної суми, плюс (або мінус) накопичена
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амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою
погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будьяке зменшення унаслідок зменшення корисності або неможливості
отримання.
Станом на 31 грудня 2021 року довгострокові фінансові інвестиції
Товариства відображаються за амортизованою собівартістю в сумі 17 946
тис. грн, в тому числі 17 224 тис. грн номінальна вартість, 722 тис. грн –
премія, яка амортизується.
31 грудня
2020 року
Інші довгострокові фінансові інвестиції облігацій внутрішньої державної позики за
міжнародним номером UA4000200885

-

31 грудня
2021 року

Різниця

17 946

17 946

6.1.1.4. Відстрочені податкові активи
Товариство відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток» станом на
31 грудня 2021 року розрахувало відстрочені податкові активи в сумі
312 тис. грн, що становлять суму податку на прибуток, що підлягає
відшкодуванню в наступних періодах унаслідок тимчасової податкової
різниці, що підлягає вирахуванню.
Відстрочений податок визнається стосовно тимчасових різниць між
балансовою вартістю активів і зобов’язань у фінансовій звітності та
відповідними податковими базами, які використовуються для розрахунку
оподатковуваного прибутку шляхом використання методу балансового
зобов’язання. Відстрочені податкові зобов’язання зазвичай визнаються
щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові
активи зазвичай визнаються щодо всіх тимчасових різниць, які відносяться
на витрати, що враховуються для визначення об’єкту оподаткування, у
тому обсязі, щодо якого існує ймовірність отримання оподатковуваного
прибутку, за рахунок якого можна буде реалізувати ці тимчасові різниці.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається
на кожну звітну дату і знижується тою мірою, в якій відсутня ймовірність
одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить
відшкодувати повністю або частково суму цього активу.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за
податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися у тому
періоді, в якому актив буде реалізований або буде погашене зобов’язання
на основі чинного податкового законодавства на кінець звітного періоду.
Оцінка відстрочених податкових зобов’язань і активів відображає
податкові наслідки, які можуть виникнути у результаті використання
Товариством на кінець звітного періоду того або іншого методу для
відшкодування або погашення балансової вартості своїх активів та
зобов’язань.
Примітки на сторінках 11 – 77 є невід’ємною частиною цієї річної фінансової звітності приватного акціонерного
товариства «Експортно-кредитне агентство»

Приватне акціонерне товариство
«Експортно-кредитне агентство»

32

річна фінансова звітність за рік,
що закінчився 31 грудня 2021 року

Тимчасові податкові різниці Товариства, що призводять до зменшення
податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах,
станом на 31 грудня 2021 року становлять 1 735 тис. грн:

- відстрочені витрати на формування резерву заявлених, але не
виплачених збитків в сумі 1 615 тис. грн;
- відстрочені витрати на створення забезпечення щодо високої
вірогідності програшу судової справи за позовом про стягнення
середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні в сумі 80
тис. грн;
- відстрочені витрати за амортизацією нематеріальних активів, які
амортизуються в бухгалтерському обліку за строками, які є меншими ніж
мінімальні строки податкової амортизації, передбачені Податковим
кодексом України в сумі 40 тис. грн.
31 грудня
2020 року

31 грудня
2021 року

Різниця

Резерв заявлених, але не виплачених збитків

-

1 615

1 615

Забезпечення щодо високої вірогідності
програшу судової справи

-

80

80

Нематеріальні активи – строк використання

-

40

40

Всього тимчасових податкових різниць

-

1 735

1 735

312

312

Застосована ставка податку за податковим законодавством – 18%
Відстрочені податкові активи

-

6.1.2. Оборотні активи
6.1.2.1. Запаси
Запаси Товариства оцінюються за меншою з двох величин:
собівартістю або чистою вартістю реалізації. Витрати на придбання
складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків, а також з
витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших
витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукції,
матеріалів та послуг. Оцінка вибуття запасів здійснюється: за методом
ФІФО (перше надходження – перший видаток). Станом на 31 грудня
2021 року сума запасів складає 118 тис. грн.

Запаси

31 грудня
2020 року

31 грудня
2021 року

74

118

Різниця
44
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6.1.2.2. Дебіторська заборгованість (поточна та інша)
Дебіторську
заборгованість
визнають
активом,
якщо
існує
ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод та
може бути достовірно визначена її сума. Дебіторська заборгованість
оцінюється по чистій вартості. Дебіторська заборгованість Товариства
складається з заборгованості за розрахунками з бюджетом, з нарахованих
доходів та іншої поточної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Передоплати постачальникам відображаються за їхньою первісною
вартістю з ПДВ, за вирахуванням резервів на покриття збитків від
зменшення корисності. Передоплата класифікується як необоротний
актив, коли товари або послуги, які стосуються цієї передоплати,
передбачається отримати після одного року або коли передоплата
стосується активу, який сам класифікується як необоротний після
первісного визнання.
Якщо існує ознака того, що активи, товари або послуги, які
стосуються передоплати, не будуть отримані, то Товариство нараховує
резерв знецінення на відповідну переплату з одночасним визнанням
витрат у звіті про фінансові результати.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Дебіторська
заборгованість
за
розрахунками
з
бюджетом
(передоплата з податку на прибуток підприємств та передоплати за
іншими податками) відображається за фактичною вартістю сплачених
коштів.
Станом на 31 грудня 2021р. сума дебіторської заборгованості складає
47 495 тис. грн, та включає:
- 46 992 тис. грн - дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів, якими є відсотки, нараховані на грошові кошти, що
розміщені на депозитах, відсотки на залишки грошових коштів на
поточних рахунках Товариства, відсотки за ОВДП;
- 219 тис. грн – дебіторська заборгованість за виданими авансами
якими є попередня оплата постачальникам за надання товарів та послуг;
- 8 тис. грн - дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом;
- 276 тис. грн – інша поточна дебіторська заборгованість, яка включає
гарантійний платіж з операційної оренди офісного приміщення,
заборгованість за розрахунками з державними цільовими фондами
(фінансування лікарняних за рахунок Фонду соціального страхування),
переплата Єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування.
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31 грудня
2020 року

31 грудня
2021 року

Різниця

за виданими авансами

0

219

219

з бюджетом

12

8

(4)

573

46 992

46 419

207

276

69

гарантійний платіж з операційної оренди
офісних приміщень

121

168

47

переплата Єдиного соціального внеску

59

93

34

заборгованість за розрахунками з
державними цільовими фондами (лікарняні)

27

15

(12)

Дебіторська заборгованість за розрахунками

Дебіторська заборгованість за
розрахунками з нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість, у

тому числі

Протягом 2021 року Товариства уклало договір оренди офісних
приміщень зі строком оренди з 01.05.2021 до 31.01.2022 року, з гарантійним
платежем у розмірі одної місячної орендної плати, виплатою щомісячно
фіксованих платежів за оренду передплатою за 10 днів до початку місяця
оренди. Товариство понесло не суттєві витрати щодо переїзду до цього
офісного приміщення, тому актив з права користування офісного
приміщення не був визнаний на балансі Товариства та витрати з переїзду
віднесені у період понесення до адміністративних витрат.
6.1.2.3. Поточні фінансові інвестиції
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про збільшення
статутного капіталу приватного акціонерного товариства “Експортнокредитне агентство” від 29.03.2021р. №268 (далі – Постанова №268)
статутний капітал Товариства було збільшено на суму 1 800 000 тис. грн
шляхом емісії 1 800 000 додаткових акцій існуючої номінальної вартості 1
000 гривень. На виконання Постанови №268 Міністерством фінансів
України для забезпечення придбання акцій додаткової емісії приватного
акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» 10 червня 2021
року було випущено облігації внутрішньої державної позики в кількості
1 800 000 шт. за міжнародним номером UA4000218572:
- номінальна вартість одного ОВДП – 1 000,00 грн;
- загальна номінальна вартість – 1 800 000 000,00 грн;
- термін обігу – 5 382 дні;
- розмір купонного доходу на 1 ОВДП – 46,00 грн;
- виплата купонного доходу – 2 рази на рік (182 дні);
- дата погашення – 05.03.2036р.
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На засіданні Правління Товариства від 07.07.2021р. було прийнято
рішення всі 100% ОВДП ISIN №UA4000218572 класифікувати як поточні
(оборотні) активи, які оцінюються за справедливою вартістю через
прибутки або збитки, та відобразити облігації внутрішньої державної
позики ISIN №UA4000218572 відповідно до прийнятого Правлінням рішення
при первинному визнанні та складанні фінансової звітності за відповідні
періоди починаючи з 6 місяців 2021 року відповідно до Міжнародного
стандарту фінансової звітності 9 Фінансові інструменти.
Станом на 31 грудня 2021р. за даними НБУ справедлива вартість
(курс) одного цінного папера UA4000218572 без урахування накопиченого
купонного доходу становить 984,15 грн. Переоцінена вартість 1 800 000 шт.
ОВДП станом на 31 грудня 2021р. становить 1 771 470 тис. грн.
31 грудня
2020 року
Поточні фінансові інвестиції - облігації
внутрішньої державної позики за
міжнародним номером UA4000218572

-

31 грудня
2021 року

Різниця

1 771 470 1 771 470

6.1.2.4. Грошові кошти
Грошові кошти та їх еквіваленти – кошти на поточних рахунках у
банках.
Загальна сума грошових коштів на рахунках в банках станом на
31 грудня 2021 року становить 245 489 тис. грн.

Гроші та їх еквіваленти
у тому числі на поточних рахунки в банках

31 грудня
2020 року

31 грудня
2021 року

225 886

245 489

19 603

1 376

245 489

244 113

Різниця

6.1.2.5. Витрати майбутніх періодів
Витрати майбутніх періодів - витрати поточного або попередніх
звітних періодів, що належать до наступних звітних періодів.
Станом на 31 грудня 2021 року витрати майбутніх періодів становлять
215 тис. грн. – оплата ліцензій на використання ліцензійного програмного
забезпечення, оплата страхових полісів тощо.
31 грудня
2020 року

Витрати майбутніх періодів
страхування

31 грудня
2021 року

Різниця

114

215

101

14

15

1
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31 грудня
2020 року

примірники ліцензій на використання
ліцензійного програмного забезпечення
послуги хостингу

31 грудня
2021 року

Різниця

99

199

100

1

1

0

6.1.3. Власний капітал
Сформований та зареєстрований статутний капітал Товариства
становить 2 000 000 тис. грн. Статутний капітал поділяється на 2 000 000
штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000 гривень кожна.
Акції Товариства не підлягають відчуженню, не зареєстровані на
біржі та не є предметом торгів на ринку. Формальним власником
Товариства є Міністерство економіки України, якому належать права на
100% акціонерного капіталу Товариства.
Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати)
розмір статутного капіталу в порядку, визначеному законодавством.
Рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного
капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.
Відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані
товарні ринки» статутний капітал Товариства збільшується шляхом
підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій
існуючої номінальної вартості в порядку установленому Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
В звітному періоді статутний капітал Товариства було збільшено на
суму 1 800 000 тис. грн шляхом додаткової емісії 1 800 000 акцій існуючої
номінальної вартості 1 000 гривень та сплатою їх вартості облігаціями
внутрішньої державної позики в кількості 1 800 000 штук відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України «Про збільшення статутного
капіталу приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне
агентство” від 29.03.2021р. №268. Відповідно до Договору купівлі-продажу
акцій від 10.06.2021р. №13110-05/348 між Міністерством фінансів України,
Міністерством економіки України та Приватним акціонерним товариством
“Експортно-кредитне агентство” цінні папери Товариства у вигляді акцій
додаткової емісії оплачені Міністерством фінансів України облігаціями
внутрішньої державної позики. 10 червня 2021 року на рахунок Товариства
в цінних паперах в депозитарній установі АТ «Укрексімбанк» було
зараховано 1 800 000 шт. ОВДП за кодом ISIN №UA4000218572 загальною
номінальною вартістю 1 800 000 тис. грн.
Відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про
забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг)
українського походження шляхом страхування, гарантування та
здешевлення кредитування експорту» розподіл чистого прибутку
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Товариства здійснюється шляхом формування резервів та збільшення
статутного капіталу на частку що належить державі, як акціонеру та за
його рішенням.
Резервний капітал. Відповідно до Законів України «Про акціонерні
товариства», для покриття збитків від провадження господарської
діяльності Товариство формує резервний капітал у розмірі 15%
зареєстрованого статутного/акціонерного капіталу Товариства. До
досягнення цього розміру резервного капіталу розмір щорічних
відрахувань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку
Товариства за рік.
Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства «Деякі питання приватного акціонерного товариства
«Експортно-кредитне агентство» від 15 квітня 2021 року №778-21 (далі –
наказ №778-21) було призупинено дію з 31 березня 2021 року по 01 липня
2021 року абзацу другого пункту 3 наказу Міністерства економіки України
від 02.07.2020 №1255 «Про річні загальні збори приватного акціонерного
товариства «Експортно-кредитне агентство» за 2019 рік» в частині
спрямування 50 відсотків чистого прибутку в розмірі 9 956 тис. грн на
поповнення статутного капіталу Товариства. Товариством, на виконання
наказу №778-21, 31 березня 2021 року було відображено призупинення
розподілу чистого прибутку за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2019 році, шляхом перенесення 50 відсотків чистого прибутку
за 2019 рік в розмірі 9 956 тис. грн з внесків до незареєстрованого
статутного капіталу на нерозподілений прибуток.
Згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства «Про річні загальні збори приватного
акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» за 2020 рік» від
30.04.2021 р. №901 (далі – Наказ №901) затверджено розподіл чистого
прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства
у 2020 році таким чином:
- 50 відсотків чистого прибутку в розмірі 3 955 тис. гривень
спрямувати на поповнення статутного капіталу;
- 50 відсотків чистого прибутку в розмірі 3 955 тис. гривень
спрямувати на формування резервного капіталу.
Відповідно до п. 4 Наказу №901 рішення загальних зборів щодо
спрямування 50 відсотків чистого прибутку в розмірі 3 955 тис. гривень на
поповнення статутного капіталу набирає чинності з 01.07.2021р. 30 квітня
2021 року, на виконання наказу №901, Товариством було направлено на
формування резервного капіталу 3 955 тис. грн.
Згідно з Наказом Міністерства економіки України «Про внесення змін
до наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 15.04.2021 №778 і від 30.04.2021 №901» від 15.07.2021
р. № 239-21 призупинено до 01.09.2021р. дію Наказів Міністерства економіки
України «Про річні загальні збори Приватного акціонерного товариства
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«Експортно-кредитне агентство» за 2019 рік» від 02.07.2020 р. № 1255-20 в
частині спрямування 50 відсотків чистого прибутку в розмірі 9 956 тис.
гривень на поповнення статутного капіталу Товариства та «Про річні
загальні збори приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне
агентство» за 2020 рік» від 30.04.2021 р. №901 в частині спрямування 50
відсотків чистого прибутку в розмірі 3 955 тис. гривень на поповнення
статутного капіталу Товариства.
Прийняті рішення акціонером реалізовані Товариством, що знайшло
відображення у формуванні загальної сума власного капіталу Товариства
на 31 грудня 2021 року у розмірі 2 070 990 тис. грн, який включає:
- статутний капітал – 2 013 911 тис. грн, в т. ч. внески до
незареєстрованого статутного капіталу 13 911 тис. грн;
- нерозподілений прибуток – 43 177 тис. грн;
- резервний капітал – 13 902 тис. грн (сформований за рахунок
розподілу чистого прибутку за 2019-2020 роки).
31 грудня
2020 року

31 грудня
2021 року

Різниця

Акціонерний капітал, у тому числі

200 000

2 013 911

1 813 911

зареєстрований капітал

200 000

2 000 00

1 800 000

внески до незареєстрованого статутного
капіталу

9 956

13 911

3 955

Додатковий капітал

9 956

0

(9 956)

Резервний капітал

9 947

13 902

3 955

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

7 910

43 177

35 267

227 813

2 070 990

1 843 177

Усього власний капітал

6.1.4. Поточні зобов’язання і забезпечення
У розділі «Поточні зобов’язання і забезпечення» Товариством
відображено поточну кредиторську заборгованість та забезпечення
станом на 31 грудня 2021 року.
6.1.4.1. Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість визначається як зобов’язання тоді, коли
Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває
юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти.
Поточна заборгованість за товари, роботи, послуги визнається і
первісно оцінюється за собівартістю, що є справедливою вартістю
компенсації, яка має бути передана в майбутньому за отримані товари,
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роботи, послуги. Надалі зобов’язання, що класифікуються як фінансові
інструменти та із фіксованими термінами погашення, переоцінюються за
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової
ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких
витрат на операції та будь-якого дисконту або премії на момент
погашення.
Станом на 31 грудня 2021 року поточна короткострокова кредиторська
заборгованість складає 9 903 тис. грн, з яких:
- 9 792 тис. грн - заборгованість за розрахунками бюджетом з
податку на прибуток, нарахованим за результатом діяльності Товариства
в 2021 році;
- 105 тис. грн - заборгованість за товари, роботи, послуги;
- 6 тис. грн - заборгованість за розрахунками з оплати праці.
31 грудня
2020 року

31 грудня
2021 року

Різниця

1

105

104

розрахунками з бюджетом

279

9 792

9 513

у тому числі з податку на прибуток

279

9 792

9 513

розрахунками зі страхування

2

-

(2)

розрахунками з оплати праці

3

6

3

Поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги

6.1.4.2. Поточні забезпечення
Сума поточних забезпечень товариства складає 3 518 тис. грн, в т. ч.:
Страхові резерви в сумі 1 631 тис. грн, які сформовано відповідно до
норм наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України «Про затвердження Положення про склад
страхових резервів і Положення про страхові тарифи приватного
акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» № 331 від
26.02.2020р.:
- резерв незароблених страхових премій в сумі 18 тис. грн, що
відображають надходження страхових платежів, розрахованих відповідно
до страхових ризиків, які не минули на звітну дату;
- забезпечення заявлених, але не виплачених збитків в сумі 56 тис.
доларів США, перерахований за курсом НБУ на 31 грудня 2021 року, та
становить 1 613 тис. грн.
Товариство змінило підхід у відображені у фінансовій звітності
резерву незароблених страхових премій – з довгострокових зобов’язань
на короткострокові зважаючи на дію страхового покриття за страховими
договорами не більше 365 днів з дати укладання такого договору.
Примітки на сторінках 11 – 77 є невід’ємною частиною цієї річної фінансової звітності приватного акціонерного
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Товариством створено забезпечення (резерв) під витрати на
незалежний обов’язковий аудит річної фінансової звітності Товариства за
2021 рік в сумі 648 тис. грн.
Забезпечення матеріального заохочення в сумі 681 тис. грн створено
на виплату квартальних премій членам правління та премії за підсумками
роботи за 2021 рік керівнику Товариства відповідно до розпорядчих
документів Міністерства економіки України у разі отримання прибутку
Товариством за відповідний звітний квартал та рік.
Згідно з умовами трудових контрактів з членами правління та
відповідного законодавства затвердження премії та її виплата
здійснюється чи Міністерством економіки України (Уповноваженим
органом управління) чи наглядовою радою Товариства. Зважаючи на
дострокове припинення повноважень наглядової ради Товариства,
рішення щодо затвердження премії виконуючому обов’язки голови
правління та членам правління має прийняти Міністерство економіки
України, відповідно до пункту 3 статті 52 Закону України «Про акціонерні
товариства» та відповідно до абзацу 2 статті 92 Статуту Товариства,
питання, що належать до компетенції наглядової ради, не можуть
вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів
акціонерів, за винятком випадків, встановлених законом.
Премії членам правління нараховуються відповідно до умов
трудових контрактів та наказів про призначення, виходячи із положень
відповідного законодавства України, а саме:
- з виконуючим обов’язки голови правління у сумі до 12 місячних
посадових окладів квартальної премії та 24 місячних посадових окладів
річної премії;
з членами правління квартальна премія у сумі до 30% від
квартальної суми посадових окладів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про умови і
розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній,
комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від
19.05.1999р № 859 членам правління виплачується квартальна премія за
звітний квартал у разі отримання прибутку за такий квартал у перерахунку
за фактично відпрацьований час та річна премія при виконанні умов
зазначених у постанові. У членів правління Товариства відсутні
індивідуальні ключові показники ефективності як додаткові умови для
виплати премій.
Резерв забезпечення оплати відпусток в сумі 575 тис. грн нараховано
за результатами інвентаризації невикористаних відпусток членами
правління та працівниками Товариства у перерахунку до їх посадового
окладу станом на 31.12.2021р.
Резерв під судові позови в сумі 80 тис. грн представляє собою
резервування суми за позовом до Товариства про стягнення середнього
Примітки на сторінках 11 – 77 є невід’ємною частиною цієї річної фінансової звітності приватного акціонерного
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заробітку за час затримки розрахунку при звільненні (припиненні
повноважень), за яким існує висока вірогідність програшу справи.
Товариство очікує, що сума забезпечень та резервів, сформованих
станом на 31 грудня 2021 року, буде розформована чи використана до кінця
2022 року.

31 грудня
2020 року
Страхові резерви, у тому числі

31 грудня
2021 року

Різниця

-

1 632

1 632

-

1 614

1 614

-

забезпечення заявлених але не

-

незароблених страхових премій

30

18

(12)

Забезпечення під витрати на аудитора

-

648

648

Забезпечення матеріального заохочення

-

681

681

210

575

365

-

80

80

виплачених збитків

Резерв забезпечення оплати відпусток
Резерв під судові позови

Товариством було проведено тестування адекватності страхових
зобов’язань Товариства станом на 31.12.2021 Згідно з вимогами пункту 15
МСФЗ 4 «Страхові контракти», а саме оцінка адекватності своїх страхових
зобов’язань, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів
грошових коштів за наявними в портфелі договорами страхування.
Для оцінки адекватності сформованих страхових резервів (LAT тест)
використовуються
загальноприйняті
актуарні
методи,
методи
математичного моделювання комбінованої збитковості.
За результатами проведеної оцінки резерви незароблених премій та
заявлених, але невиплачених збитків сформовано в обсязі, достатньому
для виконання страхових зобов’язань.
Розмір сформованих страхових резервів та розмір страхових
резервів з урахуванням тесту адекватності зобов’язань наведено у
наступній таблиці.
№
з/п

Резерв

1

незароблених премій

2

заявлених, але не
виплачених збитків

Сформовано на
звітну дату,

Розмір з урахуванням
тесту адекватності
зобов’язань

17 680

8 177

1 613 799

1 613 799
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6.1.4.3. Доходи майбутніх періодів
Доходи майбутніх періодів Товариства станом на 31 грудня 2021р.
складають 350 тис. грн та відображають суму майбутніх амортизаційних
відрахувань на балансову вартість необоротних активів, що були придбані
за рахунок цільового (безповоротного) фінансування капітальних
інвестицій Товариства з державного бюджету у 2019 році. Цільове
фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом
періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування
(основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно до суми
нарахованої амортизації цих об’єктів.
31 грудня
2020 року

Залишкова вартість необоротних активів
придбаних за кошт Державного бюджету

624

31 грудня
2021 року

Різниця

350

(274)

6.2. Статті Звіту про фінансовий результат
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітному періоді, включено до
складу Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
Доходи в Звіті про прибутки та збитки відображалися в тому періоді,
коли вони були зароблені, а витрати – на основі відповідності цим
доходам, що забезпечує визнання фінансового результату звітного
періоду, зважаючи на застосування принципу обачності.
Товариство у звітному періоді застосовувало МСФЗ 4 «Страхові
контракти» для визначення та визнання доходів від основної діяльності –
надання страхових послуг та визнало дохід і витрати за змінами в
балансовій вартості страхових контрактів та зобов'язаннями на залишок
покриття. Приймаючи до уваги короткостроковий термін дії договорів
страхування Товариство не розраховувало вплив на фінансовий результат
від операційної діяльності у зв'язку з впливом часової вартості грошей і
впливом фінансового ризику.
6.2.1. Доходи
Товариство у 2021 році отримувало доходи у вигляді:
страхових премій за договорами страхування;
відсотків, нарахованих на залишки грошових коштів на
поточних рахунках;
процентів від розміщених на депозитах в банках грошових
коштів;
купонний дохід по ОВДП.
6.2.1.1. Чисті зароблені страхові премії
Чисті зароблені страхові премії включають суму страхових премій,
отриманих Товариством за договорами страхування протягом 2021 року,
Примітки на сторінках 11 – 77 є невід’ємною частиною цієї річної фінансової звітності приватного акціонерного
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зменшену на суму резерву незароблених премій на початок звітного
періоду і збільшену на суму резерву незароблених премій на кінець
звітного періоду. В 2021 році чисті зароблені страхові премії Товариства
склали 217 тис. грн.
2021 рік

Чисті зароблені страхові премії

2020 рік

Різниця

217

8

209

Премії підписані, валова сума

205

38

167

Зміна резерву незароблених премій,
валова сума

(12)

30

18

На виконання частини другої статті 10 Закону України «Про
забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг)
українського походження шляхом страхування, гарантування та
здешевлення кредитування експорту» приватне акціонерне товариство
"Експортно-кредитне агентство" оприлюднює на веб-сайті інформацію
про всі укладені Товариством угоди щодо страхування, перестрахування,
гарантування, компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами
із зазначенням контрагентів та сум відповідних угод.
Протягом 2021 року Товариство уклало 6 договорів страхування, з
об’ємом підтриманого експорту на 96 280 тис. грн та отримання
експортерами фінансування на суму 12 550 тис. грн із застуванням
продуктів Товариства.
Китай, Південна Африка, Німеччина, Молдова, Норвегія - це країни
експорту, що підтримані Товариством, у таких галузях як:
-

виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних
виробів;
виробництво іншого електричного устаткування;
виробництво автотранспортних засобів;
перероблення молока, виробництво масла та сиру;
оптова торгівля іншими машинами й устаткованням;
оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і
кормами для тварин.

6.2.1.2. Інші операційні доходи
Дохід Товариства у вигляді процентів, нарахованих на залишки
грошових коштів на поточних рахунках, визнається щомісячно, виходячи з
розміру відсоткової ставки, обумовленої договором.
Дохід Товариства у вигляді процентів, нарахованих на грошові кошти,
розміщені на короткострокових депозитах, визнається у тому звітному
періоді, до якого він належить, виходячи з бази нарахування, відсоткової
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ставки та строку розміщення, обумовлених договором банківського
вкладу.
Купонний дохід по ОВДП визнається доходом у тому звітному періоді,
до якого він належить, виходячи з бази нарахування і строку користування
відповідними активами у звітному періоді.
У статті «Інші операційні доходи» «Звіту про фінансові результати»
(Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік Товариство відображає:
- доходи за поточними фінансовими інвестиціями (купонний дохід
по ОВДП) – 92 817 тис. грн;
- доходи по депозитних вкладах – 15 294 тис. грн;
- доходи по залишках на поточних рахунках – 2 634 тис. грн;
- інші доходи – 26 тис. грн.
2021 рік

2020 рік

Різниця

доходи за поточними фінансовими
інвестиціями

92 817

0

92 817

доходи по депозитних вкладах

15 294

23 948

(8 654)

2 634

1 068

1 566

26

24

2

доходи по залишках на поточних рахунках
інші доходи
6.2.1.3. Інші доходи

Інші доходи Товариства за 2021 рік склали 2 004 тис. грн та включають:
- сума відсотків за ефективною ставкою за довгостроковими
фінансовими інвестиціями 1 731 тис. грн;
- дохід від безоплатно одержаних активів (сума амортизації за 2021
рік, нарахована на основні засоби придбані за рахунок бюджетного
фінансування в 2019 році) в сумі 273 тис. грн.
2021 рік

доходи за відсотками за довгостроковими
фінансовими інвестиціями
дохід від безоплатно одержаних активів

2020 рік

Різниця

1 731

-

1 731

273

196

77

6.2.2. Витрати
Витрати відображаються у бухгалтерському обліку одночасно зі
зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витратами звітного
періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов’язань,
що приводить до зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що
витрати можуть бути достовірно оцінені.
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6.2.2.1. Витрати від зміни інших страхових резервів
Витрати від зміни інших страхових резервів Товариства становлять
1 614 тис. грн - витрати за результатами збільшення резерву заявлених але
не виплачених збитків.
2021 рік

витрати від зміни інших страхових резервів заявлених але не виплачених збитків

2020 рік

Різниця

-

1 614

1 614

6.2.2.2. Адміністративні витрати
Розкриття інформації про характер
Товариства представлено у таблиці:

адміністративних

2021 рік
Адміністративні витрати, у тому числі:

Різниця

14 612

12 897

19 545

10 671

8 874

відрахування на соціальні заходи

3 585

2 259

1 326

витрати на операційну оренду
приміщення

1 494

584

910

витрати на аудиторські послуги

818

125

693

амортизація основних засобів і
нематеріальних активів
загальногосподарського призначення

786

591

195

консультаційні та інформаційні послуги

334

89

245

витрати на утримання основних фондів,
інших необоротних активів
загальногосподарського використання

198

60

138

послуги з оцінки майна

130

0

130

витрати на службові відрядження

129

72

57

державне мито

114

0

114

обслуговування та оновлення
програмного ліцензійного
забезпечення

103

8

95

витрати на зв’язок

63

47

16

витрати на представницькі заходи

51

0

51

витрати, пов'язані з використанням
власних службових автомобілів

42

18

24

розрахунково-касове обслуговування

36

49

-13

витрати на оплату праці

27 509

2020 рік

витрат
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2021 рік

2020 рік

Різниця

витрати на страхування майна
загальногосподарського призначення

31

0

31

покриття витрат на проведення
реєстрації Товариства

30

1

29

витрати на підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів

9

5

4

організаційно-технічні послуги

7

14

-7

витрати на врегулювання спорів у судах

4

0

4

витрати на охорону праці
загальногосподарського персоналу

0

7

-7

обслуговування ВЕБ сайту

0

13

-13

Виплати органам управління Товариства
Органами управління та контролю Товариства є:
1) загальні збори акціонерів;
2) наглядова рада;
3) правління.
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав
акціонерів товариства і в межах компетенції контролює та регулює
діяльність правління Товариства. Персональний склад наглядової ради
визначається на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. За рішенням Конкурсної комісії, затвердженою наказом
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, з
05.04.2021 року розпочала роботу наглядова рада Товариства у кількості 5
членів. Рішенням Міністерства економіки України 02.11.2021 року
достроково припинено повноваження наглядової ради Товариства.
Виходячи з сутності витрат здійснення функцій наглядовою радою як
органу Товариства та відповідно до форми фінансового плану, витрати на
винагороду членів наглядової ради віднесені до витрат на оплату праці.
Формування винагороди членів Наглядової ради ПрАТ «Експортнокредитне агентство» здійснюється відповідно до:
Постанови КМУ від 4 липня 2017 р. № 668 «Про затвердження
Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів
наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських
товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток)
належать державі» із змінами Про затвердження Порядку визначення
умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад
державних унітарних підприємств та господарських товариств, у
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать
державі від 04.07.2017 № 668 (rada.gov.ua);
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Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України (Мінекономіки) від 18 травня 2021року № 973 «Деякі
питання укладання цивільно-правових договорів із членами наглядової
ради
приватного
акціонерного
товариства
«Експортно-кредитне
агентство».
З лютого 2021 року правління Товариства складає 5 членів, з якими
укладено трудові контракти. Формування винагороди членів Правління
здійснюється відповідно до умов контрактів, укладених з членами
Правління вищим органом управління ПрАТ «Експортно-кредитне
агентство» Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України в особі Міністра. Відповідно до контрактів з членами
правління визначено винагороду, із постійної частиною у вигляді
щомісячного окладу та перемінної частини – щоквартальної премії. З
виконуючим обов’язки голови правління контракт не укладався. Наказом з
особового складу Мінекономіки в.о. голови правління встановлено умови
оплати праці, із постійної частиною у вигляді щомісячного окладу та
премій за підсумками роботи за квартал та підсумками роботи за 2021 рік
за виконання умов і диференційованих показників, відповідно до
розпорядчих документів Мінекономіки, а саме Положення про умови,
критерії, диференційовані показники та розміри преміювання керівників
підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, затверджених Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 17.07.2017 №1024.
Відповідно до частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» господарські товариства, у статутному капіталі яких
більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано
належать державі та/або територіальній громаді, щомісяця (не пізніше 5
числа наступного місяця) та за підсумками року (не пізніше 1 лютого
наступного року) оприлюднюють на своєму офіційному веб-сайті
інформацію про структуру, принципи формування та розмір оплати праці,
винагороди, додаткового блага їх керівника, заступника керівника, особи,
яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи
входить до складу наглядової ради, із зазначенням дати оприлюднення і
оновлення такої інформації.
Інформація про винагороду членам наглядової ради та правління за
2021 рік оприлюдненні на веб-сайті Товариства.
6.2.2.3. Витрати на збут
Розкриття інформації про характер витрат на збут Товариства
представлено у таблиці:
2021 рік
Витрати на збут, у тому числі:
витрати на оплату праці
відрахування на соціальні заходи

2020 рік

Різниця

2 770

-

2 770

2 223

-

2 223

451

-

451
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2021 рік

2020 рік

Різниця

витрати на рекламу

31

-

31

витрати на рекламу та маркетинг

24

-

24

амортизація основних засобів і
нематеріальних активів

23

-

23

витрати на відрядження

14

-

14

4

-

4

42

-

42

обслуговування та оновлення
програмного ліцензійного забезпечення
інші витрати на збут

6.2.2.3. Інші операційні витрати
У статті «Інші операційні витрати» за 2021 рік Товариство відображає
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю, а саме переоцінка вартості 1 800 000 шт. ОВДП станом на
31 грудня 2021р. Товариство нарахувало витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою вартістю. За даними НБУ справедлива
вартість одного цінного папера UA4000218572 з урахуванням накопиченого
купонного доходу станом на 31.12.2021р. становить 984,15 грн. Первісна
вартість 1 800 000 шт. ОВДП становить 1 800 000 тис. грн, переоцінена
станом на 31.12.2021р. - 1 771 470 тис. грн. Втрати від переоцінки –
28 530 тис. грн.
2021 рік

2020 рік

Різниця

Інші операційні витрати , у тому числі:

28 540

903

27 637

витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю

28 530

-

28 530

6.2.2.4. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються та відображаються у
фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на
прибуток».
Податок
на
прибуток
обчислюється
виходячи
з
бухгалтерського фінансового результату.
Податок, який підлягає сплаті у поточному періоді, розраховується
на основі суми оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний
прибуток відрізняється від прибутку або збитку, відображеного у звіті про
фінансові результати (звіті про сукупний дохід), тому що в нього не
включаються статті доходів або витрат, які підлягають оподатковуванню
або які відносяться на витрати в цілях оподаткування в інші роки, а також
тому, що в нього не включаються статті, які ніколи не підлягатимуть
оподатковуванню або які ніколи не відносяться на витрати в цілях
оподаткування. Зобов’язання Товариства з поточного податку на прибуток
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розраховується із використанням чинних податкових ставок станом на
кінець звітного періоду.
В податковому обліку податок на прибуток обчислюється
враховуючи різниці, передбачені Податковим Кодексом України. За
даними декларації з податку на прибуток підприємств за 2021 рік
нараховано податок на прибуток від звичайної діяльності за ставкою
податку на прибуток у розмірі 18% в сумі 9 775 тис. грн, що відображено у
поточних зобов’язаннях.
Поточний податок на прибуток та відстрочений податок на прибуток
визнаються витратами або доходом у складі прибутку або збитку, за
винятком випадків коли вони відносяться до статей, які відображаються
безпосередньо у складі власного капіталу або інших сукупних доходах (у
цьому випадку податки також визнаються безпосередньо у складі
власного капіталу або інших сукупних доходах).
За результатами розрахунку відстроченого податку на 31 грудня 2021
року Товариство визнало відстрочений податковий актив на тимчасові
ризниці у визнанні витрат із застосуванням поточної ставки податку на
прибуток у розмірі 18%.
Таким чином у 2021 році Товариство нарахувало витрати з податку на
прибуток в сумі 9 480 тис. грн.
2021 рік

2020 рік

Різниця

Витрати з податку на прибуток

9 462

1 737

7 725

Витрати з поточного податку на
прибуток за податковим
законодавством

9 775

1 737

8 038

Дохід від визнання відстроченого
податкового активу

(312)

-

(312)

6.3. Інформація за сегментами
Відповідно до МСФЗ 8 «Операційні сегменти» Товариство розкриває
доходи від зовнішніх клієнтів за кожним продуктом:
Назва продукту
Страхування майнових інтересів Страхувальника, що не
суперечать закону і пов’язані з фінансовими збитками
(втратами) Страхувальника в разі повного або
часткового невиконання Іноземним покупцем
зобов'язань згідно із зовнішньоекономічним договором
(контрактом), щодо сплати дебіторської заборгованості

за 2021
рік
68

на
31.12.2021р.
68
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за 2021
рік

Назва продукту
Страхування майнових інтересів Страхувальника, що не
суперечать закону і пов’язані з можливими фінансовими
збитками (втратами) Страхувальника внаслідок
невиконання позичальником умов кредитного договору
(наданого на виконання зовнішньоекономічного
договору (контракту), (комерційні та некомерційні
ризики)
Всього за продуктами:

на
31.12.2021р.

137

149

205

217

Розмір страхового портфелю за кожним продуктом у валюті
договору, які діють станом на 31.12.2021р., складає:
Валюта
договору

Страхова
сума

Строк дії

Страхування майнових інтересів Страхувальника, що
не суперечать закону і пов’язані з можливими
фінансовими збитками (втратами) Страхувальника
внаслідок невиконання позичальником умов
кредитного договору (наданого на виконання
зовнішньоекономічного договору (контракту),
(комерційні та некомерційні ризики)

UAH

1 105 000

16.12.22

Страхування майнових інтересів Страхувальника, що
не суперечать закону і пов’язані з фінансовими
збитками (втратами) Страхувальника в разі повного
або часткового невиконання Іноземним покупцем
зобов'язань згідно із зовнішньоекономічним
договором (контрактом), щодо сплати дебіторської
заборгованості

USD

57 437,61

31.12.21

Назва продукту

Станом на 31.12.2021р. Товариство несло відповідальність в розмірі
57 437,61 доларів США за договором Страхування майнових інтересів
Страхувальника, що не суперечать закону і пов’язані з фінансовими
збитками (втратами) Страхувальника в разі повного або часткового
невиконання
іноземним
покупцем
зобов'язань
згідно
із
зовнішньоекономічним
договором
(контрактом)
щодо
сплати
дебіторської заборгованості, який припинив свою дію 31.12.2021р. та за
яким сформовано резерв заявлених але не виплачених збитків (див.
примітку 6.1.4.2).
6.4. Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік складено за вимогами
МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким
розкривається інформація про основні класи валових надходжень
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грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У
звіті відображений рух грошових коштів від операційної та інвестиційної
діяльності Товариства.
Залишок грошових коштів на початок 2021 року становить
225 886 тис. грн, на кінець 245 489 тис. грн. Чистий рух грошових коштів за
2021 рік склав 19 603 тис. грн.
6.4.1. Надходження грошових коштів
Товариство отримало в 2021 році 205 тис. грн надходжень від
страхових премій.
Сума надходжень від відсотків за залишками коштів Товариства на
поточних рахунках в банківських установах за 2021 рік склала 1 888 тис. грн.
Інші надходження грошових коштів склали 64 254 тис. грн та
включають:
- 47 322 тис. грн відсотки за поточними фінансовими інвестиціями купонний дохід за ОВДП, якими оплачено додаткову емісію Товариства;
- 15 659 тис. грн відсотків, отриманих Товариством від коштів, що
розміщені на банківських депозитах;
- 952 тис. грн надходження грошових коштів від погашення поточної
дебіторської заборгованості, яка є часткою купонного доходу по ОВДП,
отриманих за період до придбання таких довгострокових фінансових
інвестицій;
- 237 тис. грн надходження грошових коштів від фінансування
Фондом соціального страхування лікарняних;
- 84 тис. грн інші надходження грошових коштів.
Надходження грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності
складають 1 799 тис. грн – відсотки за довгостроковими фінансовими
інвестиціями.
6.4.2. Витрачання грошових коштів
Основні витрачання грошових коштів в результаті операційної
діяльності Товариства були пов’язані з витратами на оплату праці,
відрахуваннями на соціальні заходи, сплату податків та зборів, закупівлю
товарів і послуг та наведені в таблиці:
Різниця

2021 рік

2020 рік

1 949

1 047

902

Праці

16 927

9 036

7 891

Відрахувань на соціальні заходи

3 950

2 289

1 661

Зобов’язань із податків і зборів

4 456

8 016

(3 560)

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
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Різниця

2021 рік

2020 рік

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

279

5 827

(5 548)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

-

-

-

4 177

2 189

1 988

Витрачання на оплату авансів

880

3

877

Інші витрачання

407

469

(62)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

В результаті інвестиційної діяльності Товариством було здійснено
витрачання грошових коштів на придбання фінансових інвестицій (ОВДП)
в сумі 19 509 тис. грн, витрачання на придбання необоротних активів в сумі
465 тис. грн.
6.5. Звіт про власний капітал
Звіт про власний капітал Товариства за 2021 рік розкриває зміни у
капіталі, що відбулися у зв’язку результатами діяльності Товариства у
звітному періоді, та відображає:
- збільшення статутного капіталу на 1 800 000 тис. грн за рахунок
внесків учасників Товариства на виконання Постанови Кабінету Міністрів
України «Про збільшення статутного капіталу приватного акціонерного
товариства “Експортно-кредитне агентство” від 29.03.2021р. №268;
- спрямування на поповнення статутного капіталу частини чистого
прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 –
2020 роках, шляхом перенесення чистого прибутку в розмірі 13 911 тис. грн
на внески до незареєстрованого статутного капіталу за рішеннями
акціонера Товариства, що затверджені наказами Мінекономіки: «Про річні
загальні збори Приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне
агентство» за 2019 рік» від 02.07.2020 р. № 1255-20 в частині спрямування
50 відсотків чистого прибутку в розмірі 9 956 тис. гривень на поповнення
статутного капіталу Товариства; «Про річні загальні збори приватного
акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» за 2020 рік» від
30.04.2021 р. №901 в частині спрямування 50 відсотків чистого прибутку в
розмірі 3 955 тис. гривень на поповнення статутного капіталу Товариства.;
- відрахування до резервного капіталу 50 відсотків чистого прибутку
за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020
році в сумі 3 955 тис. грн на виконання Наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства «Про річні загальні збори
приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» за
2020 рік» від 30.04.2021 р. №901.
Сформований Статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2021
року становить 2 013 911 тис. грн, в т. ч. внески до незареєстрованого
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статутного капіталу 13 911 тис. грн. Загальна сума власного капіталу
Товариства станом на 31 грудня 2021 року становить 2 070 910 тис. грн.
7. Операції з пов’язаними сторонами
Власником 100% акцій Товариства є Кабінет Міністрів України,
органом управління Товариства визначено Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України, які є органами
влади, що відповідно до положень чинної редакції Статуту Товариства
здійснюють контроль над ним.
Відповідно до пункту 25 Міжнародного стандарту бухгалтерського
обліку 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», Товариство
звільнено від вимог щодо розкриття інформації стосовно операцій з
пов’язаними сторонами та залишків заборгованості, у т. ч. загальних
зобов’язань.
8. Умовні та потенційні зобов’язання
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, окрім
випадків коли вибуття економічних ресурсів для врегулювання
зобов’язання є вірогідним і їхню суму можна достовірно визначити.
Інформація про умовні зобов’язання розкривається, окрім випадків коли
можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є
малоймовірною.
Товариством проводиться робота по захисту інтересів у судах в
частині судових позовів.
Короткий опис та оцінка можливості програшу справ Товариства, та
розрахунок
суми
потенційних
зобов’язань
за
претензіями
отриманими/виданими Товариством та справами, що розглядаються в
судах, відповідачем/позивачем в яких є Товариство:
1. Цивільна справа № 755/20734/19-ц за позовом Онищенко Л.А. до
Товариства про скасування догани, визнання звільнення незаконним,
поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час затримки
розрахунку при звільненні, стягнення суми премії, компенсацію моральної
шкоди. Справа розглядалась в суді І інстанції - Печерський районний суд
міста Києва та в суді ІІ інстанції - Київському Апеляційному суді за
апеляційною скаргою ПрАТ «Експортно-кредитне агентство».
Рішення суду І інстанції прийнято 21.10.2020 року не на користь
Товариства.
Рішення суду ІІ інстанції прийнято 15.02.2021 року, згідно з яким
рішення суду І інстанції залишено без змін.
За рішенням суду в березні 2021 року Товариство сплатило на
користь позивача наступні суми:
- 207 785,47 грн. - стягнення середнього заробітку за час вимушеного
прогулу;
- 3 000,00 грн. - моральна шкода;
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- 3 614,65 грн. - судовий збір;
- 17 000,00 грн. витрати на проведення економічної експертизи.
Рішення суду виконано Товариством в добровільному порядку, без
порушення виконавчого провадження.
2. Цивільна справа № 757/16922/20-ц за позовом Пульваса І.І. до
Товариства про стягнення середнього заробітку за час затримки
розрахунку при звільненні (припиненні повноважень).
Справа розглядається в суді І інстанції - Печерський районний суд
міста Києва.
Потенційні збитки Товариства можуть становити: 79 626,36 грн. - сума
позовних вимог та 840,8 грн. – сума судового збору.
На день складання звітності розгляд справи в суді не завершено,
виконавчі провадження відсутні.
Вірогідність програшу справи: висока
3. Цивільна справа № 757/52044/20-ц за позовом Онищенко Людмили
Андріївни до
Товариства
про скасування
догани,
припинення
дискримінації, зобов’язання Товариства виконувати положення трудового
договору, виплату моральної шкоди.
Справа розглядається в суді І інстанції - Печерський районний суд
міста Києва.
Потенційні збитки можуть становити: 38 000,00 грн. – моральна
шкода; 18 305,28 грн. – судові витрати позивача на проведення судовопсихологічної експертизи із застосуванням поліграфа; 2 500,00 грн. –
судові витрати позивача на проведення технічної експертизи файлів
електронних таблиць з метою встановлення їх походження, та окремо
судовий збір.
Вірогідність програшу справи: низька
На день складання звітності розгляд справи в суді не завершено,
виконавчі провадження відсутні.
4. Цивільна справа № 755/14094/21 за позовом Онищенко Людмили
Андріївни до Товариства про визнання підстав, зазначених у повідомленні
про наступне звільнення, незаконними та скасування наказів, про
визнання незаконним звільнення, про поновлення на посаді та стягнення
середнього заробітку за час вимушеного прогулу, про стягнення
недоотриманої заробітної плати, виплату донарахованих сум премій, про
компенсацію моральної шкоди та зобов`язання вчинити дії.
Справа розглядається в суді І інстанції - Дарницький районний суд
міста Києва.
Потенційні збитки можуть становити: 216 000,00 грн. – вимоги
позивача щодо стягнення моральної шкоди; 475 740,92 грн. – вимоги
позивача щодо стягнення недоотриманої заробітної плати за період з
01.09.2019р. по 21.07.2021р.; 41 783,16 - вимоги позивача щодо стягнення
недоотриманої суми премії за три місяці; середній заробіток за час
вимушеного прогулу за період з 22 липня 2021 по день прийняття рішення
судом; 16 302,95 грн. – витрати позивача на проведення експертного
психологічного дослідження щодо можливого розміру грошової
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компенсації за завдані страждання (моральну шкоду) та судовий збір.
Вірогідність програшу справи: низька
На день складання звітності розгляд справи в суді не завершено,
виконавчі провадження відсутні.
Додатково Товариство зазначає, що на день складання звітності:
відсутні судові справи, у яких би Товариство виступало в якості
позивача;
відсутні відомості про інші(окрім ти, що зазначені вище)
відкриті судами провадження, у яких би Товариство виступало в якості
відповідача, а також про прийняті судами рішення, згідно яких би
Товариство мало здійснити будь-які виплати, та про відкриті виконавчі
провадження, за якими б Товариство виступало у якості боржника.
9. Система управління ризиками
Товариство визнає важливість ефективного управління ризиками. У
цьому відношенні Товариство вдосконалює внутрішню систему
управління ризиками, з метою послідовної та ефективної ідентифікації,
вимірювання, мінімізації, контролю та управління ризиками.
Статутом Товариства визначаються виключні компетенції органів
управління, реалізація яких забезпечує ефективну систему управління, в
тому числі ризиками на яка наражається Товариство.
Так, серед іншого до виключної компетенції наглядової ради
належить:
1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність
товариства, крім тих, що віднесені законом до виключної компетенції
загальних зборів акціонерів, та тих, що рішенням наглядової ради передані
для затвердження правлінню;
2) погодження правил провадження діяльності товариства із
страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування
та надання гарантій, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, та
часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами;
3)
затвердження
положень
про
правила
страхування,
перестрахування та надання гарантій;
4) затвердження положень про страхові тарифи, склад страхових
резервів, правил їх формування та використання;
5) затвердження стратегії та політики управління ризиками,
процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних
розмірів.
Відповідно до Статуту Товариства для забезпечення фінансової
стійкості Товариство створило у 2021 році самостійний структурний
підрозділ з управління ризиками, що підзвітний наглядовій раді
Товариства.
В рамках управління ризиками правління Товариства для виконання
своїх завдань виконує такі функції:

Примітки на сторінках 11 – 77 є невід’ємною частиною цієї річної фінансової звітності приватного акціонерного
товариства «Експортно-кредитне агентство»

Приватне акціонерне товариство
«Експортно-кредитне агентство»

56

річна фінансова звітність за рік,
що закінчився 31 грудня 2021 року

1) здійснює щоденне керівництво Товариством відповідно до
встановлених цілей, внутрішніх нормативних документів, положень в
частині оцінки та управління ризиками;
2) здійснює реалізацію рішень наглядової ради, рекомендацій і
зауважень аудиту, рекомендацій структурного підрозділу з управління
ризиками;
3) приймає рішення щодо диверсифікації активів, рентабельності,
ліквідності і достатності капіталу, з метою збереження наявних активів;
4) забезпечує прийняття ефективних заходів з метою мінімізації
ризиків на які наражається Товариство у своїй діяльності.
5) забезпечує дотримання положення про страхові тарифи.
Департамент з управління ризиками забезпечує підтримку
наглядової ради Товариства в частині вдосконалення функціонування
системи управління ризиками, запровадження та реалізації стратегії та
політики управління ризиками в Товаристві.
Основною господарською діяльністю Товариства було надання
послуг, які забезпечували підтримку експорту України у 2021 році, із
страхування кредитів для забезпечення виконання зовнішньоекономічних
договорів
та
страхування
зовнішньоекономічних
договорів
від
комерційних та некомерційних ризиків.
У Товаристві затверджені з 2020 року внутрішні нормативні
документи, які визначають методи, інструменти та процедури оцінки
контрагентів,
ризики
виконання
зобов’язань
яких
застраховано
Товариством (комерційні та некомерційні ризики), що є частиною системи
ефективного управління ризиками.
З метою управління даним ризиком внутрішні документи Товариства
визначають процедури, регламенти щодо оцінки ризиків які приймаються
на страхування. Товариство визнає, що адекватний контроль та управління
андерайтинговим ризиком є першорядним і основним, що забезпечує
Товариству ефективно та на добровільних засадах здійснювати
страхування, перестрахування за договорами, які забезпечують розвиток
експорту України. Андерайтинговий ризик являє собою ризик
фінансового збитку для Товариства або несприятливої зміни вартості
страхових зобов'язань внаслідок неадекватного ціноутворення і
припущень про створення резервів. Процес управління андерайтинговим
ризиком передбачає оцінку рівня платоспроможності експортерів та
іноземних покупців, порядок формування резервів, визначення страхових
тарифів.
У 2021 році для прийняття рішення щодо здійснення операцій із
страхування Товариство здійснювало наступні процедури:
для операцій із страхування зовнішньоекономічних договорів
оцінка ризиків завжди ґрунтується на специфіці угоди, яку хоче
застрахувати
український
експортер,
тому
здійснюється
аналіз
фінансового стану експортерів та іноземних покупців для оцінки їх
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платоспроможності. Протягом 2021 року Товариство оцінювало окремо
кожну угоду, щоб прийняти рішення щодо здійснення операції із
страхування. При розрахунку страхового тарифу Товариство враховує
також ризик країни покупця, згідно зі списком країн та категорії ризику
країни, що публікуються Організацією з економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР);
для операцій із страхування експортних кредитів здійснюється
аналіз фінансового стану експортерів – позичальників банків та, виходячи
із оцінки їх платоспроможності, Товариство приймає рішення щодо
здійснення операції із страхування.
З метою забезпечення майбутніх виплат страхового відшкодування
за договорами страхування Товариство формує страхові резерви, які
визначають грошову оцінку зобов’язань Товариства. Більш детально див.
примітку 6.4.1. щодо обсягу сформованих резервів Товариства.
Зважаючи на операційну діяльність Товариства та обсяг договорів
страхування у 2021 році, Товариство мало достатню ліквідність для
виконання своїх зобов’язань. З метою дотримання принципу безпечності,
вільні ліквідні кошти Товариства були розміщенні виключно у системно
важливих банках України.
По мірі зростання обсягів діяльності Товариство передбачає появу
ризику відсутності регулювання діяльності з боку регулятора фінансового
сектору, що може призвести до погіршення фінансової стійкості, появи
репутаційних ризиків у відносинах з банківським сектором, міжнародними
фінансовими організаціями та експортно-кредитними агентствами інших
країн.
Зміна вартості активів та зобов’язань через зміну ситуації на
фінансових ринках, пов’язаних із ескалацією конфлікту з Росією,
політичних, макроекономічних та інших факторів може суттєво вплинути
на Товариство. Так, Товариство схильне до ризику зміни ринкової вартості
ОВДП (більш детально див. примітку 6.1.2.3. Поточні фінансові інвестиції) та
ризик зміни обмінного курсу, оскільки зобов’язання за договорами
страхування у Товариства виникали у іноземній валюті.
Товариство визнає наявність операційного ризику, який невід’ємний
в процесі здійснення поточної господарської діяльності. Вплив такого
ризику може бути реалізований шляхом понесення прямих чи непрямих
втрат,
які
виникають
внаслідок
юридичних
ризиків
(можливе
недотримання вимог законодавства, договорів або двозначного
тлумачення законів та правил), а також несприятливих зовнішніх подій
політичної, фінансової чи нефінансової природи, збою внутрішніх
процесів, системи в організації або недостатністю кваліфікації
працівників,
технологічних
систем.
Також
Товариство
визнає
наявність стратегічного та репутаційного ризиків. При цьому репутаційний
ризик може бути проявлений через сприйняття Товариства як частини
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Уряду України зважаючи на 100% володіння Кабінетом Міністрів України
акціями Товариства та через якість системи корпоративного управління.
В 2021 році проведена аудиторська перевірка Міністерства економіки
України за період господарської діяльності Товариства з 01.01.2019р по
31.03.2021р., за результатами якої перелічені потенційні та наявні ризики,
що в більшості пов’язані із організацією системи корпоративного
управління Товариства в частині утворення органів управління
Товариства. У вересні 2021 року Товариство отримало рекомендації за
результатами аудиторської перевірки та затвердило відповідний план
заходів. Правлінням протягом 2021 року було усунуто, враховано більшу
частину наданих рекомендацій та заплановано у 2022 році прийняття
управлінських рішень щодо зміни в процесах, нормативних актах та
організаційно-розпорядчих документах Товариства для зменшення
прояву наданих зауважень у майбутньому та покращення операційної
ефективності Товариства.
Так у 2022 році Товариство продовжить роботи по вдосконаленню
системи управління ризиками, що знайде своє відображення у внутрішніх
нормативних документах, які будуть визначати основні принципи, методи,
підходи для управління ризиками в Товаристві.
10. Конкурентоспроможність та продовження діяльності
Закон України “Про забезпечення масштабної експансії експорту
товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування,
гарантування та здешевлення кредитування експорту” не запроваджує
виключності послуг, які надаються Товариством, окрім надання послуг з
державною підтримкою. Із 162 ризикових страхових компаній України (за
підсумками 2021 року), 25 займаються страхуванням фінансових ризиків,
серед них є 5 страхових компаній, які займаються страхуванням кредитів
(у тому числі торгових кредитів) та страхуванням виданих гарантій
(порук). Доступні банкам види забезпечення (гарантії, портфельні гарантії
тощо) створюють конкуренцію надання страхових послуг Товариству
через те, що страхування Товариством не є видом прийнятного
забезпечення відповідно до Положення про визначення банками України
розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями,
затвердженого постановою Національного Банку України №351 від 30
червня 2016 року.
Товариство надає послуги зі страхування зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), страхування експортних кредитів та страхування
банківських гарантій.
Проведено опитування банків-партнерів щодо причин та факторів, що
стримують розвиток
спільної
програми підтримки українського
експортера та вирішення яких дозволить банку нарощувати портфель
застрахованих кредитів. Отримано відповіді від шести банків, а
саме: АТ «Укрексімбанк», АТ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «АЛЬФА-
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БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Райффайзен Банк», в яких банки
відзначили, що такими причинами є:
- необхідність
внесення
змін
до
Постанови
Правління
Національного банку України від 30.06.2016р. № 351 «Про затвердження
Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику
за активними банківськими операціями» в частині можливості внесення
додаткового виду забезпечення, як страхування ризиків приватним
акціонерним
товариством
«Експортно-кредитне
агентство»
з
коефіцієнтом ліквідності на рівні грошового покриття,
- розширення переліку прийнятних груп експортних товарів згідно з
УКТ ЗЕД, що визначені статті 8 Закону України «Про забезпечення
масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського
походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення
кредитування експорту».
У зв’язку зі зниженням зацікавленості з боку банків, була відкладена
до грудня 2021 року робота над створенням та впровадженням продукту
страхування експортних кредитів портфельним методом. Роботу
поновлено у зв’язку із активізацією процесу законодавчого вирішення
питання розширення переліку кодів УКТ ЗЕД для просування яких може
надаватися підтримка ЕКА.
В грудні 2021 року листом Товариство звернулося до Національного
банку України із проханням розглянути питання щодо внесення
необхідних змін до вищезгаданої Постанови № 351. У відповідь на лист
Товариства, Національний банк України висловив готовність забезпечити
підготовку відповідних змін до Положення № 351, що ґрунтуватимуться на
прийнятих Верховною Радою України змінах до Закону України «Про
забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг)
українського походження шляхом страхування, гарантування та
здешевлення кредитування експорту» та розроблених на виконання
вимог цього Закону положеннях підзаконних актів, що регулюватимуть
його діяльність.
У Товариства наявні зовнішні (законодавчі) ризики щодо збільшення
об’єму надання послуг страхування - основної діяльності Товариства, у
зв’язку із законодавчими прогалинами, які у тому числі відмічені банками
України, а саме:
- суттєве обмеження суб’єктів господарювання у доступі до
продуктів/послуг Товариства через законодавчо встановлений перелік
кодів УКТ ЗЕД, дозволених до страхування ЕКА, який охоплює не повний
перелік товарів, вироблених в Україні з високою доданою вартістю, що в
результаті стримує повноцінний розвиток та стимулювання експорту
України;
- неможливість
здійснювати
повноцінну
закупівлю
послуг
перестрахування ризиків через необхідність проведення тендерної
процедури закупівлі відповідних послуг відповідно до положень та вимог
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Закону України «Про публічні закупівлі». Даний ризик нівелює можливість
Товариства оперативно реагувати на потреби клієнтів відповідно до
законодавчих обмежень власного утримання Товариством ризику,
зменшувати потенційні ризики що виникають при страхування через
тривалий процес проведення тендеру з закупівлі послуг за законом. В
результаті це наражає Товариство на ризик втрати статутного капіталу та
знижує можливості щодо його максимального використання;
- неможливість запустити повноцінне страхування банківських
ризиків через регуляторні обмеження з боку Національного банку України
- неприйнятності договору страхування Товариства як прийнятного
забезпечення відповідно до вимог
Постанови
НБУ №351 «Про
затвердження Положення про визначення банками України розміру
кредитного ризику за активними банківськими операціями», через що це
зменшує зацікавленість зовнішніх клієнтів в послугах Товариства та
перешкоджає повноцінному запуску страхування банківських ризиків, що
в результаті стримує активний розвиток експорту України шляхом доступу
експортерів до можливості кредитування в банках України;
- оподаткування страхової премії Товариства податком на додану
вартість відповідно до Податкового кодексу України, що збільшує вартість
послуг Товариства для банку чи експортера, базуючись на виключенні
Товариства та його послуг із Закону України «Про страхування» та
відповідно відсутності ліцензії у Товариства, що наражає на ризик
зниження зацікавленості клієнтів в послугах Товариства за рахунок
збільшення вартості послуг;
- неврегульованість
питання
зняття
валютного
контролю
з
експортера за зовнішньоекономічним договором, права вимоги за яким
перейшли до Товариства, на суму сплаченої страхової виплати, а саме
потрібне внесення змін до Переліку товарів та (або) галузей економіки,
для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або)
особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом
першим частини першої статті 13 Закону України “Про валюту і валютні
операції” затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України в
частині. В результаті це зменшує зацікавленість експортерів у страхуванні
Незважаючи на вищезазначене, Товариство є організацією, здатною
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Фінансова звітність
була підготовлена на основі припущення, щодо безперервності діяльності,
відповідно до якої реалізація активів та погашення зобов’язань
Товариством відбувається в звичайному порядку.
11. Економічне середовище
Товариство здійснює свою діяльність в Україні. Хоча економіка
України загалом вважається ринковою, вона продовжує демонструвати
особливості, властиві перехідній економіці. Їй, зокрема, залишаються
притаманними певні структурні диспропорції, низький рівень ліквідності
ринків капіталу, порівняно висока інфляція. Ключовим ризиком для
макрофінансової стабільності, як і раніше, є військовий конфлікт з боку
Російської Федерації та триваліший термін і поглиблення пандемії
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коронавірусу (COVID-19) й наявність карантинних заходів незважаючи на
проведення вакцинації частини населення країни.
Протягом 2021 року спостерігалось поступове відновлення
економіки, після її значного падіння у 2019 та 2020 роках за рахунок
карантинних обмежень, зниження споживчого та інвестиційної попиту.
Але наприкінці 2021 року для української економіки та фінансової системи
реалізувалася низка ризиків, як: загострення ескалація конфлікту Росією,
різке зростання цін на енергоносії, поширення нового штаму
коронавірусу. Сукупно ці фактори погіршили очікування розвитку
економіки держави. 1
Національним банк України продовжує запровадження низки
стабілізаційних заходів для утримання від девальвації гривні (офіційний
курс гривні до долару США склав на 31.12.2020 року - 28,2746 та на 31.12.2021
року - 27,2782, гривня протягом року зміцніла на 3,5%.
Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями залишається
передумовою належного управління макроекономічними ризиками в
Україні. Водночас економіка має достатній запас міцності для
протистояння зазначеним загрозам. Фіскальна політика залишалася
стриманою, а дефіцит державного бюджету – помірним, державний борг
відносно ВВП надалі скорочується, міжнародні резерви перевищили 90%
композитного критерію МВФ, їх достатньо для згладжування можливих
коливань на валютному ринку. Фінансова система у належному стані
згідно оцінок Національного банку України: стійка, добре капіталізована та
ліквідна.
Після кризового падіння підприємства багатьох галузей наростили
прибутки, перш за все, через високі ціни на продукцію. Це поліпшило їхню
платоспроможність та знизило боргове навантаження. Втім проблеми
доступності фінансування залишаються, а покращення фінансових
показників підприємств може бути нівельовано через суттєве зростання
ціни на енергоносії та очікувану корекцію світових цін на товари
українського експорту.2
Виходячи із вищевикладеного, Товариство спрямуватиме свої
зусилля на більш ширшу підтримку експортерів українських товарів, робіт
та послуг через розширення лінійки послуг (продуктів), створення та
підтримка довготривалих партнерських відносин, нарощування бази
клієнтів, збільшення впізнаваності та зручності надання послуг
страхування комерційних та некомерційних ризиків.
Фінансова звітність за 2021 рік не містить коригувань, необхідних у
тому випадку, якщо б Товариство не могло продовжувати свою діяльність
відповідно до принципу безперервності діяльності. Здатність Товариства
реалізовувати свої активи, а також його діяльність в майбутньому можуть
бути схильні до значного впливу поточної та майбутньої економічної
1
2

Звіт про фінансову стабільність (bank.gov.ua)
Звіт про фінансову стабільність (bank.gov.ua)
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ситуації в Україні. Отже, дана фінансова звітність не включає ніяких
коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності. Про
такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомими і їх буде
можливо оцінити.
12. Події через пандемію COVID-19
Через тиск та значну невизначеність, пов’язану з пандемією, суб’єкти
господарювання в 2021 році, як і у попередньому 2020 році, шукали
способи зберегти безперервну діяльність, підтримати операційну
стабільність, а також сприяти стійкості та зростанню у довгостроковій
перспективі.
З метою мінімізації впливу на поточну операційну діяльність
Товариства розроблюються заходи щодо режиму роботи Товариства в разі
загострювання ситуації поширення COVID-19.
Управлінський персонал Товариства оцінює, що карантинні та
обмежувальні заходи, викликані пандемією COVID-19, не вплинули на
здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній
основі у майбутньому.
13. Події після звітної дати
Події, які б могли вплинути на фінансовий стан, результати діяльності
та рух коштів Товариства між датою балансу і датою затвердження
керівництвом цієї фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення,
пов’язані з розформуванням резерву заявлених, але не виплачених
збитків в повному обсязі в сумі 1 614 тис. грн на підставі отриманого
повідомлення від Страхувальника про сплату простроченої дебіторської
заборгованості за Контрактом на поставку товару іноземним покупцем у
січні 2022 року.
На дату затвердження цієї фінансової звітності Товариство не
отримало повідомлення від страхувальників (вигодонабувачів) щодо
настання події, що настала на дату розрахунку та має ознаки страхового
випадку відповідно до умов відповідних договорів страхування, що діяли
на 31.12.2021р. У разі отримання таких повідомлень Товариство розкриє їх
у відповідній звітності.
14. Події у зв’язку з російським вторгненням в Україну
24 лютого 2022 року в Україні прийнято рішення щодо введення
Воєнного стану в державі. Так близько 5 години за київським часом
24 лютого президент Російської Федерації (далі – РФ) оголосив про
проведення військової операції на території України, нібито з метою
«демілітаризації та денацифікації України». Через кілька хвилин почалися
ракетні удари по всій Україні – аеропорти, ПВО та воєнні частини в Україні.
Російські війська ведуть бойові дії на території України поблизу Харкова,
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Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з території РФ, Білорусі та тимчасово
окупованого РФ Криму. Разом із РФ війну проти України веде й Білорусь, з
прикордонних районів якої завдаються ракетні удари по території України.
Контрольоване РФ Придністров'я (Молдова) також є потенційною
загрозою. Також, 21 лютого 2022 р. РФ визнала терористичні квазідержави
«ДНР» і «ЛНР» як державні утворення.
Реакція на російське вторгнення в Україну 2022 року включала як
засудження з боку світових лідерів, причому деякі конкретно засуджували
президента РФ за санкціонування військових дій, так і схвалення, а також
введення відповідних санкцій проти РФ.
Національний банк обговорює з Міжнародним валютним фондом
варіанти підтримки економіки та фінансового сектору України у період
воєнного стану. Експерти Фонду позитивно оцінили всі заходи, вжиті
Національним банком для забезпечення неперервності функціонування
фінансової системи під час воєнного стану. Обговорюються подальші
кроки, зокрема і в частині фінансової підтримки з боку офіційних
кредиторів. Голова Національного банку України Кирило Шевченко як
керуючий від України в МВФ разом з Міністром фінансів України Сергієм
Марченком звернулися до Міжнародного валютного фонду (далі – МВФ)
із проханням ініціювати виділення Україні додаткового фінансування за
програмою екстреної підтримки МВФ для його держав-членів Інструментом швидкого фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI).
RFI надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим
країнам, які стикнулися із терміновими потребами платіжного балансу,
зокрема, внаслідок воєнних конфліктів.
Національний банк оперативно ухвалив постанову у зв'язку із
оголошенням воєнного стану з 24 лютого 2022 року по всій території
України, якою, зокрема, передбачено, у тому числі, що безготівкові
розрахунки здійснюються без обмежень. Національний банк здійснює
підтримку ліквідності банків України - Національний банк України,
відповідно до постанови № 18 "Про роботу банківської системи в період
запровадження воєнного стану", затвердив порядок бланкового
рефінансування банків для підтримки ліквідності банківської системи.
Основні активи Товариства складають грошові кошти на рахунках в
українських банках та облігаціях внутрішньої державної позики України.
На дату затвердження правлінням Товариства цієї річної фінансової
звітності за 2021 рік Товариство має кошти на поточних рахунках
244 095 тис. грн з такою структурою розміщення:
- 144 095 тис. грн на поточних рахунках, у тому числі 10 118 тис. грн у
приватному системному банку, власником якого є українські громадяни,
10 127 тис. грн у приватному системному банку, власником якого є
європейський банк, 123 850 тис. грн у державних системних банках
України;
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- 100 000 тис. грн на вкладних (депозитних) рахунках без права
дострокового зняття та поповнення, у тому числі 50 000 тис. грн у
приватному системному банку із 95% державної власності України,
50 000 тис. грн у приватному системному банку, що належить громадянам
України.
Товариство здійснює оцінку облігацій внутрішньої державної позики,
номінальна вартість яких складає 1 800 000 тис. грн, за справедливою
вартістю, що публікується Національним банком України.
Станом на 28 лютого 2022р. за даними Національного банку України
до
одного
цінного
папера
UA4000218572
встановлені наступні
котирування:
-

вартість до погашення – 1 022,65 грн;
справедлива вартість (курс) з урахуванням
купонного доходу – 983,95 грн;
справедлива вартість (курс) без урахування
купонного доходу становить 943,76 грн.

накопиченого
накопиченого

З урахуванням обліку Товариством справедливої вартості ОВДП без
урахування накопиченого купонного доходу (нарахованих відсотків
окремо від вартості паперу), переоцінена вартість 1 800 000 шт. ОВДП
станом на 28 лютого 2022р. становить 1 698 768 тис. грн із накопиченим
збитком з початку 2022 року у сумі 72 702 тис. грн.
Незважаючи на продовження негативного впливу нападу РФ на
Україну Товариство у повному обсязі виконує свої фінансові зобов’язання
перед працівниками, вітчизняними контрагентами та державою Україна.
Від імені керівництва

Виконуючий обов’язки
Голови правління

Директор фінансовий,
виконуючий обов’язки
головного бухгалтера

Руслан ГАШЕВ

Ганна МОШКІВСЬКА
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