Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова Правлiння
(посада)
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(прізвище та ініціали керівника)
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28.04.2012
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00032112
1.4. Місцезнаходження емітента
03150, Україна, Голосіївський р-н, м.Київ, Горького, 127
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 247-89-81, 247-89-81
1.6. Електронна поштова адреса емітента
EDerevyanko@hq.eximb.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

24.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація
опублікована у

№79 Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

2.3. Річна інформація
розміщена на власній сторінці

http://www.eximb.com/ukr/about/ в мережі
securities_report/2011/
Інтернет
(адреса сторінки)

26.04.2012
(дата)

26.04.2012
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
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включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність
X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)
27. Аудиторський висновок
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:
Посадовi особи акцiями емiтента не володiють.
Згiдно ст.7 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" загальнi збори акцiонерiв в
державному банку не проводяться.
На кiнець 2011 року непогашених випускiв облiгацiй емiтент не має.
Iншi цiннi папери, крiм акцiй, емiтентом не випускались.
Похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.
Викуп власних акцiй емiтентом за звiтний перiод не здiйснювався.
Сертифiкати цiнних паперiв не видавались.
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв вiдсутня.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня.
Борговi цiннi папери з гарантiями третiх осiб не випускались.
Iпотечнi облiгацiї емiтентом не випускались.
Сертифiкати ФОН не випускались.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "Укрексiмбанк"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
03150
3.1.5. Область, район
м.Київ Голосіївський р-н
3.1.6. Населений пункт
м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Горького, 127
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 №370608
3.2.2. Дата державної реєстрації
23.01.1992
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Голосiївська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
16 413 486 147,9
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
16 413 486 147,9
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Головне управлiння НБУ по м.Києву i Київськiй обл.
3.3.2. МФО банку
321024
3.3.3. Поточний рахунок
32004120502
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку
д/н
3.3.6. Поточний рахунок
д/н
3.4. Основні види діяльності
65.12.0 - Iнше грошове посередництво
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Професiйна дiяльнiсть на

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
АВ №493218 21.10.2009 Нацiональна комiсiя з цiнних 21.10.2014
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна
дiяльнiсть зберiгача цiнних
паперiв.
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами.
Андеррайтинг.
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами.
Брокерська дiяльнiсть.
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовогму ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами.
Дилерська дiяльнiсть.
Опис
Банкiвська лiцензiя
Опис

паперiв та фондового ринку

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, лiцензiю планується подовжити.
АВ №493194 21.10.2009 Нацiональна комiсiя з цiнних 21.10.2014
паперiв та фондового ринку
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, лiцензiю планується подовжити.
АВ №493192 21.10.2009 Нацiональна комiсiя з цiнних 21.10.2014
паперiв та фондового ринку
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, лiцензiю планується подовжити.
АВ №493193 21.10.2009 Нацiональна комiсiя з цiнних 21.10.2014
паперiв та фондового ринку
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, лiцензiю планується подовжити.
2
05.10.2011 Нацiональний банк Украєни Безстроков
о
Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть". Лiцензiя видана безстроково.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: Глобальна мережа експортно-iмпортних банкiв та фiнансових
установ зi сприяння розвитку (The Global Network of Export-Import Banks and Development
Finance Institutions - G-NEXID).
Місцезнаходження об'єднання: Bureau 172 - ler etage aile rhone 150, route de Ferney CH-1218 Le
Grand Saconnex, Geneva.
Створення G-NEXID було iнiцiйовано у червнi 2004 року на 11-й сесiї Конференцiї ООН з
торгiвлi i розвитку (ЮНКТАД) в Сан-Паулу (Бразилiя), основною метою якої було вироблення
заходiв з пiдвищення узгодженостi мiж нацiональними стратегiями розвитку i глобальними
процесами у свiтовiй торгiвлi з метою економiчного зростання i розвитку. Нова органiзацiя
створена для пiдтримки торгiвлi мiж країнами, що розвиваються, та заохочення до iнвестицiйної
взаємодiї на дво- та багатостороннiй основi мiж експортно-iмпортними банками та фiнансовими
установами зi сприяння розвитку країн, що розвиваються, задля забезпечення зростання й
змiцнення зв'язкiв у торговельно-економiчних стосунках мiж державами пiвденноє пiвкулi. GNEXID офiцiйно розпочала свою дiяльнiсть 13 березня 2006 року. Членами G-NEXID є 24
експортно-iмпортнi банки та фiнансовi установи зi сприяння розвитку свiту. G-NEXID дiє на
пiдставi законодавства Швейцарiї, має статус спостерiгача в UNCTAD. Штаб-квартира GNEXID розташована у м. Женева (Швейцарiя). АТ "Укрексiмбанк" є членом G-NEXID з 14
лютого 2008 року.
Найменування об'єднання: Фондова бiржа "ПФТС".
Місцезнаходження об'єднання: 03150 м.Київ, вул.Червоноармiйська, 72.
Фондова бiржа ПФТС здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних
паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку України. Фондова бiржа ПФТС є найбiльшим органiзатором торгiвлi на ринку
цiнних паперiв України; пiдтримує мiжрегiональну систему електронних торгiв цiнними
паперами в режимi реального часу. Торговельна система Фондової бiржi ПФТС функцiонує з

1997 року. АТ "Укрексiбанк" є членом асоцiацiї з 1997 року.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Незалежна асоцiацiя банкiв України".
Місцезнаходження об'єднання: 03150 м.Київ вул. Червоноармiйська, 72, оф. 25.
НАБУ - недержавне непiдприємницьке неприбуткове договiрне об'єднання банкiв України.
Створене в листопадi 2011 року. Основними цiлями дiяльностi НАБУ є захист прав та iнтересiв
банкiв-членiв Асоцiацiї, формування єдиної позицiї по найбiльш важливим для життєдiяльностi
банкiвської системи питань, пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв банкiвської сфери
та iн.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Фондове партнерство" при фондовiй бiржi "ПФТС".
Місцезнаходження об'єднання: 01133 м.Київ, вул.Щорса, 31.
Асоцiацiя "Фондове Партнерство" (ранiше Асоцiацiя ПФТС) була створена у лютому 1996 року
як професiйна органiзацiя, що об'єднала торговцiв цiнними паперами на ринку України. В 1997
роцi Асоцiацiя отримала статус саморегулiвної органiзацiї та заснувала Фондову бiржу ПФТС.
Дiяльнiсть Асоцiацiї спрямована на сприяння розвитку вiдкритого i рiвно доступного фондового
ринку для його учасникiв, створення належних умов для цивiлiзованого ведення дiяльностi на
фондовому ринку, а також впровадження правил та стандартiв професiйної поведiнки. Дата
вступу АТ "Укрексiмбанк" - 1997р.
Найменування об'єднання: MasterCard International.
Місцезнаходження об'єднання: 10577, 2000 Purchase Street, Purchase, NY, USA.
Банк є розрахунковим банком платiжної системи MasterCard International. АТ "Укрексiмбанк"
має право використовувати торгiвельну марку MasterCard та здiйснювати емiсiю карток
MasterCard.
Найменування об'єднання: ПАТ "Українська бiржа".
Місцезнаходження об'єднання: 01601 м.Київ, вул.Шовковична, 42/44.
Бiржа розпочала свою роботу в 2009 роцi. Функцiї фондової бiржi полягають у забезпеченнi
регулярного функцiонування органiзованого ринку цiнних паперiв i похiдних фiнансових
iнструментiв. Основна мета заснування бiржi - пiдвищення конкурентоспроможностi
фiнансового ринку України i створення умов для залучення в економiку країни не тiльки
iноземного, але i внутрiшнього капiталу.
Найменування об'єднання: ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа".
Місцезнаходження об'єднання: 04070 м.Київ, вул.Межигiрська,1.
На сьогоднiшнiй день до Групи УМВБ, створеної у 2009 роцi, входять ПрАТ "Українська
мiжбанкiвська валютна бiржа", Унiверсальна товарна бiржа "Контрактовий дiм УМВБ", ТОВ
"ФТН Монiтор Україна". Мета дiяльностi Групи УМВБ - сприяння створенню в Українi
цивiлiзованих засад функцiонування бiржового ринку й формування сучасної ринкової
iнфраструктури як невiд'ємної складової економiчної полiтики країни, з метою надання
суспiльству iндикаторiв стану та тенденцiй на фiнансовому на товарних ринках i дiєвих
ринкових механiзмiв регулювання Уряду. На сьогоднi ПрАТ "УМВБ" є бiржею, яка здiйснює
органiзацiю торгiвлi фiнансовими iнструментами (цiнними паперами, репо, деривативами як
фiнансовими, так i товарними) та розрахунки i клiринг за укладеними на бiржi угодами з
забезпеченням механiзмiв управлiння ризиками та системи гарантiй по виконанню угод.
Найменування об'єднання: ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв".
Місцезнаходження об'єднання: 01032 м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-Г.
ПрАТ "ВДЦП" є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Мiжрегiональний
фондовий союз" (МФС), яке було створене у 1997 роцi для надання депозитарних послуг на
фондовому ринку. Об'єднання МФС та ВДЦП вiдбулось у 2009 роцi. Акцiонерами ВДЦП є
зберiгачi цiнних паперiв та органiзатори торгiвлi. Головними завданнями ВДЦП є надання
якiсних депозитарних й клiрингових послуг, а також втiлення найкращих мiжнародних практик
з депозитарної дiяльностi на ринку України.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Укрсвiфт".
Місцезнаходження об'єднання: 04053 м.Київ, вул. Обсерваторна, 21-А.

Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ iснує з 1993 року. Асоцiацiя
об'єднує членiв та користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями
S.W.I.F.T. та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом.
Найменування об'єднання: Товарна бiржа КМВБ.
Місцезнаходження об'єднання: 95017 м.Сiмферополь, вул.Київська, 55/2.
7 квiтня 1995 за iнiцiативою провiдних комерцiйних банкiв Криму було прийнято рiшення про
створення добровiльного об'єднання банкiв "Кримська мiжбанкiвська валютна бiржа" (КМВБ).
Як юридична особа бiржа зареєстрована Нацiональним банком України в Книзi реєстрацiї
банкiв, бiрж та iнших фiнансових органiзацiй 26 липня 1995р. пiд № 2. КМВБ стала
правонаступницею валютної бiржi Республiканського банку Криму, яка була центром
проведення мiжбанкiвських валютних операцiй в Криму з липня 1994р. Основною метою
створення Бiржi були формування цивiлiзованого мiжбанкiвського валютного ринку (на
територiї Криму), шляхом органiзацiї та регулювання бiржової торгiвлi. 19 грудня 2007. на
Зборах засновникiв установчi документи приведенi у вiдповiднiсть до законодавства України,
затверджено Статут у новiй редакцiї, назву змiнено на Товарна бiржа КМВБ.
Найменування об'єднання: Мiжнародна мiжбанкiвська органiзацiя з валютних та
фiнансових розрахункiв по телексу (S.W.I.F.T.).
Місцезнаходження об'єднання: Avenue Adele 1,B-1310 La Hulpe, Belgium.
S.W.I.F.T. - це об'єднана галузева система, яка забезпечує захищенi вiд несанкцiонованого
доступу послуги обмiну повiдомленнями та надає свої послуги рiзним фiнансовим iнститутам в
багатьох країнах свiту. Система S.W.I.F.T. забезпечує всiм її учасникам доступ до цiлодобової
високошвидкiсної мережi банкiвської iнформацiї в стандартнiй формi при високому ступенi
контролю та захисту вiд несанкцiонованого доступу. Статус члена.
Найменування об'єднання: Унiверсальна товарна бiржа "Контрактовий дiм "УМВБ".
Місцезнаходження об'єднання: 04070 м.Київ, вул.Межигiрська,1.
На сьогоднiшнiй день до Групи УМВБ, створеної у 2009 роцi, входять ПрАТ "Українська
мiжбанкiвська валютна бiржа", Унiверсальна товарна бiржа "Контрактовий дiм УМВБ", ТОВ
"ФТН Монiтор Україна". Мета дiяльностi Групи УМВБ - сприяння створенню в Українi
цивiлiзованих засад функцiонування бiржового ринку й формування сучасної ринкової
iнфраструктури як невiд'ємної складової економiчної полiтики країни, з метою надання
суспiльству iндикаторiв стану та тенденцiй на фiнансовому та товарних ринках i дiєвих
ринкових механiзмiв регулювання Уряду.
Найменування об'єднання: Visa International.
Місцезнаходження об'єднання: 94404, 900 Metro Center Boulevar, Foster City, State California,
USA.
Одна з найбiльших свiтових платiжних систем. Карти Visa приймаються до оплати в торгових
точках бiльш нiж у 150 країнах свiту. Органiзацiя грає центральну роль в розробцi iнновацiйних
платiжних продуктiв i технологiй, якi використовують 21 тисяча фiнансових органiзацiй - членiв
платiжної системи i власники їх карт. Банк є розрахунковим банком платiжної системи Visa
International. АТ "Укрексiмбанк" має право використовувати торгiвельну марку Visa та
здiйснювати емiсiю карток Visa.
Найменування об'єднання: Кримський банкiвський союз.
Місцезнаходження об'єднання: 95017 м.Сiмферополь, вул.Київська, 55/2.
Кримський банкiвський союз був створений за iнiцiативою банкiв Автономної Республiки Крим
в 1995 роцi, а в 2002 роцi перереєстровано в Асоцiацiю "Кримський банкiвський союз".
Основною метою дiяльностi Асоцiацiї є сприяння розвитку банкiвської системи Криму, захист
та представництво iнтересiв своїх членiв в органах державної влади та управлiння, розвитку
мiжрегiональних i мiжнародних зв'язкiв, сприяння створенню правової бази банкiвської
дiяльностi, забезпечення зв'язку з громадськiстю, утвердження взаємної довiри, надiйностi та
дiлового партнерства мiж банками.
Найменування об'єднання: American Express.

Місцезнаходження об'єднання: 200 Vesey Street, New York, NY, USA.
Офiцiйний дилер (дорожнi чеки). Уповноважений банк компанiї American Express Limited по
обслуговуванню карт American Express в торговельно-сервiсних пiдприємствах України.
Найменування об'єднання: Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем
"ЕМА".
Місцезнаходження об'єднання: 01033 м.Київ, вул.Саксаганського, 37, оф.2.
АТ "Укрексiмбанк" є членом Української мiжбанкiвської асоцiацiї членiв платiжних систем
"ЕМА". Асоцiацiя створена з метою пiдвищення ефективностi дiяльностi її членiв на ринку
платiжних карток. Головним завданням Асоцiацiї є сприяння членам асоцiацiї у взаємодiї з
мiжнародними та внутрiшньодержавними платiжними системами та iншими системами, що
пов'язанi з використанням платiжних карток, сприяє пiдвищенню ефективностi бiзнесу банкiвчленiв Асоцiацiї в мiжнародних платiжних системах, представляє iнтереси в державних органах
з питань розвитку карткових програм, з юридичних, технологiчних питань карткового бiзнесу i
безготiвкових розрахункiв громадян, забезпечує функцiонування системи колективної безпеки,
здiйснює заходи, спрямованi на запобiгання шахрайським дiям, пов'язаним з використанням
платiжних карток.
Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв.
Місцезнаходження об'єднання: 01133 м.Київ, вул. Щорса,32Б, оф. 61.
ПАРД є добровiльною недержавною некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на засадах
рiвноправностi, вiльного волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх членiв. Створено для
сприяння добросовiсної конкуренцiї мiж суб'єктами фондового ринку в галузi ведення реєстрiв
власникiв цiнних паперiв, облiку руху цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi.
Найменування об'єднання: Днiпровський банкiвський союз.
Місцезнаходження об'єднання: 49000 м.Днiпропетровськ, вул.К.Маркса, 60, оф.519.
Асоцiацiя "Днiпропетровський Банкiвський Союз" була заснована в жовтнi 1994 року для
захисту прав та iнтересiв учасникiв Союзу в органах державної влади, суспiльних, а також в
iнших органiзацiях, установах та пiдприємствах як в Українi, так i за кордоном. На сьогоднi
асоцiацiя об'єднує 21 рiзних банкiвських установ трьох регiонiв України, серед них 9 банкiвюридичних осiб, практично всi Днiпропетровськi банки, основнi обласнi дирекцiї та регiональнi
управлiння крупних банкiв та велику кiлькiсть фiлiй банкiв iнших мiст. Колективним учасником
асоцiацiї є Днiпропетровське територiальне вiддiлення Асоцiацiї платникiв податкiв України. 9
грудня 2010 року асоцiацiя змiнила назву на "Днiпровський Банкiвський Союз", яка є повним
правонаступником асоцiацiї "Днiпропетровський банкiвський союз". Асоцiацiя "Днiпровський
Банкiвський Союз" веде активну роботу у напрямку подальшого розвитку та популяризацiї
банкiвської спiльноти Днiпропетровщини на теренах українського фiнансового ринку.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi" при фондовiй бiржi
"Перспектива".
Місцезнаходження об'єднання: 01015, м.Київ, вул.Московська, 46/2 к.32.
Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" створена 12.03.2009 р. шляхом консолiдацiє трьох
СРО (СРО "Регiональний Фондовий Союз", СРО ВАТ "Київська Мiжнародна Фондова Бiржа",
СРО ЗАТ "Українська Фондова Бiржа"). Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним
об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними
паперами. Асоцiацiя веде активну участь у розробках, внесеннi змiн та наданнi пропозицiй до
нормативних актiв НКЦПФР, що стосуються реформування вiтчизняної фондової системи та
створення передумов для формування в Українi Iнтернет-трейдингу. Дата вступу АТ
"Укрексiмбанк" - 2009р.
Найменування об'єднання: Фондова бiржа "Перспектива".
Місцезнаходження об'єднання: 49000 м.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30.
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" створена у 2006 роцi для органiзацiї масових торгiв
цiнними паперами в Українi та впровадження Iнтернет-трейдингу. Бiржа дiє на пiдставi Лiцензiї
НКЦПФР на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку: АВ №483591

"Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку" вiд 21.08.2009р.(Свiдоцтво про державну
реєстрацiю юридичної особи, серiя А01, №054880, вiд 06.08.2009 року).
Найменування об'єднання: Мiжнародна факторингова Асоцiацiя "International Factors
Group" (IFG).
Місцезнаходження об'єднання: B-1150 Belgium, Brussels, Av. R. Vandendriessche, 18 (Box 15).
У 1960 роцi з'явилася перша факторингова асоцiацiя - International Factors Group (IFG), яка на
сьогоднi об'єднує бiльше 60 компанiй з 41 країни свiту. У рамках асоцiацiї була розроблена
електронна система передачi iнформацiї мiж факторинговими компанiями, яка використовується
для дуже швидкої оцiнки кредитоспроможностi дебiторiв у всьому свiтi, для встановлення
кредитних лiмiтiв i монiторингу за станом постачань i платiжною дисциплiною покупцiв.
Найменування об'єднання: ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Місцезнаходження об'єднання: 01001 м.Київ, вул.Б.Грiнченка, 3.
Нацiональний депозитарiй України створений вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" для
забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку. Договiр про заснування
Нацiонального депозитарiю України пiдписано НКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року.
Державна реєстрацiя вiдбулася 17 травня 1999 року. Вiдповiдно до Закону України "Про
Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi"
НДУ є центральним iнститутом Нацiональної депозитарної системи, на який покладено
забезпечення її формування й розвитку, функцiонування єдиної системи депозитарного облiку й
обслуговування обiгу цiнних паперiв, iнтеграцiю Нацiональної депозитарної системи в
мiжнародну систему депозитарних установ, що забезпечують функцiонування свiтових ринкiв
капiталiв.
Найменування об'єднання: Мiжнародний союз страховикiв кредитiв та iнвестицiй Празький клуб (Бернський Союз).
Місцезнаходження об'єднання: 27-29 Cursitor Street London EC4A 1LT United Kingdom.
Мiжнародний союз страховикiв кредитiв та iнвестицiй, або Бернський союз, був заснований в
1934 роцi як мiжнародна неприбуткова органiзацiя, головною метою якої є сприяння розвитку
торгiвлi та iнвестицiй в усьому свiтi шляхом заохочення мiжнародного визнання єдиних
принципiв страхування експортного кредитування та iнвестицiй. Сьогоднi Бернський союз є
провiдним мiжнародним об'єднанням понад п'ятдесяти офiцiйних експортно-кредитних
агентств, якi гарантують платежi за експортними кредитами та прямими iнвестицiями. Празький
клуб, до складу якого входять понад тридцять установ, заснованих Бернським союзом в 1993
роцi для сприяння розвитку нових ЕКА. АТ "Укрексiмбанк" став членом Празького клубу 1
жовтня 2008 року.
Найменування об'єднання: ПрАТ "Бюро кредитних iсторiй".
Місцезнаходження об'єднання: 02002 м. Київ, вул. Марини Раскової, 11.
Iнститут кредитних iсторiй - спецiально заснований iнститут зi збирання, зберiгання i доведення
(у встановленому на законодавчому рiвнi порядку) до зацiкавлених сторiн вiдомостей. Акцiонер
з 2005 року.
Найменування об'єднання: Українська Нацiональна Iпотечна Асоцiацiя.
Місцезнаходження об'єднання: 03035 м. Київ, вул. Сурiкова, 3, корпус ДКДЗ "Днiпро".
Українська Нацiональна Iпотечна Асоцiацiя (УНIА) була створена у 2002 роцi iз завданням
всебiчного розвитку iпотеки. УНIА об'єднує органiзацiї, що активно працюють на ринках
фiнансiв та нерухомостi, що за обсягом виданих кредитiв займають понад 70% ринку iпотечного
житлового кредитування. УНIА є членом Європейської Iпотечної Федерацiї.

3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

1
Moody's Investors Service Ltd.

Moody's Investors Service Ltd.

Fitch Rating Ltd.

Fitch Ratings Ltd.

Fitch Rating Ltd.

2
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне
рейтингове
агентство

Дата визначення
або поновлення
рейтингової оцінки
емітента або
цінних паперів
емітента
3
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 16.12.2011
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 16.12.2011
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 19.10.2011
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 19.10.2011
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 19.10.2011

Рівень кредитного
рейтингу емітента
або цінних паперів
емітента
4
Довгостр. депозити
в iн. валютi "В3"
Борговi зобов"яз. в
iн. валютi "В1"
Нац. довгострок.
рейтинг "АА-(ukr)"
Рейтинг дефолту в
iн. валютi "В"
Борговi зобов"яз. в
iн. валютi "В"

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника
Держава Україна в особi
Кабiнету Мiнiстрiв

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

д/н

00000000

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

01008, Україна, д/н р-н, м.Київ,
вул.Грушевського, 12/2

100

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Серія, номер, дата видачі та найменування
засновнику та/або
органу, який видав паспорт
учаснику (від
загальної
кількості)
д/н д/н д/н
0
100
Усього

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу по системi АТ
"Укрексiмбанк" за 2011 рiк складає 4 293 особи. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних
працiвникiв та сумiсникiв за 2011 рiк складає 17 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на
умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за 2011 рiк складає 55 осiб. Фонд оплати працi
штатних працiвникiв за 2011 рiк сладає 512 151,3 тис. грн. Порiвняно з 2010 роком, фонд оплати
працi збiльшився на 32 539 тис. грн.
Вагомим iнструментом успiшного впровадження змiн при необхiдностi реагування на

виклики ринку, що впливає на результативнiсть бiзнесу в цiлому, є забезпечення та постiйне
пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв Банку. З цiєю метою у Банку розроблено та
реалiзовано комплексну систему навчання та розвитку персоналу на основi єдиних
корпоративних цiнностей i стандартiв. Враховуючи можливiсть кожного працiвника брати
участь у кiлькох програмах, протягом 2011 року було забезпечено участь працiвникiв Головного
банку та фiлiй за всiма формами навчання, у такому спiввiдношеннi:
- з дистанцiйного навчання - 50% працiвникiв;
- у тренiнговому, пост-тренiнговому заходах та практичних заняттях - 10% працiвникiв;
- у семiнарах, нарадах, презентацiях - 41% працiвникiв;
- за участю зовнiшнiх провайдерiв (сертифiкацiя, семiнари, конференцiє)
- 6% працiвникiв.
Окремi працiвники Банку проходять обов'язкове навчання та своєчасну сертифiкацiю
згiдно з вимогами законодавства України за такими напрямами:
- Торгiвля цiнними паперами;
- Депозитарна дiяльнiсть;
- Фiнансовий монiторинг.
Дiяльнiсть усiх напрямiв навчання з 2009 року щорiчно пiдтверджується зовнiшнiми
аудиторами компанiї TUV Rheinland InterCert (Нiмеччина) на вiдповiднiсть вимогам
мiжнародного стандарту ISO 9001:2008 системи менеджменту якостi. У своєму звiтi аудитори
компанiї TUV Rheinland InterCert (Нiмеччина) у 2011 роцi вiдзначили високий рiвень органiзацiї
ефективної роботи єдиної системи навчання та розвитку персоналу, яку забезпечує АТ
"Укрексiмбанк".
Щорiчно у Банку проводиться внутрiшньобанкiвська конференцiя. Метою VII
конференцiї "Ера банкiвських iнновацiй", проведеної в 2011 роцi, було не лише зiбрати та
намiтити шляхи реалiзацiї нових iдей, а й вiдзначити новаторство, яке вимагає й особливого
типу мислення, i здатностi бачити проблеми по-новому.
Також, з метою надання практичної допомоги молодим спецiалiстам та навчальним
закладам України у пiдготовцi квалiфiкованих спецiалiстiв у Банку органiзовується
проходження практики для студентiв старших курсiв вищих навчальних закладiв м. Києва i
стажування для молодих спецiалiстiв в управлiннях Головного банку.
З метою пiдтримки та пiдвищення рiвня володiння дiловою iноземною мовою у Банку
органiзовано вивчення iноземних мов для зацiкавлених спiвробiтникiв Головного банку та фiлiй.
Iнтеграцiя рiзних пiдходiв i методiв дозволяє створити та запровадити як довгостроковi, так i
короткостроковi програми навчання та розвитку персоналу, спрямованi на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї працiвникiв Банку стратегiчним та операцiйним потребам.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Удовиченко Микола Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1959
6.1.5. Освіта
Вища. Київський державний унiверситет iм.Т.Г. Шевченка, Київський нацiональний
економiчний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Член Правлiння - заступник Голови Правлiння АТ "Укрексiмбанк".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння - перший заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кононихiна Вiкторiя Валентинiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1971
6.1.5. Освіта
Вища. Донецький державний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Банк "Фiнанси та Кредит", керуючий фiлiєю "Донецьке регiональне управлiння".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння - заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Монастирська Свiтлана Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1979
6.1.5. Освіта
Вища. Українська академiя банкiвської справи.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор Департаменту корпоративного кредитування ПАТ "Альфа-Банк".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння - заступник Голови Правлiння.
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлоус Вiталiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1971
6.1.5. Освіта
Вища. Полтавський державний педагогiчний iнститут, Український державний хiмiкотехнологiчний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АТ "Укрексiмбанк", головний радник Голови Правлiння.
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алєксєєва Ольга Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1953
6.1.5. Освіта
Вища. Мiжгалузевий iнститут пiслядипломної освiти Мiнiстерства освiти України.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник Управлiння облiку i звiтностi - головний бухгалтер АТ "Укрексiмбанк".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мананнiков Андрiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1968
6.1.5. Освіта
Вища. ОрджВОКУ iм. Маршала Радянського Союзу А.I. Єременко. ХГВКТУ. Донецький
державний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник служби безпеки та захисту iнформацiї АБ "Український Бiзнес Банк".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття

своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марюхiн Володимир Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1951
6.1.5. Освіта
Вища. Донецький полiтехнiчний iнститут. Київський нацiональний унiверситет
будiвництва та архiтектури.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор з розвитку пiдприємства ТОВ "Емона Текстиль".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Миськiв Сергiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1970
6.1.5. Освіта
Вища. Чернiвецький державний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Радник Голови Правлiння, директор юридичного департаменту ПАТ "Терра Банк".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Решетняк Оксана Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1966
6.1.5. Освіта

Вища. Донецький державний медичний iнститут. Пiслядипломна освiта, Донецький
державний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор Аналiтичного департаменту АБ "Український Бiзнес Банк".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Руда Вiкторiя Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1973
6.1.5. Освіта
Вища. Київський нацiональний економiчний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "Терра Банк".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколов Олександр Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1965
6.1.5. Освіта
Вища. Київський iнститут народного господарства.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор ТОВ "ЕсСiЕйч" (SCH).
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мярковський Анатолiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1961
6.1.5. Освіта
Вища. Київський торгово-економiчний iнститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник Мiнiстра фiнансiв.
6.1.8. Опис
Призначений Постановою КМУ вiд 04.10.2010р. №907.
Непогашеноє судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття своїх
паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кушнiренко Олександр Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1965
6.1.5. Освіта
Вища. Київське вище зенiтне ракетне училище iм. С.М. Кiрова. Українська Академiя
державного управлiння при Президентовi України.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Керiвник Апарату Прем"єр-мiнiстра України.
6.1.8. Опис
Призначений Постановою КМУ вiд 29.03.2010р. №304.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття своїх
паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Любченко Костянтин Валерiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1968
6.1.5. Освіта
Вища. Донецький полiтехнiчний iнститут. Донецький державний унiверситет управлiння.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Перший заступник Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України.
6.1.8. Опис
Призначений Постановою КМУ вiд 29.03.2010р. №304.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття своїх
паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рибак Сергiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1970
6.1.5. Освіта
Вища. Київський державний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка. Український фiнансовоекономiчний iнститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник Мiнiстра фiнансiв України.
6.1.8. Опис
Призначений Постановою КМУ вiд 29.03.2010р. №304.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття своїх
паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Харченко Сергiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1956
6.1.5. Освіта
Вища. Харкiвський полiтехнiчний iнститут iм.I.З. Соколова. Донецька державна академiя
управлiння.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Державного казначейства України.
6.1.8. Опис
Призначений Постановою КМУ вiд 29.03.2010р. №304.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття своїх
паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бандуров Володимир Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1973
6.1.5. Освіта
Вища. Днiпропетровський державний унiверситет. Iнститут проблем ринку та економiкоекологiчних дослiджень НАН України.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Перший заступник Мiнiстра економiки України.
6.1.8. Опис
Призначений Постановою ВРУ вiд 08.02.2007р. №655-V.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття своїх
паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiрєєв Денис Борисович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1977
6.1.5. Освіта
Вища. Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут".
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Перший заступник Голови Правлiння АТ "Ощадбанк".
6.1.8. Опис
Призначений Постановою ВРУ вiд 08.02.2007р. №655-V.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття своїх
паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кочерга Анатолiй Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1963
6.1.5. Освіта
Вища. Ленiнградське вище зенiтно-ракетно-командитне училище. Iнститут економiки та
новiтнiх технологiй Української академiї науково-нацiонального прогресу (факультет

перепiдготовки кадрiв).
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Спостережної ради компанiї "Нафтотрейд".
6.1.8. Опис
Призначений Постановою ВРУ вiд 08.02.2007р. №655-V.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття своїх
паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сєтков Василь Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1960
6.1.5. Освіта
Вища. Ленiнградський iнженерно-економiчний iнститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова ТОВ "Об"єднана платiжна система України".
6.1.8. Опис
Призначений Постановою ВРУ вiд 08.02.2007р. №655-V.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття своїх
паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сотуленко Iгор Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1959
6.1.5. Освіта
Вища. Київський iнститут народного господарства.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Член Наглядової ради АТ "Ощадбанк".
6.1.8. Опис
Призначений Постановою ВРУ вiд 08.02.2007р. №655-V.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття своїх
паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Акiмова Iрина Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1960
6.1.5. Освіта
Вища. Харкiвський державний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Перший заступник Глави Адмiнiстрацiї Президента України, представник Президента у
Кабiнетi Мiнiстрiв України.
6.1.8. Опис
Призначена Указом Президента вiд 14.04.2010р. №539/2010.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття своїх
паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гайдуцький Павло Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1950
6.1.5. Освіта
Вища. Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Радник Президента України. Науковий директор Iнституту стратегiчних оцiнок.
6.1.8. Опис
Призначений Указом Президента вiд 14.04.2010р. №539/2010.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття своїх
паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Портнов Андрiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1973
6.1.5. Освіта
Вища. Схiдно-український державний унiверситет. Київський Нацiональний економiчний

унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник Глави Адмiнiстрацiї Президента України, керiвник Головного управлiння з
питань судової реформи та судоустрою, член Ради Нацiонального банку України.
6.1.8. Опис
Призначений Указом Президента вiд 14.04.2010р. №539/2010.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття своїх
паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федосов Вiктор Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1939
6.1.5. Освіта
Вища. Київський iнститут народного господарства.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Завiдувач кафедри фiнансiв Київського нацiонального економiчного унiверситету iм.
Вадима Гетьмана.
6.1.8. Опис
Призначений Указом Президента вiд 14.04.2010р. №539/2010.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття своїх
паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хорошковський Валерiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1969
6.1.5. Освіта
Вища. Київський державний Унiверситет iм. Т.Г. Шевченка.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Служби безпеки України.
6.1.8. Опис
Призначений Указом Президента вiд 14.04.2010р. №539/2010.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття своїх
паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Магута Роман Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1958
6.1.5. Освіта
Вища. Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Перший заступник Голови Правлiння АТ "Ощадбанк".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не
надано.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Держава Україна в
особi Кабiнету
Мiнiстрiв України

00000000

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
Д/н

Місцезнаходження
01008, Україна, д/н
р-н, м.Київ,
Грушевського, 12/2

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

07.02.2001

11 414 901

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Усього

0
11 414 901

д/н д/н д/н

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
100
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
0
100

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явни
ка

Привілейо
-вані
іменні

11 414 901

0

0

Привілейо
-вані на
пред'явни
ка
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явни
ка

Привілейо
-вані
іменні

0
11 414 901

0
0

0
0

Привілейо
-вані на
пред'явни
ка
0
0

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

За результатами періоду,
що передував звітному
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
0
0
0
0
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.01.2011 №1 "Про
Опис
затвердження базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi у 2010 роцi господарських товариств, у статуному капiталi яких є
корпоративнi права держави", Наглядовою радою банку було прийняте рiшення
розподiлити 30 вiдсоткiв прибутку АТ "Укрексiмбанк" за 2010 рiк у сумi 51 307
758,93 грн. наступним чином:
до Державного бюджету України - 15 392 327,68 грн.,
до статутного капiталу АТ "Укрексiмбанк" - 33 331 510,92 грн.,
до резервного фонду - 2 583 920,33 грн.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

Приватне акцiонерне товариство
"Українська пожежно-страхова
компанiя"
Приватне акціонерне товариство
20602681
04080, д/н р-н, м.Київ, вул.Фрунзе, 40
АВ № 584506
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
15.06.2011
(044) 463-64-21
463-64-21
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Вiдкрите акцiонерне товариство "УСК
"Дженералi Гарант"
Відкрите акціонерне товариство
22882911
01042, д/н р-н, м.Київ, пров.
Новопечерський, 19/3
АВ №299716

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид

Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
23.03.2007
(044) 456-00-00
456-00-00
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Сузiр'я"
Публічне акціонерне товариство
22891956
03113, д/н р-н, м.Київ, пров.
Артилерiйський, 7-9
АБ 500422
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
23.11.2009
(044) 239-29-97
239-29-95
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Закрите акцiонерне товариство
"Страхове товариство "Стройполiс"
Закрите акціонерне товариство
25401697
01033, д/н р-н, м.Київ, вул.Жилянська,
5-Б
АА № 239494
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
16.04.2002
(044) 239-23-14
239-23-11
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Арсенал
страхування"
Публічне акціонерне товариство
33908322
04080, д/н р-н, м.Київ, вул.Фрунзе, 14
АВ № 546463

діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
30.06.2010
(044) 227-47-38
227-47-38
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Юридична фiрма
"Саєнко-Харенко"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
33349698
01034, д/н р-н, м.Київ, пров. Музейний,
10
Статут № запису 1074
Шевченкiвська районна
держадмiнiстрацiя у м.Києвi
18.01.2005
(044) 599-90-00
599-90-09
Юридична особа, якa надає правову
допомогу емiтенту
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Альфа
страхування"
Приватне акціонерне товариство
30968986
01025, д/н р-н, м.Київ, вул.Десятинна,
4/6
АВ № 546527
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
09.07.2010
(044) 499-99-99
499-99-99
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг
Аудиторськi послуги"

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
33306921
01001, д/н р-н, м.Київ, Хрещатик, 19-А
3516
Аудиторська Палата України
27.01.2005
(044) 490-30-00
490-30-30
Аудиторська дiяльнiсть
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає
аудиторськi послуги емiтенту.
Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "АСКО-Медсервiс"
Публічне акціонерне товариство
13550765
03150, д/н р-н, м.Київ, Горького, 122
АВ №528599
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
07.04.2010
(044) 247-40-70
247-40-80
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги
Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова група "ТАС"
Публічне акціонерне товариство
30115243
03062, д/н р-н, м.Київ, пр-т Перемоги,
65
АВ № 500437
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
02.12.2009
(044) 536-00-21
536-00-21
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "УНIКА"
Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я

20033533
01601, д/н р-н, м.Київ, вул.Рейтарська,
37
АВ №520674
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
15.03.2010
(044) 225-60-00
225-60-02
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю "Домiнант"
Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю
35265086
01032, д/н р-н, м.Київ,
вул.Саксаганського, 119
547007
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
26.10.2010
(044) 220-07-55
220-07-55
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Вiдкрите акцiонерне товариство
"Нацiональна акцiонерна страхова
компанiя "Оранта"
Відкрите акціонерне товариство
00034186
01032, д/н р-н, м.Київ, Жилянська, 75
Серiя АВ № 360300
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
05.09.2007
(044) 537-58-00
537-58-83
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Moody's Investors Service

та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
д/н
д/н, Великобританiя, д/н р-н, London,
Mincing Lane, 2. Minster Court
не лiцензується
д/н
29.03.2012
44(20) 777-25-454
722-07-295
Юридична особа, яка уповноважена
здiйснювати рейтингову оцiнку
емiтента та/або його цiнних паперiв
Юридична особа, яка уповноважена
здiйснювати
рейтингову
оцiнку
емiтента та/або його цiнних паперiв.
Закрите акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Кредо-Класiк"
Закрите акціонерне товариство
20033533
01034, д/н р-н, м.Києв, вул.Рейтарська,
37
АВ № 360076
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
07.08.2007
(044) 230-99-30
238-63-12
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Закрите акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "В.i П."
Закрите акціонерне товариство
31088546
04655, д/н р-н, м.Києв, Печерський
узвiз, 2/12
АВ № 330364
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
20.04.2007
(044) 254-50-02
254-50-02
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту

Опис

Юридична особа, яка надає страховi
послуги.

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Бейкер Тiллi
Україна"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
30373906
04112, д/н р-н, м.Києв, Грекова, 3, оф.9
229/7

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Аудиторська Палата України
31.03.2011
(044) 284-18-65
284-18-65
Аудиторська дiяльнiсть
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає
аудиторськi послуги емiтенту.
Приватне акцiонерне товариство
"Просто-страхування"
Приватне акціонерне товариство
24745673
04050, д/н р-н, м.Київ, вул.Герцена, 10
АВ № 521049
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
01.02.2010
(057) 732-94-45
732-94-45
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхове товариство "Iллiчiвське"
Приватне акціонерне товариство
25186738
01033, д/н р-н, м.Київ,
вул.Саксаганського, 38-Б
АВ № 584086
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
17.05.2011
(044) 207-01-83
207-01-83
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту

Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Fitch Rating Ltd.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
д/н
д/н, Великобританiя, д/н р-н, London,
101 Finsbury Pavement
не лiцензується
д/н
29.03.2012
44 (20) 207-417-242
207-417-242
Юридична особа, яка уповноважена
здiйснювати рейтингову оцiнку
емiтента та/або його цiнних паперiв
Юридична особа, яка уповноважена
здiйснювати
рейтингову
оцiнку
емiтента та/або його цiнних паперiв.
Публiчне акцiонерне товариство
"Українська страхова компанiя
"Гарант-Авто"
Публічне акціонерне товариство
16467237
01042, д/н р-н, м.Київ, пров.
Новопечерський, 19/3
АВ № 584608
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
05.07.2011
(044) 456-00-00
456-00-00
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Закрите акцiонерне товариство
"Європейський страховий альянс"
Закрите акціонерне товариство
19411125
04050, д/н р-н, м.Київ, Глибочицька, 3337
АГ № 569323
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид

28.01.2011
(044) 254-63-00
254-63-00
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Країна"
Публічне акціонерне товариство
20842474
04176, д/н р-н, м.Київ, вул.Електрикiв,
29-А
АВ № 528588
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
12.05.2009
(044) 590-48-00
590-48-00
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя
"Провiта"
Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю
31704186
02100, д/н р-н, м.Київ, вул. I.Дубового,
18
АВ № 377398
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
12.12.2007
(044) 596-51-50
596-51-50
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Еталон"
Приватне акціонерне товариство
20080515
03057, д/н р-н, м.Київ, вул.
Дегтярiвська, 33-Б
АГ № 569184

діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
06.01.2001
(800) 500-800
800 500-800
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Приватне акцiонерне товариство
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв"
Приватне акціонерне товариство
35917889
01032, д/н р-н, м.Київ, Тропiнiна, 7-Г
АВ № 498004
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.11.2009
(044) 585-42-40
585-42-40
Юридична особа, яка здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю
Юридична
особа,
яка
здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Консультант"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
21612486
01133, д/н р-н, м.Київ, бул.Л.Українки,
23-А
0202
Аудиторська Палата України
26.01.2001
(044) 569-09-50
569-09-50
Аудиторська дiяльнiсть
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає
аудиторськi послуги емiтенту.
Закрите акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Сан Лайф"
Закрите акціонерне товариство
21538028

Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

01032, д/н р-н, м.Київ,
вул.Старовокзальна, 17
АА №239106
Мiнiстерство фiнансiв України
28.11.2001
д/н
д/н
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Закрите акцiонерне товариство
"Український Страховий Дiм"
Закрите акціонерне товариство
32556540
01023, д/н р-н, м.Київ, пл. Спортивна, 3
АВ № 330152
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
05.04.2007
(057) 700-10-06
700-77-01
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Українська
страхова група"
Публічне акціонерне товариство
34540244
03038, д/н р-н, м.Київ, вул. Федорова,
32-А
АВ № 500320
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
12.01.2010
(044) 594-50-94
594-50-94
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
20.09.2011
Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
454/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Форма
існування та
форма
випуску

Номіна
льна
вартіст
ь (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

3
4
5
6
7
8
Нацiональна комiсiя з UA1006851000 Іменні прості Бездокумент 1 437,9 11 414 901
цiнних паперiв та
арна Іменні
фондового ринку
100% акцiй емiтента належать державi, тому цiннi папери емiтента не котируються на жоднiй фондовiй бiржi.

9
16 413 486 147,9

Тип цінного
папера

Частка у
статутном
у капіталі
(у
відсотках)
10
100

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
АТ "Укрексiмбанк" є однiєю з найбiльш успiшних банкiвських установ України,
конкурентоспроможною на внутрiшньому та зовнiшнiх фiнансових ринках, зi стабiльним
фiнансовим
станом,
бездоганною
репутацiєю,
досвiдченим
менеджментом
i
висококвалiфiкованим персоналом.
Досягнення Банку в 2011 роцi:
- в рамках Кредитної угоди мiж АТ "Укрексiмбанк", JBIC та фiнансовими установамиучасниками Bank of Tokio Mitsubishi UFJ Ltd. та Sumitomo Mitsui Banking Corporation 18 сiчня
була вiдкрита друга кредитна лiнiя Японського банку мiжнародного спiвробiтництва (JBIC) на
користь ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" на суму 8 мiльярдiв японських
iєн.
- за розвиток премiальних програм у квiтнi АТ "Укрексiмбанк" був вiдзначений мiжнародною
платiжною системою Visa Int..
- у липнi 2011 року другий найбiльший банк Нiмеччини, один з провiдних банкiв свiту, за
високу якiсть здiйснення платежiв Commerzbank нагородив АТ "Укрексiмбанк" вiдзнакою "STP
Award 2010".
- 21 липня 2011 року мiжнародне рейтингова агенцiя Fitch Ratings переглянула прогноз
довгострокового рейтингу в iноземнiй валютi (РДЕ) АТ "Укрексiмбанк" зi "Стабiльного" на
"Позитивний" та пiдтвердила всi поточнi рейтинги банку.
- з метою змiцнення торговельних i економiчних зв'язкiв мiж Україною та Бразилiєю 30 вересня
АТ "Укрексiмбанк" пiдписало Меморандум про взаєморозумiння з Бразильським Нацiональним
банком економiчного та соцiального розвитку (BNDES).
- 2 листопада 2011 року АТ "Укрексiмбанк" отримало вiд Deutsche Bank нагороду "STP
AWARD - 2010" за високу якiсть розрахункiв у євро та доларах США.
- у листопадi 2011 року АТ "Укрексiмбанк" вiдкрило кореспондентський рахунок у китайських
юанях.
- 24 листопада АТ "Укрексiмбанк" отримало вiд провiдного банку США J.P. Morgan нагороду за
високий рейтинг наскрiзної автоматичної обробки платежiв (STP).
Попри складну кон'юнктуру на зовнiшнiх ринках капiталу, у сiчнi 2011 року Банк
здiйснив знакову для України трансакцiю з випуску трирiчних облiгацiй у гривнi на суму 2 385
млн. грн. зi ставкою купона 11%.
Протягом 2011 року Банк плiдно працював щодо залучення додаткових iноземних
iнвестицiй в економiку України. Успiшний досвiд реалiзацiї спiльних проектiв з мiжнародними
фiнансовими органiзацiями сприяв досягненню домовленостей зi Свiтовим Банком щодо
додаткового фiнансування для Другого проекту розвитку експорту, якi передбачають надання
кредитних ресурсiв АТ "Укрексiмбанк" пiд державнi гарантiї в обсязi 150 млн. дол. США
термiном до 30 рокiв. Додаткова позика має сприяти продовженню позитивних тенденцiй
попереднiх проектiв розвитку експорту, посиленню конкурентоспроможностi українських
експортерiв у перiод посткризового вiдновлення економiки.
Крiм того, у звiтному роцi мiж Банком та Мiжнародним банком реконструкцiї та
розвитку (МБРР) укладено угоду щодо впровадження Проекту з енергоефективностi. Цей проект
передбачає надання позики АТ "Укрексiмбанк" пiд державнi гарантiї в обсязi 200 млн. дол.
США термiном 30 рокiв, спрямованої на зниження енергоємностi в промисловостi України,
зменшення втрат енергiї в комунальному секторi, зокрема в теплопостачаннi та утриманнi
будинкiв
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього

звітного періоду
АТ "Укрексiмбанк" вiдповiдно до своєї мiсiї та стратегiчних цiлей забезпечує розвиток
власної мережi банку, адекватної потребам його клiєнтiв. Станом на 01.01.2012 мережа Банку в
Українi складається з Головного банку, 29 фiлiй та 97 вiддiлень, охоплює усi обласнi центри та
мiста України з високим економiчним потенцiалом та забезпечує присутнiсть Банку в усiх
областях України та в Автономнiй Республiцi Крим. Протягом звiтного року Банк проводив
вiдкриття нових вiддiлень. Подальший розвиток мережi здiйснюватиметься, з урахуванням
поточної ситуацiї на ринку та економiчної доцiльностi, шляхом оптимiзацiї статусу установ та їх
розташування, вибiркового вiдкриття вiддiлень у перспективних регiонах та великих мiстах, а
також для задоволення потреб стратегiчно важливих для Банку клiєнтiв.
З метою розвитку спiвробiтництва з мiжнародними фiнансовими та банкiвськими
установами, iнвестицiйними фондами, просування бренду банку у фiнансових центрах свiту,
функцiонують два представництва банку за кордоном: в м. Лондонi (Сполучене Королiвство
Великобританiї та Пiвнiчної Iрландiї) i в м. Нью-Йорку (Сполученi Штати Америки).
Регiональна структура Банку
АТ "Укрексiмбанк"
Головний банк
03150 м. Київ, вул. Горького, 127
(044) 247-80-70
Центральне вiддiлення
03150 м. Київ, вул. Тельмана, 5
(044) 247-38-20
Вiддiлення №6
01014 м. Київ, вул. Бастiонна, 6
(044) 286-54-56
Представництво АТ "Укрексiмбанк" у м. Лондонi, Сполучене Королiвство Великобританiї та
Пiвнiчної Iрландiї
32 Cornhill, London EC3V 3ND, UK
+44(20)70787417
Представництво АТ "Укрексiмбанк" у м. Нью-Йорку, Сполученi Штати Америки
14 Wall Street, New York, NY 10005, USA
+(1)2126181258
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в АР Крим
95000 Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, вул. Набережна iменi 60-рiччя СРСР, 28
(0652) 60-55-22
Вiддiлення №1 в м. Сiмферополi
95006 Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, бульвар Ленiна, 5/7
(0652) 62-10-89
Вiддiлення №2 в м. Сiмферополi
95007 Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, пр-т Академiка Вернадського, 4
(0652) 24-89-06
Вiддiлення в м. Ялтi
98612 Автономна Республiка Крим, м. Ялта, вул. Московська 31-А
(0654) 32-50-26
Вiддiлення в м. Армянську
96012 Автономна Республiка Крим, м. Армянськ, вул. Сiмферопольська, 8
(06567) 3-17-88
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Вiнницi
21050 м. Вiнниця, вул. Козицького, 51, корпус 1
(0432) 55-04-55

Вiддiлення №1
21027 м. Вiнниця, вул. 30-рiччя Перемоги, 21
(0432) 43-31-17
Вiддiлення №2
21009 м. Вiнниця, вул. Київська, 14
(0432) 26-73-40
Вiддiлення №3
21100 м. Вiнниця, пр-т Юностi, 16
(0432) 55-22-96
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Днiпропетровську
49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 26
(056) 745-43-15
Вiддiлення №1
49008 м. Днiпропетровськ, вул. Робоча, 160
(0562) 31-27-41
Вiддiлення в м. Днiпродзержинську
51911 м. Днiпродзержинськ, пр-т Ленiна, 67
(0569) 53-55-03
Вiддiлення в м. Нiкополi
53201 Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, пр-т Трубникiв, 41
(0566) 68-75-21
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Донецьку
83015 м. Донецьк, пр-т Миру, 8-А
(062) 335-81-92
Вiддiлення №1
83055 м. Донецьк пр-т Гурова, 18
(062) 335-99-08
Вiддiлення в м. Краматорську
84300 Донецька обл., м. Краматорськ, вул. ХIХ Партз'їзду, 44
(06264) 7-91-37
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Житомирi
10014 м. Житомир, вул. Перемоги, 23
(0412) 22-86-81
Вiддiлення №1
10029 м. Житомир, вул. Московська, 41
(0412) 47-09-58
Вiддiлення №2
10012 м. Житомир, вул. Київська, 82
(0412) 41-88-25
Вiддiлення №1 в м. Бердичевi
13300 Житомирська обл., м. Бердичiв, вул. Шелушкова, 23
(04143) 2-51-52
Вiддiлення №2 в м. Бердичевi
13306 Житомирська обл., м. Бердичiв, вул. Новоiванiвська, 21
(04143) 4-30-11
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Запорiжжi
69095 м.Запорiжжя, пр-т Ленiна, 111-А
(061) 787-49-17
Вiддiлення № 2
69035 м. Запорiжжя вул. 40 рокiв Радянської України, 51
(061) 213-87-63

Вiддiлення в м. Енергодарi
71503 Запорiзька обл., м. Енергодар, вул. Центральна, 4
(06139) 310-64
Вiддiлення в м. Мелiтополi
72312 Запорiзька обл., м. Мелiтополь, вул. О. Невського, 24/1
(0619) 44-01-56
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Iвано-Франкiвську
76000 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Незалежностi, 10
(0342) 55-84-02
Вiддiлення в м. Калушi
76300 Iвано - Франкiвська обл., м. Калуш, пр-т Лесi Українки, 1
(03472) 2-05-38
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Iзмаїлi
68600 Одеська обл., м. Iзмаїл, вул. Героїв Сталiнграда, 66
(04841) 2-56-59
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Києвi
04053 м. Київ, вул. Воровського, 11-Б
(044) 251-61-11
Вiддiлення №1
02140 м. Київ, пр-т П. Григоренка, 40
(044) 251-61-83
Вiддiлення №2
08300 Київська область, м. Бориспiль, вул. Київський шлях, 2
(044) 228-15-06
Вiддiлення №3
08300 Київська область, м. Бориспiль-7, аеропорт, термiнал Б
(044) 281-79-10
Вiддiлення №4
04107 м. Київ, вул. Нагiрна, 47
(044) 490-23-56
Вiддiлення №5
02002 м. Київ, вул. Микiльсько-Слобiдська, 4-Д
(044) 541-12-22
Вiддiлення №8
04073 м. Київ, пр-т Московський, 22-А
(044) 230-15-58
Вiддiлення №9
02068 м. Київ, вул. Днiпровська набережна, 16-А.
(044) 536-96-78
Вiддiлення №10
08700 Київська обл., Обухiвський р-н, с. Плюти, вул. Малишка, 27
(044) 520-96-05
Вiддiлення №11
03680 м. Київ, вул. Пшенична, 4.
(044) 536-96-25
Вiддiлення №12
02089 м. Київ, пр-т Броварський, 16 км
(044) 513-22-00
Вiддiлення №13
04080 м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А
(044) 207-50-06

Вiддiлення №14
02105 м. Київ, вул. П.Усенка, 8
(044) 351-73-76
Вiддiлення №15
08131 Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Софiївська Борщагiвська, вул.Дiмiтрова,
51
(044) 351-75-76
Вiддiлення в м. Бiлiй Церквi
09109 Київська обл., м. Бiла Церква, вул. Турчанiнова, 4
(263) 406-36
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Кiровоградi
25002 м. Кiровоград, вул. Жовтневої революцiї, 16, корпус 1
(0522) 35-85-53
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Кривому Розi
50000 Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, пр-т К. Маркса, 37
(0564) 90-22-01
Вiддiлення №1
50000 Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Димитрова, 35
(0564) 74-90-69
Тернiвське вiддiлення
50079 Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Черкасова, 30
(0564) 35-00-12
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Луганську
91011 м. Луганськ, вул. Оборонна, 4-Л
(0642) 35-18-50
Вiддiлення №1
91016 м. Луганськ, вул. Радянська, 64
(0642) 55-16-64
Вiддiлення у м. Лисичанську
93100 Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Ворошилова, 7
(06451) 7-26-68
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Луцьку
43025 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 5
(0332) 77-78-50
Вiддiлення в м.Ковелi
45008 Волинська обл., м.Ковель, вул.Незалежностi, 69а/23
(03352) 5-16-72
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Львовi
79000 м. Львiв, пл. Мiцкевича, 4
(032) 244-55-55
Вiддiлення №1
.79058 м. Львiв, пр-т. В. Чорновола, 61
(032) 240-31-11
Вiддiлення №2
79015 м. Львiв, вул. Федьковича, 58
(032) 298-90-13
Вiддiлення №4
79026 м. Львiв, вул. Стрийська, 45
(032) 244-31-80
Вiддiлення №5
79040 м. Львiв, вул. Городоцька, 357

(032) 297-25-35
Вiддiлення №6
79035 м. Львiв, вул. Зелена, 147
(032) 240-54-98
Вiддiлення №8
79040 м. Львiв, вул. Городоцька, 302
(032) 298-90-14
Вiддiлення №1 в м. Трускавець
82200 Львiвська обл., м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 33, готельний комплекс "Бескид"
(03247) 6-88-76
Вiддiлення №2 в м. Трускавець
82200 Львiвська обл., м. Трускавець, вул. Городище, 8
(03247) 6-63-11
Вiддiлення №3 в м. Трускавець
82200 Львiвська обл., м. Трускавець, вул. Стебницька, 27, корпус 1
(03247) 6-90-84
Вiддiлення в м. Яворiв
81000 Львiвська обл., м. Яворiв, вул. Гребля, 5
(03259) 7-82-90
Вiддiлення в м. Броди
80600 Львiвська обл., м. Броди, вул. Залiзнична, 17
(03266) 2-63-90
Вiддiлення в м. Дрогобичi
82100 Львiвська обл., Дрогобицький район, м. Дрогобич, вул. Бориславська, 1
(03244) 2-13-44
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Марiуполi
87525 Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Бахчиванджи, 5, корпус 1
(0629) 52-85-06
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Миколаєвi
54017 м. Миколаїв, вул. Декабристiв, 25-А
(0512) 47-30-93
Вiддiлення №1
54018 м. Миколаїв, пр-т Жовтневий, 42-А
(0512) 49-39-46
Вiддiлення в м. Вознесенську
56500 Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Синякова, 22
(05134) 4-46-10
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Одесi
65009 м. Одеса, вул. Черняховського, 8
(048) 746-67-71
Вiддiлення №1
65026 м. Одеса, вул.Катерининська, 17
(0482) 37-69-11
Вiддiлення №2
65033 Одеська обл., Овiдiопольський район, сщ/рада Авангардiвська, 7-й км Овiдiопольської
дороги, 1
(048) 750-84-60
Вiддiлення №3
65026 м. Одеса, вул.Базарна, 5/1
(048) 725-14-80
Вiддiлення в м. Iллiчiвську

68001 Одеська обл., м. Iллiчiвськ, вул. Ленiна, №24/3-Н
(04868) 3-42-06
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Полтавi
36014 м. Полтава, вул. Артема, 1/65
(0532) 57-99-01
Вiддiлення в м. Полтавi
36021 м. Полтава, вул. Фурманова, 8-А
(0532) 61-15-48
Вiддiлення №1
36039 м. Полтава, вул. Чапаєва, 9
(0532) 50-85-34
Вiддiлення №2
36007 м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 26/1
(0532) 61-29-45
Вiддiлення №3
36008 м. Полтава, вул. Київське Шосе, 41
(0532) 68-05-87
Вiддiлення №4
36021 м. Полтава, вул. Степового Фронту, 29
(0532) 68-27-09
Вiддiлення в м. Кременчуцi
39600 Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Щорса, 43
(0536) 74-55-56
Вiддiлення в м. Червонозаводське
37240 Полтавська обл., Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Матросова, 10
(05356) 3-70-70
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Рiвному
33023 м. Рiвне, вул. Соборна, 2
(0362) 28-78-68
Вiддiлення №1
33028 м. Рiвне, вул. Соборна, 17
(0362) 22-34-28
Вiддiлення в м. Сарни
34500 Рiвненська обл., м. Сарни, вул. Варшавська, 9-А
(03655) 3-35-49
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Севастополi
99011 Автономна Республiка Крим, м. Севастополь, пр-т Нахiмова, 15
(0692) 53-92-20
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Сумах
40030 м. Суми, пл. Незалежностi, 1
(0542) 67-13-11
Вiддiлення в м. Шостцi
41100 Сумська обл., м. Шостка, вул. Ленiна, 5
(05449) 4-06-40
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Тернополi
46008 м. Тернопiль, вул. Шептицького, 21
(0352) 47-09-11
Вiддiлення №1
46001 м. Тернопiль, вул.Сагайдачного,7
(0352) 43-00-06
Вiддiлення №2

46008 м. Тернопiль, вул. Живова, 15-А
(0352) 52-62-19
Вiддiлення №3
46010 м. Тернопiль, вул. Текстильна, 28-Ч
(0352) 47-79-05
Вiддiлення в м. Чортковi
48500 Тернопiльська обл., м. Чорткiв,
вул. Шевченка, 15
(03552) 2-13-72
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Ужгородi
88000 Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Жупанатська, 1
(0312) 61-41-48
Вiддiлення у м. Ужгородi
88000 Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Шандора Петефi, 19
(0312) 61-36-26
Вiддiлення №1
88000 Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Б. Хмельницького, 2
(0312) 67-33-87
Вiддiлення №2
88000 Закарпатська обл., м. Ужгород, Українсько - словацький кордон, КПП "Ужгород"
(0312) 64-03-46
Вiддiлення №3
89500 Закарпатська обл., м. Чоп, Українсько - угорський кордон, КПП "Тиса"
(0312) 71-61-45
Вiддiлення №4
Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Шоломоново-кордон, "Сервiсна зона", ДП
"Укрiнтеравтосервiс"
(0312) 71-22-17
Вiддiлення в м. Мукачево
89600 Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Iлони Зрiнi, 28
(03131) 3-41-06
Вiддiлення в м. Берегово
90200 Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Iвана Франка, 15
(03141) 2-34-05
Вiддiлення в м. Тячевi
90500 Закарпатська обл., м. Тячiв, вул. Незалежностi, 36
(03134) 2-20-23
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Харковi
61057 м. Харкiв, вул. Чернишевська, 11
(057) 706-40-54
Вiддiлення №1
61012 м. Харкiв, вул. Червонi ряди, 14
(057) 717-65-16
Вiддiлення №2
61054 м. Харкiв, вул. Академiка Павлова, 120
(057) 710-35-35
Вiддiлення №3
61007 м. Харкiв, проспект Косiора, 99
(0572) 94-39-25
Вiддiлення №4
61044 м. Харкiв, пр-т Московський, 257

(057) 716-49-29
Вiддiлення №5
61070 м. Харкiв, вул. Ак. Проскури, 1
(057) 754-68-59
Вiддiлення №6
61037 м. Харкiв, вул. Плеханiвська, 135/139
(057) 738-64-02
Вiддiлення №8
61050 м. Харкiв, пр. Московський, 38
(057) 731-80-58
Вiддiлення в м. Чугуєвi
63501 Харкiвська обл., м. Чугуїв, вул. Карла Лiбкнехта, 30
(05746) 2-25-31
Вiддiлення в м. Куп'янську
63700 Харкiвська область, м. Куп'янськ, пл. Ленiна, 37
(05742) 5-75-89
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Херсонi
73000 м. Херсон, вул. Радянська, 46
(0552) 42-09-90
Вiддiлення в м. Новiй Каховцi
74900 Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. 60 рокiв Радянської влади, 8
(05549) 7-61-24
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Хмельницькому
29001 м. Хмельницький, вул. Прибузька, 14/1
(0382) 78-47-31
Вiддiлення №1 у м. Хмельницькому
29000 м. Хмельницький, вул. Подiльська, 85
(0382) 78-83-57
Вiддiлення в м. Кам'янцi-Подiльському
32300 Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подiльський, вул. Данила Галицького, 3
(03849) 6-56-97
Вiддiлення в м. Нетiшинi
30100 Хмельницька обл., м. Нетiшин, пр-т Незалежностi, 14
(03848) 4-00-44
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Черкасах
18002 м. Черкаси, вул. Гоголя, 288
(0472) 33-95-40
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Чернiвцях
58005 м. Чернiвцi, вул. Головна, 183
(0372) 55-31-31
Вiддiлення №2
58009 м. Чернiвцi, вул. Прутська, 16
(0372) 55-68-18
Вiддiлення в м. Новоселиця
60300 Чернiвецька обл., Новоселицький р-н, м. Новоселиця, вул. Ленiна, 108
(03733) 5-08-56
Вiддiлення в м. Сторожинцi
59000 Чернiвецька обл., м. Сторожинець, вул. Грушевського, 1
(03735) 2-55-52
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Чернiговi
14005 м. Чернiгiв, пр-т Миру, 80

(0462) 66-82-89
Вiддiлення в м. Чернiговi
14005 м. Чернiгiв, пр-т Миру, 76
(0462) 65-39-02
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Зважаючи на державний статус банку, питання щодо реорганiзацiї АТ "Укрексiмбанк" не
порушувалось.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
В основу положень облiкової полiтики Банку покладенi вимоги чинного законодавства
України, нормативно-правових актiв, що регламентують бухгалтерський облiк в Українi,
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; Закон України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"; План рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України,
затверджений постановою Правлiння НБУ вiд 17 червня 2004 № 280 (зi змiнами); Положення
про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в банках України, затверджене постановою
Правлiння НБУ вiд 30 грудня 1998 № 566 (зi змiнами).
Банк веде бухгалтерський облiк i складає фiнансову звiтнiсть у валютi України.
Одиницею вимiру, у якiй подається фiнансова звiтнiсть, є тисяча гривень.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi за виключенням
цiнних паперiв на продаж та основних засобiв груп "Будинки, споруди i передавальнi пристрої"
та "Земельнi дiлянки", а також iнфестицiйної нерухомостi, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю.
Дiяльнiсть Банку протягом 2011 року здiйснювалася вiдповiдно до обраної стратегiї i
характеризувалась стабiльним розвитком. Основнi стратегiчнi цiлi Банку передбачали
подальший розвиток бiзнесу Банку, пiдвищення рiвня його капiталiзацiї, удосконалення системи
управлiння ризиками, розширення перелiку й обсягiв наданих Банком послуг, пiдтримку
репутацiї i конкурентоспроможностi, збереження й змiцнення позицiй Банку як одного з лiдерiв
на нацiональному банкiвському ринку.
Банк є лiдером ринку за розмiром статутного та власного капiталу. Станом на кiнець дня
31 грудня 2011 року статутний капiтал АТ "Укрексiмбанк" становив 16 413,5 млн. грн., а
загалом власний капiтал Банку становив 17 735,9 млн. грн.
Протягом 2011 року значення нормативу адекватностi регулятивного капiталу коливалося вiд
43,91% до 31,20% (при допустимому нормативному значеннi нормативу не менше 10%). У 2011
роцi Банком не було допущено жодного порушення даного нормативу.
Лiквiднiсть Банку протягом всього року знаходилась на високому рiвнi про що свiдчать
нормативнi значення лiквiдностi.
Протягом звiтного року Банк дотримувався нормативiв лiквiдностi i станом на кiнець дня
31 грудня 2011 року значення цих нормативiв становили:
Нормативи лiквiдностi
Нормативне значення
Фактичне значення
Норматив миттєвої лiквiдностi
не менше 20%
70,51%
Норматив поточної лiквiдностi
не менше 40%
49,00%
Норматив короткострокової лiквiдностi
не менше 60%
86,62%
Текст аудиторського висновку
ВИСНОВОК ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства "Державний
експортно-iмпортний банк України", (код ЄДРПОУ - 00032112, мiсцезнаходження: Україна,

м.Київ, вул. Горького 127, дата державної перереєстрацiї - 03.01.1992) (далi - Банк), що
включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про
сукупнi прибутки та збитки, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що
минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi
примiтки. Цi фiнансовi звiти складаються та подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку (далi - Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Цей аудиторський висновок (звiт) складений з урахуванням вимог Комiсiї, що викладенi в
рiшеннi вiд 29 вересня 2011 №1360 "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" та вiд 19
грудня 2006 №1528 "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та
професiйними учасниками фрндового ринку" (далi - Положення).
Фiнансова звiтнiсть за попереднiй 2010 рiк була перевiрена iншим аудитором. За результатами
аудиту звiтностi Банку за 2010 рiк аудитором було висловлено безумовно-позитивну думку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Банку.
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення
цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до законодавства Українi. Вiдповiдальнiсть
управлiнського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрiшнього
контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної
облiкової полiтики а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi
результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних норм, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд суджень аудитора.
До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових
звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Банку. Аудит включає також
оцiнку доцiльностi застосованої облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених
управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Висновок (немодифiкована думка)
На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах
вiдображають фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Державний експортноiмпортний банк України" станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати та рух
грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до законодавства України.
Звiт щодо вимог законодавчих та нормативних актiв.
У вiдповiдностi до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi -

НКЦПФР), що викладенi в Положеннi щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються
до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами
та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженому Рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року №1528, аудитори мають висловити
думку стосовно окремо визначених аспектiв фiнансової звiтностi емiтентiв та професiйних
учасникiв фондового ринку.
Iнформацiя, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах аудиту
фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк
України" (далi - Банк), що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi
результати, звiт про сукупнi прибутки та збитки, звiт про власний капiтал, звiт про рух грошових
коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi
пояснювальнi примiтки. Зазначена iнформацiя отримана на основi вибiркового тестування i в
обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв аудиту.
При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки
питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та
внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки, застосованi нами,
можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються НКЦПФР.
В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту фiнансових звiтiв ми
висловлюємо нашу думку:
Стосовно розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до вимог Нацiонального банку
України.
Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансових звiтiв Банку вимогам
законодавства України в частинi розкриття iнформацiї щодо активiв.
Загальний обсяг активiв станом на 31.12.2011, що Банк розкрив в фiнансовiй звiтностi 75098216 тис. грн. (31.12.2010 - 73 160 611 тис.грн.), в тому числi стаття балансу "Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв" - 42 918 982 тис. грн., стаття балансу "Цiннi папери в портфелi банку на
продаж" - 14 623 570 тис.грн., тощо.
Стосовно розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до вимог Нацiонального банку
України.
Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансових звiтiв Банку вимогам
законодавства України в частинi розкриття iнформацiї за видами зобов'язань.
Загальний обсяг зобов'язань станом на 31.12.2011, що Банк розкрив в фiнансовiй звiтностi 57362332 тис. грн. (31.12.2010 - 55 607 129 тис.грн.), в тому числi стаття балансу "Кошти
клiєнтiв" - 31 681 696 тис.грн., стаття балансу "Кошти банкiв" - 13 850 067 тис.грн., тощо.
Стосовно розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до вимог Нацiонального банку
України.
Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансових звiтiв Банку вимогам
законодавства України в частинi розкриття iнформацiї про власний капiтал. Загальний обсяг
власного капiталу станом на 31.12.2011, що Банк розкрив в фiнансовiй звiтностi - 17735884 тис.
грн. (31.12.2010 - 17 553 482 тис.грн.), в тому числi зареєстрований статутний капiтал - 16 413
486 тис.грн.
Стосовно вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Вартiсть чистих активiв Банку вiдповiдає вимогам закону України "Про банки i банкiвську

дiяльнiсть".
Стосовно сплати акцiонерами статутного капiталу у встановленi законодавством термiни
(сплачено повнiстю чи частково). У разi, якщо статутний фонд (капiтал) сплачено не у повному
обсязi, зазначається розмiр сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капiталу).
Зареєстрований статутний капiтал Банку станом на 31.12.2011 складає 16 413 486 тис. грн.
(31.12.2010 - 16 393 510 тис.грн.), що вiдповiдає Статуту. Статутний капiтал акцiонерами
сплачено повнiстю та у встановленi законодавством термiни.
Стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких цi
показники визначенi НКЦПФР.
НКЦПФР не визначенi вимоги лiквiдностi банкiв-професiйних учасникiв фондового ринку.
Стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України (вид,
розмiр та опис забезпечення за цiнними паперами) (у разi наявностi).
Банк не здiйснював випуск забезпечених цiнних паперiв.
Стосовно вiдповiдностi iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного
покриття вiдповiдно до Закону України "Про iпотечнi облiгацiї".
Банк не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй.
Стосовно розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку.
Нами не виявлено факти, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансових звiтiв Банку вимогам
законодавства України в частинi розкриття iнформацiї про чистий прибуток.
Загальний обсяг чистого прибутку за 2011 рiк, що Банк розкрив в фiнансовiй звiтностi - 88121
тис. грн. (31.12.2010 - 51 308 тис.грн.).
Стосовно стану виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами (вид та
розмiр зобов'язань за цiнними паперами, своєчаснiсть та повнота виконання зобов'язань за
цiнними паперами вiдповiдно до проспекту емiсiї).
Станом на 31.12.2011 Банк не мав зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами.
Стосовно вiдповiдностi вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з
управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв.
Банк не є компанiєю з управлiння активами.
Стосовно розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть
вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його
цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок":
- прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв
статутного капiталу - не приймалися;
- прийняття рiшення про викуп власних акцiй - не приймалися;
- факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi - проходження лiстингу не
здiйснювалося;
- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента - не
отримувалася;
- змiна складу посадових осiб емiтента - 2 повiдомлення;
- змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй - не було;
- рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв - не приймалися;
- рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу - не приймалися;

- порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю - не
порушувалося, не виносилися;
- рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента - не
приймалися.
Iнформацiя, що передбачена Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв (затверджено Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29 вересня 2011).
У вiдповiдностi до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi НКЦПФР) до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних
паперiв i фондового ринку вiд 29 вересня 2011 року №1360, аудитори мають висловити думку
стосовно окремо визначених аспектiв iнформацiї, що розкривається емiтентом цiнних паперiв.
Iнформацiя, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах
аудиторської перевiрки фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства "Державний
експортно-iмпортний банк України" (надалi - Банк) на 31.12.2011. Зазначена iнформацiя
отримана на основi вибiркового тестування i в обсягах, необхiдних для планування та
проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту.
При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки
питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку та органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та
внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки, застосованi нами,
можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються НКЦПФР.
В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту рiчної фiнансової
звiтностi ми висловлюємо нашу думку:
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй
статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Фактична вартiсть чистих активiв Банку за станом на 31 грудня 2011 вiдповiдає вимогам
законодавства України.
Висновки щодо наявностi (вiдсутностi) суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю,
що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та
подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю:
В межах виконаних нами процедур пiд час проведення аудиту нами не виявлено суттєвих
розбiжностей мiж iнформацiєю, що розкривається у фiнансових звiтах Банку на 31 грудня 2011 з
вiдповiдною iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентами цiнних паперiв та подається до
НКЦПФР.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi):
Зазначенi правочини не виконувалися Банком впродовж звiтного перiоду
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства":
Стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi
товариства". Функцiя внутрiшнього аудиту в структурi Банку органiзована та функцiонує в
формi Служби внутрiшнього аудиту.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi

внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при
аудитi фiнансової звiтностi"):
До процедур, що нами виконувалися пiд час аудиту, входила й оцiнка ризикiв суттєвих
викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та
достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам.
Вiдомостi про аудиторську фiрму:
Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА";
Номер та дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв 2091, видане 26 сiчня 2001 року;
Мiсцезнаходження - 03680, м. Київ, вул. Фiзкультури, 28.
Тел.: +380 (44) 284 18 65
Факс: +380 (44) 284 18 66
Аудитор
О.С. Коновченко
Сертифiкат аудитора банкiв №0034 виданий рiшенням Аудиторської палати України №207/2 вiд
29 жовтня 2009 року.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання
Банк постiйно працює над впровадженням сучасних iнформацiйних технологiй для
забезпечення потреб клiєнтiв у банкiвських продуктах у будь-якому мiсцi України.
Протягом року АТ "Укрексiмбанк" надавав послуги своїм клiєнтам через фiлiйну мережу,
пристрої самообслуговування, фiнансовий портал, електронний банкiнг, клiєнт-банк тощо).
Тарифи Банку на послуги, що надаються клiєнтам, є конкурентними на ринку
банкiвських послуг України.
Продуктовий ряд АТ "Укрексiмбанк" сформовано з урахуванням вимог клiєнтiв,
стратегiчних завдань банку, ринкової кон'юнктури, дiяльностi iснуючих i потенцiйних
конкурентiв, структури i вартостi продуктiв банкiв-конкурентiв.
Продуктовий ряд АТ "Укрексiмбанк":
1. Корпоративний бiзнес:
- Проектне кредитування за рахунок коштiв iнших банкiв та мiжнародних фiнансових
органiзацiй
- Надання та обслуговування кредитiв за рахунок власної ресурсної бази
- Фiнансовий лiзинг
- Факторинг
- Операцiї з векселями
- Документарнi операцiї для клiєнтiв

- Депозити корпоративних клiєнтiв
- Поточнi рахунки корпоративних клiєнтiв
- Агентськi послуги клiєнтам iз залучення зовнiшнього фiнансування
2. Роздрiбний бiзнес:
- Кредити роздрiбного бiзнесу
- Депозити роздрiбного бiзнесу
- Розрахунково-касове обслуговування
- Купiвля / продаж / конверсiя iноземної валюти та банкiвських металiв
- Платiжнi картки
- Фонди фiнансування будiвництва
3. Фiнансовi iнститути та iнвестицiї:
- Казначейськi продукти
- Обслуговування банкiв
- Цiннi папери
- Iнвестицiйна дiяльнiсть
- Борговi запозичення на фiнансових ринках та ринках капiталiв
- Виконання функцiй агента Уряду України
- Депозитарнi операцiї та послуги зберiгача
- Послуги iншим банкам у проектах сек'юритизацiї активiв
- Iнвестицiйний банкiнг
АТ "Укрексiмбанк" придiляє особливу увагу розвитку нових продуктiв, у т.ч. продуктiваналогiв, як одному iз шляхiв захоплення нових сегментiв ринку та утримання конкурентних
переваг на певних ринкових сегментах. Процес розробки нових продуктiв передбачає ретельне
дослiдження ринку, аналiз змiни прихильностей та потреб споживачiв банкiвських послуг
кожного iз сегментiв тощо.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її
вартість і спосіб фінансування
Враховуючи, що АТ "Укрексiмбанк" здiйснює свою дiяльнiсть як банкiвська установа у
межах отриманих лiцензiй i дозволiв, витрати та iнвестицiї, пов'язанi з господарською
дiяльнiстю не займають значної частки банкiвських операцiй.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Оскiльки вiдповiдно до вимог Статтi 48 Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть" банкам забороняється дiяльнiсть у сферi матерiального виробництва, торгiвлi (за
винятком реалiзацiї пам'ятних, ювiлейних i iнвестицiйних монет) та страхування, крiм
виконання функцiй страхового посередника, а також встановлення обмеження, вiдповiдно до
якого банк може мати у власностi нерухоме майно загальною вартiстю не бiльше 25 вiдсоткiв
капiталу банку (це обмеження не поширюється на: примiщення, яке забезпечує технологiчне
здiйснення банкiвських функцiй; майно, яке перейшло банку у власнiсть на пiдставi реалiзацiї
прав заставодержателя вiдповiдно до умов договору застави; майно, набуте банком з метою
запобiгання збиткам, за умови, що таке майно має бути вiдчужено банком протягом одного року

з моменту набуття права власностi на нього) iнформацiя про основнi засоби емiтента
розкривається у вiдповiдних примiтках до фiнансової звiтностi.
Основнi засоби первiсно визнаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю фактичними витратами на їх придбання, спорудження, виготовлення (включаючи витрати на
доставку, монтаж, встановлення та iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з їх придбанням та
доведенням до стану, придатного для використання за призначенням).
Пiсля первiсного визнання будинки, споруди, передавальнi пристрої облiковуються за
справедливою вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї, земельнi дiлянки
облiковуються за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю).
Щорiчно Банк проводить тестування змiни справедливої вартостi будинкiв, споруд,
передавальних пристроїв та земельних дiлянок. Якщо загальна сума вiдхилень справедливої
вартостi об'єктiв основних засобiв вiд балансової вартостi за даними тестування складає бiльше
10%, Банк визнає це вiдхилення суттєвим, якщо воно одночасно вiдповiдає iншим встановленим
Банком критерiям суттєвостi впливу вищезазначених вiдхилень на показники фiнансової
звiтностi Банку, та проводить переоцiнку справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв iз
залученням незалежних оцiнювачiв.
Переоцiнка об'єктiв груп основних засобiв, якi вже зазнали переоцiнки, проводитися
Банком регулярно з урахуванням вищезазначених критерiїв суттєвостi для того, щоб їх
залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi.
Суми дооцiнки об'єктiв включаються до складу капiталу, уцiнка об'єктiв здiйснюється за
рахунок сум попереднiх дооцiнок по вiдповiдних об'єктах, а при недостатностi суми дооцiнок за рахунок витрат Банку.
На дату переоцiнки накопичена амортизацiя перераховується пропорцiйно змiнi
балансової вартостi об'єкта основних засобiв таким чином, щоб пiсля переоцiнки балансова
вартiсть дорiвнювала переоцiненiй вартостi. Переоцiнена первiсна вартiсть i сума зносу об'єкта
основних засобiв визначається множенням первiсної вартостi та суми зносу об'єкта основних
засобiв на iндекс переоцiнки. Iндекс переоцiнки визначається дiленням справедливої вартостi
об'єкта, який переоцiнюється, на його залишкову вартiсть.
Завершенi витрати на полiпшення основних засобiв вiдносяться на збiльшення їх
первiсної вартостi.
Витрати на пiдтримання об'єктiв основних засобiв у придатному для використання станi
не впливають на їх балансову вартiсть i вiдносяться на витрати.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання об'єктiв
основних засобiв. Нарахування амортизацiї здiйснюється по кожному об'єкту, прямолiнiйним
методом. Метод амортизацiї переглядається щорiчно при затвердженнi облiкової полiтики на
наступний рiк. При цьому, у звiтному та попереднiх роках метод амортизацiї основних засобiв
Банком не змiнювався.
Нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно, з вiднесенням мiсячної суми
амортизацiї на витрати вiдповiдного мiсяця. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий
коефiцiєнт не застосовується, лiквiдацiйна вартiсть не визначається (дорiвнює нулю).
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в момент
оприбуткування об'єкта у розмiрi 100% його вартостi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Iстотних проблем, якi критично впливають на дiяльнiсть АТ "Укрексiмбанк" не має.
Негативний вплив на дiяльнiсть Банку надає складний загальний фiнансовий стан пiдприємств
України, низький рiвень платоспроможного попиту та освоєння капiтальних iнвестицiй, що на
фонi високого рiвня боргового навантаження пiдприємств зумовлює зниження рiвня
платоспроможностi та негативно впливає на їх здатнiсть обслуговувати зобов'язання.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Сума штрафiв i пенi, сплачених по системi АТ "Укрексiмбанк" у 2011 роцi склала 72 911,92 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Джерелом фiнансування вкладень на технiчне переозброєння, реконструкцiю АТ
"Укрексiмбанк" є капiтал останнього в межах встановлених лiмiтiв та нормативiв, встановлених
Нацональним Банком України. Частина основних засобiв банку профiнансована за рахунок
кредитiв МБРР згiдно з програмою iнституцiйного розвитку АТ "Укрексiмбанк". Термiн
погашення кредиту - до 2013 року.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Станом на кiнець дня 31.12.2011 року вартiсть укладених, але не виконаних договорiв по
операцiях з цiнними паперами становить 1 456 649 964,01 грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiчними завданнями для АТ "Укрексiмбанк" у короткостроковiй та
середньостроковiй перспективi будуть:
- Сприяння реалiзацiї державної полiтики, спрямованої на розвиток економiки України через
пiдтримку нацiональних iнвестицiйних проектiв, насамперед в експорто-орiєнтованих та
iмпортозамiнних галузях економiки, а також з фiнансування iнфраструктури малого та
середнього бiзнесу, заходiв з енергозбереження та створення альтернативних джерел енергiї.
- Збереження лiдируючих позицiй серед банкiв України за обсягом та привабливiстю умов
залучення зовнiшнiх запозичень на мiжнародних ринках капiталу, якi, в тому числi, будуть
використовуватись в якостi кредитних ресурсiв, що сприятиме створенню позитивного
iнвестицiйного клiмату нацiональної економiки.
- Надання пiдтримки нацiональним експортерам у виглядi рiзнопланових фiнансових програм
(iнвестицiй, гарантiй, страхування трансакцiй з продажу українських товарiв або послуг),
спрямованих на просування товарiв на зовнiшнiх ринках збуту.
- Пiдтримка вiтчизняного виробника в усiх регiонах України шляхом надання повного спектру
банкiвських та фiнансово-консультацiйних послуг.
- Формування стабiльної, диверсифiкованої ресурсної бази шляхом залучення коштiв клiєнтiв
на внутрiшньому ринку, укрiплення ринкових позицiй та посилення конкурентоспроможностi
Банку.
- Проведення роботи по скороченню проблемної заборгованостi, пiдтриманню належної якостi
кредитного портфеля, забезпечення достатнього рiвня покриття наявних та попередження
потенцiйних ризикiв.
- Ведення прибуткової та ефективної дiяльностi, оптимiзацiя витрат за рахунок скорочення
непрiоритетних та дотримання режиму зваженої економiї.
Таким чином, у середньостроковiй та довгостроковiй перспективi Банк планує зберiгати
позитивну динамiку розвитку, зосередивши увагу на пiдтримцi високої ефективностi та веденнi
прибуткової дiяльностi за умов забезпечення достатнього покриття наявних ризикiв.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Емiтент не проводить наукових дослiджень i розробок.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Станом на 01.01.2012 року банк виступав позивачем та вiдповiдачем за судовими
справами.
Вiдповiдно до статтi 60 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" iнформацiя
щодо дiяльностi та фiнансового стану клiєнта, яка стала вiдомою банку у процесi
обслуговування клiєнта та взаємовiдносин з ним чи третiм особам при наданнi послуг банку i
розголошення якої може завдати матерiальної чи моральної шкоди клiєнту, є банкiвською
таємницею.
У разi задоволення вимог позивачiв по окремих справах, якi розглядалися у судi протягом
2011 року та по яких рiшення не прийнятi, загальна сума потенцiйних зобов'язань, що може бути
стягнута з Банку, складає 76 378 тис. грн. (за 2010 рiк - 606 269 тис. грн.), якi за попередньою
оцiнкою розгляду справ будуть вирiшенi на користь Банку у сумi 76 366 тис. грн. та на користь
позивачiв у сумi 12 тис. грн. вiдповiдно (за 2010 рiк - будуть вирiшенi на користь Банку).
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Вiдповiдно до умов випуску облiгацiй АТ "Укрексiмбанк", серiї Е, 21.11.2011 року
вiдбулось їх погашення на загальну суму по номiналу 400 млн. грн. разом iз виплатою
вiдсоткового доходу. Погашення вiдбулось своєчасно i в повному обсязi.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
(тис. грн.)

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)
на
на кінець
початок
періоду
періоду

Основні засоби,
всього (тис. грн.)
на
на кінець
початок
періоду
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

2 080 189

2 074 485

23 145

27 209

2 103 334

2 101 694

1 910 789
145 073
5 184
19 143

1 903 252
140 914
10 327
19 992

16 949
36
0
6 160

20 919
50
0
6 240

1 927 738
145 109
5 184
25 303

1 924 171
140 964
10 327
26 232

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
2 074 485

0
0
0
0
23 145

0
0
0
0
27 209

0
0
0
0
2 103 334

0
0
0
0
2 101 694

0
0
0
0
2 080 189
д/н

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн.)
13 850 067

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

13 850 067
0

0
X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

2 673

X

X

X

0

X

X

X
X

43 509 592
57 362 332

X
X

X
X

Дата
виникнення

Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Кредити банкiв
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

Дата
погашення
X

д/н

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
23.02.2011
27.12.2011

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
25.02.2011
28.12.2011

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Згiдно ст.7 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", вищим
Інше
органом управлiння державного банку є Наглядова рада. Загальнi збори
(запишіть)
акцiонерiв в державному банку не проводяться.
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Згiдно ст.7 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", вищим
Інше
органом управлiння державного банку є Наглядова рада. Загальнi збори
(запишіть)
акцiонерiв в державному банку не проводяться.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення
X
про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора),
X
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Згiдно ст.7 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", вищим
Інше
органом управлiння державного банку є Наглядова рада. Загальнi збори
(запишіть)
акцiонерiв в державному банку не проводяться.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
15
0
15
0
0
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
Iнших комiтетiв у складi Спостережноє ради не створено.
(запишіть)
Інше
д/н
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Вiдповiдно до вимог ст.7 Закону України "Про банки i банкiвську
Інше
дiяльнiсть" Члени наглядової ради державного банку виконують свої
(запишіть)
функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X

Вiдповiдно до вимог ст.7 Закону України "Про банки i
банкiвську дiяльнiсть" членом наглядової ради державного
банку може бути громадянин України, який має вищу
економiчну або юридичну освiту, або науковий ступiнь у галузi
економiки, фiнансiв та/або права i при цьому має досвiд роботи
в органi законодавчої влади чи на керiвних посадах
центральних органiв виконавчої влади України, якi
забезпечують проведення та реалiзацiю державної фiнансової,
економiчної та правової полiтики, або в банкiвськiй установi, чи
досвiд наукової, практичної роботи у галузi економiки,
фiнансiв, права. Особа, яка входить до складу наглядової ради
чи iншого органу управлiння банку (крiм державного) чи є
членом сiм'ї такої особи першого ступеня спорiднення, або
особа, яка була засуджена за зловживання у фiнансовiй сферi,
судимiсть якої не погашена або не знята в установленому
законом порядку, не може бути членом наглядової ради
державного банку. Не допускається призначення особи на
посаду члена наглядової ради державного банку, якщо таке
призначення може призвести до конфлiкту iнтересiв.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Вiдповiдно до вимог ст.7 Закону України "Про банки i банкiвську
Інше
дiяльнiсть" Члени Спостережної ради призначаються Верховною Радою
(запишіть)
України, Президентом України i Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
Засідання
Засідання
збори
наглядової
правління
акціонерів
ради
Члени правління (директор)
ні
ні
ні
Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
ні
ні
ні

ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Корпоративний секретар
Відділ або управління, яке відповідає за роботу
з акціонерами
Інше (запишіть)
?ншi посадовi особи за зберiгання протоколiв
не вiдповiдають.

ні
ні
ні
ні
ні

ні
ні
ні
так
ні

ні
так
ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
ні
так
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
ні
так
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової
ні
так
ні
ні
ради
Обрання та відкликання членів наглядової
ні
ні
ні
так
ради
Обрання та відкликання голови та членів
ні
так
ні
ні
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови
ні
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
ні
так
ні
ні
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
ні
ні
ні
так
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
ні
ні
ні
так
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
так
конфлікт інтересів

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
Інформаці
пресі,
Документи
Копії
я
оприлюдн надаються
докумен розміщуєт
юється в
для
Інформація
тів
ься на
загальнод ознайомлен
розповсюджує
власній
надають
оступній
ня
ться на
ся на
інтернетінформаці безпосеред
загальних
сторінці
запит
йній базі
ньо в
зборах
акціонерно акціонер акціонерн
даних
ДКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
ні
так
ні
ні
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
так
ні
ні
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
ні
так
ні
ні
так
товариства
Статут та внутрішні
ні
ні
ні
ні
так
документи
Протоколи загальних
ні
ні
ні
ні
ні
зборів акціонерів після

їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
д/н
(запишіть)

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
У 2011 роцi на виконання вимог статтi 70 Закону України "Про банки та
Інше
банкiвську дiяльнiсть" Наглядовою радою банку було прийняте рiшення
(запишіть)
про визначення зовнiшнiм аудитором фiнансової звiтностi Аудиторську
фiрму "Бейкер Тiллi Україна".
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
д/н
(запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
д/н
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
X
д/н
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
X
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X

Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
Інше
Особа, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi
(запишіть)
України не змiнювалась.
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
д/н

Баланс
за станом на 31.12.2011 року
(тис.грн.)
Ря
док
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

2

3

4

5

4
5

8 632 180
0

11 076 792
0

6

0

0

7
8
9
10
11
12

1 255 945
42 918 982
14 623 570
1 372 342
0
3 088 254

879 151
44 701 916
9 024 896
1 641 477
0
2 380 711

528 505

570 149

13
14
15
16

63 774
0
2 247 192
151 981
215 491

0
0
2 225 231
449 571
210 717

17

0

0

75 098 216

73 160 611

13 850 067
31 681 696
0
8 113 861

16 281 912
27 332 447
404 340
7 757 276

2 673

7 339

22
23
24
25

0
44 543
553 624
102 245
3 013 623

79 947
32 017
537 738
75 158
3 098 955

17

0

0

57 362 332

55 607 129

16 413 486
134 556
1 187 842

16 393 510
72 875
1 087 097

0

0

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за
справедливою вартістю з визнанням результату
переоцінки у фінансових результатах
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного
податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Довгострокові активи, призначені для продажу,
та активи групи вибуття
Усього активів
Зобов'язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими
активами, призначеними для продажу (чи
групами вибуття)
Усього зобов'язань
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Чисті активи, що належать акціонерам
(учасникам) банку

18
19
20
21

26
27

34 Частка меншості
35 Усього власного капіталу та частка меншості
36 Усього пасивів
Примітки: Д/н
Керівник
Дерев'янко О.В. (044) 247-89-81
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний бухгалтер

0
17 735 884
75 098 216

0
17 553 482
73 160 611

М.М. Удовиченко
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Н.А. Потьомська
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Звіт
про фінансові результати
за 2011 рік
(тис.грн.)
Ря
док
1
1
1.1
1.2
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

2
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Процентні доходи
Процентні витрати
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від торгових операцій з цінними
паперами в торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування
Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за
справедливою вартістю з визнанням результату
переоцінки у фінансових результатах
Результат від торгівлі іноземною валютою
Прибуток/(збиток), який виникає під час
первісного визнання фінансових активів за
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж
ринкова
Прибуток/(збиток), який виникає під час
первісного визнання фінансових зобов'язань за
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж
ринкова
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Результат від переоцінки іноземної валюти
Резерв під заборгованість за кредитами
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Результат від продажу цінних паперів у
портфелі банку на продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Резерви за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Доходи/(витрати) від дострокового погашення
заборгованості
Адміністративні та інші операційні витрати
Дохід від участі в капіталі
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) після оподаткування
Чистий прибуток/(збиток) від продажу
довгострокових активів, призначених для
продажу
Чистий прибуток/(збиток)
Прибуток/(збиток) консолідованої групи:

3

4

5

3 460 414

3 304 442

7 369 815
-3 909 401
639 051
-122 224

7 272 464
-3 968 022
601 267
-99 047

0

0

0

0

0

0

176 793

130 465

7, 8

-1 662

-745

18, 19

0

0

-370

-694

7, 8

43 532
-3 218 998

18 577
-3 061 678

9

4 325

-21 470

9

117 319

11 465

10

22 384

30 951

22, 38
30

-12 525
55 098

4 944
26 164

18, 19

0

0

31
11

-1 019 347
0
143 790
-55 669
88 121

-803 022
0
141 619
-90 311
51 308

0

0

88 121
0

51 308
0

28
28
29
29

40

32

33

26.
1
26.
2
27

Материнського банку

0

0

Частки меншості

0

0

34

8,29

6,44

34, 35

8,29

6,44

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
28
одну просту акцію
Примітки: Д/н
Керівник
Дерев'янко О.В. (044) 247-89-81
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний бухгалтер

М.М. Удовиченко
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Н.А. Потьомська
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Звіт про рух грошових коштів
(непрямий метод)
за 2011 pік
(тис.грн.)
Ряд
ок
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26

Найменування статті

Примітка

Звітний рік

Попередній рік

2
3
4
5
Грошові кошти від операційної діяльності:
Чистий прибуток/(збиток) за рік
88 121
51 308
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від
операцій:
Амортизація
78 213
77 332
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
3 204 224
2 948 251
активами
Нараховані доходи
-703 174
-1 278 187
Нараховані витрати
10 911
222 166
Торговельний результат
0
0
Нарахований та відстрочений податок
35 057
71 736
Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій
0
0
Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії
0
0
Амортизація дисконту і премії фінансових
8 380
-22 623
інструментів
Інший рух коштів, що не є грошовим
-155 642
-36 357
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
2 566 090
2 033 626
операційних активів та зобов'язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
0
0
паперами
Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими активами, що відображаються за
10 212
-260 321
справедливою вартістю з визнанням переоцінки
через прибутки/збитки
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
-361 226
679 308
банках
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
-1 390 877
-3 871 738
заборгованістю клієнтам
Чистий (приріст)/зниження за іншими
123 985
-80 309
фінансовими активами
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
12 920
-14 091
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших
-2 564 660
-4 408 855
банків
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
4 367 281
8 210 623
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
-400 000
-100 000
паперами, що емітовані банком
Чистий (приріст)/зниження за іншими
64 848
122 099
фінансовими зобов'язаннями
Чистий (приріст)/зниження за резервами під
9 971
-35 501
зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
-127 546
241 215
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
9, 17
-54 854 099
-7 202 181
продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі
9, 17
49 499 478
6 335 103
банку на продаж

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
10
0
-843 172
погашення
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі
28
10
280 000
45 636
банку до погашення
29 Придбання основних засобів
14
-108 463
-75 263
30 Дохід від реалізації основних засобів
14, 17
425
447
31 Дивіденди отримані
34
85
Придбання дочірніх компаній за мінусом
32
44
0
0
отриманих грошових коштів
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
33
17
0
0
виплачених грошових коштів
34 Придбання асоційованих компаній
11
0
0
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній
11, 17
0
0
36 Придбання інвестиційної нерухомості
12
0
812
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
12, 17
0
0
38 Придбання нематеріальних активів
14
-3 130
-6 728
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів
14, 17
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані від
40 інвестиційної діяльності/(використані в
-5 185 755
-1 745 261
інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41 Отримані інші залучені кошти
21
1 037 270
6 407 006
42 Повернення інших залучених коштів
21
-721 686
-946 125
43 Отримання субординованого боргу
25
0
0
44 Погашення субординованого боргу
25
0
0
45 Емісія звичайних акцій
26
0
0
46 Емісія привілейованих акцій
26
0
0
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
26, 27
0
0
48 Викуп власних акцій
26
0
0
49 Продаж власних акцій
26
0
0
50 Дивіденди виплачені
26
-15 392
-9 137
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
26, 27
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
52
300 192
5 451 744
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та
53
12 917
3 559
їх еквіваленти
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
-2 434 102
5 984 883
54
еквівалентів
55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
10 486 106
4 501 223
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
1, 4
8 052 004
10 486 106
Примітки:
У рядку 14 вiдображено "Чистий прирiст за обв'язковим резервом, який облiковується на окремому рахунку в
Нацiональному банку України"
У рядку 50 вiдображено "Сума сплаченої частини чистого прибутку за 2010, 2009 рiк вiдповiдно до вимог
чинного законодавства України".
27

Керівник
Дерев'янко О.В. (044) 247-89-81
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний бухгалтер

М.М. Удовиченко
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Н.А. Потьомська
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Звіт про власний капітал
за 2011 pік
(тис.грн.)

Рядок

1
1
2

3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
7
8
9

10
11
12
13
13.1
13.2
13.3
14
15
16

17

Найменування статті

2
Залишок на 1 січня
попереднього року
Вплив переходу на нові та/або
переглянуті стандарти і
тлумачення, що забезпечують
контекст, у якому слід читати
стандарти
Скоригований залишок на 1
січня попереднього року
Цінні папери в портфелі банку
на продаж:
Результат переоцінки до їх
справедливої вартості
Продаж або втрати від
зменшення корисності
Основні засоби та
нематеріальні активи:
Результат переоцінки
Реалізований результат
переоцінки
Результат переоцінки за
операціями хеджування
Накопичені курсові різниці
Відстрочені податки
Чистий дохід/(збиток), що
визнаний безпосередньо у
складі власного капіталу
Прибуток/(збиток) за рік
Усього доходів/(збитків), що
визнані за рік
Емісія акцій
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
Викуплені
Продаж
Анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди, за якими прийнято
рішення щодо виплати
Залишок на кінець дня 31
грудня попереднього року
(залишок на 1 січня звітного
року)
Скоригований залишок на
початок звітного року

Пр
иміт
ки
3

Належить акціонерам материнського банку
резервні
та інші
нерозпо
статутфонди
ділений
усього
ний
банку
прибуткапітал
(приміток
ка 27)
4
5
6
7

Част
ка
мен
шост
і

Усього
власного
капіталу

8

9

10 003 513

846 383

30 697

10 880 593

0

10 880 593

0

0

0

0

0

0

10 003 513

846 383

30 697

10 880 593

0

10 880 593

0

7 558

0

7 558

0

7 558

9

0

7 558

0

7 558

0

7 558

9

0

0

0

0

0

0

0

178 630

7

178 637

0

178 637

0
0

178 637
-7

0
7

178 637
0

0
0

178 637
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
54 526
240 721

0
0
0

0
54 526
240 721

0
0
0

0
54 526
240 721

0
0

0
240 721

51 308
51 308

51 308
292 029

0
0

51 308
292 029

26

6 389 997
0

0
0

0
0

6 389 997
0

0
0

6 389 997
0

26
26
26
44
35

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-9 137

0
0
0
0
-9 137

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-9 137

16 393 510

1 087 097

72 875

17 553 482

0

17 553 482

16 393 510

1 087 097

72 875

17 553 482

0

17 553 482

3

14
14

27
32

0
0
0
0
0
0
Коригування
Зміна облікової політики
0
0
0
0
0
0
17.2 Виправлення помилок
0
-32 126
0
-32 126
0
-32 126
18
Цінні папери в портфелі банку
на продаж:
0
-32 126
0
-32 126
0
-32 126
9
18.1 Результат переоцінки до їх
справедливої вартості
0
0
0
0
0
0
18.2 Продаж або втрати від
9
зменшення корисності
0
-10 512
10 512
0
0
0
19
Основні засоби та
нематеріальні активи:
0
0
0
0
0
0
19.1 Результат переоцінки
14
0
-10 512
10 512
0
0
0
14
19.2 Реалізований результат
переоцінки
0
0
0
0
0
0
20
Результат переоцінки за
операціями хеджування
0
0
0
0
0
0
21
Накопичені курсові різниці
27
0
141 799
0
141 799
0
141 799
22
Відстрочені податки
32
0
109 673
0
109 673
0
109 673
23
Чистий дохід/(збиток), що
визначений безпосередньо у
складі власного капіталу
0
0
88 121
88 121
0
88 121
24
Прибуток/(збиток) за рік
0
109 673
88 121
197 794
0
197 794
25
Усього доходів/(збитків), що
визнані за рік
19 976
0
-19 976
0
0
0
26
Емісія акцій
26
0
0
0
0
0
0
27
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
0
0
0
0
0
0
27.1 Викуплені
26
0
0
0
0
0
0
27.2 Продаж
26
0
0
0
0
0
0
27.3 Анулювання
26
0
1 584
-1 584
0
0
0
28
Об'єднання компаній
0
0
-15 392
-15 392
0
-15 392
29
Дивіденди, за якими прийнято
35
рішення щодо виплати
16 413 486 1 187 842
134 556 17 735 884
0
17 735 884
30
Залишок на кінець дня 31
грудня звітного року
Примітки:
У рядку 15 вiдображена "Сума сплаченої частини прибутку за 2009 рiк вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України".
У рядку 28 вiдображено "Розподiл прибутку до резервних фондiв".
У рядку 29 вiдображена "Сума сплаченої частини прибутку за 2010 рiк вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України".

17.1

Керівник
Дерев'янко О.В. (044) 247-89-81
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний бухгалтер

М.М. Удовиченко
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Н.А. Потьомська
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності
З фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку можна ознайомитись на сайтi банку за адресою:
http://www.eximb.com/ukr/about/report/2011/

