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.
Член Правлiння - перший заступник
Голови Правлiння
(посада)

В.В. Кононихiна
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

20.07.2012
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2012 року
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 м. Київ, вул. 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 квартальної інформації
2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2.2. Квартальна інформація
розміщена на сторінці

20.07.2012
(дата)

http://www.eximb.com/ukr/about/
securities_report/2012/
в мережі Інтернет 20.07.2012
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб
X
2. Основні відомості про випущенні акції
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний
період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у
депозитарній системі України, послугами яких користується емітент
X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
8. Квартальна фінансова звітність емітента
X
9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
10. 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).
11. Примітки:
У звiтному перiодi акцiї товариством не випускались.
Облiгацiї товариством у звiтному перiодi не випускались.
Похiднi цiннi папери товариством не випускались.
Оскiльки 100 вiдсоткiв акцiй Банку належать державi, в банку не створено посади
корпоративного секретаря. Для органiзацiї iнформацiйного забезпечення та дiяльностi
Наглядової ради у банку створено вiддiл забезпечення роботи Наглядової ради та Правлiння.
Оскiльки банк - фiнансова установа що надає послуги, iнформацiя про обсяги виробництва та
реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї
вiдсутня.
Промiжна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку на дату складання звiту вiдсутня.
Цiльовi облiгацiї, виконання зобов"язань за якими забезпеченi об"єктами нерухомостi, у
звiтному кварталi не випускались.
Посадовi особи згоди на розкриття своїх паспортних данних не надавали.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних
осіб
3.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
А01 370608
3.3. Дата державної реєстрації
23.01.1992
3.4. Місцезнаходження
03150 м. Київ, вул. Горького, 127
3.5. Статутний капітал (грн.)
16446817658,82
3.6. Чисельність працівників (чол.)
4453
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12.0 - Iнше грошове посередництво
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі
100
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
3.10. Органи управління підприємства
Згiдно iз ст.7 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", органами управлiння
державного банку є наглядова рада i правлiння банку.
Наглядова рада є вищим органом управлiння державного банку, що здiйснює контроль за
дiяльнiстю правлiння банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштiв,
забезпечення їх повернення вкладникам i захисту iнтересiв держави як акцiонера державного
банку, а також здiйснює iншi функцiї, визначенi Законом.
Правлiння банку є постiйно дiючим виконавчим органом Банку, який здiйснює керiвництво
оперативною (поточною) дiяльнiстю Банку i несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи
згiдно зi Статутом та Положенням про Правлiння.
3.11. Посадові особи підприємства
Голова Правлiння - Удовиченко Микола Миколайович;
Головний бухгалтер - Потьомська Наталiя Анатолiївна;
Член Правлiння - перший заступник Голови Правлiння - Кононихiна Вiкторiя Валентинiвна;
Член Правлiння - заступник Голови Правлiння - Монастирська Свiтлана Миколаївна;
Член Правлiння - заступник Голови Правлiння - Бiлоус Вiталiй Володимирович;
Член Правлiння - Алєксєєва Ольга Миколаївна;
Член Правлiння - Мананнiков Андрiй Володимирович;
Член Правлiння - Миськiв Сергiй Миколайович;
Член Правлiння - Решетняк Оксана Анатолiївна;
Член Правлiння - Руда Вiкторiя Олександрiвна;
Член Правлiння - Марюхiн Володимир Миколайович;
Член Правлiння - Соколов Олександр Володимирович;
Голова Ревiзiйної комiсiї - Магута Роман Миколайович;
Член Ревiзiйної комiсiї - Заславський Олексiй Андрiйович;
Член Ревiзiйної комiсiї - Турiщева Вiкторiя Олександрiвна;

Члени наглядової ради, призначенi Постановами КМУ вiд 29.03.2010 №304, вiд 04.10.2010
№907:
Мярковський Анатолiй Iванович - Голова Наглядової ради;
Кушнiренко Олександр Миколайович;
Любченко Костянтин Валерiйович;
Рибак Сергiй Олександрович;
Харченко Сергiй Iванович;
Члени Наглядової ради, призначенi Указом Президента вiд 14.04.2010 №539/2010:
Акiмова Iрина Михайлiвна;
Гайдуцький Павло Iванович;
Портнов Андрiй Володимирович;
Федосов Вiктор Михайлович;
Хорошковський Валерiй Iванович.
3.12. Засновники підприємства
Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та
організацій
ДП АТ "Укрексiмбанк" лiзингова компанiя "Укрексiмлiзинг", код ЄДРПОУ: 25197943.
ТОВ "Ексiмлiзинг", код ЄДРПОУ: 34492788.

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери
емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується
емітент
6.1. Найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
6.2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00032112
6.4. Місцезнаходження
м.Київ, вул.Горького,127
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності
АВ № 493218
6.6. Дата видачі ліцензії
21.10.2009
6.7. Міжміський код та телефон
(044) 247-80-79
6.8. Факс
247-80-82
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку
Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
6.10. Опис
Дiяльнiсть зберiгача АТ "Укрексiмбанк"
6.1. Найменування
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
6.2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889
6.4. Місцезнаходження
м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-Г
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності
АВ № 498004
6.6. Дата видачі ліцензії
19.11.2009
6.7. Міжміський код та телефон
(044) 585-42-40
6.8. Факс
585-42-40
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку
Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
6.10. Опис
Юридична особа, що веде депозитарну дiяльнiсть

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність
8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" (АТ
"Укрексiмбанк"), сто вiдсоткiв акцiй якого належить державi, є однiєю з найбiльших
банкiвських установ України, конкурентоспроможною на внутрiшньому та мiжнародному
фiнансових ринках, зi стабiльним фiнансовим станом, бездоганною репутацiєю, квалiфiкованим
менеджментом i персоналом.
Станом на 01.07.2012 активи АТ "Укрексiмбанк" становили 75,5 млрд. грн., збiльшившись з
початку 2012 року на 0,6% або на 0,4 млрд. грн.
Обсяг кредитiв та заборгованостi клiєнтiв з початку 2012 року скоротився на 1,2% або на 0,5
млрд. грн. i станом на 01.07.2012 становив 42,4 млрд. грн.
Зобов'язання АТ "Укрексiмбанк" збiльшились з початку 2012р. на 0,8% або на 0,5 млрд. грн. i
станом на 01.07.2012 становили 57,8 млрд. грн.
Власний капiтал банку станом на 01.07.2012р. складає 17,7 млрд. грн., зменшившись з початку
2012 року на 0,05% або на 8,2 млн. грн.
Банк є найбiльшим у банкiвськiй системi України за обсягом статутного капiталу, другим за
обсягом власного капiталу, третiм за обсягом активiв та зобов'язань .
Фiнансовим результатом дiяльностi АТ "Укрексiмбанк" станом на 01.07.2012 є прибуток у сумi
44,1 млн. грн., що на 19,8% бiльше прибутку за аналогiчний перiод минулого року.

Звіт про фінансовий стан
(Баланс)
за 2 квартал 2012 року
Найменування статті

Звітний період

1
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках, у т.ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення коштів в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.:
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т.ч.:
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т.ч.:
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи, у т.ч.:
резерви під інші фінансові активи
Інші активи, у т.ч.:
резерви під інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття
Усього активів, у т.ч.:
в іноземній валюті
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у т.ч.:
в іноземній валюті
Кошти клієнтів, у т.ч.:
кошти юридичних осіб, у т.ч.:
в іноземній валюті
кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.:
в іноземній валюті
кошти фізичних осіб, у т.ч.:
в іноземній валюті

2

(тис.грн.)
Попередній
період
3

6276022
565762
0

8052004
580176
0

0

0

1852902
685896
31920
42397503
41919594
20003566
8330280
477909
327930
419816
15390576

1255945
532274
38605
42918982
42313878
20311002
9442428
605104
425194
391282
14623570

234490

229262

1441983

1372342

18251

18270

0
3707763
874679
63774
2240150
381311
12553
350147
1887

0
3088254
528505
63774
2247192
151981
12511
215491
1682

0

0

75542572
29872017

75098216
28794050

13283310
6121520
31909013
17720769
8821377
9386811
7046714
14188244
8847455

13850067
6910970
31681696
18158439
7990676
9224913
5950180
13523257
8334406

кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.:
в іноземній валюті
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т.ч.:
в іноземній валюті
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 групи вибуття
Усього зобов'язань, у т.ч.:
в іноземній валюті
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці
Незареєстровані внески до статутного капіталу
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу
Примітки: Д/н
20.07.2012 року
Дерев'янко О.В. (044) 247-89-81
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Керівник
Головний бухгалтер

1732082
722039
0
0
8422030
13199
0
25956
1055670
82736
3023023
0
57814937
35967686

1584133
716933
0
0
8113861
2673
0
44543
553624
102245
3013623
0
57362332
34781376

16446818
0
0
116283
146233
1018301
17727635
75542572

16413486
0
0
134556
143641
1044201
17735884
75098216

В.В. Кононихiна
(підпис, ініціали, прізвище)
Н.А. Потьомська
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2 квартал 2012 року
Звітний період

(тис.грн.)
Попередній період
за
відповідний
квартал
за
попередньо
відповідний
го року
квартал
наростаюпопередньог
чим
о року
підсумком з
початку
року
4
5
1812220
3609086
-1057767
-2002735

Найменування статті

за поточний
квартал

за поточний
квартал
наростаючим
підсумком з
початку року

1

2
1812833
-970304

3
3641352
-1917635

842529

1723717

754453

1606351

152955
-29445

296268
-56637

156186
-29603

295042
-55576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66763

110101

8779

38656

53514

91961

38630

75957

-21958

-10288

63536

99129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-747380

-1585524

-657649

-1503539

5

-853

-1063

-2012

-993

-5228

-35431

-59761

9

19

10

22385

Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід / (Чисті
процентні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з цінними паперами
в торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування
справедливої вартості
Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за
справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки через прибутки або
збитки
Результат від продажу цінних паперів у
портфелі банку на продаж
Результат від операцій з іноземною
валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів
інвестиційної нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час
первісного визнання фінансових активів за
процентною ставкою, вищою або нижчою,
ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час
первісного визнання фінансових
зобов'язань за процентною ставкою, вищою
або нижчою, ніж ринкова
Відрахування до резерву під знецінення
кредитів та коштів в інших банках
Відрахування до резерву під знецінення
дебіторської заборгованості та інших
фінансових активів
Знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі

банку до погашення
Відрахування до резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих
компаній
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що
триває
Прибуток/(збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування
Прибуток/(збиток)
Інший сукупний дохід
Переоцінка цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Переоцінка основних засобів та
нематеріальних активів
Результат переоцінки за операціями з
хеджування грошових потоків
Частка іншого сукупного прибутку
асоційованої компанії
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності,
що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток)
на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток)
на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток)
на одну просту акцію
Примітки: Д/н
20.07.2012 року
Дерев'янко О.В. (044) 247-89-81
(прізвище виконавця, номер телефону)

-15710
46341
-311819

18587
58053
-575891

-26524
9754
-251809

-27433
18198
-451998

0

0

0

0

34811
-10900

64285
-20200

29269
-9600

55399
-18600

23911

44085

19669

36799

0

0

0

0

23911

44085

19669

36799

-11914

-25898

20721

47205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
11997

0
18187

0
40390

0
84004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,09

3,86

1,72

3,74

2,09

3,86

1,72

3,74

Керівник
Головний бухгалтер

В.В. Кононихiна
(підпис, ініціали, прізвище)
Н.А. Потьомська
(підпис, ініціали, прізвище)

