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

Андреєвська В.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

22.04.2011
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2010 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
21665382
1.4. Місцезнаходження емітента
м.Київ Подiльський р-н 04070 м.Київ Борисоглiбська, буд.5, лiтера "А"
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 593-10-30 (044) 593-10-31
1.6. Електронна поштова адреса емітента
zagorodn@clhs.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

26.04.2011
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

77 Бюлетень.Цiннi папери України

27.04.2011

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.clhs.kiev.
ua
в мережі Інтернет 26.04.2011

(за наявності)

(адреса сторінки)

(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;

X
X
X
X
X

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.

X
X

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;

X
X

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.

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

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

X
X

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
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.
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.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
30. Примітки: п.1 є) - iнформацiя про органи управлiння не надається емiтентами -

X

X
X
X

акцiонерними товариствами;
п.7 - iнформацiя вiтсутня, дивiденди за звiтний рiк не виплачувась;
п.9 в) - iнформацiя вiдсутня, iншi цiннi папери, емiтентом не випускались;
п.9 ґ) - iнформацiя вiдсутня, викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався;
п.11 б) - iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента банкiвськими установами не
надається;
п.12 - iнформацiя вiдсутня, гарантiї третiх осiб за випусками боргових цiнних паперiв не
надавались;
п.29 - iнформацiя вiдсутня, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'зань за якими забезпечене
об'єктами нерухомостi, емiтентом не випускались;
п.9 г) - iнформацiя вiдсутня, похiднi цiннi папери банком не випускались;
п.11 г) - iнформацiя про обсяги виробництва, емiтентом, як фiнансовою установою, не
надається;
п.11 ґ) - iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї емiтентом, як фiнансовою
установою, не надається.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
АБ "Клiринговий Дiм"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
04070
3.1.5. Область, район
м.Київ Подiльський р-н
3.1.6. Населений пункт
м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Борисоглiбська, буд.5, лiтера "А"
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Серiя А01 №606730
3.2.2. Дата державної реєстрації
30.12.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Подiльська районна ум.Києвi Державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
439 692 500,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
439 692 500,00
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 областi
3.3.2. МФО банку

321024
3.3.3. Поточний рахунок
32003170401
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Vienna, Austria
3.3.5. МФО банку
д/н
3.3.6. Поточний рахунок
70-55.086.938
3.4. Основні види діяльності
65.12.0 - Iншi види грошового посередництва
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Вид діяльності
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
1
2
3
4
5
Банкiвська дiяльнiсть
171
02.11.2009
Нацiональний банк України
00.00.0000
Банкiвська лiцензiя Нацiонального банку України на право здiйснювати
банкiвськi операцiї, визначенi частиною першою та пунктами 5-11 частини
Опис
другої статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Лiцензiя
має необмежений строк дiї.
Банкiвська дiяльнiсть
171-4
02.11.2009
Нацiональний банк України
00.00.0000
Дозвiл Нацiонального банку України на право здiйснювати на пiдставi
банкiвської лiцензiї № 171 вiд 02.11.2009 р. банкiвськi операцiї, визначенi
Опис
пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статтi 47 Закону України
"Про банки i банкiвську дiяльнiсть" згiдно з додтком до цього дозволу. Дозвiл
має необмежений строк дiї.
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
АВ №493474 12.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв 20.10.2012
паперами (брокерська дiяльнiсть)
та фондового ринку
Лiцензiя видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на
Опис
право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з
торгiвлi цiнними паперами: брокерської дiяльностi.
Дiяльнiсть з тогiрвлi цiнними
АВ №493475 12.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв 20.10.2012
паперами (дилерська дiяльнiсть)
та фондового ринку
Лiцензiя видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на
Опис
право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з
торгiвлi цiнними паперами: дилерської дiяльностi.
Дiяльнсть з торгiвлi цiнними
АВ №493476 12.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв 20.12.2012
паперами (андеррайтинг)
та фондового ринку
Лiцензiя видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на
Опис
право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з
торгiвлi цiнними паперами: андеррайтингу.
Депозитарна дiяльнiсть:
АВ №493482 12.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв 20.10.2012
депозитарна дiяльнiсть зберiгача
та фондового ринку
цiнних паперiв
Опис
Лiцензiя видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на
Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної
дiяльностi: депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв.
Депозитарна дiяльнiсть: ведення
АВ №493467 18.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв 20.12.2012
власного реєстру власникiв iменних
та фондового ринку
цiнних паперiв
Лiцензiя видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на
право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної
Опис
дiяльностi: дiяльностi з ведення власного реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв АБ "Клiринговий Дiм".

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування
об'єднання:
Фонд
гарантування
вкладiв
фiзичних
осiб.
Місцезнаходження об'єднання: м.Київ, вул Ярославiв Вал, 32А.. Фонд є державною
спецiалiзованю установою, яка виконує функцiї державного управлiння у сферi гарантування
вкладiв фiзичних осiб.Фонд заснований з метою забезпечення захисту iнтересiв фiзичних осiб
- вкладникiв банкiв. АБ "Клiринговий Дiм", як банкiвська установа, що здiйснює залучення
депозитiв фiзичних осiб, є учасником цього фонду.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя українських банкiв. Місцезнаходження
об'єднання: м.Київ, вул. М.Раскової,15. Асоцiацiя українських банкiв (АУБ) створена в 1990
роцi як всеукраїнська недержавна, добровiльна, некомерцiйна органiзацiя. АУБ об'єднує
дiючi в Українi комерцiйнi банки та представлiє їх системнi iнтереси у вiдносинах з
Нацiональним банком, Верховною Радою, Адмiнiстрацiєю Президента, Кабiнетом Мiнiстрiв,
Державною податковою адмiнiстрацiєю, Верховним судом України, iншими державними та
недержавними установами та органiзацiями. Призначення АУБ полягає у прияннi розвитку
банкiвської системи України.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Український кредитно-банкiвський союз".
Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, Кловський узвiз, 9/2, кв.115. Асоцiацiю "Український
кредитно-банкiвський союз" (УКБС) створено з метою сприяння стабiльному розвитку i
дiяльностi банкiвської системи України, захисту прав та законних iнтересiв членiв УКБС,
надання їм всебiчної допомоги, забезпечення координацiї їх зусиль для вирiшення питань, що
стоять перед грошово-кредитною ситемою.
Найменування
об'єднання:
Асоцiацiя
"Українськi
Фондовi
Торговцi".
Місцезнаходження об'єднання: м.Днiпропетровськ, вул.Ленiна, 30. Асоцiацiя "Українськi
Фондовi Торговцi" (АУФТ) є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами. АУФТ є
саморегулiвною органiзацiєю професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, створеною
вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", членство в якiй є
необхiдною лiцензiйною умовою здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами.
Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв.
Місцезнаходження об'єднання: м.Київ, вул. Воровського, 22. Професiйна асоцiацiя
реєстратоiв i депозитарiїв (ПАРД) є добровiльною недержавною некомерцiйною
органiзацiєю, заснованою на засадах рiвноправностi, вiльного волевиявлення i спiльностi
iнтересiв своїх членiв, головними цiлями якої є: сприяння розвитку добросовiсної
конкуренцiї мiж суб'єктами фондового ринку в галузi ведення реєстрiв власникiв цiнних
паперiв, облiку руху цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi; iнформацiйна, методична i
технiчна пiдтримка членiв ПАРД тощо. АБ "Клiринговий Дiм" є членом ПАРД як
професiйний учасник фондового ринку, що здiйснює професiйну дiяльнiсть зберiгача цiнних
паперiв згiдно з Лiцензiйними умовами провадження дiяльностi на фондовому ринку. Н
Найменування об'єднання: Visa International мiжнародна платiжна система.

Місцезнаходження об'єднання: P.O.BOX 8999.San Francisco, CA 941128-8999. Visa
International Service Association - одна з найбiльших свiтових платiжних систем. Карти "Вiза"
приймаються до оплати в торгових точках бiльше 150 країн свiту. Членство АБ "Клiриновий
Дiм" у мiжнароднiй платiжнiй системi Visa International дає змогу надаваи широкий спектр
роздрiбних послуг клiєнтам банку.
Найменування об'єднання: ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа".
Місцезнаходження об'єднання: м.Київ, вул.Межигiрська, 1. ПрАТ "Українська мiжбанкiвська
валютна бiржа" здiйснює дiяльнсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку на пiдставi
вiдповiдної Лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та є фондовою
бiржею.
Найменування
об'єднання:
Мiжнародна
платiжна
система
S.W.I.F.T..
Місцезнаходження об'єднання: Avenue Adele 1-D-1310 La Huple-Belgium. S.W.I.F.T. є
провiдною мiжнародною органiзацiєю у сферi фiнансових телекомунiкацiй, що забезпечує
оперативну, безпечну i абсолютно надiйну передачу фiнансових повiдомлень по всьому свiту.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Перша Фондова Торгiвельна Система".
Місцезнаходження об'єднання: м.Київ, вул.Щорса, 31. Асоцiацiя <Фондове Партнерство>
(ранiше - Асоцiацiя ПФТС) створена в лютому 1996 року i на сьогоднiшнiй день є одним iз
найчисельнiших та найбiльш авторитетних об?єднань професiйних учасникiв ринку цiнних
паперiв, що отримало визнання серед представникiв органiв державної влади та iнвесторiв на
ринку цiнних паперiв, як в Українi, так i за її межами.
Асоцiацiя ставить своєю цiллю сприяння розвитку вiдкритого i рiвно-доступного фондового
ринку, забезпечення практики чесного ведення дiяльностi на фондовому ринку,
впровадження правил i стандартiв професiйної поведiнки, захист iнтересiв своїх членiв,
пiдтримання належного балансу мiж iнтересами членiв Асоцiацiї та iнвесторами.
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства
1
Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг"

Ознака
Дата визначення або
Рівень кредитного
рейтингового
поновлення
рейтингу емітента
агентства
рейтингової оцінки
або цінних паперів
(уповноважене,
емітента або цінних
емітента
міжнародне)
паперів емітента
2
3
4
уповноважене
Поновлення
UaBBB прогноз
рейтингове агентство рейтингової оцінки
стабiльний
емітента 16.12.2010

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Нацiональний банк України

00032106

Українська мiжбанкiвська
валютна бiржа

22877057

Кримська мiжбанкiвська
валютна бiржа

20727322

ТОВ "Бiржовi технологiї"

24257656

Місцезнаходження

м.Київ Печерський р-н р-н 01601
м.Київ вул.Iнститутська, 9
м.Київ Подiльський р-н р-н 04070
м.Київ вул.Межигiрська, 1
Автономна Республіка Крим д/н р-н
95017 м.Сiмферополь вул.Київська,
55/2
м.Київ Подiльський р-н р-н 04070
м.Київ вул.Притисько-Микiльська,5

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)
0
0
0
0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

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

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкрва чисельнiсть штатних працiвникiв особового складу - 186 осiб;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 17 осiб;
Фонд оплати працi - 13 857,2 тис. грн.
Кадрова полiтика Банку направлена на формування квалiфiкованого колективу з високим
рiвнем дiлової i корпоративної культури, здатного якiсно i оперативно вирiшувати поставленi
завдання. Для досягнення цiєї цiлi керiвництво АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" у 2010 роцi
планомiрно проводило роботу, направлену на пiдвищення професiйного рiвня працiвникiв,
оптимiзацiю органiзацiйної структури, пошук найбiльш ефективних форм i методiв роботи з
персоналом, розвиток внутрiшньої корпоративної структури.
Iснуюча кадрова полiтика Банку дає змогу стверджувати, що сформований колектив здатен
вирiшувати поставленi завдання, адекватно i оперативно реагувати на потреби клiєнтiв.

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
Андреєвська Вiкторiя Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
згода не надана
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", Голова Правлiння
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння АБ "КЛIРИГОВИЙ ДIМ" визначаються
Статутом та Положенням про Правлiння АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". Посадова особа не
надала згоду на розкриття паспортних даних та оприлюднення розмiру винагороди. Посадовi
особи емiтента не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Брижнiк Наталiя Георгiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
згода не надана
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", Голова Правлiння
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки заступникiв Голови Правлiння АБ "КЛIРИГОВИЙ ДIМ"
визначаються Статутом, Положенням про Правлiння

та органiзацiйною структурою АБ

"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та
оприлюднення розмiру винагороди. Посадовi особи емiтента не мають непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пугачов Сергiй Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
згода не надана
6.1.4. Рік народження**
1945
6.1.5. Освіта**
Вища.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АБ "Перший iнвестицiйний банк", заступник Голови Правлiння
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки заступникiв Голови Правлiння АБ "КЛIРИГОВИЙ ДIМ"
визначаються Статутом, Положенням про Правлiння

та органiзацiйною структурою АБ

"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та
оприлюднення розмiру винагороди. Посадовi особи емiтента не мають непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олеськiв Володимир Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
згода не надана
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", директор департаменту роздрiбного бiзнесу
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки заступникiв Голови Правлiння АБ "КЛIРИГОВИЙ ДIМ"
визначаються Статутом, Положенням про Правлiння

та органiзацiйною структурою АБ

"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та
оприлюднення розмiру винагороди. Посадовi особи емiтента не мають непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маркiна Олександра Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
згода не надана
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**

Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АБ "Перший iнвестицiйний банк", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки членiв Правлiння АБ "КЛIРИГОВИЙ ДIМ" визначаються
Статутом, Положенням про Правлiння та органiзацiйною структурою АБ "КЛIРИНГОВИЙ
ДIМ". Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та оприлюднення
розмiру винагороди. Посадовi особи емiтента не мають непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Правлiння - вiдповiдальний працiвник за здiйснення внутрiшнього фiнансового
монiторингу
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лисаченко Свiтлана Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
згода не надана
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" головний економiст вiддiлу консолiдованої звiтностi
6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки членiв Правлiння АБ "КЛIРИГОВИЙ ДIМ" визначаються
Статутом, Положенням про Правлiння

та вимогами, встановленими до вiдповiдального

працiвника за здiйснення внутрiшнього фiнансового монiторингу. Посадова особа не надала
згоду на розкриття паспортних даних та оприлюднення розмiру винагороди. Посадовi особи
емiтента не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Голова Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Титаренко Олег Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
згода не надана
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Iнпром", Директор
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Наглядової Ради АБ "КЛIРИГОВИЙ ДIМ" визначаються
Статутом

АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". Основне мiсце роботи посадової особи - ТОВ

"Iнпром", Директор. Голова Наглядової Ради винагороду не отримує. Посадова особа не
надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадовi особи емiтента не мають непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiтер Девiс
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
згода не надана
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Промислова група "МОНIЄР", Генеральний директор
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Наглядової Ради АБ "КЛIРИГОВИЙ ДIМ" визначаються
Статутом

АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". Основне мiсце роботи посадової особи - ТОВ

"Промислова група "МОНIЄР", Генеральний директор. Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. Члени Наглядової Ради винагороду не отримують. Посадовi
особи емiтента не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онуфрик Тарас Романович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
згода не надана
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент федерацiї лижного спорту України
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової Ради АБ "КЛIРИГОВИЙ ДIМ"
визначаються Статутом АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. Члени Наглядової Ради винагороду не отримують. Посадовi
особи емiтента не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
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 паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
згода не надана
6.1.4. Рік народження**
1939
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
36

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
КНЕУ, завiдувач кафедрою фiнансiв, професор, доктор економiчних наук
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової Ради АБ "КЛIРИГОВИЙ ДIМ"
визначаються Статутом АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. Основне мiсце роботи посадової особи - КНЕУ, завiдувач
кафедрою фiнансiв. Члени Наглядової Ради винагороду не отримують. Посадовi особи
емiтента не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федонiна Ольга Степанiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
згода не надана
6.1.4. Рік народження**
1942
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
29
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Пенсiонер.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї АБ "КЛIРИГОВИЙ ДIМ"
визначаються Статутом АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" . Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. Голова Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримуює. Посадовi
особи емiтента не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онищенко Микола Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
згода не надана
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "Родовiд Банк", радник тимчасового адмiнiстратора
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки заступникiв Голови Правлiння АБ "КЛIРИГОВИЙ ДIМ"
визначаються Статутом, Положенням про Правлiння

та органiзацiйною структурою АБ

"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та
оприлюднення розмiру винагороди. Посадовi особи емiтента не мають непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Голова Наглядової
Ради

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи
Титаренко Олег
Миколайович

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
згода на надана

Кількість за видами акцій
Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загально
кількості
акцій (у
відсотках)

25.07.2007

551
551

Усього

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

1,33

551

0

0

0

1,33

551

0

0

0

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи
ТОВ "Промислова
група "Монiєр"

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*
Не володiють

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
33240728

Місцезнаходження
м.Київ
Шевiченкiвський р-н
01001 м.Київ Мала
Житомирська, 9Б

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

Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

07.05.2004

20749

Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

данi вiдсутнi
Усього

0
20749

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
49,998

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
0
49,998

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

20749

0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

0
20749

0
0

0
0

0
0

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові
**Не обов"язково для заповнення

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові

27.04.2010
80,77
Черговi Загальнi збори були скликанi Наглядовою радою Банку.
Порядок денний:
1. Затвердження процедурних питань проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ".
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння про результати дiяльностi
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" за 2009 рiк.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї про результати
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" за 2009 рiк.
4. Прийняття рiшеня за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради про результати
дiяльностi АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" за 2009 рiк.
5. Затвердження звiту та висновку зовнiшнього аудитора.
6. Затвердження фiнансової звiтностi АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" за 2009 рiк та розподiлу
прибутку/збиткiв за 2009 рiк.
7.Затвердження внутрiшнiх Положень банку в новiй редакцiї, якi регламентують
дiяльнiсть АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", та кодексу корпоративного управлiння банку.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
Загальними Зборами було прийняте рiшення здiйснити покриття збиткiв за результатами
дiяльностi за 2009 рiк в сумi 28 406 тис.грн. за рахунок резервного фонду Банку.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові
X
08.09.2010
78,12

Позачерговi Загальнi збори скликанi Наглядовою радою банку.
Порядок денний:
1.Затвердження процедурних питань проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". Обрання лiчильної комiсiї.
2. Про змiну форми iснування акцiй АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" та переведення випуску
акцiй з документарної форми в бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску акцiй)
та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю, в тому числi:
- обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, затвердження умов
договору з ним;
- обрання зберiгача, у якого будуть вiдкриватись рахунки власникам акцiй;
- прийняття рiшення про припинення ведення реєстратором АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
власного реєстру власникiв акцiй товариства та затвердження дати припинення ведення
реєстру;
- призначення уповноваженої особи для здiйснення дiй, повязаних з переведенням
випуску акцiй документарної форми в бездокументарну форму.
3. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю.
4. Затвердження змiн до Статуту.
Загальними Зборами було затверджене Рiшення про дематерiалiзацiю, в тому числi:
- депозитарiєм, який обслуговує випуск акцiй обрано Приватне акцiонерне товариство
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв";
- зберiгачем, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперiа власникам акцiй
визначено "АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ",
- дата припинення ведення власного реєстру АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" - 15 грудня 2010
року.
У звязку з прийняттям Загальними зборами рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй,
затверджено внесення вiдповiдних змiн до Статуту Товариства.

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
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

Публiчне акцiонерне товариство "Банк
"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
Публічне акціонерне товариство
21665382
м.Київ Подiльський р-н 04070 м.Київ
Борисоглiбська, 5 лiт А
АВ №493467
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.11.2009
0445931036
0445931036
депозитарна дiяльнiсть: ведення власного
реєстра власникiв iменних цiнних паперiв
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" самостiйно веде
реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
Приватне акцiонерне товариство
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв"
Приватне акціонерне товариство
35917889
м.Київ Шевченкiвський р-н 04107 м.Київ
Тропiнiна, 7-Г
АВ №498005
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.11.2009
0445854240
0445854241
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних
паперiв
ПрАТ "ВДЦП" надає послуги депозитарiю
цiнних паперiв зберiгачу цiнних паперiв АБ
"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", а також послуги
щодо обслуговування емiсiї простих
iменних акцiї (у 2010 роцi випуск
переведено у бездокументарну форму
згiдно вимог чинного законодавства) та
iменних процентих облiгацiй АБ
"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ".
Вiдкрите акцiонерне товариство
"Нацiональний Депозитарiй України"
Відкрите акціонерне товариство
30370711
м.Київ Шевченкiвський р-н 01001 м.Київ
Б.Грiнченка, 3
АВ №189650
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.06.2006
0442791078
0443777016

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

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних
паперiв
НДУ надає послуги депозитарiю цiнних
паперiв зберiгачу цiнних паперiв АБ
"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
34619277
м.Київ Шевченкiвський р-н 01034 м.Київ
Прорiзна, 19-б
3886
Аудиторська палата України
26.10.2006
0442230250
0442788313
надання аудиторських послуг
ТОВ АФ "ПКФ Аудит-фiнанси" надає
аудиторськi послуги АБ "КЛIРИНГОВИЙ
ДIМ" та здiйснює аудиторську перевiрку
дiяльностi банку.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
16.04.1997
Опис
18.05.1998
Опис
23.07.1999
Опис
26.10.2000
Опис
07.05.2004
Опис
18.01.2007
Опис
05.06.2007
Опис
12.08.2008

Опис
20.10.2010

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
320/1/97

Найменування органу, що
зареєстрував випуск
3
ДКЦПФР

Міжнародн
ий
ідентифіка
ційний
номер
4
UA1000061
002

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальн
а вартість
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн.)
9
2 400 000,
000

5
6
7
8
Акції
Документарн
10 000,000
240
Іменні
а Іменні
прості
Торгiвля акцiями емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Цiннi папери емiтента в лiстингу на фондових бiржах не перебувають.
242/1/98
ДКЦПФР
UA1000061
Акції
Документарн
10 000,000
160
1 600 000,
002
Іменні
а Іменні
000
прості
Торгiвля акцiями емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Цiннi папери емiтента в лiстингу на фондових бiржах не перебувають.
323/1/99
ДКЦПФР
UA1000061
Акції
Документарн
10 000,000
357
3 570 000,
002
Іменні
а Іменні
000
прості
Торгiвля акцiями емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Цiннi папери емiтента в лiстингу на фондових бiржах не перебувають.
560/1/00
ДКЦПФР
UA1000061
Акції
Документарн
10 000,000
2211
22 110 00
002
Іменні
а Іменні
0,000
прості
Торгiвля акцiями емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Цiннi папери емiтента в лiстингу на фондових бiржах не перебувають.
256/1/04
ДКЦПФР
UA1000061
Акції
Документарн
10 000,000
2500
25 000 00
002
Іменні
а Іменні
0,000
прості
Торгiвля акцiями емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Цiннi папери емiтента в лiстингу на фондових бiржах не перебувають.
17/1/07
ДКЦПФР
UA1000061
Акції
Документарн
10 000,000
5532
55 320 00
002
Іменні
а Іменні
0,000
прості
Торгiвля акцiями емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Цiннi папери емiтента в лiстингу на фондових бiржах не перебувають.
230/1/07
ДКЦПФР
UA1000061
Акції
Документарн
10 000,000
30500
305 000 0
002
Іменні
а Іменні
00,000
прості
Торгiвля акцiями емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Цiннi папери емiтента в лiстингу на фондових бiржах не перебувають.
331/1/08
ДКЦПФР
UA4000043
Акції
Документарн
10 595,000
0
24 362 50
665
Іменні
а Іменні
0,000
прості
Збiльшення статутного фонду вiдбулося шляхом реiнвестицiї дивiдендiв за пiдсумками 2007 року.
Торгiвля акцiями емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Цiннi папери емiтента в лiстингу на фондових бiржах не перебувають.
925/1/10
ДКЦПФР
UA4000098
Акції
Бездокумента
10 595,000
0
0,000

Частка у
статутном
у капіталі
(у
відсотках)
10
0,57

0,39

0,86

5,33

6,03

13,33

73,49

0

0

271

Іменні
рна Іменні
прості
Випуск акцiї АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" було переєстровано у зв'язку з переведенням випуску акцiй в бездокументарну форму (дематерiалiзацiєю).
Торгiвля акцiями емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Цiннi папери емiтента в лiстингу на фондових бiржах не перебувають.

Опис

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстраці
ю випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінал
ьна
вартість
(грн.)

1
14.12.2007

2
991/2/07

3
ДКЦПФР

4
1 000,00
0

Опис

Форма
існування
та форма
випуску

Кількість у
випуску
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Процентна
ставка за
облігаціями (у
відсотках)

5
150000

6
7
Бездокумен 150 000 000,
тарна
000
Іменні
Випуск облiгацiй здiйснювався шляхом закритого (приватного) розмiщення.
Станом на 31.12.2010 р. весь випуск викуплений емiтентом.
Торгiвля облiгацiями АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" здiйснювалась на внутрiшнiх ринках.
Цiннi папери в лiстнгу на фондових бiржах не перебувають.

8
18

Термін
виплати
процентів
9
купонний
перiод - 91
день

Сума
виплачен
их
процентів
за звітний
період
(грн.)
10
0,00

Дата
погашенн
я
облігацій
11
15.03.2011

11.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
1

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстраці
ю випуску
2
-

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Номіналь
на
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(штук)

3
-

4
0,000

5
0

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Номіналь
на
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(штук)

3
-

4
0,000

5
0

Форма
існування та
форма випуску

6
Бездокументарна
Іменні
Емiсiї дисконтних облiгацiй АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" не здiйснювались.

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)
7
0,000

Дата
погашення
облігацій
8

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
1

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстраці
ю випуску
2
-

Форма
існування та
форма випуску

6
Бездокументарна
Іменні
Емiсiї цiльових (безпроцентних) облiгацiй АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" не здiйснювались.

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Найменування товару
(послуги), під який
здійснено випуск

Дата
погашення
облігацій

7
0,000

8
-

9

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів
(штук)
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
- Інше
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів
(штук)
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
- Інше
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у
звітному періоді
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
- Інше

200
200
0
0
83
83
0
0
1
1
0
0

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" зареєстровано НБУ 30 грудня 1996 року в формi закритого
акцiонерного товариства, як розрахунково-клiринговий банк при проведеннi торгiв на
Українськiй мiжбанкiвськiй валютнiй бiржi. В червнi 1998 року рiшенням засновникiв було
перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство Акцiонерний банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ".
Пiсля отримання повної банкiвської лiцензiї банк почав надавати повний спектр банкiвських
послуг.
Банк є унiверсальною банкiвською установою, що надає широкий спектр банкiвських послуг
згiдно з чинним законодавством та у вiдповiдностi до отриманої банкiвської лiцензiї та
письмового дозволу Нацiонального банку України (крiм операцiй по випуску, обiгу,
погашенню (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.
У 2009 роцi вiдповiдно до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" банк став
Публiчним акцiонерним товариством "Банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ".
На протязi року Банк надавав послуги фiзичним особам, зокрема: кредитування, прийняття
комунальних платежiв, прийняття платежiв вiд фiзичних осiб за придбання товарiв, отриманi
послуги, освiту, платежi до бюджету, виконання переводiв для фiзичних осiб за допомогою
систем: Western Union, Аваль-Експрес, Privat Money та iншi види платежiв.
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 у відповідності з
попереднім звітним періодом
Органiзацiйна структура банку наступна:
Загальнi збори акцiонерiв Банку - вищий орган управлiння Банку
До компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку належить прийняття рiшень щодо:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Банку;
2) внесення змiн до Статуту Банку;
3) анулювання викуплених акцiй;

4) змiни типу Банку;
5) розмiщення акцiй Банку, розмiщення iнших цiнних паперiв на суму, що перевищує 25%
вартостi активiв Банку;
6) збiльшення статутного капiталу Банку;
7) зменшення статутного капiталу Банку;
8) дроблення або консолiдацiю акцiй Банку;
9) затвердження положень про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Правлiння та
Ревiзiйну комiсiю Банку, а також внесення змiн до них;
10) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Банку, якщо iнше не передбачено Статутом
Банку;
11) затвердження рiчного звiту Банку;
12) розподiл прибутку i збиткiв Банку;
13) викупу Банком розмiщених ним акцiй;
14) форми iснування акцiй Банку;
15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;
16) питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв;
17) обрання Голови та членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або
трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової ради Банку;
18) припинення повноважень членiв Наглядової ради Банку;
19) обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку, прийняття рiшення про дострокове
припинення їх повноважень;
20) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове
припинення їх повноважень;
21) видiлу та припинення Банку, лiквiдацiю Банку, обрання лiквiдацiйної комiсiї,
затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що
залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
22) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту
Ревiзiйної комiсiї;
23) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Банку;
24) обрання комiсiї з припинення Банку;
25) за поданням Наглядової ради Банку прийняття рiшення про вчинення значного
правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
26) iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз Статутом
або положенням про Загальнi збори акцiонерiв Банку, винесених на розгляд Загальних зборiв
акцiонерiв Наглядовою радою Банку, Ревiзiйною комiсiєю Банку чи Правлiнням Банку.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження та змiна в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Банку, iнших внутрiшнiх документiв, затвердження яких не належить
до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення
та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв Банку або за пропозицiєю Правлiння Банку;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй;

5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв Правлiння Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення (усунення) Голови Правлiння вiд виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови
Правлiння Банку, членiв Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством
України;
13) обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного
законодавством;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв Банку, якi мають бути повiдомленi про
проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є зацiкавленiсть;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним, внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй Банку;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам Банку
щодо придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй.
До компетенцiї Наглядової ради також вiдноситься:
1)
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв Банку чи окремих вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв Банку;
2)
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй i представництв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
3)
прийняття рiшення про умови оплати працi та матерiального стимулювання членiв
Правлiння Банку;
4)
призначення i звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку та
вiдповiдального працiвника за здiйснення внутрiшнього фiнансового монiторингу Банку з
питань запобiгання легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом в
порядку, визначеному нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.
Кандидатура вiдповiдального працiвника Банку погоджується Нацiональним банком України;
5)
прийняття рiшення про органiзацiйну структуру i штатнi розписи апарату Банку,
фiлiй, вiддiлень i представництв Банку;

6)
призначення реєстрацiйної комiсiї та секретаря на Загальнi збори акцiонерiв, що
скликаються Наглядовою радою;
7)
уповноваження вiдповiдної особи на головування на Загальних зборах акцiонерiв;
8)
розробка умов договору про злиття (приєднання) або план подiлу (видiлу,
перетворення) Банку та затвердження його проекту;
9)
пiдготовка для акцiонерiв пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або
плану подiлу (видiлу, перетворення) Банку та затвердження їх проекту;
10)
затвердження проекту статуту Банку, створюваного в результатi злиття;
11)
здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв.
Наглядова Рада не може втручатися в поточну оперативну дiяльнiсть Банку.
Правлiння Банку - виконавчий орган Банку, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку,
формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе вiдповiдальнiсть за
ефективнiсть його роботи.
Профiльнi комiтети
Кредитний комiтет - розглядає питання, якi стосуються кредитних операцiй, депозитних
операцiй та операцiй з цiнними паперами (купiвля, продаж, переведення в iнший портфель
Банку) з пiдприємствами, органiзацiями, банками, небанкiвськими фiнансовими установами,
фiзичними особами суб'єктами пiдприємницької дiяльностi.
Тарифний комiтет - постiйно дiючий орган управлiння фiнансовими ризиками, який аналiзує
спiввiдношення собiвартостi послуг та ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв
Банку, вiдповiдає за полiтику Банку з питань операцiйних доходiв, визначає тарифи на
послуги Банку.
Комiтет з управлiння активами та пасивами - здiйснює аналiз фiнансових показникiв Банку та
надає вiдповiдним пiдроздiлам Банку або комiтетам рекомендацiї щодо усунення недолiкiв,
виявлених пiдчас аналiзу.
До регiональної мережi Банку станом на 31.12.2010 р. входять дев'ять безбалансових
вiддiлень:
- Рвненське вiддiлення в с.Городок Рiвненського району Рiвненської областi, вул.Барона
Штейнгеля, 139-а;
- Iршаське вiддiлення в смт.Iршанськ, Володарськ-Волинського району Житомирської
областi, вул.Лесi Українки, 2;
- вiддiлення "Днiпропетровське Регiональне управлiння" у м.Днiпропетровськ, вул.Артема, 4;
- вiддiлення "Запорiзьке Регiональне управлiння" у м.Запорiжжя, пр-т Ленiна, 129;
- вiддiлення "Черкаське Регiональне вiддiлення" у м.Черкаси, вул.Гоголя, 325;
- Хмельницьке вiддiлення у м.Хмельницький, вул.Соборна, 16;
- вiддiлення "Житомирське Регiональне управлiння" у м.Житомир, вул.Шевченка, 18-а;
- вiддiлення Одеське Регiональне управлiння" у м.Одеса, вул Успенська, 29;
- Сєвєродонецьке вiддiлення у м.Сєвєродонецьк Луганської обл., просп.Радянський, 59,
а ткож фiлiя "Кримська дирекцiя" у м.Сiмферополь, АР Крим, пров.Г.Аджимушкая, буд.6/13,
до складу якої входять вiсiм безбалансових вiддiлень:
- Сiмферопольське вiддiлення №1 у м.Сiмферополь, вул.Глiнки, 68;
- Сiмферопольське вiддiлення №2 у м.Сiмферополь, вул.Данилова, 43;
- Севастопольське вiддiлення у м. Севастополь, вул.Сенявiна, буд. 7;
- Севастопольське вiддiлення №1 у м.Севастополь,вул.Демiдова, 13;
- Севастопольське вiддiлення №2 у м.Севастополь, Комишовське шосе, буд. 71;
- Армянське вiддiлення ум. Армянськ, АР Крим, вул.Сiмферопольська, 8;
- Красноперекопське вiддiлення в м.Красноперекопськ, АР Крим, вул.Проектна, 1;

- Євпаторiйське вiддiлення у м.Євпаторiя АР Крим, вул.Дм.Ульянова, 90.
Протягом 2010 року Банк не створював дочiрнi пiдприємства.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом 2010 року АБ "Клiринговий Дiм" не отримував пропозицiї щодо реорганiзацiї з
боку третiх осiб.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Для здiйснення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i
зобов'язання Банку оцiнюються та облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення
(за первiсною або справедливою вартiстю).
При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично
сплачених за них коштiв, а зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на
зобов'язання.
При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв,
яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а зобов'язання за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Оцiнка активiв здiйснюється, виходячи з припущення, що дiяльнiсть Банку
продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо Банк плануватиме скорочення
масштабiв дiяльностi, то це буде вiдображено у фiнансовiй звiтностi.
Основнi принципи бухгалтерського облiку базуються на Мiжнародних стандартах фiнансової
звiтностi, Мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку, нацiональних Положеннях
(стандартах) бухгалтерського облiку України.
Статтi звiтностi, щодо яких облiкова полiтика не застосовувалася вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi - не має.
Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку на
кiнець останнього дня звiтного року.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi в тисячах гривень. Статтi в
iноземнiй валютi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у валютi України з перерахуванням її
за офiцiйним валютним курсом, установленим Нацiональним банком України на дату
складання звiтностi.
Операцiї вiдображаються в облiку у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi.
Облiкова полiтика Банку, за якою складена рiчна фiнансова звiтнiсть, базується на основних
принципах бухгалтерського облiку.
Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть у Банку ?рунтується на таких принципах:
- повне висвiтлення;
- превалювання сутностi над формою;
- обачнiсть;
- послiдовнiсть;
- безперервнiсть;
- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат.
Операцiї в Банку облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та
економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою.
Постiйно (iз року в рiк) Банк застосовує обрану облiкову полiтику. Змiна методiв облiку
можлива лише у випадках, передбачених Мiжнародними стандартами та нацiональними
Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України i потребує додаткового

об?рунтування й розкриття у фiнансовому звiтi.
В бухгалтерському облiку застосовуються методи оцiнок, вiдповiдно до яких активи та/або
дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться.
Цей принцип передбачає видiлення на окремих рахунках сумнiвних активiв та створення
резервiв пiд їх знецiнення на покриття втрат за сумнiвною заборгованiстю.
Для визначення фiнансового результату звiтного перiоду порiвнюються доходи звiтного
перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи i витрати
вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення,
незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв.
Вклади (депозити) розмiщенi (залученi) первiсно визнаються та оцiнюються в фiнансовому
облiку за собiвартiстю.
Запаси матерiальних цiнностей первiсно визнаються та оцiнюються за первiсною вартiстю
(собiвартiстю), включаючи витрати на доставку, податки, збори та iншi обов'язковi платежi
(окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються Банком).
Текст аудиторського висновку
ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та Правлiнню АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси" провела аудит рiчної фiнансової звiтностi АБ
"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (далi - Банк) за 2010 рiк, яка включає баланс станом на кiнець дня 31
грудня 2010 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт про
власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, опис важливих аспектiв облiкової
полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї
фiнансової звiтностi, що пiдготовлена у вiдповiдностi до Нацiональних Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку, Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення
фiнансової звiтностi банкiв України (затверджена Постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 27 грудня 2007 року № 480) та iнших вимог i рекомендацiй Нацiонального
банку України. 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 помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок,
якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi
результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi
до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв аудиту,
надання впевненостi та етики, прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту в Українi,
а також з врахуванням вимог та рекомендацiй Нацiонального банку України щодо
проведення аудиторських перевiрок банкiв України. Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки 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 судження
аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв
внаслiдок шахрайства i 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 суб'єкта
господарювання. Аудит включає також i оцiнку вiдповiдностi використаної 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
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Банку за 2010 рiк яка включає баланс станом на кiнець
дня 31 грудня 2010 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт
про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, опис важливих аспектiв
облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки, представляє достовiрно в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Банку станом на кiнець дня 31.12.2010 р. та його фiнансовi
результати на зазначену дату у вiдповiдностi до нормативних вимог щодо бухгалтерського
облiку та звiтностi в банкiвських установах України.
Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до нашого висновку, звертаємо увагу на суттєву
концентрацiю ресурсної бази за окремими контрагентами.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ РОЗДIЛУ II ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПIДГОТОВКИ АУДИТОРСЬКИХ
ВИСНОВКIВ, ЯКI ПОДАЮТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА
ФОНДОВОГО
РИНКУ
ПРИ
РОЗКРИТТI
IНФОРМАЦIЇ
ЕМIТЕНТАМИ
ТА
ПРОФЕСIЙНИМИ УЧАСНИКАМИ ФОНДОВОГО РИНКУ
Виходячи з вимог Роздiлу II Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi
подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi
iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (затверджено
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N
1528) "Пiдготовка аудиторського висновку, що подається до Комiсiї, при розкриттi
iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" надаємо наш
висновок щодо питань, якi викладенi нижче.
Iнформацiя за видами активiв, якi класифiкованi за ознакою лiквiдностi, розкрита Банком
вiдповiдно до вимог нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку, Iнструкцiї
про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України (затверджена
Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27 грудня 2007 року № 480) та
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдне розкриття наведено у балансi
Банку, примiтках з 4 по 11 до рiчної фiнансової звiтностi.
Iнформацiя про зобов'язання розкрита Банком вiдповiдно до вимог нацiональних (положень)
стандартiв бухгалтерського облiку, Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення

фiнансової звiтностi банкiв України (затверджена Постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 27 грудня 2007 року № 480) та мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi. Вiдповiдне розкриття наведено у балансi Банку, примiтках з 12 по 17 та в 29 до
рiчної фiнансової звiтностi.
Структура активiв та пасивiв в розрiзi строкiв погашення наведена у примiтцi 27 до рiчної
фiнансової звiтностi Банку за 2010 рiк. Данi таблицi "Аналiз фiнансових активiв та
зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення" за звiтний рiк
свiдчать про кумулятивне негативне значення розриву мiж фiнансовими активами та
зобов'язаннями у часовому промiжку до трьох мiсяцiв. Наведенi данi свiдчать про наявнiсть
певної незбалансованостi за строками погашення та розмiщення активiв i зобов'язань Банку.
При цьому управлiння строковими розривами Банком здiйснюється в рамках внутрiшнього
нормативного поля на постiйнiй основi шляхом розгляду вiдповiдної управлiнської звiтностi
та прийняття рiшень, спрямованих на забезпечення управлiння активами та пасивами,
оптимального рiвня лiквiдностi та мiнiмiзацiю банкiвських ризикiв. З огляду на дiяльнiсть
Банку та джерела його фондування, наявнi вiд'ємнi розриви вважаються Банком
припустимими та такими, що не несуть загрози для стану лiквiдностi.
Якiсть управлiння активами i пасивами Банку, на думку аудиторiв, прийнятна та забезпечує
належне статутним та нормативним вимогам виконання Банком функцiй унiверсальної
банкiвської установи.
Структура капiталу, що склалася на кiнець звiтного року, не мiстить ознак загрози фiнансової
стiйкостi, а його абсолютний розмiр вiдповiдає нормативним вимогам щодо його розмiру.
Принципи формування фондiв та резервiв Банку вiдповiдають вимогам чинного
законодавства України, у тому числi вимогами нормативно-правових актiв Нацiонального
банку.
За станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року регулятивний капiтал Банку, розрахований у
вiдповiдностi iз вимогами Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi,
затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 28 серпня 2001 року №368, з урахуванням
коригуючих проведень, складає 469 902 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв Банку в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема
Статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. Так, за
станом на звiтну дату вартiсть чистих активiв Банку, як акцiонерного товариства є бiльшою,
нiж величина статутного капiталу та мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановленого
законом для акцiонерних товариств.
За станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року балансовий капiтал Банку становить 563 833
тис. грн. Статутний капiтал банку станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року складає 439 692
тис. грн. Статутний капiтал Банку є повнiстю оплаченим, що вiдповiдає даним установчих
документiв.
Банк дотримується економiчних нормативiв регулювання дiяльностi комерцiйних банкiв, якi
визначенi Iнструкцiю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженою
Постановою Правлiння НБУ вiд 28 серпня 2001 року № 368. Протягом звiтного перiоду
фактичнi значення нормативiв задовольняли нормативнi вимоги Нацiонального банку
України.
Доходнiсть активiв Банку розкрита у Звiтi про фiнансовi результати, примiтках 20 - 25 до
рiчної фiнансової звiтностi. Iнформацiя щодо фiнансового результату дiяльностi розкрита
Банком у Звiтi про фiнансовi результати.
Iнформацiя щодо кiлькiсної оцiнки ризику банкiвських операцiй та операцiй з пов'язаними
сторонами розкрита у примiтках 27 та 31 рiчної фiнансової звiтностi.
Iнформацiя про дiї, якi вiдбувались протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-

господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв,
зокрема визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок", в разi наявностi таких, розкрита у Загальнiй iнформацiї про Банк, що
надана у складi рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк.
Директор з аудиту банкiв аудиторської фiрми
"ПКФ Аудит-фiнанси"
С.В. Бiлобловський
(сертифiкат на право здiйснення аудиту банкiв № 00072,
свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв банкiв Нацiонального банку України №
0000037)
АФ "ПКФ Аудит-фiнанси" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр
суб`єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.10.2006 р. № 3886, видане за рiшенням Аудиторської
палати України 26.10.2006 р. №167/3, чинне до 26.10.2011 р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних
паперiв № АБ 000952 вiд 20.10.2009 р.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи №128060, видане Шевченкiвською
районною в м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю вiд 28.09.2006 року за № 1 074 105 0002
019892. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 34619277.
05 квiтня 2011 року
вул. Прорiзна 19-б, мiсто Київ, Україна, 01034
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; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
положення на ринку; інформацію 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 в
загальному об'ємі постачання
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" є унiверсальною банкiвською установою i вже понад 14 рокiв
успiшно здiйснює свою дiяльнiсть на грошово - кредитному ринку України та за її межами.
Банк надає широкий спектр банкiвських послуг згiдно з чинним законодавством та у
вiдповiдностi до отриманої банкiвської лiцензiї i письмового дозволу НБУ. Дiяльнiсть Банку
здiйснюється з дотриманням усiх обов'язкових економiчних нормативiв, встановлених
Нацiональним банком України.
Основним стратегiчним напрямом дiяльностi Банку є обслуговування клiєнтiв юридичних
осiб. Постiйно зростаюча база контрагентiв юридичних осiб, збiльшення їх залишкiв на
депозитних рахунках, переважна частка в кредитно-iнвестицiйному портфелi банку кредитiв
юридичним особам - все це є наслiдками полiтики Банку нацiленої на створення якомога
сприятливiших умов для плiдної спiвпрацi зi своїми давнiми, новими та потенцiйними

клiєнтами.
На протязi року Банк надавав послуги фiзичним особам, зокрема: кредитування, прийняття
комунальних платежiв, прийняття платежiв вiд фiзичних осiб за придбання товарiв, отриманi
послуги, освiту, платежi до бюджету, виконання переводiв для фiзичних осiб за допомогою
систем: Western Union, Аваль-Експрес, Privat Money та iншi види платежiв.
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" має багаторiчний досвiд роботи на фондовому ринку з надання
депозитарних послуг зберiгача цiнних паперiв. Серед переваг Банку, як зберiгача, можна
видiлити: оптимальнi тарифи на депозитарнi послуги, гнучка та пiльгова система
обслуговування, великий досвiд та активна позицiя Банку на фондовому ринку.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання
або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi пять рокiв емiтентом були здiйсненi вкладення в наступнi необоротнi активи:
- будiвлi та споруди - 110 821 276,18 грн.
- транспортнi засоби - 2 694 285,40 грн.
- основнi засоби - 12 972 656,14 грн.
- iншi нематерiальнi активи- 1 290 900,37 грн.
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
Станом на 31.12.2010 р. загальна вартiсть основних засобiв АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
складає 120 226,885 тис.грн.
В тому числi - власнi основнi засоби виробничого призначення: будiвлi та споруди - 106
945,840 тис.грн.; машини та обладнання - 4 187,23 тис.грн.; транспортнi засоби - 1 568,708
тис.грн.; iншi - 76,160 тис.грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв становить 135 536,847 тис.грн., ступiнь їх зносу складає
14,56%, сума нарахованого зносу становить 19 736,493 тис.грн. Обмежень на використання
майна немає. Перегляд норм амортизацiї та строку корисного використання основних засобiв
протягом 2010 року Банк не здiйснював.
Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням головного офiсу АБ "Клiринговий Дiм"
(м.Київ, вул. Борисоглiбська, буд.5 А), фiлiї "Кримська дирекцiя" АБ "Клiринговий Дiм"
(м.Сiмферополь, пров.Г.Аджимушкая, буд.6/13) та вiддiлень банку.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Протягом 2010 року Банком удосконалювалась система контролю за ризиками. Основним
ризиком, притаманним Банку визнано ризик лiквiдностi. Тому, контроль за його станом
проводиться щоденно. У разi виникнення загрози банкiвськiй лiквiдностi, на основi системи
економiчного моделювання приймаються управлiнськi рiшення нацiленi на недопущення
кризи лiквiдностi. Наступнi по значимостi є кредитний та вiдсотковий ризик, контроль за

якими ведеться щомiсяця. Не рiдше 1 разу в мiсяць даннi про стан ризику лiквiдностi та
вiдсоткового ризику доводяться до членiв КУАП. Кредитним комiтетом визначається рiвень
кредитного ризику та сума страхових резервiв пiд активнi операцiї Банку.
Банк тримає пiд контролем також i iншi види ризикiв, вплив яких є не таким iстотним на
сьогоднiшнiй день. Не рiдше 1 разу в квартал вiддiлом контролю за ризиками готується
аналiтична записка щодо стану цих ризикiв. А саме:
- кiлькiсна оцiнка валютного ризику розраховується в основних валютах;
- цiннi папери оцiнюються з точки зору ринкового та iнвестицiйного ризикiв;
- на пiдставi внутрiшньої та зовнiшньої iнформацiї оцiнюється ризик репутацiї банку;
- виходячи з балансових показникiв оцiнюється ризик концентрацiї;
- стратегiчний ризик визначається на пiдставi виконання квартальних планiв банку;
- на основi iншої внутрiшньої iнформацiї описуються операцiйно-технологiчнi та юридичнi
ризики.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення законодавства
Протягом 2010 року Банком були сплаченi штрафнi санкцiї в розмiрi 3 706,52 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Враховуючи деяку стабiлiзацiю вiтчизняної економiки та вiдновлення довiри вкладникiв,
обсяг ресурсної бази Банку в 2010 роцi було збiльшено.
Так зобов'язання збiльшились на 33,5% або на 735 555 тис. грн. за рахунок:
- коштiв юридичних осiб на 617 164 тис. грн. або на 44,8 %;
- коштiв фiзичних осiб на 180 206 тис. грн. або на 60,8 %;
- коштiв iнших банкiв на 80 151 тис. грн. або на 82,7 %.
Власний капiтал Банку за звiтний рiк збiльшився на 64 311 тис. грн., або на 12,9 % i станом
на кiнець дня 31.12.2010 склав 563 833 тис. грн.
Економiчною основою капiталу Банка є статутний капiтал. Зареєстрований та сплачений
статутний капiтал Банку складає 439 692,5 тис. грн. i складається iз простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 10,595 тис. грн. кожна.
Банк протягом року дотримувався нормативу адекватностi (платоспроможностi). Значення
цього показника на кiнець 2010 року становить 16,53 % (нормативне значення >10%).
Показники лiквiдностi протягом року витримувалися у межах нормативних значень та на
кiнець 2010 року склали:
- Н4 миттєва лiквiднiсть - 52,06 % (нормативне значення >20%)
- Н5 поточна лiквiднiсть - 52,14 % (нормативне значення >40%)
- Н6 короткострокова лiквiднiсть - 87,10 % (нормативне значення >60%)
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 31.12.2010 року Банк iнфоррмацiя щодо укладених протягом звiтного року, але ще
не виконаних договорiв, вiдсутня.
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)

В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" дiє програма фiнансового оздоровлення i банк
користується кредитом рефiнансування вiд Нацiонального банку України. Проте, банк у
найближчiй перспективi сподiвається на дострокове виконання програми фiнансового
оздоровлення та погашення кредиту НБУ. Рiвень, на який вийшов банк станом на 01.01.2011
свiдчить про повне вiдновлення довiри до банку з боку клiєнтiв i вiдновлення до кризових
обсягiв залучень клiєнтських коштiв. Тому, процес стабiлiзацiї можна вважати здiйсненим.
У 2011 роцi АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", як i ранiше, передбачає пiдвищення
конкурентоспроможностi шляхом розвитку традицiйних та iнновацiйних послуг на основних
сегментах фiнансового ринку, оптимiзацiї каналiв їх доставки клiєнтам, вдосконалення усiх
складових розвитку для забезпечення росту ринкової вартостi Банку як стабiльного
унiверсального фiнансового iнституту, здатного займати лiдируючi позицiї в банкiвський
системi України.
На 2011 рiк Банк ставить собi за мету досягнення таких цiлей:
Загальнокорпоративнi фiнансовi цiлi:
- збiльшення балансового капiталу до 602 млн. грн.
- отримання прибутку не менше 38 млн. грн.
Загальнокорпоративнi не фiнансовi цiлi:
- Стати фiнансовим iнтегратором для промислових пiдприємств шляхом покращення
обслуговування на взаємовигiдних умовах.
- На базi створеного власного процесiнгового центру, розробити лiнiйку продуктiв
привабливих для клiєнтiв банку.
- Прискорений розвиток бiзнесу послуг фiзичним особам, VIP-секторiв корпоративного i
iндивiдуального бiзнесiв.
- Розвиток iнновацiйних послуг.
Ключовими факторами успiху Банку в досягненнi поставлених цiлей є:
- пiдвищення якостi системи стратегiчного планування та оперативного управлiння Банком;
- забезпечення швидкостi реакцiї на змiни ринкових умов;
- якiсна змiна системи взаємовiдносин з клiєнтами;
- розробка та реалiзацiя ефективної кредитної, тарифної полiтики;
- надання клiєнтам пакету сучасних банкiвських послуг високої якостi;
- розвиток випереджаючими темпами сучасних iнформацiйних технологiй;
- реалiзацiя ефективної маркетингової полiтики, узгодженої за бiзнес-напрямками та
регiонами;
- побудова мережi Банку на принципах самоокупностi кожного окремого пiдроздiлу та
прибутковостi Банку в цiлому, здатної ефективно конкурувати на регiональних ринках
України.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» переважно нацiленi на вивчення
ринкової ситуацiї, вивчення пропозицiї та попиту на банкiвськi послуги з метою створення
бiльш привабливих умов для iснуючих та потенцiйних клiєнтiв банку. З цiєю метою
здiйснюється розробка та запровадження нових банкiвських продуктiв та програм,
вивчаються та запроваджуються новi iнформацiйнi технологiї, що дають можливсть
пiдвищити рiвень сервiсу для iснуючих та потенцiйних клiєнтiв банку.
Згiдно з рiшенням Конкурсної комiсiї з вiдбору банкiв, якi здiйснюють виплату пенсiй та
грошової допомоги вiд 07.12.2010р., АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» в черговий раз визнаний

одним з переможцiв конкурсу та уповноважений обслуговувати пенсiонерiв i одержувачiв
грошової допомоги в 2011р.
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 31.12.2010 р. Банк виступав стороною 29 справ майнового та немайнового
характеру, загальна сума позовних вимог за якими становить 79 662 тис.грн. З них 26 справ
майнового характеру та 3 справи немайнового характеру. Предметом бiльшостi позовiв
майнового характеру є стягнення Банком простроченої заборгованостi з юридичних та
фiзичних осiб. Судовi справи знаходяться на розглядi в судах рiзних iнстанцiй.
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
Основним напрямком розвитку Банку в 2010 роцi було збiльшення ресурсної клiєнтської
бази. Для подолання наслiдкiв свiтової кризи банк сконцентрував свої зусилля на змiцнення
фiнансового стану, виконання програми фiнансового оздоровлення, вiдновлення довiри
клiєнтiв. Таким чином, у 2010 вiдбулося:
- Збiльшення чистих активiв у порiвняннi з 2009 роком на 30% або на 799 866 тис. грн.., в т.ч.
за рахунок збiльшення чистого кредитно-iнвестицiйного портфелю на 10% або на 228 600
тис. грн.;
- Збiльшення зобов'язань на 34% або на 735 555 тис. грн.;
- Збiльшення балансового капiталу на 13% або на 64 311 тис. грн. (в т. ч. прибуток звiтного
року склав 64 151 тис. грн.)
Зростання активiв Банку в порiвняннi з 2009 роком вiдбулося, перш за все, через збiльшення
розмiщень коштiв на рахунках НОСТРО.
Так кошти до запитання в iнших банках, скоригованi на суму сформованого резерву, на
кiнець 2010 року склали 865 450 тис. грн. або 24,8 % чистих активiв банку. Проте переважна
частка в структурi чистих активiв Банку залишається за кредитно - iнвестицiйним портфелем.
Так станом на 01.01.2011 року питома вага кредитно - iнвестицiйного портфелю складає 69,3
% чистих активiв банку, що на 228 634 тис.грн. бiльше нiж у 2009 роцi.
Завдяки покращенню ресурсної бази за рахунок клiєнтських коштiв, Банк в 2010 роцi
зменшив зобов'язання перед Нацiональним банком України на 155 660 тис. грн.
Таким чином загальний обсяг зобов'язань Банку станом на 01.01.2011 склав 2 930 207 тис.
грн.
Найбiльшу питому вагу в структурi пасивiв Банку склали:
- кошти юридичних осiб - 1 995 749 тис. грн.;
- капiтал - 563 833 тис. грн.
В спiльному проектi незалежного нацiонального рейтингового агентства «Кредит-рейтинг» i
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рокiв розвитку», в 2010 роцi АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» зайняв однi з лiдируючих позицiй
серед банкiв України з українським i зарубiжним капiталом по фiнансовим показникам за
перiод 2000 - 2009 рр. (активи банку, депозити юридичних i фiзичних осiб, кредити
юридичних осiб, фiнансовий результат).
Результати рейтингу пiдтверджують, що впродовж багатьох рокiв АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ»

зберiгає статус надiйної i стабiльної фiнансової установи, довiру клiєнтiв i партнерiв, що в
черговий раз свiдчить про правильнiсть обраної стратегiї розвитку, яка дає Банку стабiльнi
конкурентнi переваги i можливiсть примножувати стiйкi ринковi позицiї.

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

Власні основні засоби (тис.
грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
120 061,652
115777,940
109 259,102
106945,840
9 191,620
7 187,230
1 463,041
1 568,707
147,888
76,159
19,873
22,413
0,000
0,000
19,873
22,413
0,000
0,000
0,000
0,000
120 081,525
115800,354

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
6 138,501
4 448,944
6 108,501
4 448,944
0,000
0,000
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6 138,501
4 448,944

Основні засоби, всього
(тис. грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
126 200,153
120226,884
115 367,603
111394,784
9 191,610
7 187,233
1 493,041
1 568,708
147,888
76,159
19,873
22,413
0,000
0,000
19,873
22,413
0,000
0,000
0,000
0,000
126 220,026
120249,298

Первiсна варiтсть осноних засобiв становить 135 536,847 грн., ступiнь зносу
складає 14,56%, сума нарахованого зносу становить 19 736,493 тис. грн.

Опис

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
мiжбанкiвський кредит
мiжбанкiвський кредит
мiжбанкiвський кредит
мiжбанкiвський кредит
мiжбанкiвський кредит
мiжбанкiвський кредит
мiжбанкiвський кредит
мiжбанкiвський кредит
мiжбанкiвський кредит
мiжбанкiвський кредит
мiжбанкiвський кредит
мiжбанкiвський кредит
мiжбанкiвський кредит
мiжбанкiвський кредит
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

130 022,000

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)
X

20.12.2010
13.12.2010
17.12.2010
27.12.2010
30.12.2010
27.12.2010
16.12.2010
16.12.2010
30.12.2010
29.12.2010
27.12.2010
28.12.2010
17.12.2010
22.12.2010
X

11 942,000
7 962,000
4 777,000
15 923,000
22 203,000
7 962,000
4 777,000
4 777,000
6 369,000
7 962,000
7 962,000
15 860,000
3 584,000
7 962,00
0,000

1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,1
1
9,01
1
X

10.01.2011
13.01.2011
17.01.2011
17.01.2011
10.01.2011
11.01.2011
12.01.2011
12.01.2011
06.01.2011
12.01.2011
18.01.2011
18.01.2011
11.01.2011
19.01.2011
X

X

0,000

X

X

X

0,000

X

X

Дата
погашення
X

за сертификатами 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

X

0,000

X

X

X

0,000

X

X

X

0,000

X

X

X

0,000

X

X

X
29 757,000
X
X
0,000
X
X
2 770 448,000
X
X
2 930 207,000
X
Весь випуск облiгацiй АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" станом на
31.12.2010 р. викуплено емiтентом.

X
X
X
X

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникненн
я події
1
04.10.2010

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
06.10.2010

Вид інформації
3
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
2008
2
1
2
2009
2
1
3
2010
2
1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше
(запишіть)
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?

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
(запишіть)

Так
X

Ні
X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
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
Інше
Прийняття рiшення про переведення в бездокументану форму
(запишіть)
(дематерiалiзацi) випуску акцiй АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні) ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
1
2
3
4
5
6

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)
4
0
0
1
3
2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 34
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний

Ні
X
X
X
X

Інші
(запишіть)
Інші
(запишіть)

В складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено
В складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено

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
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інші
Iншi данi вiдсутнi
(запишіть)

Ні
X
Х
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
1
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
2
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
3
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
4
Відсутність конфлікту інтересів
X
5
Граничний вік
X
6
Відсутні будь-які вимоги
X
Інші (запишіть)
7
X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
Iншi данi вiдсутнi
(запишіть)

Ні
X
X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 4 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
1 Члени правління (директор)
ні
ні
ні
2 Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
3
ні
ні
ні
ради)
4 Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
5 Секретар правління
ні
ні
так
6 Секретар загальних зборів
так
ні
ні
7 Секретар наглядової ради
ні
так
ні
8 Корпоративний секретар
ні
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за
9
ні
ні
ні
роботу з акціонерами
10 Інше (запишіть)
так
так
так
Секретарiат Банку
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
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнестак
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
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
так
так
ні
ні
ради
Обрання та відкликання членів наглядової
так
так
ні
ні
ради
Обрання та відкликання голови та членів
так
ні
ні
ні
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів правління

Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

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
1
2
3
4
5
6
7
8

Ні
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган (правління)
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
У Банку також iснують положення про структурнi пiдроздiли та
Інше
положення, що регламентують здiйснення банкiвських операцiй та
(запишіть)
послуг вiдповiдно до наявних лiцензiй.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
Документи
Інформаці
пресі,
надаються
Копії
я
оприлюдн
для
докумен розміщуєт
Інформація
юється в ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
загальнод
ня
надають
власній
ться на
оступній
безпосеред
ся на
інтернетзагальних
базі даних
ньо в
запит
сторінці
зборах
ДКЦПФР акціонерно акціонер акціонерн
про ринок
му
а
ого
цінних
товаристві
товариства
паперів

1

2

3

4

5

6

Фінансова
звітність,
результати
діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотків та більше
статутного
капіталу
Інформація про
склад органів
управління
товариства
Статут та
внутрішні
документи
Протоколи
загальних зборів
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
Акцонерне товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора
(запишіть)

Ні
X
X
X

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
Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi здiйснюється також
(запишіть)
Нацiональним банком України.
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
Iншi причини вiдсутнi
(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
1 Випуск акцій
X
2 Випуск депозитарних розписок
X
3 Випуск облігацій
X
4 Кредити банків
X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
6
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
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
X
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) так
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
У 2010 роцi випуск простих iменних акцiй АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
згiдно вимог чинного законодавства було переведено у бездокументарну
форму. Глобальний сертифiкат було депоновано в Депозитарiї ПрАТ
Інше
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", код за ЄДРПОУ 35917889,
(запишіть)
Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ
№498004 вiд 19.11.2009 р., зберiгачем, у якого емiтент вiдкрив рахунки в
цiнних паперiа власникам акцiй, Загальними зборами акцiонерiв
визначено "АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ".
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 27.04.2010; яким органом
управління прийнятий: Загальними Зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином
його оприлюднено: Iнформацiю про прийняття Корпоративного кодексу було оприлюдено
на сторiнцi емiтента www.clhs.kiev.ua
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у
вашому акціонерному товаристві?
У своїй дяльностi Банк дотримується принципiв, визначених Кодексом корпоративного

управлiння, а саме: принципiв захисту iнтересiв акцiонерiв, вкладникiв та iнших зацiкавлених
осiб, принципи прозоростi прийняття рiшень, вiдповiдальностi керiвникiв Банку та
iнформацiйної вiдкритостi.Банк забезпечує та гарантує захист прав та законних iнтересiв
акцiонерiв, рiвне ставлення до всiх акцiонерiв незалежно вiд того, чи є акцiонер резидентом
України або нерезидентом, вiд кiлькостi акцiй, якими вiн володiє, та iнших факторiв.
Наглядова Рада та Правлiння постiйно спiвпрацюють з метою досягнення Банком найкращих
результатiв дiяльностi Банк забезпечує своєчаснiсть розкриття iнформацiї, визначеної
Законодавством та Кодексом корпоративного управлiння.З метою захисту прав та законних
iнтересiв акцiонерiв Банк забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професiйний
контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку.

Баланс
за станом на 01.01.2011 року
Рядок
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
2
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

Примітки
3

Звітний рік
4

(тис.грн.)
Попередній рік
5

4
5

942 682
0

356 273
0

6

0

0

7
8
9
10
11
12

129 592
2 251 004
40 949
0
0
0

86 882
2 106 005
22
0
0
0

188

180

13
14
15
16

0
0
124 518
4 094
1 013

9 699
0
129 395
5 030
688

17

0

0

3 494 040

2 694 174

22
23
24
25

338 069
2 472 270
0
0
0
29 757
348
1 268
1 867
86 628

413 577
1 674 899
0
0
0
16 436
36
703
2 373
86 628

17

0

0

2 930 207

2 194 652

439 692
64 151
59 990

439 692
-28 406
88 236

0

0

18
19
20
21

26
27

34
Частка меншості
35
Усього власного капіталу та частка меншості
36
Усього пасивів
Примітки: відсутні

Мартюк Л.М., 593-10-30
(прізвище виконавця, номер телефону)

0
563 833
3 494 040

0
499 522
2 694 174

Керівник

В.О.Андреєвська
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

О.О.Маркiна
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Звіт
про фінансові результати
за 2010 рік
Найменування статті
2
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Процентні доходи
Процентні витрати
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від торгових операцій з цінними паперами
4
в торговому портфелі банку
5
Результат від операцій з хеджування
Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
6
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах
7
Результат від торгівлі іноземною валютою
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
8
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
9
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
10
нерухомості
11
Результат від переоцінки іноземної валюти
12
Резерв під заборгованість за кредитами
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
13
продаж
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
14
банку на продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
15
погашення
16
Резерви за зобов'язаннями
17
Інші операційні доходи
Доходи/(витрати) від дострокового погашення
18
заборгованості
19
Адміністративні та інші операційні витрати
20
Дохід від участі в капіталі
21
Прибуток/(збиток) до оподаткування
22
Витрати на податок на прибуток
23
Прибуток/(збиток) після оподаткування
Чистий прибуток/(збиток) від продажу
24
довгострокових активів, призначених для продажу
25
Чистий прибуток/(збиток)
26
Прибуток/(збиток) консолідованої групи:
26.1
Материнського банку
26.2
Частки меншості
27
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
28
просту акцію
Примітки: відсутні

Рядок
1
1
1.1
1.2
2
3

Кочурова Л.М., 593-10-35
(прізвище виконавця, номер телефону)

Звітний рік
4
166 260
337 937
-171 677
15 513
-707

(тис.грн.)
Попередній рік
5
200 156
418 753
-218 597
15 492
-1 284

0

0

0

0

0

0

1 056

4 178

7, 8

0

0

18, 19

0

0

0

0

7, 8

-425
-42 690

2 785
-195 799

9

3 964

-11 164

9

-4 428

109

10

1 568

0

22, 38
30

-328
890

307
1 248

18, 19

0

0

31
11

-53 501
0
87 172
-23 021
64 151

-57 919
0
-41 891
13 485
-28 406

33

0

0

34

64 151
0
0
0
1545,81

-28 406
0
0
0
-696,86

34, 35

1545,81

-696,86

Примітки
3
28
28
29
29

40

32

Керівник

В.О.Андреєвська
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

О.О.Маркiна
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Звіт про рух грошових коштів
(прямий метод)
за 2010 pік
Рядок
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

Найменування статті
2
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Доходи, що отримані за операціями з торговими
цінними паперами
Доходи, що отримані за операціями з фінансовими
похідними інструментами
Доходи, що отримані за операціями з іноземною
валютою
Інші отримані операційні доходи
Витрати на утримання персоналу
Сплачені адміністративні та інші операційні витрати
Сплачений податок на прибуток
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
операційних активів та зобов'язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
паперами
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
банках
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
паперами, що емітовані банком
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
зобов'язаннями
Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов'язання
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення

Звітний рік
4

(тис.грн.)
Попередній рік
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

9, 17

0

0

9, 17

0

0

10

0

0

10

0

0

Примітка
3

29
30
31

Придбання основних засобів
14
0
Дохід від реалізації основних засобів
14, 17
0
Дивіденди отримані
0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
32
44
0
грошових коштів
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
33
17
0
виплачених грошових коштів
34
Придбання асоційованих компаній
11
0
35
Дохід від реалізації асоційованих компаній
11, 17
0
36
Придбання інвестиційної нерухомості
12
0
37
Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
12, 17
0
38
Придбання нематеріальних активів
14
0
39
Дохід від вибуття нематеріальних активів
14, 17
0
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
40
0
діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41
Отримані інші залучені кошти
21
0
42
Повернення інших залучених коштів
21
0
43
Отримання субординованого боргу
25
0
44
Погашення субординованого боргу
25
0
45
Емісія простих акцій
26
0
46
Емісія привілейованих акцій
26
0
47
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
26, 27
0
48
Викуп власних акцій
26
0
49
Продаж власних акцій
26
0
50
Дивіденди виплачені
26
0
51
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
26, 27
0
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
52
0
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
53
0
еквіваленти
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
54
0
еквівалентів
55
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
0
56
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
1, 4
0
Примітки: При складанні звiту про рух грошових коштiв банк не застосовує прямий метод.

Фiошкiна С.М., 593-10-35
(прізвище виконавця, номер телефону)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Керівник

В.О.Андреєвська
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

О.О.Маркiна
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Звіт про рух грошових коштів
(непрямий метод)
за 2010 pік
Рядок
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

Найменування статті

Примітка

Звітний рік

(тис.грн.)
Попередній рік

2
3
4
5
Грошові кошти від операційної діяльності:
Чистий прибуток/(збиток) за рік
64 151
-28 406
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від
операцій:
Амортизація
6 599
6 872
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами
37 551
206 751
Нараховані доходи
-138 618
-148 633
Нараховані витрати
-14 552
11 765
Торговельний результат
4 428
-109
Нарахований та відстрочений податок
22 998
-15 050
Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій
3
-49
Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії
0
0
Амортизація дисконту і премії фінансових
220
0
інструментів
Інший рух коштів, що не є грошовим
64
-568
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
-17 156
32 573
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 справедливою
0
0
вартістю з визнанням переоцінки через
прибутки/збитки
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
-36 345
62 858
банках
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
-52 564
66 423
заборгованістю клієнтам
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
979
-3 527
активами
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
-386
320
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
-75 297
-37 523
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
811 671
-614 563
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
0
-5 000
паперами, що емітовані банком
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
241
-534
зобов'язаннями
Чистий (приріст)/зниження за резервами під
-44
477
зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
631 099
-498 496
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
9, 17
-39 310
-312
продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку
9, 17
545
104 614
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
10
0
0
погашення

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку
10
1 845
0
до погашення
29
Придбання основних засобів
14
-1 648
-4 666
30
Дохід від реалізації основних засобів
14, 17
245
3 396
31
Дивіденди отримані
0
0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
32
44
0
0
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
0
37
Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
12, 17
0
0
38
Придбання нематеріальних активів
14
-305
-18
39
Дохід від вибуття нематеріальних активів
14, 17
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
40
-38 628
103 014
діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41
Отримані інші залучені кошти
21
0
0
42
Повернення інших залучених коштів
21
0
0
43
Отримання субординованого боргу
25
0
85 700
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
11 612
50
Дивіденди виплачені
26
0
0
51
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
26, 27
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
52
0
97 312
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
53
0
0
еквіваленти
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
54
592 471
-298 170
еквівалентів
55
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
349 664
647 834
56
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
1, 4
942 135
349 664
Примітки: Всi рядки звiту визначенi з урахуванням змiн обмiнного курсi коштiв в iноземнiй валютi, i тому рядок
53 "Вплив змiн обмiнного курсу на грошовi кошти та їх еквiваленти" не заповнюється.
Значення рядку 56 "Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року не спiвпадає з пiдсумковим значенням
примiтки 4.1 на суму нарахованих доходiв, що облiковуються на рахунку 1508 в сумi 550 тис. грн., якi в даному
звiтi включенi до рядку 4 "Нарахованi доходи", та на суму сформованого резерву за кореспондентським
рахунками в iнших банках, що облiковується на рахунку 1592 в сумi 21 тис. грн, який в даному звiтi включений
до складу рядку 15 "Чистий (прирiст)/зниження за коштами в iнших банках.
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Фiошкiна С.М., 593-10-35
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

В.О.Андреєвська
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

О.О.Маркiна
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Звіт про власний капітал
за 2010 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
17.1

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
Коригування

Примітки

3
3

Належить акціонерам материнського
банку
резерв
ні та
інші
нерозпо
статутфонди
ділений
ний
усього
банку
прибуткапітал
(примі
ок
т-ка
27)
4
5
6
7
428 080 48 502
39 931
516 513
0
0
0
0

Частка
меншос
ті

Усього
власного
капіталу

8
0
0

9
516 513
0

428 080

48 502

39 931

516 513

0

516 513

0

-197

0

-197

0

-197

9

0

-197

0

-197

0

-197

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14
14

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

27
32

0
0
0

0
0
39 734

0
0
-39 931

0
0
-197

0
0
0

0
0
-197

0
0

0
39 734

-28 406
-68 337

-28 406
-28 603

0
-28 603

-28 406
-28 603

26

0
11 612

0
0

0
0

0
11 612

0
0

0
11 612

26
26
26
44
35

0
11 612
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
11 612
0
0
0

0
0
0
0
0

0
11 612
0
0
0

439 692

88 236

-28 406

499 522

0

499 522

439 692

88 236

-28 406

499 522

0

499 522

0

0

0

0

0

0

Зміна облікової політики
Виправлення помилок
0
0
0
0
0
0
Цінні папери в портфелі банку на
0
160
0
160
0
160
продаж:
18.1 Результат переоцінки до їх
9
0
160
0
160
0
160
справедливої вартості
18.2 Продаж або втрати від зменшення
9
0
0
0
0
0
0
корисності
19
Основні засоби та нематеріальні
0
0
0
0
0
0
активи:
19.1 Результат переоцінки
14
0
0
0
0
0
0
19.2 Реалізований результат переоцінки
14
0
0
0
0
0
0
20
Результат переоцінки за операціями
0
0
0
0
0
0
хеджування
21
Накопичені курсові різниці
27
0
0
0
0
0
0
22
Відстрочені податки
32
0
0
0
0
0
0
23
Чистий дохід/(збиток), що визначений
0
-28 246
28 406
160
0
160
безпосередньо у складі власного
капіталу
24
Прибуток/(збиток) за рік
0
0
64 151
64 151
0
64 151
25
Усього доходів/(збитків), що визнані
0
-28 246
92 557
64 311
0
64 311
за рік
26
Емісія акцій
26
0
0
0
0
0
0
27
Власні акції, що викуплені в
0
0
0
0
0
0
акціонерів:
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
0
0
0
0
0
28
Об'єднання компаній
0
0
0
0
0
0
29
Дивіденди, за якими прийнято
35
0
0
0
0
0
0
рішення щодо виплати
30
Залишок на кінець дня 31 грудня
439 692 59 990
64 151
563 833
0
563 833
звітного року
Примітки: Сальдо нарахованих та неотриманих доходiв (несплачених витрат), якi є складовою частиною
залишку бал.рах.5040 станом на 31 грудня 2010 року становить 293 709 тис.грн. Внесених та незареєстрованих
сум за рахунком 3630 немає.
17.2
18

Метелиця Т.О., 593-10-36
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

В.О.Андреєвська
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

О.О.Маркiна
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності
Банк складає фiнансову звiтнiсть згiдно з вимогами IНСТРУКЦIЇ про порядок
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України (далi - Iнструкцiя),
затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27 грудня 2009 року
№480. Фiнансова звiтнiсть банку грунтується на основних вимогах щодо розкриття
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi,
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України (далi - Нацiональний банк).
Основнi форми фiнансової звiтностi, що наданi у складi рiчної iнформацiї ємiтента
вiдповiдають вимогам вищевказаної Iнструкцiї. Аудиторський висновок, наданий у складi
рiчної iнформацiї емiтента, складений щодо наданої фiнансової звiтностi, складеної згiдно з
вимогами Інструкцiї.
Розмiщення рiчного звiту АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", складеного згiдно вимог
Iнструкцiї, здiйснюється на власнiй веб-сторiнцi АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" www.clhs.kiev.ua

