Річна інформація емітента
за 2010 рік
1. Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента:
1.2.Організаційно-правова форма:
1.3.Місцезнаходження емітента:
1.4.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
1.5.Міжміський код та телефон:
1.6.Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію:
1.7.Дата державної реєстрації:
1.8.Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття
інформації:

Відкрите акціонерне товариство «Кредит
Оптима Банк»
Відкрите акціонерне товариство
Дмитрівська, 69, м. Київ, Україна, 01135
34819265
(044) 569-65-15
серія А01 № 305906
10.10.2007
д/н

2.Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника
Усього активів
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Усього зобов’язань
Кошти банків
Кошти клієнтів
Усього власного капіталу та частка меншості
Статутний капітал
Чистий прибуток/збиток
Чистий прибуток/збиток на одну просту акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток/збиток на одну просту акцію (грн.)

звітний
169 467
11 322
54 785
89 237
102 056
54 788
38 964
67 411
63 000
99
0,02
0,02

(тис. грн.)
період
попередній
113 821
7 994
24 247
62 556
46 509
30 035
16 210
67 312
63 000
327
0,05
0,05

3.Інформація про органи управління емітента, посадових oci6 та його засновників
Вищим органом управління банку є Загальні збори акціонерів. 3 числа акціонерів банку або їх
представників створюється Спостережна Рада банку, яка представляє інтереси акціонерів в перерві між
проведенням Загальних зборів акціонерів та здійснює контроль за діяльністю Правління банку.
Голова Спостережної Ради - Рукодій Євгенія Сергіївна, освіта вища економічна, стаж роботи на даній
посаді – 1 рік 2 місяця, вказана посада є за сумісництвом, посада на основному місці роботи - генеральним
директором в ТОВ «Аудиторська фірма «Глобал Фінанс Консалтінг».
Член Спостережної Ради – Федорченко Світлана Ігорівна, освіта вища економічна, стаж роботи на даній
посаді – 1 рік 2 місяця, посада на основному місці роботи – директор ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП».
Член Спостережної Ради – Дзей В’ячеслав Валентинович, освіта середня, стаж роботи на даній посаді – 1
рік 2 місяця, посада на основному місці роботи – директор в VIDEVIT LTD. (Лондон, Сполучене
Королівство Великобританії).
Контроль за фінансово-господарською діяльністю банку здійснює Ревізійна комісія Банку.
Голова Ревізійної комісії – Чаус Олена Яківна, освіта вища юридична, стаж роботи на даній посаді – 1 рік
2 місяця, посада на основному місці роботи – юрист в ТОВ «Глобал Фінанси Консалтинг».
Виконавчим органом банку є Правління. Правління здійснює управління поточною діяльністю банку,
формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку, та несе відповідальність за ефективність
його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими законодавством та Статутом банку,
рішеннями Загальних зборів акціонерів i Спостережної Ради банку.
Голова Правління – Тоцький Іван Володимирович, рік народження 1972, освіта вища економічна, стаж
роботи на даній посаді - 1 рік 2 місяця. 31.12.2010 р. був звільнений з посади за власним бажанням, згідно
поданої заяви.
Член Правління – Старомінська Ірина Олександрівна, рік народження 1977, освіта вища економічна, стаж
роботи на даній посаді – 1 рік 8 місяців, посада на основному місці роботи – Перший Заступник Голови
Правління банку. У зв'язку зі звільненням 31.12.2010 року Голови Правління Тоцького І.В., була
призначена з 04.01.2011 р. на посаду в.о. Голови Правління в порядку переведення з посади Першого
заступника Голови Правління. Після погодження НБУ з 22.02.2011р. вступила на посаду Голови
Правління.
Член Правління - Мирієвська Галина Петрівна, рік народження 1958, освіта вища економічна, стаж

роботи на даній посаді - 4 роки, посада на основному місці роботи - Головний бухгалтер банку.
Член Правління – Литовчак Любов Михайлівна, рік народження 1975, освіта вища економічна, стаж роботи
на даній посаді – 1 рік 5 місяців, посада на основному місці роботи – директор Департаменту фінансового
моніторингу, аналізу та контролю.
Повноваження та обов'язки посадових ociб визначені у Статуті та внутрішніх положеннях банку.
Засновники банку, які володіють більше 10 відсотків статутного капіталу: Товариство з обмеженою
відповідальністю «ВІДЕВІТ ГРУП» - 100%.
4. Інформація про цінні папери емітента
Банком зареєстрований випуск простих іменних акцій у бездокументарній формі існування в кількості
6 300 000 штук, номіналом – 10,00 гривень. Привілейовані акції, акції на пред’явника та облігації банк не
випускав. Відомості щодо ринкової вартості акцій банку відсутні, бо операції з торгівлі акціями банку на
біржах та позабіржових торгівельно - інформаційних системах не здійснювалися, до лістингу - не включені.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній
системі України
Зміни особи, яка веде реєстрацію прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України,
за 2010 рік не відбувалося.
6. Інформація про загальні збори
Чергові Загальні збори акціонерів (протокол №1) відбулися 29.04.2010 р.
7. Інформація про дивіденди
Дивіденди за звітний період не нараховувалися та не виплачувалися.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора:
- найменування - ТОВ «Аудиторська фірма «Фінком-Аудит»;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 23164098;
- місцезнаходження: м. Київ, вул. Рейтарська, 35а;
ТОВ «Фінком - Аудит», здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів
аудиторської діяльності №0618, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26 січня
2001 року № 98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року №
221/3 до 04 листопада 2015 року, Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку
цінних паперів, серії АБ номер 000120 від 07.12. 2010р. чинного до 04.12.2015 р.
Аудит проведено згідно Договору № 25 від 12 серпня 2010 року на виконання аудиторських послуг.
Період проведення аудиту з 20.09.2010 року по 10.03.2011 року.
Аудитором проведена аудиторська перевірка наведених даних балансу, звітів про фінансові результати,
про власний капітал, рух грошових коштів, загальної інформації про діяльність банку, облікової політики та
приміток до фінансової звітності за рік ВАТ «Кредит Оптима Банк» (надалі-Банк) станом на (кінець дня) 31
грудня 2010р.
Висновок: фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку
на 31.12.2010р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності, законодавства України, вимог Національного Банку
України, Облікової політики банку. Директор аудиторської фірми «Фiнкoм-Аyдит» О. А. Мазур.
9. Дата розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії - 28.04.2011, іншого оприлюднення - немає.
10. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління ВАТ «Кредит Оптима Банк» Старомінська І.О.

