Річна інформація емітента
за 2011 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:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ОПТИМА
БАНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Дмитрівська, 69, м. Київ, Україна, 01135
34819265
(044) 569-65-15
серія А01 № 795449
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.)

(тис. грн.)
період
звітний
283 813
19 934
115 776
134 530
215 593
71 781
80 467
68 220
63 000
809
0,13
0,13

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

3.Інформація про органи управління емітента, посадових ociб та його засновників
Органами управління Емітента є Рішення акціонера, Спостережна Рада, Правління.
Інформація про посадових осіб емітента:
Голова Спостережної Ради - Рукодій Євгенія Сергіївна
Член Спостережної Ради – Федорченко Світлана Ігорівна
Член Спостережної Ради - Талько В’ячеслав Валентинович
Голова Ревізійної комісії – Бєлік Юлія Сергіївна
Голова Правління – Старомінська Ірина Олександрівна
Член Правління, Заступник Голови Правління – Остапець Олег Володимирович
Член Правління, Головний бухгалтер – Шульга Влада Вікторівна
Член Правління, директор Департаменту фінансового моніторингу, аналізу та контролю - Литовчак
Любов Михайлівна
Повноваження та обов'язки посадових ociб визначені у Статуті та внутрішніх положеннях банку.
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не мають.
Засновник банку є ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» - 100%.
4. Інформація про цінні папери емітента
Банком зареєстрований випуск простих іменних акцій у бездокументарній формі існування в кількості
6300000 штук, номіналом – 10,00 гривень. Акції ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» включені до
біржового списку ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа».
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній
системі України:

Протягом 2011 року зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі
України не відбувалося.
6. Інформація про загальні збори:
Позачергові Загальні збори акціонерів (протокол № 1) відбулися 15.03.2011 р.
Рішення акціонера від 29.04.2011 р.
Рішення акціонера № 1 від 05.10.2011 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, пр. Перемоги, 68/1, оф.62;
ТОВ «Фінком - Аудит», - Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
№ 0618 (рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. № 98) яке дійсне до 04.11.2015 р.;
свідоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії
АБ № 000120, реєстраційний номер свідоцтва 135, термін дії до 04.11.2015 року.
Аудиторські послуги були надані відповідно до умов договору № 35 від 10.10.2011 року. Період
аудиту з 20.01.2012 року по 20.03.2012 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 2011р.
Висновок: фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Банку на 31.12.2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився,
відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в банківських
установах, 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 - 24.04.2012, іншого оприлюднення - немає.
10. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона
несе
відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
Старомінська І.О.

