Річна інформація емітента за 2012 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 емітента:
1.7. Дата державної реєстрації
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
Публічне акціонерне товариство
01135, Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69
34819265
(044) 569-65-15
серія А01 №795449
10.10.2007 року
www.credit-optima.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис.грн.)
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.)

період
звітний
269 561
5 227
74 663
175 071
201 095
46 852
90 618
68 466
63 000
484
0.08

попередній
283 575
19 635
110 207
139 862
215 593
71 781
80 467
67 982
63 000
(2 289)
(0.36)

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління емітента є: Рішення акціонера, Спостережна рада, Правління.
Посадовими особами емітента є:
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 – Олійник Тетяна Сергіївна
Член Правління, директор Департаменту фінансового моніторингу, аналізу та контролю – Ломейко
Наталія Анатоліївна.
Повноваження та обов’язки посадових осіб визначені у Статуті та внутрішніх положеннях емітента.
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не мають.
Засновником емітента є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIДЕВIТ ГРУП" (код за
ЄДРПОУ 33834565) - 100 %.
4. Інформація про цінні папери емітента
Емітентом зареєстрований випуск простих іменних акцій у бездокументарній формі існування в
кількості 6 300 000 штук, номіналом – 10,00 гривень (дата реєстрації випуску - 28.12.2007, номер свідоцтва
про реєстрацію випуску - 557/1/07, орган, що зареєстрував випуск - Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку, код - UA4000037626, тип цінного паперу - Акція проста бездокументарна іменна, форма
існування - бездокументарні іменні, номінальна вартість - 10.00 грн., кількість - 6300000 шт., загальна
номінальна вартість - 63000000.00 грн., частка у статутному капіталі 100 %.).
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 2012 року зміни особи, яка веде облік права власності на цінні папери емітента у
депозитарній системі України не відбувалось.
6. Інформація про загальні збори
Рішення акціонера № 2 від 06.03.2012 року;
Рішення акціонера №3/2012 від 10.04.2012 року.
7. Інформація про дивіденди
Дивіденди за 2012 рік не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторську перевірку емітента здійснило Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська
фірма «Фінком-Аудит» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23164098, місцезнаходження: м. Київ, пр.
Перемоги, 68/1, оф.62). ТОВ «АФ «Фінком – Аудит» надає послуги емітенту відповідно до:
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0618 (рішення
Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №68), яке дійсне до 04.11.2015р.;
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 04.11.2015р.;
Договір № 47від 25.10.2012р.
Аудиторською фірмою проведена аудиторська перевірка наведених даних Звіту про фінансовий стан
(Баланс), Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), Звіт про
зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіт про рух грошових коштів, загальної інформації
про діяльність емітента, облікової політики за рік ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» станом на (кінець дня)
31 грудня 2012 року.
Висновок: Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Банку необхідно вдосконалити
внутрішню нормативну базу щодо здійснення активних операцій в частині визначення порядку здійснення
реструктуризації кредитів, визначення значень показників ризику за кредитними операціями в межах
діапазонів, визначених нормативними актами Національного банку України, урахування кредитної історії
під час визначення показника ризику боржника; внутрішню нормативну базу щодо управління ризиками
Банку.
Умовно – позитивна думка: На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі
„Підстава для висловлення умовно - позитивної думки”, фінансова звітність подає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Банку на 31.12.2012 року, 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 ТОВ « Аудиторська фірма «Фінком - Аудит» О. А. Мазур.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Дата розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії – 25.04.2013р.
Річна інформація на сторінці в мережі Інтернет www.credit-optima.com.ua розміщена 25.04.2013р.
10. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління ПАТ «КРЕДИ ОПТИМА БАНК» Старомінська І.О.
2013р.

25 квітня

