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.
В.о.Голови
Правлiння

Сiчовий Володимир Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
34819265
4. Місцезнаходження
Київська, Шевченкiвський р-н, 01135, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 69
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 569-65-15 569-05-11
6. Електронна поштова адреса
bank@credit-optima.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 79

29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.creditoptima.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2016
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про
прийняття
рішення про
попереднє
надання згоди на
вчинення значних
правочинів
7) інформація про
прийняття
рішення про
надання згоди на
вчинення значних

X

правочинів
8) інформація про
прийняття
рішення про
надання згоди на
вчинення
правочинів, щодо
вчинення яких є
заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя згiдно п.3: ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не приймав участi в
створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя згiдно п. 4: вiдповiдно до статтi 49 Закону України «Про акцiонернi
товариства» ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" вiдсутня посада корпоративного
секретаря.
Iнформацiя згiдно п.5: В статутному капiталi ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"
державна частка вiдсутня, Банк не займає монопольного становища та не має
стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому обов'язкова
рейтингова оцiнка емiтента згiдно Закону України "Про державне регулювання
ринку цiнних паперiв в Українi" не проводилась.
Iнформацiя згiдно п. 7. 2): Посадовi особи ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не
володiють акцiями Банку.
Iнформацiя згiдно п.10.: У 2013 роцi дивiденди не нараховувались та не
виплачувались.
Iнформацiя згiдно п. 12 1), 2), 3), 4), 5): ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не
проводив емiсiю цiнних паперiв, випуск яких реєструє НКЦПФР, крiм простих
iменних акцiй у бездокументарнiй формi. Викуп власних акцiй протягом 2015
року ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не здiйснював.
Iнформацiя згiдно п.14 2): Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв, про обсяги
виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї вiдсутня, так як емiтент є банком.
Iнформацiя згiдно п. 11. 4), 5): ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не має
виробництва та не реалiзує продукцiю.
Iнформацiя згiдно п. 15: ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не здiйснює випуск
боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя згiдно п. 17: Кодекс (принципiв, правил) коропоративного
управлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" в процесi розробки та буде
затверджений у 2016 роцi, тому iнформацiя про дату його прийняття, про орган
управлiння, яким вiн був прийнятий, яким чином його оприлюднено та стан
дотримання кодексу (принципiв, правил) - вiдсутня.
Iнформацiя згiдно п. 18 - п. 27: ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" випуск
iпотечних облiгацiй не здiйснював, ФОН не має.
Iнформацiя згiдно п. 30: ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" складає та надає
фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Iнформацiя згiдно п. 32: ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" у 2015 роцi не
здiйснював емiсiю цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №795449
3. Дата проведення державної реєстрації
10.10.2007
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
63000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
40
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iнше грошове посередництво

10. Органи управління підприємства
ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" є акцiонерним товариством, i вiдповiдно до вимог
законодавства, акцiонернi товариства iнформацiю про органи управлiння емiтента, у складi
рiчного звiту, не надають.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Нацiональний Банк України
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32009119501026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
н/д
5) МФО банку

н/д
6) поточний рахунок
0
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Державна
комiсiя з
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi серiя АВ
02.08.2010 цiнних паперiв Необмежена
цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть
№ 581250
та фондового
ринку
ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" має намiр
провадити вищезазначений вид дiяльностi та до
закiнчення строку дiї Лiцензiї серiї АВ № 581250 на
Опис
право здiйснення професiйної дiяльностi на
фондовому ринку, а саме дiяльностi з торгiвлi
цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть),
отримати нову лiцензiю.

Державна
комiсiя з
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi серiя АВ
02.08.2010 цiнних паперiв Необмежена
цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть
№ 581251
та фондового
ринку
ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" має намiр
провадити вищезазначений вид дiяльностi та до
закiнчення строку дiї Лiцензiї серiї АВ № 581251 на
Опис
право здiйснення професiйної дiяльностi на
фондовому ринку, а саме дiяльностi з торгiвлi
цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть), отримати
нову лiцензiю.

Державна
комiсiя з
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi серiя АВ
02.08.2010 цiнних паперiв Необмежена
цiнними паперами: андеррайтинг
№ 581252
та фондового
ринку
ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" має намiр
провадити вищезазначений вид дiяльностi та до
закiнчення строку дiї Лiцензiї серiї АВ № 581252 на
Опис
право здiйснення професiйної дiяльностi на
фондовому ринку, а саме дiяльностi з торгiвлi
цiнними паперами (андеррайтинг), отримати нову
лiцензiю.

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг
Опис

239

16.11.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Банкiвська лiцензiя №239 вiд 16.11.2011 року на
право надання банкiвських послуг, визначених
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про

банки i банкiвську дiяльнiсть", є безстроковою.

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй

239

16.11.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Генеральна лiцензiя №239 вiд 16.11.2011 року на
право здiйснення валютних операцiй, згiдно Закону
Опис України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та
нормативно-правовими актами Нацiонального
банку України, є безстроковою.

Генеральна лiцензiя лiцензiя на здiйснення валютних операцiй

239-2

30.08.2012

Нацiональний
Необмежена
банк України

Вiдповiдно Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть" та нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України Генеральна лiцензiя
Опис
№239-2 вiд 30.08.2012 року на право здiйснення
валютних операцiй згiдно з додатком є
безстроковою.

IV. 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

Місцезнаходження

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ВIДЕВIТ
ГРУП"

33834565

01135Україна м. Київ вул.
Дмитрiвська, 69

100

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

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

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Старомiнська Iрина Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища економiчна

6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.02.2011 безстроково
9) Опис
Голова Правлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" органiзовує та управляє дiяльнiстю Правлiння
i головує на засiданнях Правлiння Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Голови Правлiння
визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК".
За виконувану роботу Головi Правлiння виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого
посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу
комерцiйного кредитування i овердрафтiв, начальник Управлiння кредитiв i гарантiйних
зобов'язань АКБ "ТАС - Комерцбанк"; начальник Управлiння органiзацiї продаж корпоративним
клiєнтам, директор Департаменту корпоративного бiзнесу АКБ "Європейський"; Заступник
Голови Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння (ВАТ) ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК".
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi на посадi Голови Правлiння не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Остапець Олег Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища, економiчна
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Управлiння клiєнтських продаж ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.03.2011 безстроково
9) Опис

Заступник Голови Правлiння органiзовує та координує роботу вiдповiдних пiдроздiлiв Банку, в
тому числi: Казначейства, Управлiння клiєнтських продаж, Управлiння розробки банкiвських
продуктiв, Управлiння валютних операцiй, Управлiння операцiйного обслуговування клiєнтiв,
вiддiлу цiнних паперiв та акцiонерного капiталу. Обсяг повноважень та обов'язкiв Заступника
Голови Правлiння визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ "КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК" та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу Заступнику Голови Правлiння виплачувалася заробiтна плата згiдно
встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу
корпоративного кредитування Київської фiлiї АКБ "Європейський", начальник Управлiння
органiзацiї понадлiмiтних операцiй АКБ "Європейський"; начальник Управлiння клiєнтських
продаж ВАТ "Кредит Оптима Банк".
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi на посадi Заступника Голови Правлiння не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олiйник Тетяна Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ПАТ "Європейський банк рацiонального фiнансування"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.11.2012 безстроково
9) Опис
Головний бухгалтера здiйснює поточне керiвництво та управлiння за дiяльнiстю наступних
пiдроздiлiв: вiддiл фiнансового облiку та звiтностi; вiддiл внутрiшньобанкiвських розрахункiв;
вiддiл грошового обiгу та касових операцiй. Обсяг повноважень та обов'язкiв Головного
бухгалтера визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА
БАНК" та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу Головному бухгалтеру виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого
посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.

Стаж керiвної роботи становить 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу
внутрiбанкiвських операцiй i статистичної звiтностi Управлiння бухгалтерського облiку,
розрахункiв i звiтностi в нацiональнiй валютi, начальник Управлiння бухгалтерського облiку,
розрахункiв i звiтностi в нацiональнiй валютi-начальник вiддiлу внутрiбанкiвських операцiй i
статистичної звiтностi, начальник Управлiння бухгалтерського облiку, розрахункiв i звiтностi в
нацiональнiй валютi, заступник Головного бухгалтера АКБ "Легбанк"; начальник операцiйного
Управлiння, заступник Головного бухгалтера ЗАТ АКБ "ТРАСТ-КАПIТАЛ"; в.о. Головного
бухгалтера, Головний бухгалтер ПАТ "Європейський банк рацiонального фiнансування"; в.о.
Головного бухгалтера ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК".
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння, Начальник Управлiння фiнансового монiторингу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дзюба Анна Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу Київського регiонального департаменту ПАТ
"Кредитпромбанк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.12.2013 безстроково
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв начальника Управлiння фiнансвого монiторингу Департаменту
фiнансового монiторингу, аналiзу та контролю визначається згiдно Положення про Правлiння
ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу начальника Управлiння фiнансвого монiторингу Департаменту фiнансового
монiторингу, аналiзу та контролю виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового
окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 4 роки.
Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу аналiзу i звiтностi Управлiння аналiзу, звiтностi i
контролю Служби фiнансового монiторингу ПАТ "Сведбанк", начальник вiддiлу фiнансового
монiторингу Київського регiонального департаменту ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"

Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Вiдповiдно до протоколу №32/2015 вiд 06.10.2015 року засiдання Спостережної Ради ПАТ
"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" з 07.10.2015 року звiльнено за власним бажанням.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Талько В'ячеслав Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища юридична
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний юрисконсульт ТОВ "АК "Юрфiнансконсалтинг"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 3 роки
9) Опис
Член Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" здiйснює захист прав акцiонерiв Банку,
i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну раду ПАТ "КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК", контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Перелiк попереднiх посад: помiчник суддi в Святошинському
районному судi, юрист ПП "Легос", помiчник адвоката, судовий розпорядник Святошинського
районного суду.
Посадова особа працює провiдним юристконсультом ТОВ "АК "Юрфiнансконсалтинг".
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi членiв Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК" не вiдбулися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлiк Юлiя Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища юридична
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юрист ТОВ "АК "Глобал Фiнанс Консалтинг".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 3 роки
9) Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" органiзовує та керує роботою
Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї
визначається згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА
БАНК".
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Перелiк попереднiх посад: головний юрисконсульт юридичного
управлiння, юрисконсульт.
Посадова особа працює юристом ТОВ "Аудиторська фiрма "Глобал Фiнанс Консалтiнг".
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не вiдбулися .
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рукодiй Євгенiя Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**

14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ТОВ "АФ "Глобал Фiнанс Консалтiнг"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 3 роки
9) Опис
Члени Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" здiйснюють захист прав акцiонерiв
Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну раду ПАТ
"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", контролюють та регулюють дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу валютних
операцiй, менеджер зовнiшньоекономiчних питань, директор компанiї.
Посадова особа працює Директором ТОВ "ВIДЕВIТ ГРУП".
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi членiв Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК" не вiдбулися .
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федорченко Свiтлана Iгоревна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "ВIДЕВIТ ГРУП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 3 роки
9) Опис
Члени Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" здiйснюють захист прав акцiонерiв
Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну раду ПАТ
"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", контролюють та регулюють дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.

Стаж керiвної роботи становить 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу валютних
операцiй, менеджер зовнiшньоекономiчних питань, директор компанiї.
Посадова особа працює Директором ТОВ "ВIДЕВIТ ГРУП".
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi членiв Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК" не вiдбулися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Талько В'ячеслав Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища юридична
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний юристконсульт ТОВ "АК"Юрфiнансконсалтинг"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 3 роки
9) Опис
Член Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" здiйснює захист прав акцiонерiв Банку,
i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну раду ПАТ "КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК", контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Перелiк попереднiх посад: помiчник суддi в Святошинському
районному судi, юрист ПП "Легос", помiчник адвоката, судовий розпорядник Святошинського
районного суду.
Посадова особа працює провiдним юристконсультом ТОВ "АК "Юрфiнансконсалтинг".
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi членiв Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК" не вiдбулися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлiк Юлiя Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища юридична
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юрист ТОВ "АК"Глобал Фiнанс Консалтинг"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 3 роки
9) Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" органiзовує та керує роботою
Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї
визначається згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА
БАНК".
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Перелiк попереднiх посад: головний юрисконсульт юридичного
управлiння, юрисконсульт.
Посадова особа працює юристом ТОВ "Аудиторська фiрма "Глобал Фiнанс Консалтiнг".
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не вiдбулися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiєць Євгенiя Олегiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**

Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головним бухгалтером ТОВ "ПЕЧЕРСЬКА ТЕРАСА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 3 роки
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї визначається згiдно
Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК".
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи: 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер
Посадова особа працює головним бухгалтером ТОВ "ПЕЧЕРСЬКА ТЕРАСА"
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА
БАНК" не вiдбулися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гордiєнко Євгенiя Олегiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1986
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "АРНОВА КОНСТРАКШИН"-бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 3 роки
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї визначається згiдно
Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК".

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи: 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер.
Посадова особа працює бухгалтером ТОВ "АРНОВА КОНСТРАКШИН"
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi членiв Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК" не вiдбулися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Незалежний Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дiдик Сергiй Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнститут держави i права iменi В.М. Корецького НАН України- молодший науковий спiвробiтник
вiддiлу проблем кримiнального права, кримiнологiї та судоустрою.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.07.2015 3 роки
9) Опис
Члени Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" здiйснюють захист прав акцiонерiв
Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну раду ПАТ
"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", контролюють та регулюють дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Iнформацiя про стаж роботи вiдсутня. Перелiк попереднiх посад: Iнститут держави i права iменi
В.М. Корецького НАН України- молодший науковий спiвробiтник вiддiлу проблем кримiнального
права, кримiнологiї та судоустрою.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi членiв Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК" не вiдбулися .
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Незалежний Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуменюк Вiталiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Код -Захист ОД" - начальник охорони, ГО "Центр соцiально-правових iнiцiатив" юристконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.07.2015 3 роки
9) Опис
Члени Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" здiйснюють захист прав акцiонерiв
Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну раду ПАТ
"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", контролюють та регулюють дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Iнформацiя про стаж роботи вiдсутня. Перелiк попереднiх посад: ТОВ "Код -Захист ОД" начальник охорони, ГО "Центр соцiально-правових iнiцiатив" - юристконсульт
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi членiв Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК" не вiдбулися .
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бужак Владислав Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища

6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП "Український iнститут промислової власностi", помiчник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.08.2015 безстроково
9) Опис
Заступник Голови Правлiння органiзовує та координує роботу вiдповiдних пiдроздiлiв Банку.
Обсяг повноважень та обов'язкiв Заступника Голови Правлiння визначається згiдно Статуту,
Положення про Правлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу Заступнику Голови Правлiння виплачувалася заробiтна плата згiдно
встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Перелiк попереднiх посад: АБ "Київська Русь"- заступник начальника вiддiлу попередньої роботи
з питань кредитування та перевiрки заставного майна того ж управлiння та департаменту, ПАТ
"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" - начальник Управлiння банкiвської безпеки, ДП "Український
iнститут промислової власностi", помiчник директора , ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" начальник Управлiння банкiвської безпеки.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi змiни не вiдбувалися
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малюга Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Комерцiйний банк" ЦЕНТР" - начальник управлiння фiнансового монiторингу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.10.2015 безстроково
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається згiдно Положення про Правлiння ПАТ "КРЕДИТ

ОПТИМА БАНК" та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Перелiк попереднiх посад:ВАТ "Европейський банк рацiонального фiнансування"- В.о.
Начальника операцiйного управлiння, ВАТ "Европейський банк рацiонального фiнансування"начальник управлiння фiнансового монiторингу, ПАТ "Комерцiйний банк" ЦЕНТР" - начальник
управлiння фiнансового монiторингу.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi змiни не вiдбулися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ВIДЕВIТ ГРУП"

33834565

01135 Україна Київська
Шевченкiвський р-н м. Київ
вул. Дмитрiвська, 69

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи*

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

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

6300000

0

0

0

6300000

100

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

6300000

100

6300000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

Кількість за видами акцій

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
27.04.2015
100
Порядок денний:
1. Розгляд звiту Правлiння про результати дiяльностi ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2014 рiк та
його затвердження.
2. Розгляд звiту Спостережної Ради про результати дiяльностi ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за
2014 рiк та його затвердження.
3. Розгляд звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА
БАНК» за 2014 рiк та їх затвердження.
4. Затвердження рiчного фiнансового звiту та розподiл прибутку (збитку) ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА
БАНК» за 2014 рiк.
5. Затвердження аудиторського висновку (звiту) за результатами аудиторської перевiрки рiчного
фiнансового звiту ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2014 рiк.
6. Про збiльшення статутного капiталу ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» шляхом приватного
розмiщення додаткових акцiй номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
7. Про приватне розмiщення акцiй ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».
8. Про затвердження проспекту емiсiй акцiй ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».
9. Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй , щодо яких
прийнято рiшення про приватне розмiщення.
10. Про визначення уповноваженого органу Банку якому надаються повноваження та уповноважених
осiб, яким надаються повноваження на вчинення вiдповiдних дiй, пов’язаних з проведенням
приватного розмiщення акцiй.
Вирiшено:
1. Затвердити звiт Правлiння про результати дiяльностi ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2014 рiк.
2. Затвердити звiт Спостережної Ради про результати дiяльностi ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за
2014 рiк. Визнати роботу Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2014 роцi
задовiльною.
3. Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА
БАНК» за 2014 рiк. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2014 роцi
задовiльною.
4. Затвердити рiчний фiнансовий звiт ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2014 рiк. Встановити, що
дивiденди по акцiях за результатами роботи ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2014 роцi не
нараховуються та не виплачуються.
Затвердити розподiл прибутку ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2014 рiк, який становить 8 627,98
грн., наступним чином:
- на поповнення резервного фонду ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» – 8 627,98 грн.
5.Затвердити аудиторський висновок (звiт) ТОВ «Аудиторська фiрма «Фiнком-аудит» за результатами
перевiрки рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2014 рiк.
6. Питання про збiльшення статутного капiталу Банку на цих Загальних Зборах не розглядати.
Питання 6-10 порядку денного на цих Загальних Зборах з розгляду зняти. Вiднести розгляд питань,
якi пов’язанi зi збiльшенням статутного капiталу на наступнi Загальнi Збори.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ вул. Нижнiй Вал , буд.
17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiї АВ № 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

591-04-04

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть:
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Надає ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" послуги щодо обслуговування
випуску цiнних паперiв (акцiй) ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК".

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТ-СЕРВIС IНК
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

13653226

Місцезнаходження

76018 Україна Волинська н/д м.Iвано-Франкiвськ вул. Лепкого,34,офiс
1

Номер ліцензії або іншого документа на цей №0036
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0342) 740-380

Факс

(0342) 750-501

Вид діяльності

Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Надає аудиторськi послуги ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК".
ТОВ "АУДИТ СЕРВIС IНК" отримала свiдоцтво про внесення до
Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0036 (рiшення
Аудиторської палати України вiд 26.01.2001р. №98) яке дiйсне до
24.09.2020 р.; свiдоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторiв та
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
серiї П №000286, реєстрацiйний номер свiдоцтва 286, термiн дiї до
24.09.2020 року.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Номінальна Кількість
Загальна
Форма існування
вартість акцій
акцій
номінальна
та форма випуску
(грн)
(штук)
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.12.2007

557/1/07

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000037626

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10.00

6300000

63000000.00

100.00

Опис

Обiг цiнних паперiв ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювався.
Лiстинг/делiстинг цiннiх паперiв ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" на фондових бiржах не здiйснювався.
Простi iменнi акцiї ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" перебувають у Бiржовому списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".

XI. Опис бізнесу
Установчими зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 25 квiтня 2006 року) було створено
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРФIНАНСБАНК" та зареєстровано Нацiональним
банком України 29 грудня 2006 року за № 314.
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол №6 вiд 23 квiтня 2007 року) ТОВ
"УКРФIНАНСБАНК" було реорганiзовано у Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк
"КРЕДИТ-ОПТИМА".
Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол №1 вiд 22 вересня 2008 року) ВАТ
"Комерцiйний банк "КРЕДИТ-ОПТИМА" перейменовано у Вiдкрите акцiонерне товариство
"Кредит Оптима Банк". Вiдкрите акцiонерне товариство "Кредит Оптима Банк" став
правонаступником по всiх правах та зобов'язаннях Вiдкритого акцiонерного товариства
"Комерцiйний банк "КРЕДИТ-ОПТИМА".
На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно рiшення Загальних
Зборiв Акцiонерiв (Протокол №1 вiд 15 березня 2011 року) Вiдкрите акцiонерне товариство
"Кредит Оптима Банк" змiнив своє найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", яке виступає правонаступником по всiх правах та зобов'язаннях
Вiдкритого акцiонерного товариства "Кредит Оптима Банк".
З 2012 року в м. Харковi розпочало роботу Вiддiлення №1 "ПАТ КРЕДИТ ОПТИМА БАНК".
Вiддiлення надає повний спектр банкiвських послуг: депозити, кредити, валюто-обмiннi операцiї,
переказ коштiв, розрахунково-касове обслуговування та iнше.
На 2016 рiк планується отримання статусу асоцiйованого члена у МПС MasterCard Worldwide,
впровадження операцiй з надання клiєнтам послуг з емiсiї та обслуговування платiжних карток,
впровадження повного спектру в сферi Private Banking.
Подiї розвитку ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" такi, як злиття, подiл, приєднання, видiл у
звiтному перiодi не вiдбувалося.
Органами управлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" є: Загальнi збори акцiонерiв, Спостережна
Рада та Правлiння.
Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв.
Спостережна Рада Банку є органом управлiння Банку, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, i
в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та
регулює дiяльнiсть Правлiння Банку. Спостережнiй Радi пiдпорядковується Служба внутрiшнього
аудиту, яка є органом оперативного контролю Спостережної Ради Банку.
Виконавчим органом Банку, який здiйснює керiвництво i управлiння його поточною дiяльнiстю, є
Правлiння Банку, яке очолює Голова Правлiння, заступники Голови Правлiння, Головний
бухгалтер та члени Правлiння. Правлiння Банку пiдзвiтне акцiонерам та Спострежнiй Радi,
органiзовує виконання їх рiшень.
Правлiння Банку вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, створює постiйно дiючi
комiтети, зокрема: Кредитний комiтет, Комiтет з управлiння активами та пасивами, Продуктово тарифний комiтет, Рекламний комiтет.
Органом контролю Банку є Ревiзiйна комiсiя та Служба внутрiшнього аудиту Банку.
ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" має вiдокремлений структурний пiдроздiл у м. Харковi Вiддiлення №1 ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК".
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв ПАТ
"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не має.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 36 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб що працюють за сумiсництвом - 2 особа.
Чисельнiсть працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осiб.
Фонд оплати працi за 2015 рiк становив 4 806,5. грн. Фонд оплати працi за 2015 рiк в порiвняннi з

2014 роком збiльшився на 109,4 тис. грн. у звязку iз зменшенням чисельностi працiвникiв та
виплат працiвникам компенцiй при звiльненнi.
Кадрова полiтика ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" спрямована на створення високопрофесiйного
та згуртованого колективу, який спроможний успiшно реалiзовувати стратегiчнi цiлi Банку, на
всебiчний розвиток та реалiзацiю професiйного потенцiалу працiвникiв.
Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв здiйснюється шляхом направлення на курси, семiнари,
тренiнги тощо. В бюджетi Банку на зазначенi цiлi в 2015 роцi було заплановано бiльше 26 тис. грн.
Ефективно дiє система корпоративного навчання працiвникiв, яка грунтується на принципу
передачi знань вiд бiльш досвiдчених та пiдготовлених фахiвцiв молодим спецiалiстам, вiд
керiвникiв до пiдлеглих, безпосередньо на робочих мiсцях. У Банку кожен працiвник має
можливiсть самостiйно вивчати фiнансовi продукти Банку та процедури їх реалiзацiї, внутрiшнi
документи шляхом ознайомлення з ними на утворенiй загальнодоступнiй електроннiй папцi
"NORMATYVNA BAZA".
ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не належить до будь-яких об єднань.
ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не проводить спiльну дiяльнiсть з органiзацiями,
пiдприємствами,установами.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" з боку третiх осiб не надходили.
Облiкова полiтика ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" встановлює єдину методологiчну основу для
побудови та органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, єдинi засади визнання i оцiнки
окремих статей балансу i операцiй, єдине тлумачення та розумiння методiв та принципiв
вiдображення в облiку операцiй Банку для всiх його структурних пiдроздiлiв.
Облiкова полiтика Банку базується на чинному законодавствi України, зокрема Законi України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiжнародних стандартах фiнансової
звiтностi, нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку, нормативно-правових
актах Нацiонального банку України, внутрiшнiх нормативно-правових документах Банку.
Банк веде бухгалтерський облiк, складає i подає фiнансову звiтнiсть у валютi України - гривнi.
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi у
валютi України шляхом перерахування її за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют,
установленим Нацiональним банком України на дату здiйснення операцiї або складання звiтностi.
Облiк операцiй в iноземних валютах здiйснюється за тими ж рахунками бухгалтерського облiку,
що i операцiй в нацiональнiй валютi (тобто рахунки бухгалтерського облiку є мультивалютними).
Облiкова полiтика грунтується на основних принципах бухгалтерського облiку, яких повинен
дотримуватися Банк при веденнi рахункiв i складаннi зовнiшньої та внутрiшньої звiтностi, а саме:
повного висвiтлення; превалювання сутностi над формою; автономностi; обачностi;
безперервностi; нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; послiдовностi; iсторичної
(фактичної) собiвартостi; перiодичностi.
Активи i зобов"язання Банку оцiнюються та вiдображаються в облiку таким чином, щоб не
переносити наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому стану Банку, на
наступнi звiтнi перiоди.
Активи i зобов"язання Банку облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення
(первiсною або справедливою вартiстю).
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 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. Справедливою вартiстю пiд
час первiсного визнання фiнансового iнструменту, який не має котирування на активному ринку, є
фактична цiна операцiї.
Кредити, вклади (депозити) та цiннi папери в портфелi Банку до погашення пiсля первiсного
визнання Банк оцiнює за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки
вiдсотка пiд час нарахування процентiв та амортизацiї дисконту (премiї).
Амортизована собiвартiсть - це вартiсть, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове
зобов"язання та яка складається iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення основної
суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж
первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки
вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi.
Нарахування процентiв за фiнансовими iнструментами здiйснюється за номiнальною процентною
ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), i вiдображається за рахунками з облiку
нарахованих доходiв i нарахованих витрат. Нарахування процентних доходiв (витрат), амортизацiя
дисконту (премiї) за фiнансовими iнструментами в iноземнiй валютi здiйснюється в тiй валютi, в
якiй облiковується пов"язаний з ним фiнансовий iнструмент.
Амортизацiя дисконту (премiї) за фiнансовим iнструментом здiйснюється одночасно з
нарахуванням процентiв.
На пiдставi отриманих дозволiв та лiцензiй ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" надає широкий
спектр банкiвських послуг, зокрема, здiйснює розрахунково-касове, кредитне та депозитне
обслуговування юридичних та фiзичних осiб, операцiї з цiнними паперами, iноземною валютою.
На час скдладання звiту послуги ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" реалiзуються виключно на
вiтчизняному ринку. Банк не залежить вiд сезонних змiн. Завдяки використанню системи "КлiєнтБанк", проведення Банком персональної роботи з кожним клiєнтом в напрямi розробки
спецiальних механiзмiв взаємодiї, прийнятих в першу чергу для клiєнтiв, конкурентностi тарифiв,
впровадженню нових видiв послуг, а також постiйному пiдтриманню лiквiдностi та
платоспроможностi на належному рiвнi.
Серед клiєнтiв Банку пiдприємства рiзних галузей господарювання, насамперед це пiдприємства
таких галузей як будiвництво та торгово-збутова. В той же час завдяки отриманого досвiду та
оцiнки, Банком налагоджено спiвпрацю з провiдними банками України щодо розмiщення та
залучення коштiв та проведення iнших операцiй на мiжбанкiвському ринку.
ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" забезпечений сучасними технологiями роботи, постiйно
вдосконалює надання банкiвських послуг та впроваджує новi. Банкiвськi послуги є одним iз
елементiв обслуговування економiки будь-якої країни, що надає змогу визначити розвиток
банкiвської сфери, як одним з елементiв розвитку економiки України в цiлому, що в свою чергу
свiдчить про перспективнiсть цього сегменту ринку.
З метою залучення клiєнтiв на обслуговування Банком постiйно проводиться робота в напрямку
вдосконалення та поглиблення послуг, що надаються, розширення їх спектру, аналiзу iснуючого
рiвнятарифiв та їх перегляду.
За останнi п"ять рокiв ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" було:
придбано основних засобiв на суму – 960 тис.грн.;
полiпшення основних засобiв на суму – 24 тис.грн.;
вiдчуження основних засобiв на суму – 12 тис.грн.
На даний час Банк не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання активiв.
Правочини з власниками истотної участi , членами наглядової ради, членами виконавчої органу,
афiлiйованими особами не укладалися протягом 2015 року.

Станом на кiнець дня 31.12.2015 року основнi засоби ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (за
залишковою вартiстю) виробничого призначення складають:
- будiвлi та споруди - 12138 тис. грн.
- машини та обладнання - 83 тис. грн.
- iншi основнi засоби - 231 тис. грн.
Основнi засоби використовуються в фiнансово-господарськiй дiяльностi Банку за призначенням.
Основнi засоби, стосовно яких є передбаченi чинним законодавством обмеження щодо володiння,
користування та розпорядження, ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не має.
Основних засобiв, оформлених у заставу, ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не має.
Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо), ПАТ
"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не має.
Основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу, ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не
має.
Капiтальне будiвництво не планується.
У дiяльностi ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" виникають ризики, найбiльш важливими з яких є
кредитний, ризик лiквiдностi, операцiйний, валюний, процентний, ринковий та iнше.
Серед них основними є:
- кредитний ризик, пов'язаний з неповерненням або несвоєчасним поверненням наданого кредиту.
Цей тип ризику мiнiмiзується за рахунок формування резервiв, лiмiтування кредитних операцiй,
диверсифiкацiї кредитного портфеля;
- валютний ризик, пов'язаний зi змiною курсiв iноземних валют. Мiнiмiзується за рахунок
хеджування з використанням похiдних фiнансових iнструментiв;
- iнвестицiйний ризик - ризик фiнансових витрат вiд прямого або опосередкованого вкладання
коштiв Банку в цiннi папери пiдприємств, органiзацiй, установ на вiдносно довгий перiод часу.
Мiнiмiзується за рахунок формування резервiв пiд операцiї з цiнними паперами;
- процентний ризик - ризик зменшення ринкової вартостi капiталу внаслiдок змiни процентних
ставок на ринку. Мiнiмiзується за рахунок строкової диверсифiкацiї активiв та пасивiв;
- ризик лiквiдностi - ймовiрнiсть виникнення проблем недостатностi лiквiдних коштiв для
забезпечення виконання власних зобов'язань. Мiнiмiзується за рахунок збалансованостi активiв та
пасивiв Банку, пiдтримкою на високому рiвнi високолiквiдних активiв при чiткому дотриманнi
нормативiв Нацiонального банку України щодо лiквiдностi та платоспроможностi.
Ризики в дiяльностi Банку виникають на основi як внутрiшнiх, так i зовнiшнiх факторiв. Важливим
є те, що значна частина зовнiшнiх факторiв знаходиться поза межами контролю з боку Банку, а
вiдтак Банк не може мати повної впевненостi щодо результатiв майбутнiх подiй та часу їх
виконання.
У звiтному 2015 роцi до ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не було застосовано санкцiї у виглядi
штрафiв
Полiтика ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" щодо фiнансування його дiяльностi полягає у залученi
депозитних коштiв юридичних та фiзичних осiб i використання їх на короткострокове та
довгострокове кредитування суб'єктiв господарювання.
Станом на кiнець 2015 року Банк виконав всi економiчнi нормативи, встановленi Нацiональним
банком України, вимоги обов'язкового резерву на рахунках в НБУ та iншi нормативнi вимоги
органiв банкiвського контролю та нагляду.
Норматив мiнiмального розмiру регулятивного капiталу (Н1) складається з суми основного (1-го
рiвня) капiталу та додаткового (2-го рiвня) капiталу:
Н1=129 086 тис. грн.

Норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2) визначається як спiввiдношення
регулятивного капiталу Банку до сумарних активiв i певних позабалансових iнструментiв,
зважених за ступенем кредитного ризику та зменшених на суму створених вiдповiдних резервiв за
активними операцiями та на суму забезпечення кредиту (вкладень в борговi цiннi папери)
безумовним зобов'язанням або грошовим покриттям у виглядi застави майнових прав:
Н2= 95,76% (нормативне значення не менше 10%).
Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4) визначається як спiввiдношення високолiквiдних активi до
поточних зобов’язань банку:
Н4= 213,03 % (нормативне значення не менше 20%).
Норматив поточної лiквiдностi (Н5) визначається як спiввiдношення активiв з кiнцевим строком
погашення до 31 дня (включно) до зобов’язань банку з кiнцевим строком погашення до 31 дня
(включно):
Н5= 248,77 % (нормативне значення не менше 40%).
Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6) визначається як спiввiдношення активiв та
зобов’язань з кiнцевим строком погашення до 1 року:
Н6=1338,06 % (нормативне значення не менше 60%).
Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) визначається як
спiввiдношення суми всiх вимог Банку до цього контрагента або групи пов’язаних контрагентiв та
всiх фiнансових забов’язань, наданих банком щодо контрагента або групи пов’язаних контрагентiв
до регулятивного капiталу не вiдкоригованого на суму перевищення нормативу Н7 та Н9:
Н7=20,38 % (нормативне значення не бiльше 25%).
Норматив великих кредитних ризикiв (Н8) визначається як спiввiдношення суми всiх великих
кредитних ризикiв, наданих Банком щодо всiх контрагентiв або груп пов'язаних контрагентiв до
регулятивного капiталу Банку:
Н8= 65,32 % (нормативне значення не бiльше 8-кратного розмiру регулятивного капiталу).
Норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру,
(Н9) визначається як спiввiдношення суми всiх вимог Банку щодо iнсайдера або групи пов’язаних
iнсайдерiв та всiх фiнансових зобов’язань, наданих банком щодо iнсайдера або групи пов’язаних
iнсайдерiв до регулятивного капiталу банку:
Н9= 2,35 % (нормативне значення не бiльше 25%).
Норматив iнвестування в цiннi папери окремо за кожною установою (Н11) визначається як
спiввiдношення розмiру коштiв, якi iнвестуються в придбання акцiй (паїв, часток) та iнвестицiйнi
сертифiкати за кожною установою до регулятивного капiталу банку:
Н11=0,00 % (нормативне значення не бiльше 15%).
Норматив загальної суми iнвестування (Н12) визначається як спiввiдношення суми коштiв, що
iнвестуються на придбання акцiй (паїв/часток) та iнвестицiйних сертифiкатiв будь-якої юридичної
особи, до статутного капiталу Банку:
Н12= 0,00 % (нормативне значення не бiльше 60%).
Норматив ризику загальної вiдкритої (довгої/короткої) валютної позицiї банку (Л13) визначається
як спiввiдношення загальної величини вiдкритої валютної позицiї Банку за всiма iноземними
валютами та банкiвськими металами у гривневому еквiвалентi до статутного капiталу Банку:
Л13-1= 0,2115 % (нормативне значення не бiльше 1%).
Л13-2 = 0,0 % (нормативне значення не бiльше 10%).
ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" забезпечував своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань,
що визначалося збалансованiстю мiж строками i сумами погашення розмiщених активiв та
строками i сумами виконання зобов'язань Банку, а також строками та сумами iнших джерел i
напрямкiв використання коштiв.
ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" i надалi має намiр неухильно рухатися в напрямку пiдвищення
якостi обслуговування клiєнтiв, збiльшення спектру наданих банкiвських продуктiв i послуг,
посилення фiнансової стабiльностi Банку.
ТОВ "АУДИТ-СЕРВIС IНК" – Договiр №197 вiд 07.10.2015 р. на суму 40 тис.грн. (аудит рiчної

фiнансової звiтностi
Стратегiчною метою Банку є становлення Банку як одного з провiдних унiверсальних банкiв
України, що надає повний спектр фiнансових послуг (комерцiйних, iнвестицiйних, фiнансових та
iнших) з високим рiвнем якостi i надiйностi операцiй, що проводяться Банком. В основу алгоритму
досягнення стратегiчної мети покладенi наступнi дiї: розширення спектру банкiвської продуктової
корзини та розвиток конкурентних продуктiв.
Зберiгаючи статус унiверсального Банку, прiоритетними напрямками розвитку Банку визначенi корпоративний бiзнес. Прiоритетнi клiєнтськi сегменти - галузi орiєнтованi на задоволення
базових потреб населення, а саме: галузi харчової промисловостi, сiльського господарства,
фармацептичне виробництво, мобiльнi оператори, страховi компанiї, роздрiбна торгiвля паливом,
будiвництво.
Продуктова полiтика корпоративного бiзнесу фокусується на iндивiдуальному пiдходi до клiєнтiв,
розвиток кредитних (з наданням повного спектру послуг) та депозитних програм, покращення
якостi та швидкостi розрахунково-касового обслуговування.
Удосконалення продуктiв роздрiбного бiзнесу, модернiзацiя та подальший розвиток каналiв
продажу, консервативна полiтика щодо кредитування за умови надання високолiквiдної застави.
Розробка плану просування бренду Банку на ринку, проведення рекламних заходiв щодо
збiльшення рiвня привабливостi для потенцiйних клiєнтiв Банку. Послiдовне та виважене
розширення мережi продажiв орiєнтованої на залучення бiзнесу в регiонах.
Банк докладає багато зусиль для пiдтримки виробничих та технiчних засобiв на належному рiвнi
за допомогою впровадження новiтнiх розробок у всi процеси банкiвської дiяльностi. Так, постiйно
проводиться оновлення апаратного та програмного забезпечення автоматизованих банкiвських
систем, розроблюються новi програмнi продукти для вдосконалення процесiв обслуговування
клiєнтiв Банку.
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» виступає позивачем в наступних судових справах:
Вiдповiдач: Катеринчук Микола Дмитрович
Третi особи: Катеринчук Анастасiя Миколаївна
Позовна заява вiд 15.12.2014 року про звернення стягнення на заставлене майно.
Цiна позову: 1 767 406,64 грн.
Поточний стан розгляду: Справа знаходиться в провадженнi Шевченкiвського районного суду м.
Києва за № 761/38269/14-ц.
Вiдповiдач: Катеринчук Микола Дмитрович
Третi особи: Катеринчук Анастасiя Миколаївна
Позовна заява вiд 23.10.2014 року про звернення стягнення на предмет iпотеки.
Цiна позову: 1244 373,17 грн.
Поточний стан розгляду: Справа знаходиться в провадженнi Апеляцiйного суда Київської обл. за
№ 359/10843/14-ц.
Вiдповiдач: Катеринчук Микола Дмитрович
Позовна заява вiд 15.12.2014 року про стягнення заборгованостi за кредитним договором.
Цiна позову: 1 767 406,64 грн.
Поточний стан розгляду: Виконавчий лист отримано 23.04.2015 року .
Дiяльнiсть ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" за останнi роки позитивно оцiнена зовнiшнiм
аудитором. В сукупностi з наведеною в цьому звiтi iнформацiєю, а також прибуткова дiяльнiсть
Банку протягом всього перiоду iснування, постiйне виконання та дотримання нормативiв
дiяльностi, встановлених Нацiональним банком України, надає достатню iнформацiю, необхiдну

для вивчення питання щодо спiвпрацi з ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК".

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

12791

12452

0

0

12334

12138

будівлі та споруди

12334

12138

0

0

12334

12138

190

83

0

0

190

83

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

267

231

0

0

267

231

2. Невиробничого
призначення:

5

3

0

0

5

3

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

5

3

0

0

5

3

12796

12455

0

0

12796

12455

Найменування
основних засобів

машини та
обладнання

інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Строки корисного використання (експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв у ПАТ «КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК» встановлено для об’єктiв, придбаних до 31.12.2009р.:
- будинки та споруди - 20 рокiв;
- передавальнi пристрої - 4 роки;
- машини та обладнання (комп’ютерне обладнання, ксерокси, оргтехнiка i т.п.) - 4 роки;
- транспортнi засоби - 5 рокiв;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 5 рокiв;
- iншi основнi засоби - 6 рокiв.
Строки корисного використання (експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв у ПАТ «КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК» для об’єктiв, придбаних пiсля 01.01.2010р. застосовується класифiкатор груп та
строки корисного використання необоротних активiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець дня 31.12.2015 року:
- будiвлi та споруди - 13 439тис. грн.
- машини та обладнання - 1 092 тис. грн.
- транспортнi засоби - 473 тис. грн.
- iншi - 771 тис. грн.
Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на кiнець дня 31.12.2015 року:
- будiвлi та споруди - 1301 тис. грн.
- машини та обладнання - 1009 тис. грн.
- транспортнi засоби - 473 тис. грн.
- iншi - 537 тис. грн.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена
Відсоток за користування
Дата
частина боргу (тис.
коштами (відсоток
погашення

грн.)

річних)

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

77260

X

X

Усього зобов'язань

X

77260

X

X

Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

д/н

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

09.07.2015

10.07.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

21.08.2015

26.08.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

06.10.2015

08.10.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

20.10.2015

22.10.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

ТОВ«АУДИТ-СЕРВIС IНК»
13653226
76018, м. Iвано-Франкiвськ,
вул. Лепкого, 34, офiс 1
0036 26.01.2001
286 П 000286 20.10.2015
24.09.2020
2015
умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
стосовно фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
за рiк, що закiнчився 31.12.2015 року
Акцiонерам та керiвництву ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
Нацiональному банку України
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

ТОВ«АУДИТ-СЕРВIС IНК»
13653226
76018, м. Iвано-Франкiвськ,
вул. Лепкого, 34, офiс 1
0036 26.01.2001
286 П 000286 20.10.2015
24.09.2020

Звiт щодо фiнансової звiтностi
Вступний параграф
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
(далi – Банк, ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК») за 2015 рiк, яка включає: Звiт про фiнансовий стан (Баланс) за станом
на 31.12.2015 року (кiнець дня), Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати),
Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал), Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за
2015 рiк, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй
контроль, який вiн визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели
аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту
для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у
фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових
оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитори звертають увагу, що значну частину активiв Банку (76,2%) становлять кредити та заборгованiсть клiєнтiв. У
складi кредитного портфеля 54,6% кредитiв є незабезпеченими заставою, а для решти кредитiв заставне майно на
86,8% складається iз нерухомого майна. Звертаємо увагу, що активний ринок нерухомого та рухомого майна
недостатньо лiквiдний, а наявнi правила оцiнки майна не мають алгоритму визначення ринкової вартостi в умовах
кризових явищ. Фактично, при визначеннi вартостi заставного майна застосовується оцiночна вартiсть, яка в значнiй
мiрi базується на професiйнiй думцi фахiвцiв по оцiнцi, а не на ринкових факторах. Тому з урахуванням наявної
невизначеностi щодо можливої вартостi реалiзацiї заставного майна, кiлькiсна оцiнка необхiдної суми до формування
резерву пiд кредитнi ризики залежатиме вiд застосованих припущень щодо поведiнки ринкових цiн на нерухомiсть,
обладнання та товари в оборотi. З огляду на ситуацiю на ринку нерухомостi, а також враховуючи полiтичний та
економiчний стан, аудитори характеризують кредитний портфель, як такий, що має пiдвищений ризик. В подальшому
це може мати суттєвий вплив на показники дiяльностi Банку. Аудитори вважають, що Банк придiляє не достатньо
уваги диверсифiкацiї активiв Банку та їх прибутковостi, у зв’язку з чим наражається на додатковi фiнансовi ризики.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, окрiм питань, перелiчених вище, в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки»,
фiнансова звiтнiсть ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» представляє достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий
стан Банку станом на кiнець дня 31.12.2015 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на примiтку «Подiї пiсля дати балансу» до рiчної фiнансової звiтностi, де
розкрито iнформацiю щодо суттєвої невизначеностi, яка за певних обставин може поставити пiд сумнiв здатнiсть
Банку безперервно продовжувати дiяльнiсть в разi ймовiрного невиконання вимог Постанови Правлiння
Нацiонального банку України вiд 04.02.2016 р. № 58 «Про збiльшення капiталу банкiв України», а саме приведення
розмiру статутного капiталу до розмiру не меншого, нiж 120 мiльйонiв гривень - до 17.06.2016р. (станом на звiтну
дату статутний капiтал складає 63 мiльйони гривень).
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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

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" є публiчним акцiонерним
товариством, яке складається з одного акцiонера - ТОВ "ВIДЕВIТ ГРУП".
Повноваження Загальних зборiв акцiонерiв, передбаченi чинним законодавством
України, здiйснюються акцiонером ТОВ "ВIДЕВIТ ГРУП" одноосiбно.

Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна 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?
Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Згiдно статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд
17 вересня 2008 року № 514-VI, рiшення акцiонера ТОВ "ВIДЕВIТ ГРУП", як
єдиного акцiонера ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", з питань, що належать до
компетенцiї загальних зборiв, оформлюється ТОВ "ВIДЕВIТ ГРУП" письмово (у
формi Рiшення) та засвiдчується печаткою.

Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Реорганізація

Ні
X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів

5

членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

5

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

н/д

н/д
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

90

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування

Ні
X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Спостережної ради
комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У Банку створена Служба
внутрiшнього аудиту, яка є органом
оперативного контролю
Спостережної ради Банку.

н/д
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Голова Спостережної Ради Рукодiй
Є.С. є штатним працiвником Банку
(за сумiсництвом) та отримує
заробiтну плату. З iншими членами
Спостережної Ради укладено
договори на безоплатнiй основi.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

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

X

Ні

документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 8
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 належить
Загальні
Наглядова Виконавчий до компетенції
збори
рада
орган
жодного
акціонерів
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

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
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Ні

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

н/д

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується загальнодоступній
на загальних
інформаційній базі
зборах
даних НКЦПФР
про ринок цінних
паперів

Документи
Інформація
надаються для
Копії
розміщується
ознайомлення документів на власній
безпосередньо надаються
інтернетв
на запит
сторінці
акціонерному акціонера акціонерного
товаристві
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів

Ні

X
X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

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
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

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) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
(принципи, правила) корпоративного управлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" в
процесi розробки та буде затверджено в 2015роцi.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

ЗВІТ
Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 29.04.2016 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток
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/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
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 групи вибуття
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань:
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці
Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу

Затверджено до випуску та підписано
29.04.2016

року

Голова правління
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за квартал 2015 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
після створення резерву під знецінення кредитів та
заборгованості клієнтів, коштів в інших банках
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою
або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку на продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку до погашення
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи

Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток
чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у
прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи
збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію за рік

Затверджено до випуску та
підписано
29.04.2016

року

Голова правління
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за квартал 2015 року
Належить власникам материнської компанії

емісійні
Найменування
Примітки статутний різниці та незареєстрований резервні резерви нерозподілений дода
статті
інший
та інші
капітал
статутний капітал
переоцінки
прибуток
ста
додатковий
фонди
капітал
1
Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та вплив
переходу на нові
та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення
Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік
інший сукупний
дохід
Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат
Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

2

3

4

5

6

7

8

Незареєстрований
статутний капітал
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на
кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік
інший сукупний
дохід
Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат
Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів
Незареєстрований
статутний капітал
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Додаткові статті –
опис статей та
вміст показників
Додаткові статті –
усього за
додатковими
статтями
Залишок на
кінець звітного
періоду

Затверджено до випуску та
підписано
29.04.2016

року

Голова правління
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за квартал 2015 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Затверджено до випуску та
підписано
29.04.2016
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Голова правління
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за квартал 2015 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій

Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Затверджено до випуску та
підписано
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(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

