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Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова Правлiння

Мамедов С.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
35591059
4. Місцезнаходження
Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренiвський, 19/5
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 585-70-91 (044) 585-70-95
6. Електронна поштова адреса
info@globusbank.com.ua

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

27.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 81(2586)

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.globusbank.com.ua
(адреса сторінки)

1

в мережі
Інтернет

27.04.2017
(дата)

Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; тел. (044) 392-00-00, www.globusbank.com.ua

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

X

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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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

X

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 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
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
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X
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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
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
Детальна iнформацiя опублiкована в Рiчному Звiтi Банку, розмiщенного на сайтi
www.globusbank.com.ua
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №482233
3. Дата проведення державної реєстрації
29.11.2007
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
300 000 000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0.00
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.00
8. Середня кількість працівників (осіб)
290
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
Органи управлiння ПАТ "КБ "ГЛОБУС": Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння.
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
32000120801026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ"
5) МФО банку
334851
6) кореспондентський рахунок
1600412
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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

Банкiвська лiцензiя

240

26.10.2011

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис

Генеральна лiцензiя на
здiйснення валютних операцiй

Банкiвська лiцензiя надає право надання банкiвських послуг визначених частиною
третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

240

26.10.2011

Нацiональний банк України

Необмежена

Власник Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй зобов’язаний
дотримуватися встановлених законодавством України i Нацiональним банком України
Опис
вимог щодо проведення зазначених у нiй валютних операцiй.
Генеральна лiцензiя не дiйсна без додатка.

Додатко до Генеральної
лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй

240

26.10.2011

Нацiональни банк України

Необмежена

Перелiк валютних операцiй, якi має право здiйснювати ПАТ «КБ «ГЛОБУС»:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвкою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн,
прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти
банкiв;
- операцiї з готiвкою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в
пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками
агентських договорiв з юридичними особами - резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та
клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй
валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi
України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй
валютi та здiйснення операцiй за ними;
Опис
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцiй з
готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється
в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i агентств);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг
згiдно зi статтею 4 Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг» та не зазначенi в абзацах другому – сiмнадцятому роздiлу
другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв
генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №281.

Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку-дiяльнiсть з
Серiя АЕ №263177
торгiвлi цiнними паперами:
брокерська дiяльнiсть

17.07.2013

5

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена
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Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АЕ №263177
вiд 17.07.2013 р. надає право укладати цивiльно-правовi договори щодо цiнних
Опис
паперiв вiд свого iменi та за свiй рахунок з метою перепродажу, крiм випадкiв,
передбачених законом.

Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку-дiяльнiсть з
Серiя АЕ №263178
торгiвлi цiнними паперами:
дилерська дiяльнiсть

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

17.07.2013

Необмежена

Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АЕ №263178
вiд 17.07.2013 р. надає право укладати цивiльно-правовi договори щодо цiнних
Опис
паперiв вiд свого iменi та за свiй рахунок з метою перепродажу, крiм випадкiв,
передбачених законом.

Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку депозитарна дiяльнiсть:
депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи

Серiя АЕ №263375

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

24.09.2013

Необмежена

Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АЕ №263375
вiд 24.09.2013 р. надає право здiйснювати депозитарну дiяльнiсть шляхом укладання
Опис
договорiв вiдкриття рахункiв у цiнних паперах та обслуговування обiгу цiнних
паперiв на рахунках клiєнтiв.

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

Рейтингове агенство
"Експерт-Рейтинг"

уповноважене рейтингове
агентство

12.12.2016

uaA+

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
"УКРАЇНСЬКI МЕДIА
ТЕХНОЛОГIЇ"

32982997

04073Україна м.Київ
пров. Куренiвський, 19/5

100

300 000 000,00

Усього
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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
Мамедов Сергiй Геннадiйович
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, фiнанси та кредит
6) стаж роботи (років)**
0.1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 5 рокiв
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у
межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правлiння
Банку.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї посадова
особа не надавала.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сильнягiна Олена Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-
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4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища, юрист
6) стаж роботи (років)**
4.7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.05.2012 5 рокiв
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у
межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правлiння
Банку.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї посадова
особа не надавала.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Євчук Галина Петрiвна
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, спецiалiст з менеджменту органiзацiй
6) стаж роботи (років)**
1.9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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23.03.2015 5 рокiв
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у
межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правлiння
Банку.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї посадова
особа не надавала.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмiтрiєва Олена Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища, менеджер-економiст
6) стаж роботи (років)**
0,1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2016 5 рокiв
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у
межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правлiння
Банку.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї посадова
особа не надавала.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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1) посада
Член Правлiння, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корж Людмила Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища, економiст
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.03.2007 5 рокiв
9) Опис
Дата обрання - 07.03.2007 р.
Дата переобрання - 09.03.2010 р.
Дата переобрання -03.10.2013 р.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у
межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правлiння
Банку.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї посадова
особа не надавала.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається 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
Шеффер Микола Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
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1957
5) освіта**
вища, економiст
6) стаж роботи (років)**
7.2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.10.2009 5 рокiв
9) Опис
Дата обрання - 09.10.2009 р.
Дата переобрання - 03.10.2013 р.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у
межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правлiння
Банку.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї посадова
особа не надавала.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння, Операцiйний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клевайчук Сергiй 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, магiстр з менеджменту персоналу
6) стаж роботи (років)**
5.3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
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8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.10.2013 5 рокiв
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у
межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правлiння
Банку.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї посадова
особа не надавала.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння, Начальник управлiння аналiзу, планування та ризикiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Солодкий Володимир Васильович
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, облiк i аудит
6) стаж роботи (років)**
0.5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.07.2016 5 рокiв
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у
межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правлiння
Банку.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї посадова
особа не надавала.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
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** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полковський Дмитро Едуардович
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, мiжнародна економiка
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.03.2016 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у
межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правлiння
Банку.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї посадова
особа не надавала.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рибитва Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
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вища, юрист
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.03.2016 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у
межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правлiння
Банку.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї посадова
особа не надавала.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чепурний Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища, товарознавець
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2009 3 роки
9) Опис
Дата обрання - 27.04.2009 р.
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Дата переобрання - 03.01.2011 р.
Дата переобрання - 29.05.2012 р.
Дата переобрання - 22.04.2014 р.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у
межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правлiння
Банку.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї посадова
особа не надавала.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курiленко Сергiй Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища, спецiалiст з фiнансiв
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2016 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у
межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правлiння
Банку.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї посадова
особа не надавала.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бортник Василь Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища, правознавство
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у
межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правлiння
Банку.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї посадова
особа не надавала.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"УКРАЇНСЬКI МЕДIА
ТЕХНОЛОГIЇ"

32982997

04073 Україна м. Київ м. Київ пров.
Куренiвський, 19/5

300 000

100

100

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

300 000

100

100

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
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Кількість за видами акцій
прості
прості на привілейовані привілейовані
іменні пред'явника
іменні
на пред'явника

300 000

Кількість за видами акцій
прості
прості на привілейовані привілейовані
іменні пред'явника
іменні
на пред'явника
300 000
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

05.02.2016

Кворум зборів**

100

Опис

1. Перенесення строкiв подання заяв про придбання акцiй учасниками розмiщення та строкiв
укладання договорiв купiвлi – продажу акцiй з першими власниками на другому етапi
укладення договорiву процесi приватного розмiщення акцiй ПАТ «КБ «ГЛОБУС»у зв’язку
iзпогодженням набуття iстотної участi нового акцiонера в Банку у Нацiональному банку
України.
2. Внесення змiн до Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «КБ «ГЛОБУС» №03 вiд
20.08.2015 рокута проспекту емiсiї акцiй ПАТ «КБ «ГЛОБУС» в частинi перенесення строкiв
подання заяв про придбання акцiй учасниками розмiщення та строкiв укладання договорiв
купiвлi – продажу акцiй з першими власниками на другому етапi укладення договорiв у процесi
приватного розмiщення акцiй ПАТ «КБ «ГЛОБУС».
3. Визначення уповноваженої особи Банку, якiй надаються повноваження щодо
поданнядокументiв для реєстрацiї змiн до проспекту емiсiї акцiйта проведення дiй щодо
забезпечення укладення договорiв з першими власниками на другому етапi укладення
договорiв.
чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові
X

Дата проведення

25.02.2016

Кворум зборів**

100

Опис

Вид загальних
зборів*

1. Змiна складу Наглядової ради ПАТ «КБ «ГЛОБУС».
чергові

позачергові
X

Дата проведення

01.03.2016

Кворум зборів**

100

Опис

1. Затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй Банку.
2. Затвердження результатiв розмiщення акцiй Банку.
3. Затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй Банку.
чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові
X

Дата проведення

17.03.2016

Кворум зборів**

100

Опис

Вид загальних
зборів*

1. Змiна складу Наглядової ради ПАТ «КБ «ГЛОБУС».
чергові

позачергові

X

Дата проведення

27.04.2016

Кворум зборів**

100

Опис

1. Розгляд звiту Наглядової ради про результати дiяльностi ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за 2015 рiк та
його затвердження.
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2. Розгляд звiту Правлiння про результати дiяльностi ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за 2015 рiк та його
затвердження. Визначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ «КБ «ГЛОБУС» на 2016 рiк.
3. Розгляд та затвердження аудиторського висновку (звiту) незалежного аудитора ТОВ «БДО»
за результатами дiяльностi ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за 2015 рiк та рiчної фiнансової звiтностi Банку
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року.
4. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за
пiдсумками роботи у 2015 роцi.
5. Вирiшення питань поточної дiяльностi Банку.

Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

20.05.2016

Кворум зборів**

100

Опис

Вид загальних
зборів*

1. Збiльшення розмiру Статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових
простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
2. Приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення), яке
оформлюється додатком до даного Рiшення Акцiонера.
3. Визначення Загальних Зборiв акцiонерiв Банку (вiдповiдно до статтi 49 Закону України «Про
акцiонернi товариства» рiшення оформлюється у виглядi Рiшенням Акцiонера) уповноваженим
органом Банку щодо:
- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акцiй (у разi, якщо на запланований обсяг акцiй укладено
договори з першими власниками та акцiй повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй;
- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi
законодавством строки результатiв укладання договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй органом Банку, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй.
5. Визначення уповноваженої особи Банку, якiй надаються повноваження щодо проведення дiй
щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй.
чергові

позачергові
X

Дата проведення

25.08.2016

Кворум зборів**

100

Опис

Вид загальних
зборів*

1. Затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй Банку.
2. Затвердження результатiв розмiщення акцiй Банку.
3. Затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй Банку.
4. Внесення змiн до Статуту ПАТ «КБ «ГЛОБУС» шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї,
у зв’язку зi збiльшенням статутного капiталу.
чергові

позачергові
X

Дата проведення

16.12.2016

Кворум зборів**

100

Опис

1. Змiна складу Наглядової ради ПАТ «КБ «ГЛОБУС».
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Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

19.12.2016

Кворум зборів**

100

Опис

1. Про пiдтвердження рiшення акцiонера ПАТ «КБ «ГЛОБУС» про збiльшення Статутного
капiталу ПАТ «КБ «ГЛОБУС» та затвердження Статуту ПАТ «КБ «ГЛОБУС» у новiй редакцiї.

20

Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; тел. (044) 392-00-00, www.globusbank.com.ua

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24258921

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АД №034421
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

+38 (044) 277-50-00

Факс

+38 (044) 277-50-01

Вид діяльності

044 277-50-01 Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» надає послуги з органiзацiї торгiвлi
цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами на
фондовiй бiржi.

Повне найменування юридичної особи або ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Воскресеньська, 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АЕ № 294782
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.04.2015

Міжміський код та телефон

+38 (056) 373-95-94

Факс

+38 (056) 373-95-94

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» надає послуги з органiзацiї торгiвлi
цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами на
фондовiй бiржi.

Повне найменування юридичної особи або ПАТ «Схiдно - Європейська фондова біржа»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35524548

Місцезнаходження

03680 Україна м. Київ - м. Київ вул. Боженка, 86-И

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АВ №581397
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

05.03.2009
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Міжміський код та телефон

+38 (044) 200 09 70

Факс

+38 (044) 200 09 70

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Схiдно-Европейська фондова бiржа надає послуги з органiзацiї
торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами на
фондовiй бiржi.

Повне найменування юридичної особи або ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1340
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.07.2015

Міжміський код та телефон

+38 (044) 591-04-00

Факс

+38 (044) 482-52-14

Вид діяльності

Свiдоцтво про включення до державного реєстру фiнансових установ,
якi надаюсть фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв

Опис

Вiдповiдно до частини 2 статi 9 Закону України «Про депозитарну
систему України», який вступив в силу 12 жовтня 2013 року,
Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi
публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України
«Про акцiонернi товариства» з урахуванням особливостей,
установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу
Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил
Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано
поданi ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» Правила
Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового вiд 01.10.2013 №2092).

Повне найменування юридичної особи або ПАТ «Розрахунковий центр»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ - м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АЕ №263463
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.10.2015

Міжміський код та телефон

+38 (044) 585 42 42

Факс

+38 (044) 481 00 99

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть
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Опис

ПАТ «Розрахунковий центр» надає послуги з проведення грошових
розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших
фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза
фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом
«поставка цiнних паперiв проти оплати».

Повне найменування юридичної особи або ТОВ «Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34819244

Місцезнаходження

04073 Україна м. Київ - м. Київ пров. Куренiвський, 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей 5
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

09.06.2010

Міжміський код та телефон

+38 (044) 227 60 74

Факс

+38 (044) 592 67 36

Вид діяльності

Надання рейтингових послуг

Опис

ТОВ «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» включено до
Державного реєстру уповновжених рейтингових агенств вiдповiдно до
рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
08.06.2010 року №860, змiни внесено вiдповiдно до рiшення
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
20.08.2013 року №1566.
ТОВ «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» надає послуги з
визначення кредитного рейтингу (рейтингу фiнансової стiйкостi)
банку та його цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Асоціація

Код за ЄДРПОУ

24382704

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ - м. Київ вул. Кутузова, 18/7

Номер ліцензії або іншого документа на цей 14
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.01.2015

Міжміський код та телефон

+38 (044) 286-94-20

Факс

+38 (044) 286-74-64

Вид діяльності

Саморегулiвна органiзацiя професiйних учасникiв фондового ринку за
видом професiйної дiяльностi - торгiвля цiнними паперами

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма у
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи виглядi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер - аудит"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю
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Код за ЄДРПОУ

30634365

Місцезнаходження

04053 Україна м. Київ - м. Київ вул. Стрiтенська, 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2248
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2015

Міжміський код та телефон

+38 (044) 279-59-78

Факс

+38 (044) 279-59-78

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

АФ ТОВ "Iнтер - аудит" включено до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв Свiдоцтво №2248 вiд 24.09.2015 р., видане Аудиторською
палатою України на пiдставi рiшення №98 вiд 26.01.2001.
АФ ТОВ "Iнтер - аудит" внесенно до реєстру аудиторiв та
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Свiдоцтво П 000316 вiд
30.11.2015, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку (свiдоцтво чинне до 24.09.2020 р.).
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

67/1/2016

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000031694

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1 000.00

300 000

300 000 000,00

100

30.06.2016

Опис

Цiннi папери емiтента не перебувають в обiгу за межами України.
Протягом звiтного перiоду не вiдбулося змiни прав власникiв акцiй.
Емiтент не має iнших цiнних паперiв.
Простi iменнi акцiї емiтента не допущенi до торгiвлi органiзатором торгiвлi.
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XI. Опис бізнесу
Важливi подiї розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл).
Основною метою дiяльностi Банку, визначеною його Акцiонерами, є одержання прибутку
шляхом надання повного спектру внутрiшнiх та мiжнародних банкiвських послуг, включаючи, без
обмеження, банкiвськi операцiї, якi пов’язанi зi здiйсненням комерцiйної, iнвестицiйної,
депозитарної та будь-якої iншої дiяльностi, яка може бути дозволеною для банкiв згiдно iз чинним
законодавством України.
Впродовж 2016 року Банк «ГЛОБУС» продовжував працювати у всiх напрямках своєї
дiяльностi, однак, зважаючи, на ситуацiю в країнi, головним завданням стало дотримання полiтики
зменшення рiвня ризикованостi операцiй. Кредитування юридичних та фiзичних осiб, торгiвельнi
операцiї з iноземною валютою за операцiями клiєнтiв, валютно-обмiннi операцiї, розрахунковокасове обслуговування юридичних та фiзичних осiб, залучення депозитiв юридичних та фiзичних
осiб, торгiвля цiнними паперами, казначейськi операцiї – основнi зони розвитку установи у
звiтному перiодi.
Протягом звiтного перiоду злиття, приєднання, подiлу, видiлення Банку не вiдбувалось.
Iнформацiя про органiзацiйну структуру емiтента, дочiрнi пiдприємства, фiлiї,
представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли iз зазначенням найменування та
мiсцезнаходження, ролi та перспектив розвитку, змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi
з попереднiм звiтним перiодом.
Загальна органiзацiйна структура ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (надалi - Структура), розроблена на
пiдставi чинного законодавства України, Статуту ПАТ «КБ «ГЛОБУС» та складається iз органiв
управлiння Банку, органiв контролю Банку, виконавчих органiв та структурних пiдроздiлiв.
Органами управлiння Банку є Загальнi Збори Акцiонерiв, Наглядова Рада Банку, Правлiння Банку,
яке водночас є й виконавчим органом. Органами контролю Банку є Ревiзiйна Комiсiя Банку та
Служба внутрiшнього аудиту Банку.
Вищим органом управлiння Банку є Загальнi Збори Акцiонерiв Банку. Загальнi Збори
Акцiонерiв здiйснюють загальне керiвництво дiяльнiстю Банку, визначають цiлi i стратегiю його
розвитку, приймають рiшення про внесення змiн/доповнень до Статуту Банку, змiни Статутного
капiталу, затверджують результати дiяльностi Банку, порядок розподiлу прибутку, порядок та
строки виплати частки прибутку, порядок покриття збиткiв.
Керiвниками Банку є Голова Наглядової Ради Банку, його заступники та члени Наглядової
Ради, Голова Правлiння Банку, його заступники та члени Правлiння Банку, головний бухгалтер,
його заступники. Керiвники Банку вiдповiдають за заподiяну ними Банку шкоду вiдповiдно до
чинного законодавства України.
Загальнi Збори Акцiонерiв Банку
Загальнi Збори Акцiонерiв є вищим органом управлiння Банку. Кожен акцiонер має право
брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв або особисто, або через представника (надалi –
«Представник»). Брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв з правом дорадчого голосу можуть i
члени виконавчого органу, якi не є Акцiонерами.
До Компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв входять наступнi питання:
• визначення основних напрямiв дiяльностi Банку i затвердження його планiв та звiтiв про їх
виконання;
• внесення змiн та/або доповнень до Статуту Банку;
• прийняття рiшення про вiдчуження майна Банку на суму, що становить 50 (п’ятдесят) i бiльше
вiдсоткiв майна Банку;
• обрання та вiдкликання Голови i членiв Наглядової Ради Банку, затвердження або внесення змiн
до Положення про Наглядову Раду Банку;
• обрання та вiдкликання Голови i членiв Ревiзiйної Комiсiї;
• затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку, включаючи його дочiрнi пiдприємства,
затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної Комiсiї та зовнiшнього аудитора, порядку i розподiлу
прибутку;
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• винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Голови та членiв Наглядової
Ради Банку;
• встановлення розмiру, форми i порядку внесення учасниками додаткових вкладiв, вирiшення
питання про придбання Банком часток акцiонерiв, виключення акцiонера з Банку;
• прийняття рiшення про припинення дiяльностi Банку, призначення лiквiдатора, затвердження
лiквiдацiйного балансу;
• прийняття рiшення про реорганiзацiю Банку;
• обрання та вiдкликання Секретаря Загальних Зборiв Акцiонерiв;
• визначення системи оплати працi для членiв Наглядової Ради Банку;
• прийняття рiшень щодо емiсiї власних цiнних паперiв;
• прийняття рiшення про збiльшення або зменшення розмiру Статутного Капiталу Банку;
• оголошення дивiдендiв за рекомендацiєю Наглядової Ради Банку;
• вирiшення будь-яких iнших питань, як це вимагається чинним законодавством України.
Головою Загальних Зборiв Акцiонерiв є Голова Наглядової Ради Банку.
Наглядова рада Банку
Вiдповiдно до Статуту в перiод мiж скликанням Загальних Зборiв Акцiонерiв наглядовi та
контролюючi функцiї щодо дiяльностi Правлiння Банку здiйснює Наглядова рада Банку. Наглядова
рада Банку приймає рiшення щодо дiяльностi Банку, якi не входять до компетенцiї Загальних
Зборiв Акцiонерiв та Правлiння Банку. Дiяльнiсть, компетенцiя та повноваження Наглядової ради
Банку визначаються Статутом та Положенням, що затверджується Загальними Зборами акцiонерiв
Банку.
Наглядова рада Банку обирається Загальними Зборами Акцiонерiв Банку з числа акцiонерiв
Банку чи їх представникiв строком на 3 (три) роки i складається щонайменше з 3 (трьох) осiб.
Члени Наглядової ради Банку не можуть бути членами Правлiння Банку та членами Ревiзiйної
комiсiї Банку.
До компетенцiї Наглядової ради належать наступнi питання:
• призначення та звiльнення Голови та членiв Правлiння Банку;
• здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку та ходом виконання рiшень
Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку i Наглядової ради Банку;
• визначення зовнiшнього аудитора Банку;
• встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
• прийняття рiшень щодо покриття збиткiв Банку;
• прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв Банку, затвердження їх Статутiв i Положень;
• затвердження умов оплати працi та матерiального стимулювання членiв Правлiння Банку;
• пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi Збори Акцiонерiв Банку;
• здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними Зборами Учасникiв;
• затвердження Положення про Правлiння Банку;
• затвердження положення про службу внутрiшнього аудиту Банку та погодження положення про
внутрiшнiй аудит Банку;
• затвердження лiмiтiв в рамках загальної концепцiї управлiння ризиками в Банку, визначення
принципiв кредитної полiтики;
• визначення органiзацiйної структури Банку.
Голова та члени Наглядової ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Банком за
збитки, завданi Банку їх винними дiями (бездiяльнiстю) у розмiрi збиткiв, завданих Банку.
Ревiзiйна Комiсiя
Для цiлей контролю за фiнансовою та господарською дiяльнiстю Банку, а також дотримання
ним законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України в Банку
може обиратися Ревiзiйна Комiсiя Банку.
Кiлькiсний склад Ревiзiйної Комiсiї визначається Загальними Зборами Акцiонерiв та не може
бути меншим нiж 3 (три) особи, що обранi з числа Акцiонерiв або їх представникiв. Голова i члени
Ревiзiйної комiсiї призначаються Загальними зборами Акцiонерiв термiном на 5 (п’ять) рокiв.
Голова та члени Ревiзiйної Комiсiї можуть бути переобранi на новi термiни. Голова та члени
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Ревiзiйної Комiсiї Банку можуть бути переобранi до закiнчення термiну їх повноважень за
рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку.
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним Зборам Акцiонерiв.
Ревiзiйна Комiсiя уповноважена перевiряти фiнансову та господарську дiяльнiсть Банку, а
також перевiряти та робити висновки стосовно щорiчних звiтiв та балансiв, пiдготовлених
Правлiнням, згiдно з вимогами та в обсягах, якi встановленi Нацiональним банком України.
Перевiрки здiйснюються Ревiзiйною комiсiєю на вимогу Наглядової Ради Банку, Загальних Зборiв
Акцiонерiв, за своєю власною iнiцiативою, або на вимогу будь-яких Акцiонерiв, якi разом
володiють бiльш нiж 10 % голосiв.
Внутрiшнiй аудит
У вiдповiдностi до загальної органiзацiйної структури Банку, затвердженої Наглядовою
Радою, в Банку створена Служба внутрiшнього аудиту, яка є органом оперативного контролю
Наглядової Ради Банку.
Пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку виконує такi функцiї:
• наглядає за поточною дiяльнiстю Банку;
• контролює дотримання Банком законiв, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
та рiшень органiв управлiння Банку;
• перевiряє результати поточної фiнансової дiяльностi Банку;
• аналiзує iнформацiю та вiдомостi про дiяльнiсть Банку, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв,
випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;
• надає Наглядовiй Радi висновки та пропозицiї за результатами перевiрок;
• перiодично, але не рiдше одного разу на рiк, перевiряє дотримання структурними пiдроздiлами
Банку правил проведення внутрiшнього фiнансового монiторингу та програми його здiйснення;
• iншi функцiї, пов’язанi з наглядом та контролем за дiяльнiстю Банку.
Пiдроздiл внутрiшнього аудиту пiдпорядковується Наглядовiй Радi та звiтує перед нею, дiє на
пiдставi Положення про внутрiшнiй аудит, затвердженого Наглядовою Радою.
Кандидатура начальника Пiдроздiлу внутрiшнього аудиту погоджується з Нацiональним
банком України.
Пiдроздiл внутрiшнього аудиту несе вiдповiдальнiсть за обсяги та достовiрнiсть звiтiв, якi
подаються Наглядовiй Радi щодо питань, вiднесених до її компетенцiї. Працiвники Пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту при призначенi на посаду дають письмове зобов’язання про нерозголошення
iнформацiї щодо дiяльностi Банку та збереження банкiвської таємницi вiдповiдно до вимог Закону
України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть».
Правлiння Банку
Виконавчим органом Банку, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю,
формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, є Правлiння Банку. Правлiння
Банку забезпечує виконання планiв дiяльностi Банку, рiшень Зборiв Учасникiв та Наглядової ради
Банку, розглядає та вирiшує iншi питання, якi вiдносяться до його компетенцiї та несе
вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими
Статутом Банку, рiшеннями Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку i Наглядової ради Банку.
До складу Правлiння входить Голова Правлiння Банку та п’ять членiв Правлiння банку, якi
призначаються Наглядовою радою банку строком не бiльше як на 5 (п’ять) рокiвта можуть бути
переобранi на новi термiни. Статутом передбачено, що кiлькiсний склад Правлiння визначається
Наглядовою Радою, але Правлiння не може складатися з менш нiж 3 (трьох) членiв, призначених
Наглядовою Радою.
Голова Правлiння керує роботою Банку, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання
покладених на Банк завдань та за прийнятi рiшення.
У своїй дiяльностi Правлiння керується чинними законодавчими актами України, нормативноправовими актами Нацiонального банку України, Статутом Банку, Положенням про Правлiння,
iншими документами Банку, а також рiшеннями Загальних Зборiв Акцiонерiв i Наглядової Ради
Банку.
Правлiння в межах своєї компетенцiї дiє вiд iменi Банку на пiдставi Положення,
затвердженого Наглядовою радою Банку та здiйснює оперативне управлiння Банком, а також є
пiдзвiтним Загальним зборам Акцiонерiв та Наглядовiй Радi.
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Правлiння вiдповiдає за управлiння поточною дiяльнiстю Банку згiдно iз головними
напрямками дiяльностi та полiтикою, що встановленi рiшеннями Наглядової Ради Банку та
Загальними Зборами Акцiонерiв. Правлiння несе вiдповiдальнiсть за дотримання всiх вимог,
встановлених (згiдно з чинним законодавством України) Нацiональним банком України щодо
складання документiв, фiнансових та бухгалтерських звiтiв Банку, та забезпечує їх точнiсть. Члени
Правлiння несуть вiдповiдальнiсть за прийнятi рiшення згiдно з чинним законодавством України.
Cклад Правлiння Банку затверджено Протоколом № 46 засiдання Наглядової ради вiд
16.12.2016 р. у кiлькостi 8 (восьми) членiв:
- Голова Правлiння;
- Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння;
- Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння;
- Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння;
- Операцiйний директор, Член Правлiння;
- Головний бухгалтер, Член Правлiння;
- Начальник управлiння фiнансового монiторингу, Член Правлiння;
- Начальник управлiння аналiзу, планування та ризикiв, Член Правлiння;
Заступник Голови Правлiння очолює Кредитний комiтет.
Завдання та функцiї профiльних комiтетiв визначенi вiдповiдними внутрiшнiми положеннями.
Станом на 31 грудня 2016 року загальна кiлькiсть працюючих вiддiлень становила двадцять
шiсть:
• м. Київ, пров. Куренiвський, 19/5;
• м. Запорiжжя, вул. Сталеварiв, 24;
• м. Київ, вул. Анни Ахматової, 3;
• м. Днiпро, прос. Д.Яворницького, 55;
• м. Кам’янець-Подiльський, вул. Гагарiна, 43;
• м. Київ, вул. Пiдвисоцького, 16;
• м. Одеса, вул. Базарна, 41;
• м. Суми, вул. Харкiвська, 12А;
• м. Львiв, вул. Чайковського, 16;
• м. Харкiв, пр-т Гагарiна, 20;
• м. Полтава, вул. В.Чорновола, 6.;
• м. Чернiгiв, вул. Г. Полуботка, 24;
• м. Миколаїв, вул. Космонавтiв, 53/1;
• м. Тернопiль, вул. Живова, 37-а;
• м. Черкаси, вул. Дашковича Остафiя, 34;
• м. Чернiвцi, вул. Ольги Кобилянської, 29;
• м. Вiнниця, вул. Соборна, 64;
• м. Iвано-Франкiвськ, вул. Грюнвальдська, 4;
• м. Рiвне, вул. Симона Петлюри, 14;
• м. Київ, вул. Трублаїнi, 2-а;
• м. Київ, вул. Мечнiкова, 18;
• м. Київ, пл. Бесарабська, 9/1;
• м. Київ,вул. Саксаганського, 55а;
• м. Київ, пр-т Вiдрадний, 95;
• м. Київ, бул. Дружби Народiв, 28-В;
• Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлiвська Борщагiвка, вул. В.Кiльцева, 2б5.
Iнформацiя про середньооблiкову чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб),
середню чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб),
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб),
фонду оплати працi. Крiм того, зазначаються факти змiни розмiру фонду оплати працi, його
збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емiтента,
спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
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Станом на 31.12.2016 р.:
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 290.
Позаштатнi працiвники - вiдсутнi.
Працiвники з неповним робочим днем - 39, в тому числi, за сумiсництвом - 12.
Фонд оплати працi (за даними форми статистичної звiтностi № 900 «Звiт про кiлькiсть
працiвникiв та складовi фонду оплати працi», що подається до Нацiонального банку України) за
звiтний рiк становить 24 988 665,94 грн., з них:
- фонд оплати працi штатних працiвникiв 24 637 715,99 грн.;
- фонд оплати працi зовнiшнiх сумiсникiв 120 051,56 грн.;
- фонд оплати працi працiвникiв якi працюють за цивiльно-правовими договорами 230 898,39
грн.
Збiльшення розмiру фонду оплати працi за 2016 рiк вiдносно попереднього 2015 року виникло
у зв’язку iз створенням нових самостiйних структурних пiдроздiлiв та укомплектуванням їх
персоналом, та у зв’язку з запровадженням нової системи мотивацiї працiвникiв Банку.
Iнформацiя про належнiсть емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств, найменування та
мiсцезнаходження об'єднання, зазначаються опис дiяльностi об'єднання, функцiї та термiн участi
емiтента у вiдповiдному об'єднаннi, позицiї емiтента в структурi об'єднання.
ПАТ "КБ "ГЛОБУС" не належить до будь-яких об'єднань.
Iнформацiя про спiльну дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладiв, мета вкладiв (отримання
прибутку, iншi цiлi) та отриманий фiнансовий результат за звiтний рiк по кожному виду спiльної
дiяльностi.
ПАТ "КБ "ГЛОБУС" протягом 2016 року не здiйснював спiльної дiяльностi з iншими
органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного
перiоду, умови та результати цих пропозицiй.
ПАТ "КБ "ГЛОБУС" не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi
запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо).
Iнформацiя про середньооблiкову чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб),
середню чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб),
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб),
фонду оплати працi. Крiм того, зазначаються факти змiни розмiру фонду оплати працi, його
збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емiтента,
спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
Облiкова полiтика Банку впродовж 2016 року не змiнювалась.
Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi.
Фiнансовi iнструменти – основнi термiни оцiнки.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою
вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Нижче описано цi методи оцiнки.
Справедлива вартiсть – це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити зобов’язання пiд
час здiйснення угоди мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, що дiють на
добровiльних засадах. Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну пропозицiї для фiнансових
активiв та цiну попиту для фiнансових зобов’язань, що котируються на активному ринку.
Фiнансовий iнструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування
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цього фiнансового iнструменту є вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй
органiзацiї та якщо цi котирування вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi операцiї, що
здiйснюються на загальних умовах.
За вiдсутностi активного ринку основою для визначення поточної справедливої вартостi є данi
про останнi договори, здiйсненi мiж непов’язаними сторонами. Суми, що отриманi пiд час
проведення примусових списань не є справедливою вартiстю.
Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня
iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методики оцiнки, як
модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що базуються на даних про останнi
угоди, здiйсненi мiж непов’язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об’єкти
iнвестування. Застосування методик оцiнки може вимагати припущень, що не пiдкрiпленi
ринковими даними. У цiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається у тих випадках, коли
замiна будь-якого такого припущення можливим альтернативним варiантом може призвести до
суттєвої змiни суми прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов’язань.
Витрати на проведення операцiї – це притаманнi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати – це витрати,
що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї включають
виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у якостi торгових
агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та
фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi.
Витрати на проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими зобов’язаннями,
витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на зберiгання.
Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента
мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус
будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти
включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких
премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний
дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi
перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до
балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або
процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки
(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента.
Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi
виплати або надходження (без урахування майбутнiх збиткiв за кредитами) точно дисконтуються
протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом
коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна
ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою
ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi
вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або
iнших змiнних факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти
амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi
включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд’ємною
частиною ефективної процентної ставки.
Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, за
рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, у тому
числi обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi), середньореалiзацiйнi цiни, суму
виручки, окремо надається iнформацiя про загальну суму експорту, а також частку експорту в
загальному обсязi продажiв, перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та
надання послуг; залежнiсть вiд сезонних змiн; про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв;
основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї
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дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту; про канали збуту й методи продажу, якi
використовує емiтент; про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн; iнформацiю про
особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень
впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку; iнформацiю про
конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента; перспективнi плани розвитку
емiтента; кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають
бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, у разi якщо емiтент здiйснює свою дiяльнiсть
у декiлькох країнах, необхiдно зазначити тi країни, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше
вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк.
Надання Банком банкiвських послуг здiйснюється у вiдповiдностi до Закону України «Про
банки i банкiвську дiяльнiсть», Статуту Банку, а також у межах наданих Нацiональним банком
України лiцензiй.
Пiдставою для здiйснення ПАТ «КБ «ГЛОБУС» операцiй на банкiвському ринку України є
Банкiвська Лiцензiя №240 вiд 26.10.2011 року, та Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних
операцiй вiд 26.10.2011 року №240, виданi Нацiональним банком України.
Банк надає клiєнтам широкий спектр банкiвських послуг вiдповiдно до Закону України «Про
банки i банкiвську дiяльнiсть»:
• приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
• вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi
переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування
коштiв на них;
• розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;
• надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх
виконання у грошовiй формi;
• придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи
наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);
• послуги з вiдповiдального зберiгання цiнностей та документiв клiєнтiв;
• випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних
iнструментiв;
• надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй;
• операцiї з валютними цiнностями;
• емiсiю власних цiнних паперiв;
• органiзацiю купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв;
• здiйснення операцiй з банкiвськими металами на валютному ринку України;
• здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг);
• операцiї, пов‘язанi з депозитарною дiяльнiстю зберiгача цiнних паперiв;
• операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
• з iнструментами грошового ринку;
• з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;
• з фiнансовими ф’ючерсами та опцiонами.
Також ПАТ «КБ «ГЛОБУС» має Лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку на право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку:
Серiя АЕ №263178 – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами – дилерська дiяльнiсть;
Серiя АЕ №263177 – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами – брокерська дiяльнiсть;
Серiя АЕ №263375 – депозитарна дiяльнiсть – депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи;
Станом на 31.12.2016 року ПАТ «КБ «ГЛОБУС» встановлено кореспондентськi вiдносини з
18 банками. Кiлькiсть кореспондентських рахункiв типу «Ностро» (48) та типу «Лоро» (32)
достатньо забезпечує максимально швидке проведення розрахункiв з контрагентами.
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» є афiлiйованим учасником мiжнародної платiжної системи
MasterCardWorldwide, учасником платiжної системи «УкрКарт» та здiйснює емiсiю платiжних
карток таких класiв:
• MasterCard Platinum;
• MasterCard Gold;
• MasterCard Standard;
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• MasterCard Debit;
• Maestro.
Всi картковi продукти Банку, за винятком карток найнижчого класу Maestro, обладнанi
чiпами, що робить розрахунки клiєнтiв зручними та безпечними.
У 2016 роцi Банк «ГЛОБУС» приєднався до Нацiональної системи масових електронних
платежiв (свiдоцтво про членство та надання лiцензiї на використання торгової марки НСМЕП
№121 вiд 17.12.2015р.) Участь у Нацiональнiй системi масових електронних платежiв дозволить
Банку «ГЛОБУС» доповнити продуктову лiнiйку рядом економiчно привабливих рiшень, а також
пiдвищити безпеку розрахункiв. При цьому Банк буде виконувати функцiї як емiтента карт, так i
еквайера.
Загалом, за звiтний перiод Банком було випущено близько 9 000 платiжних карток
мiжнародної платiжної системи MasterCardWorldwide, а залишки по картковим рахункам в
гривневому еквiвалентi станом на 31.12.2016 року склали близько 45 млн. гривень. При цьому сума
розрахункiв за допомогою платiжних карток банку в торгiвельно-сервiснiй мережi за 2016 рiк
склала майже 83 млн. грн.
З метою розширення спектру своїх послуг та створення максимально комфортних умов
обслуговування клiєнтiв Банку, ПАТ «КБ «ГЛОБУС є учасником таких систем грошових переказiв:
«WESTERN UNION», «MoneyGram», «RIA» , MONEGO, «Правекс-Телеграф».
Пiдтверджуючи статус унiверсальної фiнансової установи, що надає широкий спектр послуг
найвищої якостi, у 2016 роцi Банк «ГЛОБУС» продовжував спiвпрацю зi страховими компанiями
СК «Українська страхова група», ТДВ «СК «УКРФIНПОЛIС», ПрАТ «Європейське туристичне
страхування». Окрiм того, розпочато спiвпрацю з СК «ГЛОБУС», СК «ЕСПРЕСС
СТРАХУВАННЯ» та СК «КНЯЖА».
ПАТ «КБ «Глобус» пропонує Клiєнтам корпоративнi програм кредитування, якi протягом
року адаптувались пiд потреби i види дiяльностi Клiєнтiв, кон’юнктуру ринку та охоплюють як
короткострокове, так i довгострокове кредитування, в тому числi з iндивiдуальними умовами,
залежно
вiд
специфiки
дiяльностi
Позичальникiв.
ПАТ «КБ «Глобус» пропонує такi програми кредитування:
- фiнансування оборотного капiталу;
- овердрафти;
- надання кредитiв на придбання нового обладнання/устаткування для бiзнесу та комерцiйної
нерухомостi;
- кредити на придбання автомобiлiв;
- овердрафти з диференцiйованими процентними ставками;
- кредитування сiльськогосподарських та переробних пiдприємств, а також зернотрейдерiв;
- Надання гарантiй(тендерна гарантiя, туристична, гарантiя виконання контракту, гарантiя
платежу);
- авалювання векселiв;
- iнвестицiйне кредитування.
Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв. Якщо
пiдприємство планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською
дiяльнiстю, їх необхiдно описати, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, їх вартiсть
i спосiб фiнансування.
Банк не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його дiяльнiстю.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiж
емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного
боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з
iншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його змiст, сума,
пiдстава укладання та методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми
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правочину та за необхiдностi iнша iнформацiя.
Емiтент є банкiвською установою, тому будь-яка iнформацiя про угоди з надання банкiвських
послуг будь-яким особам, в тому числi тим, що є власниками iстотної участi, членами наглядової
ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, складає банкiвську таємницю,
розголошення якої вiдповiдно до ст.ст.60-62 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»
заборонено.
Iнформацiя про основнi засоби емiтента, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi
правочини емiтента щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання;
спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Крiм того, необхiдно описати
екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, плани
капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини
таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi
дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її
завершення.
Основнi засоби первинно Банком визнаються та облiковуються у фiнансовому облiку за
первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе всi супутнi витрати , пов’язанi з первинним
визнанням активу. Пiсля первiсного визнання основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю з
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Банк збiльшує собiвартiсть основних засобiв на суму капiтальних вкладень, пов’язаних iз
полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя), у
результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання
цього об’єкта.
Банком встановлено такi вартiснi ознаки об`єктiв, що входять до складу основних засобiв:
- об`єкти вартiстю вiд 0,00 грн. до 6000,00 грн. є малоцiнними необоротними матерiальними
активами, та облiковуються на балансовому рахунку 4500 «Iншi необоротнi матерiальнi активи»;
- об`єкти вартiстю бiльше 6000,00 грн., входять до складу основних засобiв, та облiковуються
на балансовому рахунку 4400 «Основнi засоби».
Метод амортизацiї та строки корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв
протягом звiтного року Банк не змiнював.
Амортизацiя основних засобiв протягом строку корисного використання нараховується
щомiсячно прямолiнiйним методом.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi
використання
об'єкта
в
розмiрi
100
%
його
вартостi.
Строки корисного використання основних засобiв у 2016 роцi становили:
Будiвлi та споруди – 25 рокiв;
Машини та обладнання – 3-8 рокiв;
Транспортнi засоби – 5 рокiв;
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 4-10 роки;
Iншi основнi засоби – 2-5 рокiв;
Iншi необоротнi матерiальнi активи – 2-5 рокiв.
Сума амортизацiйних вiдрахувань основних засобiв визнається Банком у складi рядка
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд
(Звiт про фiнансовi результати).
Прибутки та збитки вiд вибуття основних засобiв, який розраховується як рiзниця мiж
чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активiв, визнаються у складi рядка Iншi
операцiйнi доходи, або рядка Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати у Звiтi про прибутки i
збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати).
Витрати на утримання основних засобiв визнаються Банком у складi рядка Адмiнiстративнi та
iншi операцiйнi витрати у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi
результати) у тому перiодi, в якому такi витрати були понесенi.
Переоцiнку первiсної вартостi основних засобiв у звiтному роцi Банк не здiйснював.
Iнформацiя про основнi засоби вiдображена у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс), в Примiтцi
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11, у Звiтi про рух грошових коштiв (за прямим методом).
Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента; ступiнь залежностi вiд
законодавчих або економiчних обмежень.
Незначне зростання обсягiв ВВП, зростання курсу iноземних валют негативно позначились на
розвитку банкiвської системи в 2016 роцi.
Так, станом на 01.01.2017 у Державному реєстрi банкiв було зареєстровано 96 банкiв, що на
21 менше нiж на початок 2016 року. Кiлькiсть банкiв з iноземним капiталом на 01.01.2017
становила 38 (на 3 менше, нiж на 01.01.2016), кiлькiсть банкiв з державною часткою – 5.
За 2016 рiк банки отримали бiльше 159 млрд. грн. збиткiв, основна причина – формування резервiв
за кредитними операцiями банками з державною часткою та банками з росiйським капiталом,
збiльшення резервiв за активними операцiями склало майже 198 млрд. грн.
Збiльшення довiри на ринку та стабiлiзацiя ситуацiя позитивно позначились на ресурсну базу
банкiв – кошти фiзичних осiб за 2016 рiк збiльшились на 35 млрд. грн., в т.ч. строковi кошти –
збiльшились на 25 млрд. грн. Основний прирiст – по коштам в iноземнiй валютi – на 24 млрд. грн.,
в нацiональнiй валютi прирiст ресурсiв фiзичних осiб склав 11 млрд. грн.
Незахищенiсть кредитора та негативнi тенденцiї на фiнансових ринках призвели до згортання
видачi кредитiв – протягом 2016 року кредитнi портфелi клiєнтiв зменшились на 4 млрд. грн.
до 1 006 млрд. грн., найбiльше зменшення – по кредитам фiзичним особам – на 18 млрд. грн. або на
10%.
В умовах збiльшення статутного капiталу та зростання депозитiв фiзичних осiб, Банк
спрямовував дiї на збiльшення комiсiйних доходiв та кредитування роздрiбних клiєнтiв.
Iнформацiя про факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй
за порушення законодавства.
Протягом звiтного перiоду (2016 р.) Емiтентом було сплачено штрафiв на суму 337 219,20
грн., зокрема:
• 234 017,00 грн. – штрафи за порушення вимог нормативно-правових актiв НБУ;
• 100 000,00 грн. – штраф за неподання iнформацiї у строки, встановленi головою
територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету;
• 3 121,81 грн. – штраф за актами перевiрок ДПI ДФСУ у Оболонському районi м. Києва;
• 80,39 грн. – пеня за прострочення строку оплати КП «Київреклама».
Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента, достатнiсть робочого
капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв
емiтента.
Полiтика фiнансування дiяльностi Банку спрямована на отримання прийнятного рiвня доходу,
зваженого на ризик, та забезпечення зростання iнвестицiйної привабливостi Банку. Основними
прiоритетами подальшого розвитку Банку є орiєнтацiя на цiльовi клiєнтськi сегменти, надання їм
повного обсягу якiсних фiнансових послуг, що сприятиме максимiзацiї доходiв Банку та
вдосконалення операцiйної моделi та бiзнес-процесiв, з метою пiдвищення якостi управлiння,
зниження витрат та полiпшення якостi обслуговування. З метою вдосконалення операцiйної моделi
Банку здiйснюється оптимiзацiя бiзнес-процесiв, завершення централiзацiї функцiй, впровадження
аутсорсингу та функцiональної структури, яка вiдповiдатиме стандартам сучасної банкiвської
системи.
Iнформацiю про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець
звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв.
На кiнець звiтного перiоду емiтентом було укладено, але ще не виконано договорiв з купiвлiпродажу цiнних паперiв на суму 169 081 тис.грн.
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Сума очiкуваного прибутку буде розрахована в поточному фiнансовому роцi в залежностi вiд
строкiв виконання укладених договорiв.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк (щодо розширення
виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть
вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому).
Стратегiя подальшої дiяльностi Емiтента орiєнтована на нарощування ринкових активiв,
проведення внутрiшнiх трансформацiй та запровадження високотехнологiчних банкiвських
рiшень.Банк впроваджуватиме новi продукти i процеси в обслуговуваннi клiєнтiв, використовуючи
як традицiйнi, так й альтернативнi канали надання фiнансових продуктiв та послуг. При цьому Банк
вдосконалюватиме якiсть сервiсу i зосереджуватиме свої зусилля у розробцi iндивiдуальних рiшень
для клiєнтiв.
Основнi цiлi, визначенi Банком в середньостроковiй перспективi: посилення конкурентних
переваг Банку на ринку банкiвських послуг, покращення якостi активiв, подальше удосконалення
системи управлiння ризиками, розширення перелiку й якостi наданих Банком послуг, фiнансування
iнфраструктури малого та середнього бiзнесу, заходiв з енергозбереження та створення
альтернативних джерел енергiї, формування стабiльної, диверсифiкованої ресурсної бази шляхом
залучення коштiв клiєнтiв на внутрiшньому ринку.
Опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок, вказати суму витрат на
дослiдження та розробку за звiтний рiк.
З метою проведення неупередженої та об'єктивної комплексної системної оцiнки ринкової
дiяльностi Банку, виявлення основних ринкових тенденцiй розвитку банкiвської галузi, емiтент на
регулярнiй основi самостiйно проводить дослiдження. Спецiалiзованi дослiдницькi компанiї
протягом звiтного перiоду не залучалися.
Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi
пiдприємства або його посадовi особи (дата вiдкриття провадження у справi, сторони, змiст та
розмiр позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду).
У разi вiдсутностi судових справ про це зазначається.
У перiод з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року в судах за участю Емiтента вирiшувалось 25
справ:
• 4 (чотири) справи про стягнення заборгованостi за кредитними договорами за позовом ПАТ «КБ
«ГЛОБУС» до фiзичних осiб в судах загальної юрисдикцiї. Всi позовнi заяви задоволено;
•3 (три) справи про стягнення заборгованостi за кредитним договором за позовом ПАТ «КБ
«ГЛОБУС» до юридичної особи в господарському судi. По однiй справi розгляд триває, по другiй
провадження у справi зупинено, по третiй позов банку задоволено повнiстю;
•1 (одна) справа про визнання незаконним та скасування рiшення АМК про накладення на Банк
штрафу. В задоволенi позову вiдмовлено;
•1 (одна) справа за позовом про захист прав споживачiв. Вiдкрите судове провадження, розгляд
триває;
• 3 (три) справи за позовами до поручителiв про стягнення заборгованостi за кредитними
договорами. За двома справами розгляд триває, один позов задоволено;
• 1 (одна) про стягнення боргу з позичальника, майновим поручителем подано зустрiчний позов.
Розгляд триває;
• 1 (одна) справа про скасування запису про припинення юридичної особi. Позови банку
задоволено. Реєстрацiю юридичної особи вiдновлено;
• 1 (одна) справа за позовом банку до ПАТ «КБ «ГЛОБУС» про стягнення заборгованостi. Подано
зустрiчний позов;
• 1 (одна) справа за позовом ПАТ «КБ «ГЛОБУС» до страхової компанiї по стягнення страхового
вiдшкодування. Позов задоволено;
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• 1 (один) позов про визнання правочинiв недiйсними та витребування майна з чужого незаконного
володiння. Попереднiй власник оскаржує договори купiвлi-продажу. Розгляд триває;
• 6 (шiсть) справ за позовами до Банку про стягнення грошових коштiв. Один позов частково
задоволено, за чотирма подано касацiйнi скарги, за одним триває розгляд;
• 1 (одна) справа за позовом до банку про визнання договору про задоволення вимог
iпотекодержателя недiйсним. Банком подано апеляцiйну скаргу.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi за наявностi iнформацiя про результати та аналiз
господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi.
У 2016 роцi Банк «ГЛОБУС» активно оновлював лiнiйку депозитних продуктiв для фiзичних
осiб. Фiзичним особам було запропоновано такi новi продукти: депозит «Гарантований» та депозит
«Накопичувальний». Крiм того, для клiєнтiв банку було запроваджено автоматичну пролонгацiю
депозитних вкладiв та нову програму лояльностi для пенсiонерiв.
В груднi 2016 року рейтинговий комiтет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рiшення про
обновлення кредитного рейтингу ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за нацiональною шкалою на рiвнi uaА+ з
позитивним прогнозом. Також був обновлений рейтинг депозитiв на рiвнi ua2+ по шкалi
рейтингового агентства. Депозити Банку з рейтингом ua2+ мають високий рiвень надiйностi.
Позичальник з рейтингом uaA+ характеризується високою кредитоспроможнiстю порiвняно з
iншими українськими позичальниками. Рейтингове агентство обновило рейтинг Банка з
позитивним прогнозом, враховуючи тенденцiї приросту ключових статей доходiв та високий рiвень
достатностi капiталу Банку та його лiквiдностi.
Показником стабiльної роботи ПАТ «КБ «ГЛОБУС» є також продовження дiяльностi в
напрямку кредитування фiзичних осiб.
У 2016 роцi Банк «ГЛОБУС» запровадив наступнi програми цiльового роздрiбного
кредитування «Житло в кредит» та «Авто в кредит». Програма «Житло в кредит» призначена для
придбання квартир, якi реалiзують корпорацiї «УкрБуд», «ОМОКС», «Iнтергал-Буд» та ХК
«Київмiськбуд»,
на
об`єктах
акредитованих
ПАТ
«КБ
«ГЛОБУС».
Програма «Авто в кредит» призначена для придбання автомобiлiв, якi реалiзують корпорацiї
«УкрАВТО» «АIС» та ТОВ "НIКОЛЬ-МОТОРС".
Скористатись перевагами вищезазначених кредитних програм можуть фiзичнi особи, якi
працюють по найму, пенсiонери та фiзичнi особи-пiдприємцi.
Крiм того, у напрямку готiвкового кредитування фiзичних осiб за 2016 рiк Банком «ГЛОБУС»
в рамках партнерських програм з iншими банками було видано кредитiв на загальну суму 22 462
тис. грн.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби
(тис. грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

59972.00

56557.00

1104.00

927.00

61076.00

57484.00

будівлі та споруди

58114.00

54073.00

1104.00

927.00

59218.00

55000.00

машини та обладнання

1189.00

1800.00

0.00

0.00

1189.00

1800.00

транспортні засоби

343.00

0.00

0.00

0.00

343.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

326.00

665.00

0.00

0.00

326.00

665.00

2. Невиробничого
призначення:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

будівлі та споруди

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

машини та обладнання

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

19.00

транспортні засоби

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

земельні ділянки

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71625.00

238659.00

0.00

0.00

71625.00

238659.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59972.00

56557.00

1104.00

927.00

61076.00

57484.00

земельні ділянки
інші

інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):
1) будiвлi та споруди: власнi - до 25 рокiв, орендованi - вiдповiдно до умов договорiв оренди;
2) машини та обладнання: власнi - до 8 рокiв, орендованi - вiдповiдно до умов договорiв оренди;
3) iншi: власнi- до 7 рокiв, орендованi - вiдповiдно до умов договорiв оренди.
Первiсна вартiсть основних засобiв:
1) Власнi основнi засоби: на початок перiоду –83521 тис. грн., на кiнець перiоду – 83155 тис. грн.;
2) Орендованi основнi засоби: на початок перiоду – 4 335 тис. грн., на кiнець перiоду – 4 670 тис.
грн.;
Основнi засоби, всього: на початок перiоду- 87 856 тис. грн., на кiнець перiоду – 87 825 тис. грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець перiоду:
1) Будiвлi та споруди: 27%;
2) Машини та обладнання: 70%;
3) Транспортнi засоби: 100%;
4) Iншi: 73%.
Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй
дiяльностi в повному обсязi.
Сума нарахованого зносу по основним засобам:
1) Власнi основнi засоби: на початок перiоду – 23 549 тис. грн., на кiнець – 26 598 тис. грн.;
2) Орендованi основнi засоби: на початок перiоду – 3 238 тис. грн., на кiнець перiоду – 3 743 тис.
грн.;
Сума нарахованого зносу по основним засобам, всього: на початок перiоду – 26 787 тис. грн., на
кiнець перiоду – 30 341 тис. грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть :
- на початок перiоду 71 625,00 тис. грн., в т.ч. земля 67 474,00 тис. грн.;
- на кiнець перiоду 238 659,00 тис. грн., в т.ч. земля 233 474,00 тис. грн.
Сума нарахованого зносу на будiвлi наданi в оренду: на початок перiоду - 531,00 тис. грн., на
кiнець перiоду – 900.00 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбувалось.
Обмежень на використання майна емiтента немає.
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3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена
Відсоток за
частина боргу (тис. користування коштами
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

X

X

X

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

X

X

за векселями (всього)

X

X

X

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

X

X

X

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

X

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

7073

X

X

Усього зобов'язань

X

7073

X

X

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

Опис:

Бiльш детальна iнформацiя опублiкована в Рiчному Звiтi Банку, розмiщенного
на сайтi www.globusbank.com.ua.
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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

25.02.2016

26.02.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

17.03.2016

18.03.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

20.05.2016

23.05.2016

Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

01.07.2016

04.07.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

01.11.2016

02.11.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

15.12.2016

16.12.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

16.12.2016

19.12.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
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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

Аудиторської фiрми ТОВ
«Iнтер-аудит»
30634365
01133, м.Київ, бул.
Л.Українки, буд. 10, кв.
61

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**

2248 08.02.2000

316 П 000316 24.09.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

2016
безумовно-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

Аудиторської фiрми ТОВ
«Iнтер-аудит»
30634365
01133, м.Київ, бул.
Л.Українки, буд. 10, кв. 61

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**

2248 08.02.2000

316 П 000316 24.09.2020

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
/звiт незалежного аудитора/
Аудиторської фiрми у виглядi
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнтер-аудит»
за результатами аудиту рiчної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
« КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року
№ 875 вiд "19"квiтня 2017 року
Цей звiт адресується :
- Керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС";
- НКЦПФР
Ми провели аудит Фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК «ГЛОБУС» (далі –ПАТ «КБ «ГЛОБУС», Банк), що додається, яка включає: Звіт про фінансовий стан на 31
грудня 2016 року, Звіт про прибутки і збитки, Звіт про сукупний дохід, Звіт про зміну у власному капіталі, Звіт про
рух грошових коштів за прямим методом за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових
політик та інші пояснювальні примітки (далі – Річна фінансова звітність, Фінансові звіти).
Відповідальність управлінського персоналу за Фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у
відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, нормативно-правових актів Національного банку
України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити
складання Фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
41

Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; тел. (044) 392-00-00, www.globusbank.com.ua

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї Фінансової звітності на основі результатів аудиту.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання
відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
Фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і
розкриття у Фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків
суттєвих викривлень Фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Банком
Фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також
оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським
персоналом, та загального подання Фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, Фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ГЛОБУС» станом на кінець дня 31 грудня
2016 року, його фінансові результати, рух власного капіталу, рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену
дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф
1. Під час аудиту фінансової звітності нами були відмічені тенденції, що мають місце в звітному році, та
свідчать про негативні зміни у фінансовій спроможності Банку, а саме, ми привернули увагу менеджменту на те, що
збиток Банку до оподаткування накопичений за 2016 становить 84 003 тис.грн. (за 2015 рік – прибуток 270 тис.грн.).
Ми проаналізували події після дати складання фінансової звітності. Відповідно до статистичної звітності за перший
квартал 2017 року Банк отримав прибуток 10597,2 тис.грн.
2 Не висловлюючи умовно-позитивної думки, звертаємо увагу на певну невизначеність щодо вартості активів
Банку. У статті "Інвестиційна нерухомість" Звіту про фінансовий стан Банку (примітка 10) відображена вартість
оціненої за методом собівартості нерухомості 238 659 тис.грн. (16 відсотків від загальної вартості активів). Вартість
цієї статті за 2016 рік збільшилася на 166 000 тис. грн. за рахунок придбання земельних ділянок (в обмін на
заборгованість за кредитами). При цьому вартість об'єктів інвестицій станом на дату оприбуткування була визначена
на підставі оцінки ринкової вартості, проведеної експертами.
Станом на дату випуску аудиторського висновку у Банку не має фактичних операцій з необоротними
інвестиційними активами, які могли б надати докази, що суперечать або підтверджують надійність ринкової оцінки
майна, проведеної раніше в 2016 році.
У зв'язку з притаманною економіці нестабільністю та відсутністю організованого ринку землі ставки вартості
площі земельних ділянок мають високу волатильність і діапазон таких ставок є дуже широким. Тому дати кількісну
оцінку впливу даного питання на показники фінансової звітності складно.
3. У Банку під впливом питання, що описано у попередньому пункті (в результаті операцій з обміну фінансових
активів на інвестиційну нерухомість), збільшився ризик ліквідності. А саме.
Як видно із примітки 23 "Управління фінансовими ризиками" негативний сукупний розрив ліквідності
становить за фінансовими інструментами за очікуваним строком погашення "від 3 до 12 місяців." становить (201 358)
тис.грн. (на 31.12.2015 року навпаки була позитивна різниця між активами та зобов'язаннями 198 924 тис.грн. за той
же самий очікуваний строк). Вказаний розрив ліквідності становить 15 відсотків від вартості активів Банку, що
створює ризики невиконання Банком своїх зобов'язань за несприятливих умов або у стресових ситуаціях.
Однак, протягом звітного періоду Банк не порушував строків розрахунків з клієнтами та контрагентами. Якість
управління активами і пасивами Банку знаходиться підщоденним контролем менеджменту Банку, в тому числі на дату
підписаннязвітності до випуску. Крім того, на думку менеджменту Банку, тимчасові розриви можуть бути
компенсовані у повній мірі за рахунок операцій з ОВДП та Депозитними сертифікатами(Примітка 7).
4. Фінансова звітність за попередній 2015 рік була перевірена іншим незалежним аудитором.
За результатом аудиту за 2015 була висловлена безумовно-позитивна думка.
Генеральний директор
Аудиторської фiрми ТОВ «Iнтер-аудит»
_______________ Денисюк О.В.
19 квiтня 2017 року
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рiшенням
Аудиторської палати України вiд 24.09.2015 р. №315/3 – до 24.09.2020 року)
Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на
проведення аудиторських перевiрок банкiв вiд 17.09.2012 року №0000007 (строком дiї до 17.09.2017 року)
Сертифiкат аудитора банкiв Аудиторської палати України №0019 (термiн чинностi продовжено Рiшенням
Аудиторської палати України вiд 24.12.2014 № 304/2 – до 01.01.2020 року)
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв реєстрацiйний номер 316 Серiя П № 000316 (строком дiї до 24.09.2020 року)
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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

2016

9

8

2

2015

3

2

3

2014

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): Реєстрацiя не проводиться.

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): Iнша iнформацiя вiдсутня

Ні

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
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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): Iнша iнформацiя вiдсутня

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:

6

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

4

членів наглядової ради - незалежних директорів

2

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

0

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

0

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

0

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)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Iнша iнформацiя вiдсутня.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

48

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради не

44

Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; тел. (044) 392-00-00, www.globusbank.com.ua

створено комiтетiв.
Інші (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Iнша iнформацiя вiдсутня.
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)

Умови працi визначаються внутрiшнiми
нормативними документами.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

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)

Iнша iнформацiя вiдсутня.
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Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Ні

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?
Загальні
збори
акціонерів

Не належить
Наглядова Виконавчий до компетенції
рада
орган
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу,
або бюджету

Так

Так

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

Так

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Так

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) Ні
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) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

Ні
X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X
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Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iнша iнформацiя вiдсутня

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
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

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

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
Загальні збори акціонерів

Ні
X
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Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

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

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

17.04.2015 р. припинено
повноваження Ревiзiйної комiсiї.

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?
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Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня.

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

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 18.04.2014 ; яким органом управління прийнятий:
Загальнi Збори Акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Емiтент не оприлюднював Кодекс корпоративного управлiння.
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
Протягом зiтного перiоду не мало мiсце недотримання Кодексу корпоративного управлiння.
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Примітки
до звіту
за 2016 рік

№
з/п

Текст примітки
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Подiї пiсля звiтної дати. У сiчнi 2017 року Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
зареєструвала Звiт про результати приватного розмiщення акцiй ПАТ "КБ "ГЛОБУС" та видала Свiдоцтво
про реєстрацiю випуску акцiй №67/1/2016, дата видачi "10" сiчня 2017 року.
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