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Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння

Мамедов С.Г.

26.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 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

27.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 81

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.globusbank.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

27.04.2018
(дата)
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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 та забезпечення 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

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
2 |С т р о р і н к а

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; тел. (044) 392-00-00, www.globusbank.com.ua

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
Звiт про роботу Наглядової ради ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за 2017 рiк
Наглядова рада ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (надалi – Банк) є колегiальним органом, що
здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, i в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння. Наглядова рада є органом управлiння Банку.
У своєї дiяльностi Наглядова рада керується дiючим законодавством України, Статутом
Банку, рiшеннями Акцiонера, iншими внутрiшнiми положеннями i локальними нормативними
актами чинного законодавства України.
Члени Наглядової ради обираються акцiонером на строк до наступних рiчних зборiв.
Наглядова рада складається з 6 членiв, з яких: 3 члени Наглядової ради - представники
акцiонера та 3 члени Наглядової ради – є незалежними членами.
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Наглядова рада визначає стратегiю розвитку банку та стандарти професiйної поведiнки,
згiдно з якими банк здiйснює свою дiяльнiсть, враховуючи iнтереси акцiонерiв i вкладникiв та її
дiяльнiсть вiдповiдає потребам Банку.
Члени Наглядової ради придiляють достатньо часу для вивчення дiяльностi Банку та
виконання плану Банку, засiдання Наглядової ради проводяться не рiдше 1 разу на квартал у
вiдповiдностi до плану. Всi члени Наглядової ради регулярно беруть участь в засiданнях
колегiального органу.
Члени Наглядової ради перiодично здiйснюють оцiнку систем внутрiшнього контролю та
ризикiв, якi притаманнi Банку.
Члени Наглядової ради вiдповiдають критерiям професiйної належностi та вiдповiдностi
власним посадам. Професiйний досвiд, склад Наглядової ради достатнiй для прийняття
вiдповiдних управлiнських рiшень. Дiлова репутацiя та професiйна придатнiсть членiв
Наглядової ради вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Структура Наглядової ради оптимальна та вiдповiдає потребам Банку, кожен з членiв
Наглядової ради приймає активну участь у засiданнях. Усi рiшення приймаються простою
бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Цiлi, якi були поставленi Наглядовою радою на 2017 рiк, виконанi (виконання основних
показникiв бiзнес-плану Банком, пiдсилення внутрiшнього контролю, комплаенс).
Оцiнка незалежностi членiв Наглядової ради проводиться пiд час їх обрання та пiдлягає
монiторингу Банком. На момент складання звiту про роботу Наглядової ради, незалежнiсть
членiв Наглядової ради вiдповiдає критерiям, якi визначенi чинним законодавством.
У Банку запроваджена самооцiнка членiв Наглядової ради та оцiнка ефективностi
дiяльностi самого колегiального органу, визначення незалежностi, досягнення поставлених
цiлей.
У 2017 роцi Наглядова рада провела 60 засiдань, в тому числi, проведенi спiльнi засiдання
Наглядової ради з Правлiнням Банку. На засiданнях розглядались питання, що вiднесенi до
компетенцiї Наглядової ради згiдно вимог чинного законодавства України та Статуту Банку.
Основними питаннями, що розглядалися на засiданнях були:
- органiзацiйна структура Банку;
- положення про структурнi пiдроздiли;
- питання фiнансово-господарської дiяльностi, в тому числi стану виконання стратегiчного та
поточного фiнансового плану;
- результати стрес-тестування ризикiв;
- результати аудиторських перевiрок;
- винагорода членiв Правлiння;
- затвердження плану роботи та бюджету Служби внутрiшнього аудиту;
- формування складу колегiальних органiв Банку;
- формування перелiку осiб, якi пов’язанi з Банком;
- внутрiшнi нормативнi документи щодо дiяльностi Банку;
- програма капiталiзацiї Банку;
- погодження аудиторської компанiї для цiлей пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi.
Для пiдтримання бiльш тiсної взаємодiї мiж Правлiнням та Наглядовою радою та з метою
вдосконалення корпоративного управлiння в Банку з 16.08.2017 р. створено Аудиторський
комiтет, до складу якого входять 3 члени Наглядової ради, в тому числi 2 незалежних члена.
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Очолює аудиторський комiтет незалежний член Наглядової ради, який має вiдповiдну освiту та
квалiфiкацiю.
До основних функцiй аудиторського комiтету вiднесено, здiйснення нагляду за системою
внутрiшнього контролю, контролю за дiяльнiстю Служби внутрiшнього аудиту та Служби
комплаєнс, в тому числi погодження/призначення та звiльнення керiвникiв служб, розгляд
звiтiв служби внутрiшнього аудиту, вiдбiр та взаємодiя з зовнiшнiм аудитором, а також
контроль за дотриманням вимог законодавства та внутрiшнiх процедур.
Протягом звiтного року було проведено 9 засiдань Аудиторського комiтету, на яких були
розглянутi питання плану роботи служби внутрiшнього аудиту, результати перевiрок та стан
виконання рекомендацiй за їх результатами, розглянутi кандидатури на посади керiвникiв
служб внутрiшнього аудиту та комплаєнс, а також питання залучення аудиторської компанiї
для пiдтвердження фiнансової звiтностi за 2017 рiк (в тому числi оцiнку незалежностi
аудиторської компанiї).
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
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
476
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) поточний рахунок
1600412
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Дата видачі

Державний орган,
що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

2

3

4

5

240

26.10.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

1
Банкiвська лiцензiя

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

Генеральна лiцензiя на здiйснення
валютних операцiй

240

26.10.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

Власник Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
зобов’язаний дотримуватися встановлених законодавством України i
Опис Нацiональним банком України 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
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лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №281.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку-дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами: брокерська дiяльнiсть

Серiя АЕ
№263177

17.07.2013

Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

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

Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку-дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами: дилерська дiяльнiсть

Серiя АЕ
№263178

17.07.2013

Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї
АЕ №263178 вiд 17.07.2013 р. надає право укладати цивiльно-правовi
Опис
договори щодо цiнних 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

24.09.2013

Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї
АЕ №263375 вiд 24.09.2013 р. надає право здiйснювати депозитарну
Опис
дiяльнiсть шляхом укладання 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
уповноважене рейтингове
26.12.2017
«Експерт-Рейтинг»
агентство
Офіційний сайт рейтингового агентства: www.expert-rating.com

uaAА-

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКI
МЕДIА ТЕХНОЛОГIЇ»

Ідентифікаційний
Відсоток акцій (часток,
код юридичної особи
паїв), які належать
Місцезнаходження
засновника та/або
засновнику та/або учаснику
учасника
(від загальної кількості)
32982997

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Усього

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

100
Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
300 000 000,00
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V. Інформація про посадових осіб емітента
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) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища, фiнанси та кредит
6) стаж роботи (років)**
1.1
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 на посадi Голови Правлiння в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 до моменту переобрання
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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
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вища, юрист
6) стаж роботи (років)**
5.7
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 на посадi заступника Голови Правлiння в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.05.2012 до моменту переобрання
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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища, магiстр з менеджменту в сферi оподаткування
6) стаж роботи (років)**
2.9
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 на посадi заступника Голови Правлiння в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2015 до моменту переобрання
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
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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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища, спецiалiст з менеджменту органiзацiй, менеджер-економiст
6) стаж роботи (років)**
1.1
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 на посадi заступника Голови Правлiння в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2016 до моменту переобрання
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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Правлiння, в.о. Головного бухгалтера, Операцiйний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клевайчук Сергiй Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
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1980
5) освіта**
вища, магiстр з менеджменту персоналу
6) стаж роботи (років)**
4.2
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 членом Правлiння в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.10.2013 до моменту переобрання
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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища, економiст
6) стаж роботи (років)**
8.2
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 членом Правлiння в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.10.2009 до моменту переобрання
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
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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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища, облiк i аудит (магiстр), економiст-фiнансист
6) стаж роботи (років)**
1.5
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 членом Правлiння в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.07.2016 до моменту переобрання
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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полковський Дмитро Едуардович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
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4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища, мiжнародна економiка
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 Головою Наглядової ради в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.03.2016 до моменту переобрання
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 Наглядову
раду 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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рибитва Олександр Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища, юрист
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 членом Наглядової ради в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.03.2016 до моменту переобрання
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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 Наглядову
раду 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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курiленко Сергiй Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища, спецiалiст з фiнансiв
6) стаж роботи (років)**
1.1
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 членом Наглядової ради в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.12.2016 до моменту переобрання
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 Наглядову
раду 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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради (незалежний член)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бортник Василь Миколайович
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3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища, юрист
6) стаж роботи (років)**
2.8
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 членом Наглядової ради в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 до моменту переобрання
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 Наглядову
раду 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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради (незалежний член)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прохоренко Валерiй Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища, юрист
6) стаж роботи (років)**
0.11
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 членом Наглядової ради в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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26.01.2017 до моменту переобрання
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 Наглядову
раду 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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради (незалежний член)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вощилко Марина Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища, магiстр з облiку i аудиту
6) стаж роботи (років)**
0.6
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 членом Наглядової ради в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.07.2017 до моменту переобрання
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 Наглядову
раду 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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

17 | С т р о р і н к а

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; тел. (044) 392-00-00, www.globusbank.com.ua

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКI
МЕДIА ТЕХНОЛОГIЇ»

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

32982997

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**
Усього

Кількість за видами акцій

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

300 000

100

300 000

0

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

300 000

100

300 000

0

Кількість за видами акцій

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

позачергові

Вид загальних зборів*
X
Дата проведення

26.01.2017

Кворум зборів**

100

Опис

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

Вид загальних зборів*

позачергові

X

Дата проведення

21.04.2017

Кворум зборів**

100

Опис

1. Розгляд звiту Наглядової ради та Правлiння про результати дiяльностi ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за
2016 рiк та його затвердження. Визначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ «КБ «ГЛОБУС» на
2017 рiк.
2. Розгляд та затвердження аудиторського висновку (звiту) незалежного аудитора Аудиторської
фiрми у виглядi ТОВ «IНТЕР-АУДИТ» за результатами дiяльностi ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за 2016 рiк
та рiчної фiнансової звiтностi Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року.
3. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за
пiдсумками роботи у 2016 роцi.
4. Обрання членiв Наглядової ради, включаючи Голову Наглядової ради.
5. Вирiшення питань поточної дiяльностi Банку.
чергові

позачергові

Вид загальних зборів*

X

Дата проведення

04.07.2017

Кворум зборів**

100

Опис

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

позачергові

Вид загальних зборів*
X
Дата проведення

07.12.2017

Кворум зборів**

100

Опис

1. Збiльшення розмiру Статутного капiталу Банку ПАТ «КБ «ГЛОБУС».
2 .Приватне розмiщення акцiй.
3. Визначення Загальних Зборiв акцiонерiв Банку (вiдповiдно до статтi 49 Закону України «Про
акцiонернi товариства» рiшення оформлюється у виглядi Рiшення 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.
4. Визначення уповноваженої особи Банку, якiй надаються повноваження щодо проведення дiй
щодо забезпечення реалiзацiї переважного права та укладення договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акцiй.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
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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

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.

Офіційний сайт: www.pfts.ua
Повне найменування юридичної особи або
ПАТ «ФБ «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.

Офіційний сайт: fbp.com.ua
Повне найменування юридичної особи або
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

36184092

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей
серiя АГ № 399339
вид діяльності
Назва державного органу, що видав

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
20 | С т р о р і н к а

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; тел. (044) 392-00-00, www.globusbank.com.ua

ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.10.2010

Міжміський код та телефон

+38 (044) 495 74 74

Факс

+38 (044) 495 74 73

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

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

Офіційний сайт: www.ux.ua
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.Киїа 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).

Офіційний сайт: www.csd.ua
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
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Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.10.2013

Міжміський код та телефон

+38 (044) 585 42 42

Факс

+38 (044) 481 00 99

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть

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».

Офіційний сайт: www.settlement.com.ua
Повне найменування юридичної особи або
ТОВ «Рейтингове агентство «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.

Офіційний сайт: www.expert-rating.com
Повне найменування юридичної особи або
Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв
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
18
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
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Вид діяльності

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

Опис

Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв
(ПАРД) – професiйне об’єднання на фондовому ринку України.
Асоцiацiя представляє iнтереси всiх вiтчизняних депозитарних
установ та торговцiв цiнними паперами.

Офіційний сайт: www.pard.ua
Повне найменування юридичної особи або
ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив - Аудит»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30785437

Місцезнаходження

03680 Україна м. Київ - м. Київ вул. М.Гринченко, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей
2315
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

30.03.2001

Міжміський код та телефон

(044) 498-56-52

Факс

(044) 521-40-07

Вид діяльності

Аудиторська фiрма, яка може проводити аудиторськi перевiрки
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв

Опис

Послуги у сферi аудиту. Супутнi послуги, визначенi Мiжнародними
стандартами супутнiх послуг. Iншi послуги, пов’язанi з професiйною
дiяльнiстю, визначенi Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть».

Офіційний сайт: www.activ-audit.com.ua
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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

1000.00

300000

300000000.00

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
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», яке,
вiдповiдно до п.1.3. Статуту є правонаступником прав та обов’язкiв Вiдкритого акцiонерного
товариства «Комерцiйний Банк «Глобус» (надалi – Банк), створене 22 сiчня 2007 року на пiдставi
рiшення Установчих Зборiв Засновникiв.
Засновником Банку є товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРАЇНСЬКI МЕДIА
ТЕХНОЛОГIЇ».
Нацiональним банком України ПАТ «КБ «ГЛОБУС» зареєстровано 29 листопада 2007 року,
про що в Державному реєстрi банкiв внесено вiдповiдний запис, та вiдповiдно до якого видано
Свiдоцтво №320.
Банк зареєстрований та знаходиться за наступною адресою: Україна, 04073, м. Київ,
провулок Куренiвський, б.19/5.
За органiзацiйно правовою формою ПАТ «КБ «ГЛОБУС» є публiчним акцiонерним
товариством.
Протягом звiтного перiоду злиття, приєднання, подiлу, видiлення Банку не вiдбувалось.
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, Служба внутрiшнього аудиту Банку, Служба комплаєнс.
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.
У Банку дiють наступнi колегiальнi органи:
• Комiтет з питань управлiння активами та пасивами (КУАП);
• Кредитний комiтет;
• Тарифний комiтет;
• Технологiчний комiтет.
Всi рiшення, прийнятi комiтетами, документуються та доводяться до вiдома вiдповiдних
посадових осiб банку. Засiдання комiтетiв вiдбуваються щомiсячно.
Станом на 31 грудня 2017 року загальна кiлькiсть працюючих вiддiлень становила тридцять
одне:
• м. Київ, пров. Куренiвський, 19/5;
• м. Запорiжжя, вул. Сталеварiв, 24;
• м. Київ, вул. Анни Ахматової, 3;
• м. Днiпро, пр-т Карла Маркса, 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. Куйбишева, 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;
25 | С т р о р і н к а

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; тел. (044) 392-00-00, www.globusbank.com.ua

• 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, вул. Є. Сверстюка, 23;
• м. Київ,вул. Саксаганського, 55а;
• м. Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, буд. 45;
• м. Київ, бул. Дружби Народiв, 28-В;
• Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлiвська Борщагiвка, вул. Велика
Кiльцева, 2б5.
• м. Київ, вулиця О. Телiги, буд. 11;
• м. Житомир, вул. Велика Бердичiвська, будинок №10;
• м. Київ, бульвар Дружби Народiв 28-В (ВIП)
• м. Харкiв, вул. Гаршина, будинок 8;
• Київська обл., Києво - Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Лобановського Валерiя, буд. 21
корп. 5.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 476.
Позаштатнi працiвники – вiдсутнi.
Працiвники з неповним робочим днем - 21, в тому числi, за сумiсництвом - 15.
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 65 832 332,50 грн., з них:
- фонд оплати працi штатних працiвникiв 64 912 759,70 грн.;
- фонд оплати працi зовнiшнiх сумiсникiв 364 915,84 грн.;
- фонд оплати працi працiвникiв якi працюють за цивiльно-правовими договорами 554 656,96
грн.
Збiльшення розмiру фонду оплати працi за 2017 рiк вiдносно попереднього 2016 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.
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» не належить до будь-яких об’єднань.
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» протягом 2017 року не здiйснював спiльної дiяльностi з iншими
органiзацiями, пiдприємствами, установами.
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» не проводив спiльної дiяльностi з
пiдприємствами, установами.

iншими органiзацiями,

Облiкова полiтика Банку базується у вiдповiдностi до чинного законодавства України,
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
В своїй Облiковiй полiтицi Емiтент керується принципами достовiрностi, превалювання
сутностi над формою, автономностi, обачностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi
доходiв i витрат, послiдовностi та iсторичної (первiсної) собiвартостi.
Методи та принципи оцiнки конкретних активiв та зобов’язань викладенi нижче.
Порядок ведення облiку операцiй, якi здiйснює Емiтент, регламентується окремими
26 | С т р о р і н к а

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; тел. (044) 392-00-00, www.globusbank.com.ua

внутрiшнiми документами, якi є складовими Облiкової полiтики Банку.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою
вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Нижче описано цi методи оцiнки.
Оцiнка за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за
зобов’язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками основного ринку або найбiльш
сприятливого ринку на дату оцiнки. Банк визначає справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв
на основi цiн, отриманих беспосередньо iз зовнiшнiх даних, або iз використанням оцiночних
методик. Фiнансовий iнструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо
котирування 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.
Оцiнка за амортизованою вартiстю.
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
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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.
Визнання фiнансових iнструментiв здiйснюється таким чином:
Операцiї з фiнансовими iнструментами вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на дату
здiйснення угоди, тобто на дату набуття права власностi на них.
Борговi цiннi папери та iнструменти капiталу, що облiковуються за справедливою вартiстю,
первiсно визнаються за справедливою вартiстю;
Кошти та депозити, борговi цiннi папери, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю,
кредити банкам та iншим позичальникам i всi фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за
їхньою справедливою вартiстю з урахуванням витрат на операцiї, якi безпосередньо стосуються
придбання або випуску такого фiнансового активу або фiнансового зобов’язання.
Подальше визнання.
Пiсля первiсного визнання (на дату балансу) активи та зобов’язання оцiнюються:
• за переоцiненою (справедливою вартiстю) – похiднi фiнансовi iнструменти та цiннi папери
у торговому портфелi Банку, що переоцiнюються через прибутки/збитки; цiннi папери у портфелi
банку на продаж з вiдображенням результату переоцiнки в капiталi Банку; основнi засоби групи
«Будинки, споруди», залишкова вартiсть яких суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi, з
вiдображенням результату переоцiнки в капiталi Банку;
• за амортизованою собiвартiстю - наданi/отриманi кредити та строковi депозити (вклади),
цiннi папери в портфелi Банку до погашення;
• за собiвартiстю - акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi Банку на
продаж, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, основнi засоби та
нематерiальнi активи, якi не переоцiнювались, iнвестицiйна нерухомiсть.
Фiнансовi iнструменти, за якими Емiтент визнає процентнi доходи i витрати, облiковуються
за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки. За такими
фiнансовими iнструментами, як кредити та депозити «овернайт», кредити «овердрафт», кредитнi
лiнiї, за якими невiдомi кiлькiсть траншiв i строк їх погашення, вклади (депозити) на вимогу,
гарантiї, цiннi папери в торговому портфелi, ефективна ставка вiдсотка не застосовується.
Емiтент здiйснює аналiз доказiв, що свiдчать про зменшення корисностi фiнансового активу
або групи фiнансових активiв, на кожну дату балансу. Банк визнає зменшення корисностi, якщо є
свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв унаслiдок
однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання i впливають на величину та/або
строки попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд використання фiнансового активу
або групи фiнансових активiв. Витрати вiд знецiнення визнаються в складi фiнансових результатiв
у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи.
Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму збитку вiд знецiнення за
рахунок сформованих резервiв за активними банкiвськими операцiями.
Емiтент визнає зменшення кориснотi через формування резервi на покриття можливих втрат
за такими категорiями фiнансових активiв: наданими кредитами клiєнтам; наданими гарантiями i
поруками; за вимогами, що придбанi за операцiями факторингу; за коштами, розмiщеними в iнших
банках у виглядi кредитiв та строкових депозитiв, а також за позабалансовими зобов’язаннями з
кредитування; за грошовим покриттям в iнших банках та за iншими фiнансовими активами.
Про зменшення корисностi можуть свiдчити об'єктивнi ознаки того, що позичальник або група
позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати
процентiв чи основної суми боргу, iснує ймовiрнiсть банкрутства або фiнансової реорганiзацiї,
суттєве зменшення вартостi застави, внесення змiн до договорiв з боржником щодо продовження
їх строку дiї, змiни графiка платежiв, схеми платежiв та iнших змiн до початкових умов договору з
метою уникнення погiршення платоспроможностi позичальника, а також коли наявна iнформацiя
свiдчить про ймовiрне зменшення розрахункових майбутнiх грошових потокiв, включаючи змiни
простроченої заборгованостi або змiну економiчних умов, якi спiввiдносяться з нездатнiстю
погасити зобов'язання (дефолт).
Списання знецiненних фiнансових активiв за рахунок сформованих резервiв вiдбувається
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пiсля визнання активу безнадiйним. Рiшення приймається i затверджується Правлiнням Банку за
поданням Кредитного комiтету Банку.
Припинення визнання – це виключення ранiше визнаного активу або зобов’язання з балансу
Банку.
Критерiї припинення визнання Банком фiнансового активу у балансi:
• погашення або закiнчення строку дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу;
• передача прав на отримання грошових потокiв на пiдставi укладених окремих угод. При
цьому Банк передає, в основному, всi ризики та винагороди або не зберiгає контроль за активом.
Банк не здiйснює контроль за переданим активом, якщо сторона, якiй цей актив передається, має
реальну змогу його продати або iншим чином здiйснити вiдчуження активу;
• списання за рахунок резерву безнадiйної заборгованостi за фiнансовим iнструментом.
Емiтент списує фiнансовi активи за рахунок сформованих резервiв, коли (а) активи погашенi
або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть або (б)
Емiтент передав права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклав угоду про
передачу, i при цьому (I) також передав в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням
активами, або (II) Емiтент не передав та не залишив в основному всi ризики та вигоди володiння,
але припинив здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має
практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових
обмежень на перепродаж.
Банк припиняє визнання фiнансового зобов’язання у балансi у разi його погашення,
анулювання або закiнчення строку дiї угоди.
Оцiнки, представленi у цiй фiнансовiй звiтностi, можуть не вiдображати суми, якi Банк змiг
би отримати при фактичнiй реалiзацiї наявного в неї пакета тих чи iнших фiнансових iнструментiв.
Облiкова полiтика Банку впродовж 2017 року не змiнювалась.
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»:
• залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних i фiзичних осiб;
• вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах, та рахункiв умовного зберiгання (ескроу);
• розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
• надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових
послуг;
• операцiї з валютними цiнностями вiдповiдно до Генеральної лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй вiд 26.10.2011 №240;
• органiзацiю купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв;
• здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг);
• операцiї, пов‘язанi з депозитарною дiяльнiстю зберiгача цiнних паперiв;
• зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського
сейфу;
• 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.
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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 31.12.2017 року ПАТ «КБ «ГЛОБУС» встановлено кореспондентськi вiдносини з
14 банками, в тому числi з одним банком-нерезидентом (ОАО «Белинвестбанк», м. Мiнськ,
Бiлорусь). Кiлькiсть кореспондентських рахункiв типу «Ностро» (42) та типу «Лоро» (20)
достатньо забезпечує максимально швидке проведення розрахункiв з контрагентами.
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» є:
• учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (Свiдоцтво №193);
• членом Незалежної Асоцiацiї банкiв України;
• членом Фондової бiржi «Перша фондова торгiвельна система» (ПФТС);
• членом Фондової бiржi «Перспектива»;
• членом ПАТ «Українська бiржа»;
• членом Товариства всесвiтнiх мiжбанкiвських фiнансових телекомунiкацiй S.W.I.F.T.;
• членом Асоцiацiї «Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ
«УкрСВIФТ»;
• членом Професiйної Асоцiацiї учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв.
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» є користувачем системи надання iнформацiї за угодами на
мiжбанкiвському кредитному ринку «КредIнфо», iнформацiйно-дилiнгової системи «UkrDealing»,
системи пiдтвердження угод на мiжбанкiвському валютному ринку України Нацiонального банку
України, системи REUTERS, системи Bloomberg.
Одним iз основних прiоритетiв полiтики ПАТ «КБ «ГЛОБУС» з початку дiяльностi було
становлення та розширення клiєнтської бази. Так, станом на 31.12.2017 р. кiлькiсть контрагентiв
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» складала 51 925, та у порiвняннi з попереднiм роком збiльшилась на 17 087
контрагентiв, або на 49%.
Питома вага кожного сегменту контрагентiв в структурi контрагентiв Банку станом на кiнець
дня 31.12.2017 року наступна:
• банки - 0,13%;
• корпоративнi клiєнти - 13,15%;
• фiзичнi особи – 86,72%.
У 2017 роцi, як i в попереднiх звiтних перiодах, керiвництво Банку спрямовувало зусилля на
розширення кола клiєнтiв та диверсифiкацiю ресурсної бази з метою зменшення ризикiв
погiршення лiквiдностi та платоспроможностi ПАТ «КБ «ГЛОБУС» внаслiдок можливих рiзких
коливань залишкiв на рахунках клiєнтiв.
Банк не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов’язанi з його дiяльнiстю.
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.
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. Подальший облiк будинкiв та споруд здiйснюється за переоцiненою вартiстю
(справедливою вартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi. Основнi засоби за всiма iншими групами облiковуються за первiсною
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вартiстю (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 2017 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.
Переоцiнку первiсної вартостi основних засобiв у звiтному роцi Банк не здiйснював.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв дорiвнює 0.
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» не має:
- основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння,
користування та розпорядження;
- наданих у заставу основних засобiв та нематерiальних активiв;
- основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж;
- нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права власностi.
Створенi нематерiальнi активи та придбання в результатi об’єднаннь бiзнесу вiдсутнi.
Переоцiнок, оцiнок, визнання збиткiв вiд зменшення корисностi не вiдбувалось. Не визнавались в
прибутку чи збитку та не вiдбувалося сторнування в прибутку чи збитку, збиткiв вiд зменшення
корисностi вiдповiдно до МСБО 36. Вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi iз придбанням
основних засобiв.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить
- на 31.12.2017 року 12910 тис. грн.;
- на 31.12.2016 року 8 175 тис. грн.
Протягом звiтного перiоду змiн балансової вартостi основних засобiв за результатами
переоцiнки не виникло.
Збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному
капiталi немає.
В 2017 року ситуацiя в економiцi України спостерiгалось пожвавлення, номiнальний ВВП
склав 2,6 трлн. грн., зростання ВВП склало 2,1% у порiвняннi з 2016 роком.
Внутрiшнiй попит залишався основним чинником зростання економiки. Зростання
iнвестицiй тривало високими темпами, хоча й дещо нижчими, нiж у попереднiх кварталах.
Подальшому нарощенню iнвестицiй сприяли покращення дiлових очiкувань пiдприємств та їх
високi фiнансовi результати у III кварталi. Очiкувано домiнуючою стала роль споживання:
незначне уповiльнення приватного споживання було компенсоване вiдновленням зростання
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витрат сектору загального державного управлiння та пом’якшення фiскальної полiтики.
Протягом 2017 року курс нацiональної валюти вiдносно дол. США знизився на 3,2% i на 01
сiчня 2018 року складав 28,07 грн./дол.
Зниження обмiнного курсу гривнi, пiдвищення цiн i тарифiв внаслiдок проведення реформ, а
також покращення ринкових очiкувань позначилися на цiновiй динамiцi та поведiнцi клiєнтiв. Так,
в 2017 роцi рiвень iнфляцiї склав 13,7%, що на 1,3% бiльше рiвня 2016 року.
При цьому в 2017 роцi спостерiгалось негативне сальдо зовнiшньої торгiвлi. Так, вiд’ємне
сальдо зовнiшньої торгiвлi в 2017 роцi становило 6,3 млрд. дол. США або 14,6% вiд експорту за
звiтний рiк. Темпи зростання експорту склали 19,0%, темпи зростання iмпорту 26,4%.
Обсяги експорту товарiв становив 43,3 млрд. дол. США. За рiк зросли обсяги експорту за
всiма основними групами товарiв, зокрема: чорних металiв – на 21,4%; мiнеральних продуктiв – на
44,7%; продукцiї машинобудування – на 17,6%; продукцiї хiмiчної промисловостi – на 6,6%;
продовольчих товарiв – зростання на 15,0%. Збiльшення експорту до Росiї склало 9,6% до 3,9
млрд. дол. США, експорт до країн ЄС збiльшився на 29,9% до 17,5 млрд. дол. США, його питома
вага в загальному експортi зросла до 40,5% порiвняно з 37,1% в 2016 роцi.
Обсяги iмпорту товарiв становили 49,6 млрд. дол. США. Iмпорт мiнеральних продуктiв
збiльшився на 47,2%, продукцiї машинобудування – на 25,5%; продукцiї хiмiчної промисловостi –
зростання на 16,5%; продовольчих товарiв – зростання на 6,5%. Iмпорт iз Росiї зрiс на 39,9% до 7,2
млрд. дол. США, його частка в загальному iмпортi становить 14,5%. Iмпорт iз країн ЄС зрiс на
21,3% до 20,8 млрд. дол. США., його частка в загальному iмпортi становить з 41,9%.
Незначне зростання обсягiв ВВП, зростання курсу iноземних валют негативно позначились
на розвитку банкiвської системи в 2017 роцi.
Так, станом на 01.01.2018 у Державному реєстрi банкiв було зареєстровано 82 банкiв, що на
14 менше нiж на початок 2017 року. Кiлькiсть банкiв з iноземним капiталом на 01.01.2018 склала
39, кiлькiсть банкiв з державною часткою – 5.
За 2017 рiк банки отримали бiльше 24 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 48 млрд. грн.
Рентабельнiсть банкiвських активiв в 2017 роцi склала (-)1,94%, банкiвського капiталу (-)
15,96%.
Збiльшення довiри на ринку та стабiлiзацiя ситуацiя позитивно позначились на ресурсну базу
банкiв – кошти фiзичних осiб за 2017 рiк збiльшились на 41 млрд. грн., в т.ч. строковi кошти –
збiльшились на 6 млрд. грн.
Пожвавлення споживчих настроїв та поступова стабiлiзацiя на фiнансових ринках призвели
до збiльшення видачi кредитiв – протягом 2017 року кредитнi портфелi клiєнтiв збiльшились на 37
млрд. грн. до 1 043 млрд. грн., в т.ч. по кредитам фiзичним особам – на 14 млрд. грн., юридичним
особам - або на 23 млрд. грн.
Протягом звiтного перiоду (2017 р.) Емiтентом було сплачено штрафiв на суму1 576,10 грн.,
зокрема:
• 1 568,11 грн. – штраф за актами перевiрок ДПI ДФСУ у Оболонському районi м. Києва;
ФСС Святошинського р-ну м.Київ;
• 1,83 грн. – пеня за прострочення строку оплати КП «Київреклама»;
• 6,16 грн. - пеня за прострочення строку оплати ПАТ «ПУМБ»;
Основною метою дiяльностi Емiтента, 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 2017 року Банк «ГЛОБУС» продовжував працювати у всiх напрямках своєї
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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.
У 2017 роцi ПАТ «КБ «ГЛОБУС» розширював регiональну мережу. Було вiдкрито 3 нових
вiддiлення. Станом на 31 грудня 2017 року загальна кiлькiсть працюючих вiддiлень становила - 31.
2017 рiк став роком повноцiнного виходу ПАТ «КБ «ГЛОБУС» на роздрiбний кредитний ринок.
Банк сконцентрував свої зусилля на високодохiдних продуктових сегментах та запропонував
клiєнтам широку лiнiйку продуктiв у сферi автокредитування, придбання нерухомостi на
первинному ринку та овердрафтного кредитування.
Враховуючи iснуючу ринкову кон’юнктуру, стратегiю Емiтента та умови економiчного
середовища, особлива увага придiлялася нецiновим параметрам продуктiв (швидкiсть прийняття
рiшення, якiсть обслуговування, пакетнi продажi, тощо), що дозволило Банку по результатам 2017
року наростити частку ринку з 0,04% до 0,31% iз показником приросту кредитного портфелю
фiзичних осiб в 462 млн. грн. або 692%.
Основними складовими приросту кредитного портфелю були наступнi сфери ринку:
• Автокредитування – оформлено майже 900 кредитiв на загальну суму 318 млн. грн.
• Iпотечнi кредити на придбання нерухомостi на первинному ринку – оформлено майже 400
кредитiв на суму понад 200 млн. грн.
• Картковi кредити – оформлено понад 3 300 платiжних карт з овердрафтом понад 130 млн.
грн. та збiльшено портфель на суму понад 40 млн. грн.
В рамках розвитку автокредитування Банком було акредитовано понад 400 автосалонiв та
налагоджено партнерськi зв’язки iз всiма основними гравцями на автомобiльному ринку України –
УкрАвто, Богдан-Авто, АIС, Єврокар тощо. Також Емiтентом було реалiзовано 3 iмпортерськi
програми на придбання транспортних засобiв – «Хюндай Фiнанс», «Равон» та «УкрАвто».
В 2017 роцi Банком було акредитовано понад 100 об’єктiв нерухомостi та налагодженi
партнерськi стосунки iз найбiльшими забудовниками України, серед яких можна видiлити
корпорацiю “УкрБуд“, будiвельну компанiю “ОМОКС”, “Iнтеграл-Буд“, “ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1”,
“NOVBUD”, “Perfect Group”, “ФУНДАМЕНТ”, “РОЯЛ ХАУЗ ГРУП”, ТОВ “IБК “ОБРIЙ”, ПАТ
“СУМБУД”, ТОВ “К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ”, “Riverside Development”, “DIM“, БВ ТОВ “РОКОР”,
ПАТ ХК “КИЇВМIСЬКБУД тощо, бiльш з яких мають окремi умови кредитування фiзичних осiб
на придбання нерухомостi у власних об’єктах.
Також, в 2017 роцi Емiтент запровадив новий продукт «Кредит на товари», в рамках якої до
спiвпрацi з банком залучено бiльше 50 партнерiв та видано близько 30 кредитiв.
Крiм того, у напрямку готiвкового кредитування фiзичних осiб за 2017 рiк Банком
«ГЛОБУС» в рамках партнерських програм з iншими банками було видано кредитiв на загальну
суму близько 24 млн. грн.
Емiтент пропонує повний спектр послуг iз розрахунково-касового обслуговування для
приватних клiєнтiв та постiйно вдосконалює продуктовий ряд.
Протягом 2017 року депозитний портфель фiзичних осiб Банку зрiс на 326 млн. грн. або на
64% вiд розмiру депозитного портфелю на початок 2017 року i досяг 833 млн. грн.
Основними досягненнями Банку по депозитам було суттєве зменшення вартостi депозитної
бази Банку (на 5% рiчних в нацiональнiй валютi та на 2% рiчних в iноземнiй), зменшення частки
валютних депозитiв з 35% до 27% та покращення сервiсних функцiй. Так з метою спрощення
процесу переоформлення депозитiв було впроваджено механiзм автопролонгацiї.
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 2015 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 емiсiя платiжний карток Банку зросла на 96% до 27 100 активних
карток. Доля безготiвкових розрахункiв в загальному оборотi по картках зросла з 8,59% до 13,19%.
Середньомiсячний безготiвковий оборот з 11 817 436 грн. до 21 839 490 грн. Комiсiйний дохiд вiд
операцiй з використанням платiжних карток з 440 496 грн. в груднi 2016 р. до 1 067 876 грн в
груднi 2017 р. Залишки по картковим рахункам в гривневому еквiвалентi станом на 31.12.2017
року склали близько 45 млн. гривень.
Починаючи з 2016 року Банк надає своїм клiєнтам послуги з дистанцiйного банкiвського
обслуговування – iнтернет та мобiльний банкiнг World24.
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». У 2017
роцi Банком розпочато спiвпрацю iз мiжнародною системою грошових переказiв TYME.
У 2017 роцi Банк розпочав роботу власної внутрiшньобанкiвської системи грошових
переказiв «ГЛОБУС» пiд власною торговою маркою.
Для корпоративного бiзнесу ПАТ «КБ «ГЛОБУС» 2017 рiк став успiшним роком. Цього
успiху вдалося досягти переважно завдяки мiцним партнерським вiдносинам iз Клiєнтами,
фокусуванню на ефективностi бiзнесу та завдяки високiй якостi портфеля нових кредитiв.
Банкiвська дiяльнiсть у сегментi корпоративного бiзнесу була спрямована на збiльшення
клiєнтської бази, розширення банкiвських операцiй та послуг, полiпшення якостi обслуговування,
впровадження гнучкого iндивiдуального пiдходу до обслуговування клiєнтiв Банку. Збiльшення
портфелiв коштiв Клiєнтiв та залучення нових корпоративних Клiєнтiв було одним з
найпрiоритетнiшим завданням корпоративного бiзнесу.
Найважливiшим результатом 2017 року в сегментi корпоративного бiзнесу Емiтента стали:
• Збереження дiючої клiєнтської бази та залучення нових корпоративних клiєнтiв;
• Збiльшення кредитного портфелю, виважено проводячи кредитну полiтику, ретельно
аналiзуючи ризикованiсть, забезпеченiсть та дохiднiсть операцiй, а також враховуючи вимоги
законодавства та нормативних документiв;
• Оновлено лiнiйку кредитних продуктiв, а також переглянутi цiновi умови продажу пакетiв
послуг та окремi послуги з розрахунково-касового обслуговування, якi передбаченi для
корпоративних клiєнтiв;
• Збереження та покращення позицiй Банку;
• Оптимiзацiя процесiв прийняття рiшення щодо кредитування Клiєнтiв;
• Зменшення концентрацiї активiв та пасивiв великих клiєнтiв Банку, диверсифiкацiя
клiєнтської бази як за галузями економiки, так i за сегментами клiєнтiв;
• Розширення штату та навчання працiвникiв, якi обслуговують корпоративних клiєнтiв;
• Встановлення нових тривалих партнерських вiдносин iз корпоративними клiєнтами Банку.
Незважаючи на особливостi розвитку корпоративного бiзнесу пiд час економiчної
нестабiльностi, ПАТ «КБ «ГЛОБУС» протягом року активно спiвпрацював з великими та
середнiми пiдприємствами, динамiчно забезпечував удосконалення та адаптацiю своїх продуктiв
та послуг, що враховують потреби, види дiяльностi Клiєнтiв та кон’юнктуру ринку.
Головним завданням у напряму кредитування було створення якiсного та диверсифiкованого
кредитного портфеля. Тому в кредитуваннi Банк проводив виважену полiтику, активнi операцiї
здiйснювались з посиленням заходiв, спрямованих на мiнiмiзацiю ризикiв, забезпечення високого
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рiвня дохiдностi операцiй, покращення якостi кредитного обслуговування. При аналiзi дiяльностi
Позичальникiв враховувалася специфiка бiзнесу, вимоги, передбаченi контрактами, обороти за
рахунками, оборотнiсть активiв та iншi показники.
Емiтент 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.
Програми перехресного продажу продуктiв були i залишаються серед головних прiоритетiв
корпоративного бiзнесу у сферi продажiв. Наявнiсть досвiдченого персоналу, який постiйно
пiдвищує свiй рiвень квалiфiкацiї шляхом приймання участi у семiнарах та тренiнгах, та сучасна
модель обслуговування дозволяє активно пропонувати Клiєнту весь спектр продуктiв та послуг
Банку.
З метою активного залучення строкових коштiв Банком розроблено та стандартизовано
депозитнi програми, умови, яких вiдповiдають потребам корпоративних клiєнтiв, враховують
специфiку їх дiяльностi та дозволяють виконувати поставленi цiлi щодо приросту депозитного
портфеля.
Економiчно обґрунтованi та конкурентнi тарифи з розрахунково-касового обслуговування
корпоративних клiєнтiв, їх оперативне оновлення, злагоджена робота професiйної команди
дозволить Банку в умовах жорсткої конкуренцiї на ринку банкiвських послуг України збiльшити
чисельнiсть корпоративних клiєнтiв.
Перелiк основних послуг корпоративного бiзнесу:
• вiдкриття та ведення поточних рахункiв;
• система «Клiєнт-Банк» у режимi реального часу (Iнтернет-банкiнг) та комп’ютерному
банкiнг в автономному режимi;
• виписки з рахункiв на мобiльний телефон та електронну адресу;
• обслуговування платежiв;
• грошовi перекази, платiжнi документи в нацiональнiй та iноземнiй валютах;
• придбання, продаж та обмiн iноземних валют;
• зарплатнi проекти;
• корпоративнi карти;
• еквайринг та iнтернет еквайринг;
Побудова та пiдтримка чесних та взаємовигiдних довгострокових вiдносин, партнерство та
експертнiсть, максимальне задоволення потреб щоденного бiзнесу пiдприємств залишається
основною роботою команди вертикалi корпоративного бiзнесу Банку.
Таким чином 2017 рiк продемонстрував, що ПАТ «КБ «ГЛОБУС» готовий приймати гнучкi
рiшення стосовно своїх бiзнес-клiєнтiв iз сегменту корпоративного бiзнесу та йти їм на зустрiч.
Завдяки вмiнню вiдповiдних пiдроздiлiв швидко реагувати на змiни, Банку вдалося зберегти
партнерськi вiдносини з багатьма пiдприємствами.
Прiоритетними напрямками розвитку малого та середнього бiзнесу у 2017 роцi було цiльове
кредитування клiєнтiв малого та середнього бiзнесу; цiльове фiнансування агробiзнесу: придбання
сiльськогосподарської технiки та обладнання; фiнансування операцiйного циклу аграрiїв;
енергоефективнiсть, а саме цiльовi кредити на придбання енергоефективного обладнання;
фiнансування енергосервiсних компанiй;
Для пiдтримки клiєнтiв малого та середнього бiзнесу визначенi прiоритетнi галузi для
фiнансування, а саме пiдприємства громадського харчування, готельно-туристичного бiзнесу;
пiдприємства житлово-комунального обслуговування; пiдприємства з надання послуг з
енергомодернiзацiї; виробники, сiльськогосподарськi пiдприємства; пiдприємства роздрiбної
торгiвлi; пiдприємства медичної та стоматологiчної практики.
Головною метою на 2017 рiк напрямку МСБ було залучення нових партнерiв, нарощування
кредитного портфелю по партнерським програмам; формування якiсного кредитного портфелю
МСБ, який вiдповiдає вимогам мiжнародних фiнансових органiзацiй.
У звiтному роцi Банк здiйснював торгiвлю як корпоративними облiгацiями, так i облiгацiями
внутрiшньої державної позики. З моменту видачi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
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фондового ринку лiцензiй на право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме
дилерської та брокерської дiяльностi, Банк став активним учасником ринку, який спiвпрацює з
провiдними банкiвськими установами та професiйними учасниками фондового ринку. Банк
спiвпрацює з такими фондовими бiржами як ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС», ПАТ «Фондова бiржа
«Перспектива» та ПАТ «Українська бiржа».
Депозитарна дiяльнiсть Банку є одним iз сучасних та високотехнологiчних напрямкiв
обслуговування клiєнтiв. Реагуючи на значнi змiни в чинному законодавствi та виклики
сьогодення наша депозитарна установа суттєво модернiзує всi етапи надання послуг та постiйно
пiдвищує надiйнiсть супроводження операцiй.
Особливу увагу Банк придiляє впровадженню нових сервiсiв для клiєнтiв та удосконаленню
депозитарних послуг. Завдяки цьому депозитарна установа надає широкий спектр послуг
найвищої якостi територiальнiй громадi м. Києва, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб,
великим холдинговим компанiям м. Києва. Виплата доходiв за цiнними паперами депонентам дала
поштовх для поглиблення спiвпрацi та дозволила популяризувати всi напрямки дiяльностi банку
серед громадськостi.
Незважаючи на загальну тенденцiю падiння активностi на фондовому ринку, Банк зберiг
позитивну динамiку. В 2017 р. отримано 573 тис. грн. доходiв за депозитарнi послуги. Також,
бiльше 400 тис. грн. отримано вiд додаткових послуг клiєнтам депозитарної установи.
Обсяг депозитарних активiв за 2017 р. складає 7472 млн.грн.
Головним прiоритетом є клiєнтоорiєнтований пiдхiд, високий професiоналiзм та
оперативнiсть.
За рейтингом Професiйної Асоцiацiї учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв (ПАРД) ПАТ
«КБ «ГЛОБУС» продовжує стабiльно входити до перелiку найбiльших депозитарних установ
України.
На кiнець звiтного перiоду емiтентом було укладено, але ще не виконано договорiв з купiвлiпродажу цiнних паперiв на суму 40 650 тис.грн.
Сума очiкуваного прибутку буде розрахована в поточному фiнансовому роцi в залежностi вiд
строкiв виконання укладених договорiв.
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.
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.
У перiод з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року в судах за участю Емiтента вирiшувалось 42
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справи:
• 19 (дев’ятнадцять) справ про стягнення заборгованостi за кредитними договорами за
позовом ПАТ «КБ «ГЛОБУС» до фiзичних осiб в судах загальної юрисдикцiї. 7 позовних заяв
задоволено, по iншим розгляд триває;
• 4 (чотири) справи про стягнення заборгованостi за кредитним договором за позовом ПАТ
«КБ «ГЛОБУС» до юридичних осiб. По трьом справам позови задоволено повнiстю на користь
Банку, по однiй справi розгляд триває, та подано зустрiчний позов до Банку про визнання
кредитного договору припиненим;
• 2 (двi) справи за позовами до Банку про захист прав споживачiв. По однiй розгляд справи
триває, по iншiй справi позов задоволено частково на користь позивача до Банку;
• 5 (п’ять) справ за позовами до поручителiв про стягнення заборгованостi за кредитними
договорами. За п’ятьма справами розгляд триває;
• 1 (одна) справа за позовом Банку про стягнення заборгованостi за цiнними паперами.
Розгляд справи триває;
• 1 (одна) справа за позовом до Банку про розiрвання договору та вiдшкодування збиткiв.
Розгляд справи триває;
• 2 (двi) справи за позовом Банку про включення до реєстру кредиторiв (справи про
банкрутство);
• 1 (один) позов до Банку про звернення стягнення на предмет iпотеки шляхом передачi у
власнiсть нерухомого майна, що належить ПАТ «КБ «ГЛОБУС». Позов повнiстю задоволено та
вирiшено звернути стягнення на предмет iпотеки, що належить Банку;
• 5 (п’ять) справ за позовами до Банку про стягнення грошових коштiв. Один позов залишено
без розгляду, один задоволено частково, за двома подано касацiйнi скарги, за одним триває
розгляд;
• 1 (одна) справа за позовом до Банку про визнання договору поруки припиненим. Розгляд
справи триває;
• 1 (одна) справа за позовом до Банку про визнання кредитного договору недiйсним. Розгляд
справи триває.
30 березня 2018 року рейтинговий комiтет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рiшення про
оновлення кредитного рейтингу ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за нацiональною
шкалою на рiвнi uaAА-.
Також був оновлений рейтинг депозитiв на рiвнi ua2 + за шкалою Агентства. Позичальник з
рейтингом uaAА- характеризується дуже високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими
українськими позичальниками. Приймаючи рiшення про оновлення рейтингу за нацiональною
шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними пiдсумками роботи Банку за 12 мiсяцiв
2017 року, особливої та регулярної iнформацiї Банку як емiтента цiнних паперiв, а також
окремими формами статистичної звiтностi Банку за 2017 рiк i сiчень-лютий 2018 року.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби
(тис. грн.)

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

Найменування основних засобів
на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого призначення:

56 538.00

62 486.00

927.00

3 132.00

57 465.00

65 618.00

будівлі та споруди

54 073.00

54 697.00

927.00

3 132.00

55 000.00

57 829.00

машини та обладнання

1 800.00

4 321.00

0.00

0.00

1 800.00

4 321.00

транспортні засоби

0.00

1 779.00

0.00

0.00

0.00

1 779.00

земельні ділянки

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

665.00

1 689.00

0.00

0.00

665.00

1 689.00

23 8678.00

25 6606.00

0.00

0.00

238 678.00

256 606.00

будівлі та споруди

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

машини та обладнання

19.00

75.00

0.00

0.00

0.00

75.00

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

238 659.00

256 507.00

0.00

0.00

238 659.00

256 507.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

295 216.00

319 092.00

927.00

3 132.00

296 143.00

322 224.00

інші
2. Невиробничого призначення:

інвестиційна нерухомість
інші
Усього

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 10 рокiв, орендованi - вiдповiдно до умов договорiв оренди.
Первiсна вартiсть основних засобiв:
1) Власнi основнi засоби: на початок перiоду –83 155 тис. грн., на кiнець перiоду – 92 735 тис.
грн.;
2) Орендованi основнi засоби: на початок перiоду –4 670 тис. грн., на кiнець перiоду – 7 326
тис. грн.;
Основнi засоби, всього: на початок перiоду- 87 825 тис. грн., на кiнець перiоду – 100 061 тис.
грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець перiоду:
1) Будiвлi та споруди: 30%;
2) Машини та обладнання: 51%;
3) Транспортнi засоби: 19%;
Опис
4) Iншi: 53%.
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 – 26 598 тис. грн., на кiнець – 30 150 тис. грн.;
2) Орендованi основнi засоби: на початок перiоду – 3 743 тис. грн., на кiнець перiоду –4 195
тис. грн.;
Сума нарахованого зносу по основним засобам, всього: на початок перiоду – 30 341 тис. грн.,
на кiнець перiоду – 34 345 тис. грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть :
- на початок перiоду 238 659,00 тис. грн., в т.ч. земля 233 474,00 тис. грн.;
- на кiнець перiоду 256 507,00 тис. грн., в т.ч. земля 186 472,00 тис. грн.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок зменшення корисностi об’єктiв
iнвестицiйнiй нерухомостi: зменшення корисностi землi 88 916 тис.грн, зменшення корисностi
будiвль 354 тис.грн.
Обмежень на використання майна емiтента немає.
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3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Відсоток за
користування коштами
(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 та забезпечення

X

13078

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

13078

X

X

Види зобов'язань

Непогашена
Дата
частина боргу (тис.
виникнення
грн.)

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

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

Опис:

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

26.01.2017

27.01.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

04.07.2017

05.07.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

25.10.2017

26.10.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

07.12.2017

08.12.2017

Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 10 відсотків статутного капіталу
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив – Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)

30785437

Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

03680, Україна, м.Київ, вул.М.Гринченко, 4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України

2315 30.03.2001

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**

356 П 000356 12.02.2016 28.01.2021

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

349/4
28.09.2017

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

із застереженням
Примiтку 24 «Аналiз активiв та зобов’язань за строками їх
погашення», в якiй керiвництво Банку розкрило iнформацiю щодо
дефiциту активiв строком «менше 12 мiсяцiв» в розмiрi 348 128 тис.
грн., що складає 14,2% вiд активiв Банку на звiтну дату. Зазначене
свiдчить про те, що керiвництву Банку необхiдно шукати шляхи
перерозподiлу структури активiв iз збiльшенням обсягу
короткострокових.

Номер та дата договору на проведення аудиту

733
25.10.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

01.11.2017
20.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

20.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

142500

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Аудиторської фірми «АКТИВ-АУДИТ»
за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
станом на кінець дня 31 грудня 2017 року
Цей Звіт незалежного аудитора адресується:
 керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ГЛОБУС»;
 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС».
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (надалі – ПАТ «КБ «ГЛОБУС», Банк), що складається зі
Звіту про фінансовий стан станом на 31 грудня 2017 року та Звіту про прибутки та збитки та
інший сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі, Звіту про рух грошових коштів за рік,
що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад
значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2017 року та його фінансові
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основа для думки із застереженням
У Звіті про фінансовий стан розкривається інформація щодо визнання Банком на звітну дату
відстроченого податкового активу в сумі 20 000 тис. грн. Ми не маємо обґрунтованої впевненості,
що Банк в майбутньому отримає в достатньому розмірі податковий прибуток, за рахунок якого
можна реалізувати оподатковувану тимчасову різницю та застосувати невикористані податкові
збитки і пільги.
Станом на звітну дату у судовому порядку прийняте рішення про скасування права власності
Банку на нерухоме майно балансовою вартістю 3 701 тис. грн. Зазначене свідчить про
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необхідність зменшення вартості активів та власного капіталу Банку на звітну дату та збільшення
витрат Банку за звітний період на відповідну суму.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність
згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової
звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Банку згідно з Кодексом етики
професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ)
та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для
нашої думки із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання
розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Резерв під знецінення кредитів, наданих клієнтам
Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскільки визначення суми резерву під
знецінення кредитів клієнтів було ключовою областю професійних суджень керівництва Банку; на
звітну дату кредити та заборгованість клієнтів складають 50,4% загальних активів Банку та мають
вирішальний вплив на його фінансовий стан та результати діяльності; а також враховуючи значні
темпи зростання обсягу активу - протягом звітного 2017 року відбулося збільшення обсягів
кредитів та заборгованості клієнтів на 50,7%. Протягом звітного року Банк значно розширив
обсяги роздрібного кредитного ринку, а саме у сегментах автокредитування, придбання
нерухомості на первинному ринку та надання овердрафтів.
При виявленні та оцінці знецінення кредитів клієнтів керівництво Банку робить суттєві судження
щодо фінансового стану позичальників, обсягу очікуваних майбутніх грошових потоків за
кредитами, ринкової вартості забезпечення за кредитними операціями, рівня ймовірності дефолту.
В частині резервів за кредитами, що потрапили до аудиторської вибірки і які оцінюються на
індивідуальній основі, ми перевірили об’єктивність ідентифікації Банком індивідуальних ознак
знецінення, оцінки фінансового стану позичальників, проаналізували прогнози майбутніх
грошових потоків.
Крім того, нами були здійснені процедури з оцінки достовірності оцінки та прийнятності
забезпечення за кредитними операціями, зокрема проаналізували основні підходи та методологію
щодо визначення ринкової вартості об’єктів застави, вибірково здійснили аналіз цін продажів та
поточних цін пропозицій до продажу об’єктів, що подібні до об’єктів застави, з використанням
джерел інформації, доступних для широкого загалу, а також залучили експертів з оцінки з метою
отримання незалежної думки щодо ринкової вартості предметів застави.
Кредити, які не є індивідуально суттєвими, оцінюються Банком на колективній основі за групами
активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, щодо якої існує об'єктивне
свідчення знецінення, але вплив якого ще не є очевидним. У процесі оцінки на сукупній основі
враховуються дані по кредитному портфелю (своєчасність сплати заборгованості, цільове
призначення кредиту, т.і.), припущення щодо впливу концентрації ризику і економічні дані.
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Ми оцінили та перевірили ефективність внутрішніх контролів Банку стосовно оцінки зменшення
корисності кредитів клієнтів, що оцінюються на колективній основі. Ми протестували моделі
Банку та перевірили доречність та точність вхідних даних, що використовуються в цих моделях, а
також перевірили правильність віднесення кредитів до відповідної групи кредитів із подібними
характеристиками.
Ми перевірили розрахунки сум знецінення кредитів та за результатами наших процедур не
виявили суттєвої недостатності резервів за кредитами на звітну дату.
Інформація щодо кредитів клієнтів та розміру їх знецінення наведена в примітці 9 до фінансової
звітності.
Інвестиційна нерухомість
Як зазначено у примітці 4 до фінансової звітності «Принципи облікової політики» інвестиційна
нерухомість Банк обліковує за методом собівартості. Водночас, Міжнародний стандарт
бухгалтерського обліку 40 «Інвестиційна нерухомість» визначає, що модель оцінки інвестиційної
нерухомості за справедливою вартістю призводить до більш достовірного подання, за винятком
тих випадків, коли суб’єкт господарювання не може оцінювати справедливу вартість інвестиційної
нерухомості на постійній основі, коли ринок для зіставної вартості неактивний за умови
недостатньої кількості операцій останнього часу. На звітну дату інвестиційна нерухомість складає
суттєву частину активів Банку – 10,5%. З врахуванням зазначеного оцінка вартості визнання
інвестиційної нерухомості у фінансовій звітності Банку було визначено нами, як ключове питання
аудиту.
Вартість відображення в балансі інвестиційної нерухомості Банку ґрунтується на висновках
незалежних оцінювачів.
Ми провели процедури з метою визначення діапазону оцінок, у якому найбільш імовірно
перебуває справедлива вартість інвестиційної нерухомості Банку, зокрема:
 оцінили об’єктивність, незалежність зовнішніх оцінювачів, які визначали ринкову вартість
інвестиційної нерухомості Банку, на звітну дату, а також проаналізували основні підходи та
методологію щодо визначення ринкової вартості об’єктів;
 залучили експертів з оцінки нерухомості з метою отримання незалежної думки щодо ринкової
вартості інвестиційної нерухомості Банку на звітну дату.
За результатами проведених процедур ми не виявили суттєвих невідповідностей з оцінкою
керівництвом Банку при відображенні вартості інвестиційної нерухомості у фінансовій звітності
на звітну дату. В умовах існуючого в Україні ринку нерухомості в майбутньому можливі втрати
Банку від знецінення даного активу.
Інформація щодо інвестиційної нерухомості Банку наведена в примітці 10 до фінансової звітності.
Пояснювальний параграф
Не вносячи застережень до нашого звіту, звертаємо увагу на:
Примітку 24 «Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення», в якій керівництво Банку
розкрило інформацію щодо дефіциту активів строком «менше 12 місяців» в розмірі 348 128 тис.
грн., що складає 14,2% від активів Банку на звітну дату. Зазначене свідчить про те, що керівництву
Банку необхідно шукати шляхи перерозподілу структури активів із збільшенням обсягу
короткострокових.
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Інші питання
Фінансова звітність Банку за рік, що закінчився 31.12.2016р., була перевірена іншим аудитором,
який висловив немодифіковану думку щодо цієї звітності 19.04.2017р.
Відповідальність управлінського персоналу
повноваженнями, за фінансову звітність

та

тих,

кого

наділено

найвищими

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку
здатності Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо
управлінський персонал або планує ліквідувати Банк чи припинити діяльність, або не має інших
реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями (Наглядова рада), несуть відповідальність за нагляд
за процесом фінансового звітування Банку.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що
містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує,
що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство
може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування
заходами внутрішнього контролю;
 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю;
 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих
аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов,
які поставили б під значний сумнів можливість Банку продовжити безперервну діяльність.
Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні
привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій
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звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
Втім майбутні події або умови можуть примусити Банк припинити свою діяльність на
безперервній основі.
 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу
її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо Наглядовій раді інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та
суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього
контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовій раді твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо
незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо
відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Наглядовій раді, ми визначили ті, що
мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків,
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або
якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в
нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його
корисність для інтересів громадськості.
Додаток: Річна фінансова звітність Банку
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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

2017

4

3

2

2016

9

8

3

2015

3

2

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.

Ні

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.

Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація

Ні
X
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Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада

Ні

Ні

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Iнформацiя вiдсутня.
Iнша iнформацiя вiдсутня.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

Iнформацiя
вiдсутня.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

Iнформацiя
вiдсутня.

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

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

3

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

0
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акцій
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.

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

54

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)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Інші (запишіть)

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
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нормативними документами.

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): 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.

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?
Не
Загальні
належить
Наглядова Виконавчий
збори
до
рада
орган
акціонерів
компетенції
жодного
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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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Ні

X
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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
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Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
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
Інше (запишіть)

X
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?
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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)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні
послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового
менеджменту? (так/ні)

Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

X
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
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Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
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
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ПРИМІТКИ
до звіту
за 2017 рік
№
з/п

Текст примітки

1

Iнформацiя про банк ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», яке,
вiдповiдно до п.1.3. Статуту є правонаступником прав та обов’язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства
«Комерцiйний Банк «Глобус» (надалi – Банк), створене 22 сiчня 2007 року на пiдставi рiшення Установчих
Зборiв Засновникiв. Засновником Банку є товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРАЇНСЬКI
МЕДIА ТЕХНОЛОГIЇ». Нацiональним банком України ПАТ «КБ «ГЛОБУС» зареєстровано 29 листопада
2007 року, про що в Державному реєстрi банкiв внесено вiдповiдний запис, та вiдповiдно до якого видано
Свiдоцтво №320. Банк зареєстрований та знаходиться за наступною адресою: Україна, 04073, м. Київ,
провулок Куренiвський, б.19/5. За органiзацiйно правовою формою ПАТ «КБ «ГЛОБУС» є публiчним
акцiонерним товариством.

3

Основа подання фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком наступних
статей: iнвестицiї, утримуванi для продажу; похiднi фiнансовi iнструменти; iншi фiнансовi активи та
зобов'язання, призначенi для торгiвлi (продажу); фiнансовi активи та зобов'язання, класифiкованi як
переоцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якi були оцiненi за справедливою
вартiстю. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях (грн.), а всi суми округленi до тисяч
(тис. грн.), якщо не вказано iнше. Заява про вiдповiднiсть Фiнансова звiтнiсть Банку була пiдготовлена
вiдповiдно до МСФЗ в редакцiї Ради з МСФЗ. Подання фiнансової звiтностi Банк подає звiт про
фiнансовий стан в загальному порядку лiквiдностi. Аналiз вiдшкодування або погашення активiв i
зобов'язань, iз зазначенням тих, що погашаються або вiдшкодовуються протягом 12 мiсяцiв пiсля дати
складання звiту про фiнансовий стан (оборотнi / короткостроковi) i бiльш нiж через 12 мiсяцiв пiсля дати
складання звiту про фiнансовий стан (необоротнi / довгостроковi) представлений в примiтцi 24.
Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань з вiдображенням нетто-суми в звiтi про
фiнансовий стан здiйснюється тодi, i тiльки тодi, коли iснує юридично закрiплене право зробити
взаємозалiк визнаних сум i намiр провести розрахунки на нетто-основi, або реалiзувати актив одночасно з
врегулюванням зобов'язання. Взаємозалiк доходiв i витрат у звiтi про прибутки i збитки буде
здiйснюватися тiльки тодi, коли це вимагається або дозволяється стандартом фiнансової звiтностi або
iнтерпретацiєю, про що зазначено в облiковiй полiтицi Банку. Наведена далi облiкова полiтика не включає
новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення, застосування яких є добровiльним у 2017 роцi.

5

Новi та переглянутi стандарти, якi не набрали чинностi. 1. Запровадження нових або переглянутих
стандартiв та роз`яснень Наведенi нижче переглянутi стандарти стали обов'язковими для Банку з 1 сiчня
2017 року, але не зробили iстотного впливу на Банк: • «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» - Поправки
до МСФЗ (IAS) 7 (випущенi 29 сiчня 2016 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються
1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). • «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих
збиткiв» - Поправки до МСФЗ (IAS) 12 (випущенi 19 сiчня 2016 року i набирають чинностi для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). • Поправки до МСФЗ (IFRS) 12, включенi
в Щорiчнi полiпшення МСФЗ, 2014-2016 рр. (Випущенi 8 грудня 2016 року i набирають чинностi для
рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). 2. Новi облiковi положення
Опублiковано низку нових стандартiв i роз'яснень, якi є обов'язковими для рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, i якi Банк ще не прийняв достроково: МСФЗ (IFRS) 9
«Фiнансовi iнструменти» (iз змiнами, внесеними в липнi 2014 року, вступає в силу для рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Основнi вiдмiннi характеристики нового стандарту
полягають в наступному: • Фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за трьома категорiями оцiнки:
оцiнюванi за амортизованою вартiстю, оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, i
оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. • Класифiкацiя боргових iнструментiв
залежить вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами органiзацiї та вiд того, чи включають
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передбаченi договором грошовi потоки виключно виплати основної суми i вiдсоткiв. Якщо борговий
iнструмент утримується для отримання коштiв, то вiн може враховуватися за амортизованою вартiстю,
якщо вiн при цьому вiдповiдає також вимозi про виплату виключно основної суми i вiдсоткiв. Борговi
iнструменти, що вiдповiдають вимозi про виплату виключно основної суми та вiдсоткiв, утримуванi в
портфелi, коли органiзацiя одночасно утримує грошовi потоки активiв i продає активи, можуть бути
вiднесенi до категорiї за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, якi не
мiстять грошовi потоки, що вiдповiдають вимозi про виплату виключно основної суми та вiдсоткiв,
повиннi оцiнюватися за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (наприклад, похiднi
iнструменти). Вбудованi похiднi iнструменти не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а включаються
до їх складу при оцiнцi дотримання умови виплати виключно основної суми i вiдсоткiв. • Iнвестицiї в
iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. При цьому керiвництво може
прийняти рiшення, яке не пiдлягає змiнi, про подання змiн у справедливiй вартостi в складi iншого
сукупного доходу, якщо iнструмент не призначений для торгiвлi. Якщо ж iнструмент власного капiталу
вiдноситься до категорiї «призначених для торгiвлi», то змiни у справедливiй вартостi представляються у
звiтi про прибутки та збитки. • Бiльшiсть вимог МСФЗ (IAS) 39 i по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки
фiнансових зобов'язань були перенесенi в МСФЗ (IFRS) 9 без змiн. Основною вiдмiннiстю є вимога до
органiзацiї розкривати ефект змiн власного кредитного ризику фiнансових зобов'язань, вiднесених до
категорiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, в складi iншого сукупного доходу. • МСФЗ
(IFRS) 9 запроваджує нову модель визнання збиткiв вiд знецiнення: модель очiкуваних кредитних збиткiв.
Модель передбачає «трьохетапний» пiдхiд, заснований на змiнi кредитної якостi фiнансових активiв з
моменту їх первiсного визнання. На практицi цi новi правила означають, що органiзацiї повиннi будуть
враховувати миттєвi збитки, рiвнi очiкуваним кредитним збиткам за 12 мiсяцiв, при первiсному визнаннi
фiнансових активiв, якi не є знецiненими кредитними активами (або очiкуваним кредитним збиткам за весь
термiн дiї для торгової дебiторської заборгованостi). У тих випадках, коли мало мiсце значне збiльшення
кредитного ризику, знецiнення оцiнюється з використанням очiкуваних кредитних збиткiв за весь термiн
дiї кредиту, а не очiкуваних кредитних збиткiв за 12 мiсяцiв. Модель передбачає операцiйнi спрощення для
оренди i торгової дебiторської заборгованостi. • Переглянутi вимоги до облiку хеджування забезпечують
бiльш тiсний зв'язок облiку з управлiнням ризиками. Даний стандарт надає органiзацiям можливiсть вибору
облiкової полiтики: вони можуть застосовувати облiк хеджування вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 або
продовжувати застосовувати до всiх вiдносин хеджування МСФЗ (IAS) 39, так як в стандартi в даний час
не розглядається облiк при макрохеджуваннi. За пiдсумками аналiзу фiнансових активiв та фiнансових
зобов'язань Банку станом на 31 грудня 2017 року i на пiдставi фактiв i обставин, що iснують на зазначену
дату, керiвництво Банку очiкує, що прийняття нового стандарту з 1 сiчня 2018 р вплине на її фiнансову
звiтнiсть. Значних змiн у ставленнi фiнансових зобов'язань не очiкується, крiм змiн у справедливiй вартостi
фiнансових зобов'язань, визначених як оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
якi пов'язанi зi змiною кредитного ризику по iнструменту, що буде вiдображено в складi iншого сукупного
доходу. Новий стандарт також вводить вимоги до розкриття додаткової iнформацiї та змiни в уявленнi
показникiв. Очiкується, що це змiнить характер i обсяг iнформацiї, що розкривається Банком щодо
фiнансових iнструментiв, особливо в рiк прийняття нового стандарту. МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за
договорами з покупцями» (випущений 28 травня 2014 року i вступає в силу для перiодiв, що починаються 1
сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Новий стандарт вводить ключовий принцип, вiдповiдно до якого
виручка повинна визнаватися, коли товари або послуги передаються покупцевi, за цiною угоди. Будь-якi
окремi партiї товарiв або послуг повиннi визнаватися окремо, а всi знижки i ретроспективнi знижки з
договiрної цiни, як правило, розподiляються на окремi елементи. Якщо розмiр вiдшкодування змiнюється з
якої-небудь причини, слiд визнати мiнiмальнi суми, якщо вони не схильнi до iстотного ризику
сторнування. Витрати, пов'язанi iз забезпеченням договорiв з покупцями, повиннi бути капiталiзованi та
амортизованi на термiн, протягом якого вiдбувається споживання вигод вiд договору. За оцiнкою Банку,
застосування МСФЗ 15 не матиме впливу на його дiяльнiсть. МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» (випущений 13
сiчня 2016 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї
дати). Новий стандарт встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про
оренду. Всi договори оренди призводять до отримання орендарем права використання активу з моменту
початку дiї договору оренди, а також до отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються
протягом перiоду часу. Вiдповiдно до цього, МСФЗ (IFRS) 16 скасовує класифiкацiю оренди в якостi
операцiйної або фiнансової, як це передбачається МСФЗ (IAS) 17, i замiсть цього вводить єдину модель
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облiку операцiй оренди для орендарiв. Орендарi повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов'язання по
вiдношенню до всiх договорiв оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть
об'єкта оренди є незначною; i (б) амортизацiю об'єктiв оренди окремо вiд вiдсоткiв по орендним
зобов'язанням в звiтi про прибутки i збитки. Вiдносно облiку оренди в орендодавця МСФЗ (IFRS) 16, по
сутi, зберiгає вимоги до облiку, передбаченi МСФЗ (IAS) 17. Таким чином, орендодавець продовжує
класифiкувати договори оренди в якостi операцiйної або фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному
вiдображати їх в звiтностi. В даний час Банк проводить оцiнку того, як даний новий стандарт вплине на
фiнансову звiтнiсть. Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата»
(випущено 8 грудня 2016 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року
або пiсля цiєї дати). Роз'яснення врегулює питання про визначення дати операцiї при застосуваннi
стандарту облiку операцiй в iноземнiй валютi МСФЗ (IAS) 21. Роз'яснення застосовується у випадках, коли
органiзацiя виплачує чи отримує вiдшкодування в якостi попередньої оплати за договорами в iноземнiй
валютi. У роз'ясненнi зазначається, що датою операцiї є дата, на яку органiзацiя спочатку визнає
негрошовий актив або не грошове зобов'язання, що виникли в результатi виплати або отримання
попередньої оплати. У разi декiлькох операцiй вчинення або отримання попередньої оплати роз'яснення
вимагає, щоб органiзацiя визначала дату операцiї для кожної виплати або отримання попередньої оплати. В
даний час Банк проводить оцiнку того, як роз'яснення вплине на її фiнансову звiтнiсть. Роз'яснення КТМФЗ
(IFRIC) 23 «Невизначенiсть при вiдображеннi податку на прибуток» (випущено 7 червня 2017 року i
набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ (IAS)
12 мiстить керiвництво з облiку поточного та вiдстроченого податку, але не мiстить рекомендацiй про те,
як вiдображати вплив невизначеностi. У роз'ясненнi уточнюється, як застосовувати вимоги визнання i
оцiнки в МСФЗ (IAS) 12 при наявностi невизначеностi в вiдображеннi податку на прибуток. Органiзацiя
повинна вирiшити, чи розглядати кожен випадок невизначеностi податкового облiку окремо або разом з
одним або декiлькома iншими випадками невизначеностi, в залежностi вiд того, який пiдхiд дозволяє
найкращим чином прогнозувати дозвiл невизначеностi. Органiзацiя повинна виходити з припущення про
те, що податковi органи будуть проводити перевiрку сум, якi вони мають право перевiряти, i при
проведеннi перевiрки будуть мати всю повноту знань щодо вiдповiдної iнформацiї. Якщо органiзацiя
приходить до висновку про малоймовiрнiсть прийняття податковими органами рiшення з конкретного
питання, щодо якого iснує невизначенiсть при вiдображеннi податку, наслiдки невизначеностi будуть
вiдображатися у визначеннi вiдповiдної оподатковуваного прибутку або збитку, податкових баз,
невикористаних податкових збиткiв, невикористаних податкових пiльг або податкових ставок за
допомогою використання або найбiльш ймовiрного значення, або очiкуваного значення, в залежностi вiд
того, який метод органiзацiя вважає найбiльш вiдповiдним для прогнозування дозволу невизначеностi.
Органiзацiя вiдобразить ефект змiни фактiв i обставин або появи нової iнформацiї, що впливає на судження
або оцiночнi значення, використання яких потрiбно згiдно з роз'ясненням, як змiна облiкових оцiнок.
Приклади змiн фактiв i обставин або нової iнформацiї, яка може привести до перегляду судження або
оцiнки, включають, в тому числi, але не обмежуючись цим, перевiрки або дiї податкових органiв, змiни
правил, встановлених податковими органами, або закiнчення строку дiї права податкових органiв на
перевiрку або повторну перевiрку конкретного питання щодо вiдображення податку на прибуток.
Вiдсутнiсть згоди або незгоди податкових органiв з окремим рiшенням з конкретного питання щодо
вiдображення податку, за вiдсутностi iнших фактiв, швидше за все, не буде представляти собою змiну
фактiв i обставин або нову iнформацiю, яка впливає на судження i оцiночнi значення згiдно з роз'ясненням.
В даний час Банк проводить оцiнку того, як роз'яснення вплине на її фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що
прийняття перерахованих нижче iнших нових облiкових положень не зробить iстотного впливу на Банк: •
Поправки до МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» (випущенi 12 квiтня 2016 року i
набирає чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). • Поправки
до МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй» (випущенi 20 червня 2016 року i набирають чинностi для
рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). • «Переклади iнвестицiйної
нерухомостi з категорiї в категорiю» - Поправки до МСФЗ (IAS) 40 (випущенi 8 грудня 2016 року i
набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). • Щорiчнi
полiпшення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 2014-2016 рр. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 i
МСФЗ (IAS) 28 (випущенi 8 грудня 2016 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Очiкується, що данi новi стандарти i роз'яснення не зроблять значного
впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
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6

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Данi цiєї примiтки використовуються: для заповнення рядка 1 «Грошовi
кошти та їх еквiваленти» звiту «Звiт про фiнансовий стан (Баланс)»; в примiтцi 33 «Управлiння
фiнансовими ризиками». Станом на 31.12.2017р. Банк не мав вкладень у короткостроковi кредити та
кредити овернайт, наданi iншим банкам, що вiдносяться до грошових коштiв вiдповiдно до МСФЗ.

7

Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток . Данi цiєї
примiтки використовуються: для заповнення рядка 3 «Торговi цiннi папери» звiту «Звiт про фiнансовий
стан (Баланс)» та в примiтцi 33 «Управлiння фiнансовими ризиками». Сума нарахованих i не отриманих
доходiв за борговими цiнними паперами в торговому портфелi Банку за станом на кiнець дня: • 31 грудня
2017 року складає 15 278 тис грн. • 31 грудня 2016 року складає 5 006 тис. грн. Цiннi папери, якi наданi у
виглядi забезпечення станом на кiнець дня 31.12.17 р. вiдсутнi.

8

Кошти в iнших банках. Данi цiєї примiтки використовуються: для заповнення рядка 4 «Кошти в iнших
банках» звiту «Звiт про фiнансовий стан (Баланс)» та в примiтцi 33 «Управлiння фiнансовими ризиками».
Сума нарахованих i не отриманих доходiв за наданими депозитами та кредитами за станом на кiнець дня: •
31 грудня 2017 року складає 0 тис.грн. • 31 грудня 2016 року складає 29 тис.грн. Кошти що розмiщенi в
iнших банках є непростроченими та незнецiненими. Основною метою здiйснення операцiй по розмiщенню
коштiв в iнших банках є отримання прибутку. Банк є активним оператором ринку мiжбанкiвських ресурсiв
та виступає в ньому як у якостi кредитора i позичальника. З метою мiнiмiзацiї ризикiв, що виникають при
проведеннi мiжбанкiвських операцiй, проводить загальний аналiз ситуацiї на мiжбанкiвському ринку,
визначає коло банкiв-контрагентiв у яких розмiщення коштiв Банку має найменший ризик. Резерв пiд
знецiнення «Коштiв в iнших банка» у звiтному роцi не формувався.

9

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. Данi цiєї примiтки використовуються: для заповнення рядка 5
«Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» звiту «Звiт про фiнансовий стан (Баланс)». Сума нарахованих та не
отриманих доходiв за наданими клiєнтам Банку кредитами за станом на кiнець дня: • 31 грудня 2017 року
складає 29 273 тис. грн; • 31 грудня 2016 року складає 26 725 тис. грн. Банк не надавав кредитiв за
операцiями РЕПО та не має в забезпеченнi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв цiнних паперiв, за якими є
право на їх продаж i наступну заставу. Протягом звiтного року погашення контрагентами ранiше списаної
за рахунок резерву безнадiйної заборгованостi не вiдбувалося. Банк на кожну звiтну дату балансу на
iндивiдуальнiй основi здiйснює аналiз об’єктивних доказiв, що свiдчать про зменшення корисностi
фiнансового активу. Диверсифiкацiя кредитних ризикiв регламентується Положенням про управлiння
кредитним ризиком ПАТ «КБ «ГЛОБУС», затвердженого Рiшенням Правлiння ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
(протокол №37/1 вiд 31 липня 2013р.). Лiмiти диверсифiкацiї кредитного портфелю встановлюються: - за
типами забезпечення; - за видами економiчної дiяльностi. За типами забезпечення: В кредитному портфелi
Банку забезпеченими є 91,7% кредитiв вiд загального обсягу кредитного портфелю. Прiоритетним видом
забезпечення для Банку є нерухоме майно 30,3% кредитного портфелю, iншi активи 54,4%, грошовi кошти
7%, що вiдповiдає встановленим лiмiтам. За секцiями видiв економiчної дiяльностi: Основним ризиком для
диверсифiкацiї кредитного портфелю є ризик за секцiями видiв економiчної дiяльностi. Прiоритетним для
Банку при кредитуваннi суб’єктiв господарської дiяльностi є пiдприємства, що займаються торгiвлею, а
також ремонтом предметiв побуту – 26% вiд загального обсягу. Наступними по концентрацiї є
пiдприємства, що проводять операцiї з нерухомим майном та працюють в сферi надання послуг – 10%; далi
пiдприємства сiльгоспвиробники та пiдприємства, що займаються фiнансовою дiяльнiстю по 5% кожний
вiд загального кредитного портфелю. Показники концентрацiї кредитного ризику вiдповiдають лiмiтам,
встановленими ПАТ «КБ «ГЛОБУС». Фактичне значення кредитного ризику на одного контрагента на
31.12.2017 року 17,78%. Заборгованiсть по кредитних договорах, якi мають декiлька видiв забезпечення,
розподiлялась та вiдображалась за видами забезпечення пропорцiйно у спiввiдношення суми забезпечення
виду застави до загальної суми забезпечення за кредитною операцiєю. Протягом 2017 року справедлива
вартiсть заставного майна (iпотека, транспортнi засоби та обладнання) визначалась незалежними
суб’єктами оцiночної дiяльностi в момент укладання кредитних договорiв та облiковувалась на вiдповiдних
позабалансових рахунках вiдповiдно до договорiв забезпечення (договорiв застави або iпотечних
договорiв). Переоцiнка зазначеного заставного майна за iнiцiативою Банку проводилась не рiдше одного
разу на рiк незалежними СОД з подальшим коригування суми забезпечення на позабалансових рахунках.
Товари в оборотi приймалися Банком за балансовою вартiстю на дату укладання договору, вiдповiдно до
балансових довiдок, наданих заставодавцем. Пiдтвердження наявностi та балансової вартостi застави
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(товари в оборотi) проводилась Банком не рiдше нiж раз на квартал на пiдставi балансових довiдок
пiдприємства, про що складався вiдповiдний Акт. За об’єктами застави (транспортнi засоби, обладнання)
що були придбанi заставодавцями на ринку за договорами купiвлi/продажу, Банк приймав таке майно за
цiною придбання, якщо воно було придбане протягом одного мiсяця до дати укладання договору застави.
Протягом звiтного перiоду ПАТ «КБ «ГЛОБУС» набув у власнiсть iнвестицiйну нерухомiсть (майновий
комплекс, адмiнiстративний корпус, земля) шляхом звернення стягнення на об’єкти застави в рахунок
погашення простроченої кредитної заборгованостi. Балансова вартiсть придбаної нерухомостi визначалась
на пiдставi оцiнки, що була визначена незалежним суб’єктом оцiночної дiяльностi. Така iнвестицiйна
нерухомiсть вiдображена в примiтцi 10 «Iнвестицiйна нерухомiсть».
Iнвестицiйна нерухомiсть. Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 6 «Iнвестицiйна
нерухомiсть» «Звiту про фiнансовий стан (Баланс)». Всi нежитловi будiвлi - об’єкти iнвестицiйної
нерухомостi та частина земельних дiлянок надаються в оперативний лiзинг (оренду), дохiд вiд якого
вiдображено в рядку 1 примiтки 28 «Iншi операцiйнi доходи». Переважно земля утримується для
майбутнього, але ще не визначеного використання, частина земельних дiлянок надається воренду.
Амортизацiя на землю не нараховується вiдповiдно до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних
10
засобiв i нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 20.12.2005 р. № 480 та МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». Облiковою полiтикою
обрано модель подальшого облiку за собiвартiстю. Первiсно справедлива вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi визначалась на пiдставi оцiнки незалежного суб’єкта оцiночної дiяльностi. Пiд час володiння
iнвестицiйної нерухомостi нараховувалась амортизацiя на об’єкти будiвлi. Вiдповiдно до стандарту МСБО
16 амортизация на земельнi дiлянки не нараховується.
Основнi засоби та нематерiальнi активиДанi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 8
«Основнi засоби та нематерiальнi активи» звiту «Звiт про фiнансовий стан (Баланс)». Сума накопиченої
амортизацiї за рiк, також, аналiзується як частина загальних адмiнiстративних витрат в примiтцi 28. ПАТ
«КБ «ГЛОБУС» не має: - основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо
володiння, користування та розпорядження; - наданих у заставу основних засобiв та нематерiальних
активiв; - основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж; - нематерiальних активiв, щодо яких є
обмеження права власностi. Створенi нематерiальнi активи та придбання в результатi об’єднаннь бiзнесу
11
вiдсутнi. Переоцiнок, оцiнок, визнання збиткiв вiд зменшення корисностi не вiдбувалось. Не визнавались в
прибутку чи збитку та не вiдбувалося сторнування в прибутку чи збитку, збиткiв вiд зменшення корисностi
вiдповiдно до МСБО 36. Вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi iз придбанням основних засобiв.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить - на 31.12.2017 року
12910 тис. грн.; - на 31.12.2016 року 8 175 тис. грн. Протягом звiтного перiоду змiн балансової вартостi
основних засобiв за результатами переоцiнки не виникло. Збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або
сторнованих безпосередньо у власному капiталi немає.
Iншi фiнансовi активи Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 9 «Iншi фiнансовi
активи» звiту «Звiт про фiнансовий стан (Баланс)». Сума рядка 1 складається з переоцiнки вiд операцiй
купiвлi боргових цiнних паперiв за стандартними процедурами. Станом на 31.12.2017 року сума рядка 5
«Грошовi кошти з обмеженим правом використання» враховує суми гарантiйних вкладiв розмiщених
Банком в Операцiйному Департаментi НБУ, ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ПАТ»БАНК ФАМIЛЬНИЙ»,
ПАТ «ПУМБ», АБ «УКРГАЗБАНК» та в ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР». Сума рядка 5 станом на
31.12.2016 враховує суми гарантiйних вкладiв розмiщених Банком в Операцiйному Департаментi НБУ,
12
ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ПАТ»БАНК ФАМIЛЬНИЙ», ПАТ «ПУМБ» та в АБ «УКРГАЗБАНК»,
безнадiйної заборгованостi на коррахунках в АТ «ЗЛАТОБАНК» та в ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК». Сума
рядка 9 колонки 4 складається: - 4 тис. грн. - розрахунки з працiвниками Банку; - 73 тис. грн. - комiсiї за
депозитарне обслуговування; - 781 тис. грн. - нарахованi доходи з оперативної оренди примiщення. Сума
рядка 9 колонки 5 складається: - 80 тис. грн. – комiсiї за депозитарне обслуговування; - 461 тис. грн. –
нарахованi доходи з оперативної оренди примiщення. Банк не є лiзiнгодавцем за договорами фiнансового
лiзингу (оренди).
Iншi активи Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 11 «Iншi активи» звiту «Звiт про
13 фiнансовий стан (Баланс)». У 2017 та 2016 роках не вiдбувалось погашення контрагентом ранiше списаної
безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву.
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Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття. Данi цiєї примiтки
використовуються для заповнення рядка 12 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи
вибуття» звiту «Звiт про фiнансовий стан (Баланс)». Протягом звiтного перiоду ПАТ «КБ «ГЛОБУС» було
отримано об’єкт нерухомого майна шляхом звернення стягнення на предмет застави в рахунок погашення
простроченої заборгованостi за кредитом фiзичної особи. Справедлива вартiсть набутої у власнiсть
14
нерухомостi визначалась на пiдставi оцiнки, що була визначена незалежним суб’єктом оцiночної
дiяльностi. Банком прийнято план та программу продажу, здiйснюються заходи з продажу, проводяться
переговори з потенцiйними покупцями. Очiкується продаж протягом 2018 року. В 2016-2017 роках не
вiдбувалось вiдчуження необоротних активiв, утримуваних для продажу. В 2016-2017 роках не вiдбувалось
припинення дiяльностi.
Кошти банкiв. Данi цiєї примiтки використовуються: для заповнення рядка 14 «Кошти банкiв» звiту «Звiт
про фiнансовий стан (Баланс)». Сума нарахованих i несплачених витрат за коштами банкiв за станом на
кiнець дня: • 31 грудня 2017 року складає 0 тис.грн.; • 31 грудня 2016 року складає 0 тис.грн. Кошти банкiв
15 аналiзуються як складова примiтцi 33 «Управлiння фiнансовими ризиками»: В 2016-2017 роках не
вiдбувалось невиконання будь-яких зобов’язань Банку перед iншими банками. Станом на звiтну дату
вiдсутнi наданi Банком третiм особам своїх зобов’язань, як забезпечення за отриманими коштами вiд iнших
банкiв, отриманi у забезпечення за кредитними операцiями депозити iнших банкiв.
Кошти клiєнтiв Данi цiєї примiтки використовується: для заповнення рядка 15 «Кошти клiєнтiв» звiту «Звiт
про фiнансовий стан (Баланс)». Сума нарахованих i несплачених витрат за коштами клiєнтi за станом на
16 кiнець дня: • 31 грудня 2017 року складає 11 353 тис. грн. • 31 грудня 2016 року складає 7 893 тис. грн.
Балансова вартiсть залучених коштiв, якi є забезпеченням: - за кредитними операцiями – 107 574 тис. грн.; за безвiдкличними зобов’язаннями – 40 393 тис. грн.
Борговi цiннi папери, емiтованi банком В 2017 роцi ПАТ «КБ «ГЛОБУС» продовжив продаж iменних
ощадних (депозитних) сертифiкатiв для фiзичних осiб. Станом на 31 грудня 2017року до складу статтi
«Борговi цiннi папери, емiтованi банком» входить: - ощаднi (депозитнi) сертифiкати, емiтованi банком –20
17
073 тис. грн. - нарахованi витрати за ощадними (депозитними) сертифiкатами, емiтованими банком – 183
тис. грн. Активiв, наданих як забезпечення за цiнними паперами, емiтованими банком, та конвертованих
боргових iнструментiв, немає.
Iншi залученi кошти Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року Банком залучено кредити вiд мiжнародних
та iнших органiзацiй на суму 56 133 тис. грн. на строк 173 днi до 15.05.2018р. пiд 10 % рiчних. Станом на
кiнець дня 31 грудня 2017 р. сума нарахованих, але не сплачених процентних витрат, склала 3 833 тис. грн.
18
Зобов’язаннь з фiнансового лiзингу (оренди) Банк не має, тому таблиця 18.2 «Iнформацiя про мiнiмальнi
оренднi платежi, що пiдлягають сплатi за фiнансовим лiзингом (орендою), та їх теперiшню вартiсть» не
заповнюється. Активiв, наданих як забезпечення за iншими залученими коштами, немає.
Резерви за зобов'язаннями Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 20 «Резерви за
зобов'язаннями» звiту «Звiт про фiнансовий стан (Баланс)». Резерви за наданими фiнансовими
зобов'язаннями є забезпеченням їх виконання в майбутньому, що визнається в балансi Банку як
зобов'язання та свiдчить про можливi втрати внаслiдок вибуття ресурсiв, пов'язаного з виконанням Банком
19 таких фiнансових зобов'язань. Протягом звiтного року Банк використав сформованi резерви за наданими
фiнансовими гарантiями для виконання взятих на себе зобов’язань на суму 183 тис. грн. Вiдповiдно до
укладених угод з клiєнтами, термiн закiнчення гарантiй та зобов'язань з кредитування 2017 – 2026 роки.
Суму комiсiї, яку отримано за надання гарантiї, Банк амортизує лiнiйним методом протягом строку дiї
зобов'язання.
Iншi фiнансовi зобов'язання Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 21 «Iншi фiнансовi
зобов'язання» звiту «Звiт про фiнансовий стан (Баланс)». Сума рядка 2 складається з суми зарахованої
20 iноземної валюти для обов’язкового продажу та перерахованих коштiв на купiвлю iноземної валюти на
умовах «СПОТ» та «ТОМ» на Мiжбанкiвському валютному ринку України. Сума рядка 3 складається з
справедливої вартостi СВОП контрактiв, яка була визначена на основi ринкових цiн.
21

Iншi зобов’язання Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 22 «Iншi зобов'язання» звiту
«Звiт про фiнансовий стан (Баланс)».
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Субординований борг Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 23 «Субординований
борг» звiту «Звiт про фiнансовий стан (Баланс)». Субординований борг у гривнях був залучений Банком
вiд юридичної особи -резидента у листопадi 2013 року в сумi 60 000 тис. грн. Термiн залучення
субординованого боргу - 14 рокiв до 29 листопада 2027 року; процентна ставка - 8,95% рiчних. У випадку
лiквiдацiї Банку погашення субординованого боргу буде здiйснено пiсля виконання вимог всiх iнших
22
кредиторiв. У звiтному 2017 роцi Банком було замiнено iнвестора за субординованим боргом на юридичну
особу – нерезидента та отримано дозвiл Нацiонального банку України. Iнформацiю про справедливу
вартiсть субординованого боргу подано у примiтцi 39 «Справедлива вартiсть активiв та зобов’язань».
Аналiз субординованого боргу за процентними ставками поданий у примiтцi 33 «Управлiння фiнансовими
ризиками» в таблицi 33.5. «Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами».
Субординований борг Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 23 «Субординований
борг» звiту «Звiт про фiнансовий стан (Баланс)». Субординований борг у гривнях був залучений Банком
вiд юридичної особи -резидента у листопадi 2013 року в сумi 60 000 тис. грн. Термiн залучення
субординованого боргу - 14 рокiв до 29 листопада 2027 року; процентна ставка - 8,95% рiчних. У випадку
лiквiдацiї Банку погашення субординованого боргу буде здiйснено пiсля виконання вимог всiх iнших
22
кредиторiв. У звiтному 2017 роцi Банком було замiнено iнвестора за субординованим боргом на юридичну
особу – нерезидента та отримано дозвiл Нацiонального банку України. Iнформацiю про справедливу
вартiсть субординованого боргу подано у примiтцi 39 «Справедлива вартiсть активiв та зобов’язань».
Аналiз субординованого боргу за процентними ставками поданий у примiтцi 33 «Управлiння фiнансовими
ризиками» в таблицi 33.5. «Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами».
Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) Данi цiєї примiтки використовуються для
заповнення рядка 24 «Статутний капiтал» звiту «Звiт про фiнансовий стан (Баланс)». Кiлькiсть акцiй,
об'явлених до випуску: 300 000 (триста тисяч) штук. Кiлькiсть випущених i сплачених акцiй: 300 000
23
(триста тисяч) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї: 1 000 (одна тисяча) грн. Привiлеї та обмеження
вiдсутнi. Опцiони i контракти з продажу вiдсутнi. За час iснування Банку рiшення про зменшення розмiру
статутного капiталу не приймалось.
Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення Згiдно МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»,
параграфiв 60, 63 управлiнський персонал Банку вважає, що подання активiв та зобов'язань у порядку
зростання чи зменшення лiквiдностi робить iнформацiю бiльш доречною та обгрунтованою, нiж подання
24
такої iнформацiї на основi визначення поточностi, оскiльки Банк не постачає товари або послуги в межах
операцiйного циклу, який можна чiтко визначити. Тому залишки за активами та зобов'язаннями наведенi
вiдповiдно до їх контрактних строкiв погашення.
Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення Згiдно МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»,
параграфiв 60, 63 управлiнський персонал Банку вважає, що подання активiв та зобов'язань у порядку
зростання чи зменшення лiквiдностi робить iнформацiю бiльш доречною та обгрунтованою, нiж подання
24
такої iнформацiї на основi визначення поточностi, оскiльки Банк не постачає товари або послуги в межах
операцiйного циклу, який можна чiтко визначити. Тому залишки за активами та зобов'язаннями наведенi
вiдповiдно до їх контрактних строкiв погашення.
Процентнi доходи та витрати Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядкiв 1 та 2 та рядка 3
«Чистий процентний дохiд» звiту «Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi
результати)». За рядком 13 – «Iншi» вiдображенi процентнi витрати за субординованим боргом. За
25
змiненою облiковою оцiнкою «Процентнi доходи» за 2016 рiк повиннi складати 192 147 тис. грн., за
рахунок статтi «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв», з якої вирахуванi коштi на страхування кредитiв та
гарантiй у розмiрi 5 514 тис. грн.
Процентнi доходи та витрати Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядкiв 1 та 2 та рядка 3
«Чистий процентний дохiд» звiту «Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi
результати)». За рядком 13 – «Iншi» вiдображенi процентнi витрати за субординованим боргом. За
25
змiненою облiковою оцiнкою «Процентнi доходи» за 2016 рiк повиннi складати 192 147 тис. грн., за
рахунок статтi «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв», з якої вирахуванi коштi на страхування кредитiв та
гарантiй у розмiрi 5 514 тис. грн.
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Комiсiйнi доходи та витрати Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядкiв 4,5 та рядка 6
26 «Чистий комiсiйний дохiд» звiту «Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi
результати)».
Iншi операцiйнi доходи Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 15 «Iншi операцiйнi
доходи» звiту «Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)». Сума
рядка 9 колонки 4 складається: • 138 тис. грн. - компенсацiя комунальних послуг; • 2 тис. грн.- сума боргу
27
стягнутого на користь Банку; • 4 003 тис. грн. - iншi доходи. Сума рядка 9 колонки 5 складається: • 108 тис.
грн. - компенсацiя комунальних послуг; • 77 тис. грн.- сума боргу стягнутого на користь Банку; • 62 тис.
грн. - iншi доходи.
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 16
«Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати» звiту «Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд
(Звiт про фiнансовi результати)». Сума рядка 11 колонки 4 складається: • (450) тис. грн. - витрати на
охорону; • (284) тис. грн. - витрати на вiдрядження; • (2) тис. грн. - витрати на штрафи, пенi. Сума рядка 11
колонки 5 складається: • (1 392) тис. грн. - витрати на комунальнi послуги; • (413) тис. грн. - витрати на
28 охорону; • (477) тис. грн. - витрати на ПММ; • (109) тис. грн. - витрати на вiдрядження; • (228) тис. грн. витрати на амортизацiю iнвестицiйної нерухомостi; • (103) тис. грн. - витрати на перiодичне видання; •
(158) тис. грн. - членськi внески; • (337) тис. грн. - витрати на штрафи, пенi. За змiненою облiковою
оцiнкою «Адмiнiстративнi та iнши операцiйнi витрати» за 2016 рiк повиннi складати 81 685 тис. грн., за
рахунок статтi «Витрати на страхування», яка мала включати коштi на страхування кредитiв та гарантiй у
розмiрi 5 514 тис. грн.
Витрати на податок на прибуток Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 18 «Звiт про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)». Вiдстрочений податковий
30
актив визнається Банком, виходячи iз затвердженої фiнансової моделi Банку на 2018 – 2020 роки та
встановлених ключових показникiв прибутковостi Банку на 2018-2020 роки.
Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю Данi цiєї примiтки використовуються для
31 заповнення рядка «Чистий та скоригований прибуток на одну просту та привiлейовану акцiю» звiту «Звiт
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)».
Операцiйнi сегменти Сегментами Банку є стратегiчнi бiзнес-пiдроздiли, орiєнтованi на рiзних клiєнтiв.
Управлiння ними проводиться окремо, оскiльки кожному бiзнес-пiдроздiлу необхiднi свої маркетинговi
стратегiї та рiвень обслуговування. У ПАТ «КБ «ГЛОБУС» в 2017 роцi не було контрагента, загальна сума
32 доходiв вiд операцiй якого становила або перевищувала 10% доходiв Банку. У ПАТ «КБ «ГЛОБУС» в 2016
роцi не було контрагента, загальна сума доходiв вiд операцiй якого становила або перевищувала 10%
доходiв Банку. До нерозподiлених зобов'язаннь вiдноситься зобов'язання щодо поточного податку на
прибуток та вiдстроченi податковi зобов'язання, що не розподiляється на сегменти.
Управлiння фiнансовими ризиками Кредитний ризик визначається як наявний або потенцiйний ризик для
надходжень та капiталу Банку, який виникає через неспроможнiсть контрагента, що взяв на себе
зобов’язання виконати умови будь-якої фiнансової угоди iз Банком або в iнший спосiб виконати взятi на
себе зобов’язання. Основною цiллю управлiння кредитним ризиком є створення ефективної системи
управлiння для виконання поточних та стратегiчних цiлей Банку з застосуванням вiдповiдних методiв та
засобiв управлiння та контролю за ризиками, що генеруються зовнiшньою середою, структурою активiв i
пасивiв та дiяльнiстю Банку. Основним органом управлiння кредитним ризиком в Банку є Правлiння, до
повноважень якого належить формування системи управлiння кредитним ризиком Банку, яка складається
33 iз регламентних документiв – положень, процедур, методик тощо. Рiшення про надання кредитiв,
придбання права вимоги за операцiями факторингу, надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань
за третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi, проведення операцiй лiзингу в Банку
приймаються колегiально Кредитним комiтетом. В Банку дiє система лiмiтiв на проведення бланкових
операцiй по розмiщенню ресурсiв на мiжбанкiвському ринку, якi затверджуються на засiданнi КУАП
Банку. Полiтика Банку передбачає ведення чiтких та послiдовних кредитних рейтингiв за кредитним
портфелем, що забезпечує цiлеспрямоване управлiння вiдповiдними ризиками та порiвняння кредитних
ризикiв за всiма напрямками господарської дiяльностi. Вiдповiднi рейтинги ризикiв регулярно
аналiзуються. Пiд час оцiнки кредитний ризик подiляється на iндивiдуальний та портфельний. Джерелом
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iндивiдуального кредитного ризику є окремий конкретний контрагент Банку. Оцiнка iндивiдуального
кредитного ризику передбачає оцiнку кредитоспроможностi такого окремого контрагента. Портфельний
кредитний ризик виявляється у зменшеннi вартостi активiв Банку. Оцiнка портфельного кредитного ризику
передбачає оцiнку концентрацiї та диверсифiкацiї активiв. Методи управлiння кредитним ризиком на рiвнi
кредитного портфеля Банку представленi наступними: диверсифiкацiя кредитного портфеля; встановлення
лiмiтiв; створення резервiв; систематичний аналiз стану кредитного портфеля. Методи управлiння
iндивiдуальним кредитним ризиком: регулярний монiторинг фiнансового стану позичальникiв та емiтентiв;
дотримання лiмiтiв та нормативiв; монiторинг забезпечення за кредитами (перiодична перевiрка та
переоцiнка застави, врахування падiння вартостi застави протягом строку кредитування). Методи зниження
iндивiдуального кредитного ризику: використання забезпечення; передача ризику (страхування); поетапне
кредитування; використання пiдвищеної процентної ставки в окремих випадках. Протягом звiтного року,
резерви пiд активнi операцiї банку, були сформованi в повному обсязi. Порушень нормативiв великих
кредитних ризикiв не було. Станом на 31.12.2017 року значення нормативiв кредитного ризику були
наступнi: - (Н7) - норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента – 17,78% (Н8) - норматив великих кредитних ризикiв – 80,64%. Ринковий ризик – це наявний або потенцiйний ризик
для надходжень та капiталу Банку, який виникає через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та
товарiв i курсiв iноземних валют за тими iнструментами, якi є в торговому портфелi Банку. Цей ризик
випливає з дилiнгу, прийняття позицiй з боргових та пайових цiнних паперiв, валют, товарiв та похiдних
iнструментiв. У вiдповiдностi до прийнятої стратегiї забезпечення допустимого рiвня ринкового ризику
досягається шляхом: оптимiзацiї торгових позицiї по основних валютах, цiнних паперах, iнших фiнансових
та похiдних iнструментах, якi є в торговому портфелi Банку; встановлення лiмiтiв на вiдкритi позицiї;
дотримання нормативiв та лiмiтiв валютної позицiї. Система управлiння ринковим ризиком у Банку
складається iз регламентних документiв – положень, процедур, методик тощо, якi затверджуються
Правлiнням Банку. З урахуванням стратегiї розвитку Банку на найближчий перiод, можна вiдзначити, що
Банк не планує широкого використання iнвестицiй як балансових, так i позабалансових, тому ринковий
ризик, який виникає через несприятливi коливання вартостi похiдних iнструментiв, не є характерним для
Банку. Валютний ризик – це ймовiрнiсть того, що змiна курсiв iноземних валют призведе до виникнення
збиткiв внаслiдок змiни ринкової вартостi активiв або пасивiв. Валютний ризик подiляється на: ризик
трансакцiї; ризик перерахування з однiєї валюти в iншу (трансляцiйний ризик); економiчний валютний
ризик. Нестабiльнiсть та коливання валютних курсiв є причиною валютних ризикiв. Рiзке коливання курсiв
валют може бути пов’язане з причинами, як економiчними i полiтичними. Головним фактором, що впливає
на розмiр валютного ризику, є стан валютної позицiї Банку. Метою ефективного управлiння валютним
ризиком є захист прибутку i капiталу Банку, забезпечення вiдповiдностi профiлю валютного ризику Банку
очiкуванням Банку щодо змiн валютних курсiв у майбутньому. Вплив змiни валютного курсу на капiтал
Банку оцiнюється за допомогою величини вiдкритої валютної позицiї Банку. Мiра схильностi до валютного
ризику визначається: вiдкритою валютною позицiєю Банку за рiзними iноземними валютами (тобто
ступенем неврiвноваженостi балансових та позабалансових статей); динамiкою валютних курсiв (яка
визначається станом ринку); квалiфiкацiєю та коректнiстю дiй осiб, що безпосередньо виконують угоди вiд
iменi Банку, тобто менеджерiв активiв i пасивiв Банку. Методом управлiння валютною позицiєю в умовах
нестiйкостi фiнансового ринку є лiмiтування. При цьому пiд лiмiтом вiдкритої валютної позицiї
розумiється встановлене кiлькiсне обмеження на спiввiдношення мiж вiдкритою валютною позицiєю i
капiталом Банку. Лiмiти обмежують обсяг ризику, пов'язаного зi змiною курсiв валют, який Банк готовий
нести. Лiмiти визначаються для кожної валюти окремо. Процентний ризик - це наявний або потенцiйний
ризик для надходжень або капiталу, який виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок. Цей
ризик впливає як на прибутковiсть Банку, так i на економiчну вартiсть його активiв, зобов’язань та
позабалансових iнструментiв. Це означає, що якщо Банк залучає кошти пiд визначену процентну ставку, то
розмiщувати їх вiн повинен по бiльш високiй процентнiй ставцi в прив’язцi до вiдповiдного строку. Для
забезпечення бiльшої прибутковостi менеджмент Банку повинен пiдтримувати бiльшу маржу мiж ставками
залучення та розмiщення з врахуванням строкiв використання цих ресурсiв. Частиною управлiння
активами та пасивами є управлiння строковiстю активiв та пасивiв, чутливих до змiни процентних ставок,
що може бути досягнуто на основi проведення такого виду аналiзу, як ГЕП – аналiз. Банк нараховує
проценти за активами та пасивами за фiксованою процентною ставкою. Основним органом управлiння
ризиком змiни процентної ставки в Банку є Правлiння. Функцiї проведення полiтики управлiння
процентним ризиком та прийняття рiшень, покладаються на Комiтет з питань управлiння активами та
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пасивами. Управлiння аналiзу, планування та ризикiв оцiнює вартiсть зобов’язань та прибутковiсть активiв,
вiдповiднiсть термiнiв погашення активiв та зобов’язань, чистої процентної маржi, спреду Банку, надає
рекомендацiї Комiтету з питань управлiння активами та пасивами щодо змiни процентних ставок за
депозитними та кредитними продуктами. Операцiйний ризик – це потенцiйний ризик для iснування Банку,
що виникає через недолiки корпоративного управлiння, системи внутрiшнього контролю або
неадекватнiсть iнформацiйних технологiй i процесiв оброблення iнформацiї з точки зору керованостi,
унiверсальностi, надiйностi, контрольованостi i безперервностi роботи цих технологiй. Операцiйний ризик
виникає також через неадекватнiсть стратегiї, полiтики i використання iнформацiйних технологiй. До
iнших аспектiв операцiйного ризику належать ймовiрнiсть непередбачених подiй (пожежа або стихiйне
лихо). Система контролю за операцiйним ризиком у Банку включає процедури i засоби контролю за
операцiйним ризиком, що притаманнi операцiям Банку, у тому числi засоби контролю за дотриманням
облiкової полiтики Банку та вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку щодо методiв оцiнки
активiв та складання звiтностi, засоби контролю за функцiонуванням iнформацiйних систем Банку та
забезпечення безперебiйної дiяльностi, зокрема процеси дублювання i вiдновлення iнформацiї, а також
резервнi системи у разi втрати доступу або знищення важливої iнформацiї або технологiй. Ризик
лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через неспроможнiсть банку виконати свої зобов'язання у належнi строки, не зазнавши при цьому
неприйнятних втрат. Для управлiння лiквiднiстю та платоспроможнiстю в Банку створена Система
управлiння лiквiднiстю та платоспроможнiстю. Система вирiшує двi основнi задачi: управлiння поточною
платiжною позицiєю Банку; управлiння платоспроможнiстю та лiквiднiстю Банку на визначений термiн.
Основним органом управлiння ризиком лiквiдностi в Банку є Правлiння, до повноважень якого входить
формування полiтики з управлiння лiквiднiстю, затвердження вiдповiдних полiтик та процедур. Комiтет з
питань управлiння активами та пассивами є виконавчим комiтетом Правлiння, до функцiй якого належить
реалiзацiя полiтики управлiння лiквiднiстю, прийняття поточних рiшень щодо управлiння лiквiднiстю,
затвердження внутрiшнiх лiмiтiв Банку. Управлiння лiквiднiстю в Банку розподiляється на 3 складовi:
щоденне управлiння лiквiднiстю, поточне управлiння лiквiднiстю та довгострокове управлiння лiквiднiстю.
Основнi методи управлiння лiквiднiстю, якi використовуються Банком, є : аналiз фактичного стану
лiквiдностi та платоспроможностi; прогнозування лiквiдностi та платоспроможностi з врахуванням
запланованих операцiй та заходiв; встановлення лiмiтiв на операцiї Банку та показники лiквiдностi та
платоспроможностi; планування операцiй Банку, коригування їх умов та таке iнше з метою управлiння
лiквiднiстю та платоспроможнiстю. Протягом звiтного року, порушень нормативiв лiквiдностi не було.
Нормативи лiквiдностi станом на 31.12.2017 року були наступнi: - Н4 - норматив миттєвої лiквiдностi склав
65,77%; - Н5 - норматив поточної лiквiдностi – 73,35%; - Н6 - норматив короткострокової лiквiдностi –
65,29%.
Управлiння капiталом Управлiння капiталом здiйснюється Наглядовою радою Банку шляхом
встановленням планових показникiв Капiталу. Банк здiйснює управлiння рiвнем достатностi капiталу для
захисту вiд ризикiв, притаманних його дiяльностi. Полiтика Банку щодо управлiнням капiталу спрямована
на забезпечення достатностi капiталу Банку та контролюється з використанням коефiцiєнтiв, встановлених
встановлених НБУ при здiйсненнi нагляду за Банком. Основною цiллю управлiння капiталом Банку є
забезпечення дотримання зовнiшнiх вимог стосовно капiталу та утримання належних нормативiв капiталу,
необхiдних для провадження дiяльностi та максимiзацiї акцiонерної вартостi. Банк управляє структурою
капiталу та вiдповiдно здiйснює її з огляду на змiни в економiчних умовах та характеристиках ризикiв,
34 пов’язаних з його дiяльнiстю. З метою пiдтримання або змiни структури капiталу Банк може коригувати
суми дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повернути капiтал акцiонерам або випустити дольовi цiннi
папери. Капiтал є одним з найважливiших показникiв дiяльностi Банку, основним призначенням якого є
покриття негативних наслiдкiв рiзноманiтних ризикiв, якi Банк бере на себе в процесi дiяльностi, та
забезпечує захист вкладiв, фiнансової стiйкостi й стабiльної дiяльностi Банку. Протягом 2017 року Банком
не порушувались нормативи капiталу. Їх значення за 31.12.2017 року становило: Н1 - регулятивний капiтал
банку 307 485 тис. грн.; Н2 - норматив адекватностi регулятивного капiталу 14,78%. Їх значення за
31.12.2016 року становило: Н1 - регулятивний капiтал банку 347 406 тис. грн.; Н2 - норматив адекватностi
регулятивного капiталу 21,18%.
35

Потенцiйнi зобов'язання банку Розгляд справ у судi. У 2017 роцi в судах за позовом до Банку вирiшувалось
6 справ: • 1 (одна) справа за позовом комерцiйного банку до ПАТ «КБ «ГЛОБУС» про стягнення
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заборгованостi; • 5 (п’ять) справ за позовами до Банку про стягнення грошових коштiв. Керiвництво Банку
вважає, що розгляд справ не буде мати негативного впливу на фiнансовий стан Банку, i вiдповiдно, резерви
за потенцiйними зобов’язаннями Банку не створювались. Зобов’язання за капiтальними iнвестицiями. За
станом на 31 грудня 2017 року контрактнi зобов’язання, пов’язанi iз придбанням основних засобiв та
необоротних матерiальних активiв становлять 107,3 тис. грн нематерiальник активiв становлять 21,6 тис.
грн. Зобов’язання, що пов’язанi з кредитуванням. Основною метою даних iнструментiв є забезпечення
надання коштiв клiєнтам по мiрi необхiдностi. Зобов’язання по наданню кредитiв являють собою
невикористану частину затверджених до видачi кредитiв. Вiдносно зобов’язань по наданню кредитiв Банк
потенцiйно пiдданий ризику понесення збиткiв у сумi, рiвнiй загальнiй сумi невикористаних зобов’язань,
якщо вони є ризиковими, тобто безвiдкличними. Проте, ймовiрна сума збиткiв менше загальної суми
невикористаних зобов’язань, тому що бiльша частина зобов’язань по наданню кредитiв обумовлена
дотриманням клiєнтами певних стандартiв кредитоспроможностi. Кредитний ризик за наданими
зобов’язаннями зменшується завдяки надання Банком забезпечених заставою кредитних операцiй. Банк
контролює строки, що залишаються до погашення зобов’язань кредитного характеру, тому що звичайно
довгостроковi зобов’язання мають бiльш високий рiвень кредитного ризику, нiж короткостроковi
зобов’язання. Ймовiрнiсть виникнення збиткiв по зобов’язаннях кредитного характеру Банком оцiнюється
як незначна. Станом на 31 грудня 2017 року сума зобов’язань з кредитування (без врахування зобов’язань
по гарантiях), що облiковується на балансi Банку, становить 277 667 тис. грн. та складається з: - ризикових
(безвiдкличних) – 182 206 тис. грн., - безризикових (вiдкличних) – 95 461 тис. грн.
Похiднi фiнансовi iнструменти Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв, що облiковуються
в торговому портфелi банку Банк вiдносить до цiєї категорiї похiднi фiнансовi активи та зобов’язання, якi
утримуються у торговому портфелi Банку за справедливою вартiстю з визнанням результатiв через
прибутки та збитки. Станом на звiтну дату Банк мав укладенi форварднi контракти на купiвлю ОВДП та
36
СВОП контракти. Цi фiнансовi активи вiдображаються за справедливою вартiстю, яка визначається на
основi ринкових цiн. Результати переоцiнки (прибутки) визнавалися як активи Банку, а (збитки) – як
зобов’язання. Облiк хеджування Хоча Банк i здiйснює торговi операцiї з похiдними iнструментами з метою
хеджування ризикiв, цi iнструменти не вiдповiдають критерiям облiку операцiй хеджування.
Подiї пiсля звiтної дати Суттєвих подiй, що вiдбулися мiж датою складання звiтного балансу i датою
40 затвердження фiнансової звiтностi Банку за 2017 рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, якi потребують її
коригування i можуть вплинути на економiчнi рiшення користувачiв не вiдбувалося.
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