
ВАТ  КБ "Глобус"   

04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5 

Додаток 4 

 

Примітка “Окремі показники діяльності банку” 

за IV квартал 2010 року 

 

Ря-

док 

Найменування рядка На звітну дату Норматив

ні 

показники 

1 2 3 4 

1 Регулятивний капітал банку (тис.грн.) 176 033 120 000 

2  Адекватність регулятивного капіталу
1
 (%)  23,00 не <10 

3 Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних 

активів (%)  

16,06 не <9 

4  Поточна ліквідність
2
 (%)   68,07 не <40 

5 Максимальний розмір кредитного ризику на одного 

контрагента (%)  

24,42 не >25 

6 Великі кредитні ризики
 
(%) 437,22 не>800 

7 Максимальний розмір кредитів, гарантій та 

поручительств, наданих одному інсайдеру (%) 

- не>5% 

8 Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та 

поручительств, наданих інсайдерам (%) 

- не>30% 

9 Рентабельність активів
3
 (%)   1,13 х 

10 Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні”  

(тис. грн.)  

117 857 х 

10.1  Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)  1 х 

11 Кредитні операції, що класифіковані  як “під 

контролем”  (тис. грн.)  

404 978 х 

11.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)  1 888 х 

12 Кредитні операції, що класифіковані як 

“субстандартні”  (тис. грн.)  

353 720 х 

12.1 Сформований резерв за такими операціями  (тис. грн.)   36 986 х 

13 Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні”  

(тис. грн.)  

68 265 х 

13.1 Сформований резерв за такими операціями  (тис. грн.)   24 018 х 

14 Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні”  

(тис. грн.)  

3 202 х 

14.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)    3 202 х 

15  Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)  51,48 х 

16  Сума сплачених дивідендів за 2009 рік на одну:  ── х 

16.1  Просту акцію  ── х 

16.2  Привілейовану акцію  ── х 

17  Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та 

опосередковано володіють 10 % і більше відсотками 

статутного капіталу банку  

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

„Українськi Медіа 

Технології" 

- код країни учасника: 804; 

- пряма участь: 100%; 

- опосередкована участь:0% 

х 

 

 

Голова Правління                                                             В. П. Прохоренко 

 

Головний бухгалтер                                                          Л. М. Корж 

 

 

 


