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

Курiленко С.Б.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

30.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 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
м. Київ , 04073, Київ, пров. Куренiвський, 19/5
5. Міжміський код, телефон та факс
044 585 70 91 044 585 70 91
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

30.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №82 (2086)

30.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.globusbank.com.ua

в мережі
Інтернет

(адреса сторінки)

30.04.2015
(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 власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
2

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

вiдсутнi
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X

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)
серiя А01 №482233
3. Дата проведення державної реєстрації
29.11.2007
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
160000000
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)
290
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
Органи управлiння ПАТ "КБ "ГЛОБУС": - Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада; Правлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Головне управлiння Нацiонального банку України по м. Києву та Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32006130501
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
5) МФО банку
6) поточний рахунок
04441364
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

1

2

3

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних
операцiй

240

26.10.2011

Дата
Державний орган, закінчення
що видав
дії ліцензії
(дозволу)
4

5

Нацiональний банк
Необмежена
України

Власник Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
зобов’язаний дотримуватися встановлених законодавством України
Опис i 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;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в
iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
Опис
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку
України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних
ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за
винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками
(купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну
iноземної валюти банкiв i агентств);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку
України;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до
фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України «Про
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг» та не зазначенi в абзацах другому – сiмнадцятому роздiлу
другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних
банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй,
затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 15.08.2011 №281.
Банкiвська лiцензiя

240

26.10.2011

Нацiональний банк
Необмежена
України

Банкiвська лiцензiя надає право надання банкiвських послуг
Опис визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки
i банкiвську дiяльнiсть".
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Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринкудiяльнiсть 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 цивiльноОпис правовi договори щодо цiнних паперiв вiд свого iменi та за свiй
рахунок з метою перепродажу, крiм випадкiв, передбачених
законом.
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринкудiяльнiсть 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 цивiльноОпис правовi 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
Опис депозитарну 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
"Експерт-Рейтинг"

уповноважене рейтингове
агентство

21.11.2014

uaA+

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНСЬКI
МЕДIА ТЕХНОЛОГIЇ"

32982997

04073Україна Київ пров.
Куренiвський, 19/5

100

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Відсоток акцій (часток,
Серія, номер, дата видачі та найменування
паїв), які належать
органу, який видав паспорт*
засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

Усього

100
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V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курiленко Сергiй Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища, спецiалiст з фiнансiв
6) стаж роботи (років)**
6.7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.01.2011 5 рокiв
9) Опис
Дата обрання - 21.01.2011 р.
Дата переобрання - 03.10.2013 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Правлiння Банку
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сильнягiна Олена Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища, юрист
6) стаж роботи (років)**
7

2.7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.05.2012 5 рокiв
9) Опис
Дата обрання - 29.05.2012 р.
Дата переобрання - 03.10.2013 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Правлiння Банку
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корж Людмила Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища, економiст
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.03.2007 5 рокiв
9) Опис
Дата обрання - 07.03.2007 р.
Дата переобрання - 09.03.2010 р.
Дата переобрання -03.10.2013 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Правлiння Банку
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
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* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння, Начальник управлiння фiнансового монiторингу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шеффер Микола Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища, економiст
6) стаж роботи (років)**
5.2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.10.2009 5 рокiв
9) Опис
Дата обрання - 09.10.2009 р.
Дата переобрання - 03.10.2013 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Правлiння Банку
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння, Начальник департаменку по роботi з клiєнтами
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пашкiн Володимир Iллiч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища, магiстр з управлiння банкiвськими iнвестицiями
6) стаж роботи (років)**
4.7
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.02.2011 5 рокiв
9) Опис
Дата обрання - 01.02.2011 р.
Дата переобрання - 03.10.2013 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Правлiння Банку
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння, Начальник операцiйного департаменту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клевайчук Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища, магiстр з менеджменту персоналу
6) стаж роботи (років)**
3.3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.10.2013 5 рокiв
9) Опис
Дата обрання - 03.10.2013 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Правлiння Банку
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
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Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рибитва Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища, юрист
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.05.2012 3 роки
9) Опис
Дата обрання - 29.05.2012 р.
Дата переобрання - 22.04.2014 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Наглядову раду Банку.
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьменко Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища, магiстр дiлового адмiнiстрування
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 3 роки
9) Опис
Дата обрання - 15.04.2011 р.
Дата переобрання - 29.05.2012 р.
Дата переобрання - 22.04.2014 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Наглядову раду Банку
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Артазей Володимир Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища, економiст
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2009 3 роки
9) Опис
Дата обрання - 27.04.2009 р.
Дата переобрання - 03.01.2011 р.
Дата переобрання - 29.05.2012 р.
Дата переобрання - 22.04.2014 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Наглядову раду Банку.
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
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* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чепурний Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища, товарознавець
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2009 3 роки
9) Опис
Дата обрання - 27.04.2009 р.
Дата переобрання - 03.01.2011 р.
Дата переобрання - 29.05.2012 р.
Дата переобрання - 22.04.2015 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Наглядову раду Банку.
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антонюк Iгор Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища, юрист
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6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2009 3 роки
9) Опис
Дата обрання - 27.04.2009 р.
Дата переобрання - 03.01.2011 р.
Дата переобрання - 15.04.2011 р.
Дата переобрання - 22.04.2014 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю Банку.
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бортник Василь Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища, юрист
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2009 3 роки
9) Опис
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Дата обрання -27.04.2009 р.
Дата переобрання - 03.01.2011 р.
Дата переобрання - 15.04.2011 р.
Дата переобрання - 22.04.2014 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю Банку.
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гачкiвський Павло Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2009 3 роки
9) Опис
Дата обрання - 27.04.2009 р.
Дата переобрання - 03.01.2011 р.
Дата переобрання - 15.04.2011 р.
Дата переобрання - 22.04.2014 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю Банку.
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гачкiвський Павло Володимирович
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3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2009 3 роки
9) Опис
Дата обрання - 27.04.2009 р.
Дата переобрання - 03.01.2011 р.
Дата переобрання - 15.04.2011 р.
Дата переобрання - 22.04.2014 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю Банку.
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

16

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

Найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"УКРАЇНСЬКI МЕДIА
ТЕХНОЛОГIЇ"

32982997

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

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Дата
внесення
до
реєстру

Дата
внесення
до
реєстру
Усього

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

160000

100

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

160000

100

Кількість за видами акцій
прості
прості на
привілейовані привілейовані
іменні пред'явника
іменні
на пред'явника

160000

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
прості на
привілейовані привілейовані
іменні пред'явника
іменні
на пред'явника
160000

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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0

0

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

Опис

чергові

позачергові

X
22.04.2014
100
У звiтному перiодi емiтентом було проведено однi чеговi збори акцiонерiв.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови та Секретаря зборiв акцiонерiв Банку.
2. Звiт Наглядової ради Банку про роботу за 2013 рiк.
3. Звiт Правлiння Банку про результати дiяльностi за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв
дiяльностi Банку на 2014 рiк.
4. Звiти з висновками Ревiзiйної комiсiї Банку за 2013 рiк та незалежного аудитора за результатами
дiяльностi Банку за 2013 рiк.
5. Розгляд висновку (звiту) незалежного аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА» щодо
фiнансової звiтностi за 2013 рiк та затвердження рiчної фiнансової звiтностi Банку за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2013 року.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Банку за пiдсумками роботи у 2013
роцi.
7. Про розподiл прибуткiв ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за минулi роки.
8. Внесення змiн до Статуту ПАТ «КБ «ГЛОБУС» шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї з
метою його приведення у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України.
9. Затвердження нової редакцiї Положення про Ревiзiйну Комiсiю.
10. Затвердження нової редакцiї Положення про Наглядову раду.
11. Затвердження нової редакцiї Положення про Правлiння.
12. Затвердження нової редакцiї Кодексу корпоративного управлiння Банку.
13. Про змiну складу Ревiзiйної комiсiї Банку.
14. Про змiну складу Наглядової ради Банку.
Всi питання порядку денного були прийнятi одноголосно.
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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 - Київ вул. Шовковична, буд. 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

044 277-50-00

Факс

044 277-50-01

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

-

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

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - Днiпропетровськ вул. Ленiна, 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АВ №483591
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.08.2010

Міжміський код та телефон

056 373 95 94

Факс

056 373 97 81

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

-

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

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35524548

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АВ №581397
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

044 200 09 70

Факс

044 200 09 70
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Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

-

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 - Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АВ №581332
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

044 591-04-00

Факс

044 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть дiпозитарiю цiнних паперiв

Опис

-

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 - Київ вул. Тропiнiна, 7-Г

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

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.10.2013

Міжміський код та телефон

044 585 42 42

Факс

044 481 00 99

Вид діяльності

клiрингова дiяльнiсть

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або Асоцiацiя "Українськi фондовi торгiвцi"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Асоціація

Код за ЄДРПОУ

33338204

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей 3
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

22.05.2012

Міжміський код та телефон

056 373 9784
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Факс

056 373 97 82

Вид діяльності

саморегулiвна органiзацiя професiйних участникiв фондового ринку торгiвля цiнними паперами

Опис

-

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34819244

Місцезнаходження

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

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

044 227 60 74

Факс

044 592 67 36

Вид діяльності

Надання рейтингових послуг

Опис

-

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

Асоціація

Код за ЄДРПОУ

24382704

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ - Київ вул. Щорса,31

Номер ліцензії або іншого документа на цей 7
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

28.02.2013

Міжміський код та телефон

044 522 88 08

Факс

044 522 88 08

Вид діяльності

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30373906

Місцезнаходження

03680 Україна м. Київ - Київ вул. Фiзкультури, 28

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2091
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України
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Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

044 284 18 65

Факс

044 284 18 66

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

-
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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

25.04.2011

175/1/08

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA40000316994

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000.00

160000

160000000.00

100

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.
Рiшенням комiсiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв Нацiонального банку
України вiд 30 грудня 2014 року №614 ПАТ «КБ «ГЛОБУС» вiднесено до четвертої групи
розподiлу банкiв України за розмiром активiв.
За органiзацiйно правовою формою ПА «КБ «ГЛОБУС» є публiчним акцiонерним
товариством.
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» є:
• учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (Свiдоцтво №193);
• дiйсним членом Незалежної Асоцiацiї банкiв України;
• дiйсним членом Фондової бiржi «Перша фондова торгiвельна система» (ПФТС);
• членом Товариства всесвiтнiх мiжбанкiвських фiнансових телекомунiкацiй S.W.I.F.T.;
• членом Асоцiацiї «Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ
«УкрСВIФТ»;
• членом Асоцiацiї «Українськi Фондовi Торговцi»;
• членом асоцiацiї «ФОНДОВЕ ПАРТНЕРСТВО»;
• членом Професiйної асоцiацiї реєстраторiв та депозитарiїв;
• учасником Нацiонального депозитарiю України;
• офiцiйним партнером депозитарiю з питань дематериалiзацiї цiнних паперiв;
• афiлiйованим учасником мiжнародної платiжної системи MasterCardWorldwide;
• учасником платiжної системи «УкрКарт».
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.
Основною метою дiяльностi Банку, визначеною його Акцiонерами, є одержання прибутку
шляхом надання повного спектру внутрiшнiх та мiжнародних банкiвських послуг, включаючи, без
обмеження, банкiвськi операцiї, якi пов’язанi зi здiйсненням комерцiйної, iнвестицiйної,
депозитарної та будь-якої iншої дiяльностi, яка може бути дозволеною для банкiв згiдно iз чинним
законодавством України.
Впродовж 2014 року Банк продовжував працювати у всiх напрямках своєї дiяльностi,
однак, зважаючи, на ситуацiю в країнi, головним завданням стало дотримання полiтики
зменшення рiвня ризиковостi операцiй. Кредитування юридичних осiб, торгiвельнi операцiї з
iноземною валютою за операцiями клiєнтiв, валютно-обмiннi операцiї, розрахунково-касове
обслуговування юридичних та фiзичних осiб, залучення депозитiв юридичних та фiзичних осiб,
торгiвля цiнними паперами, казначейськi операцiї – основнi зони розвитку установи у звiтному
перiодi.
Зважаючи на ситуацiю, що склалася в країнi та суттєво вплинула на банкiвську систему,
Банк не так активно оновлював лiнiйку депозитних продуктiв, однак постiйно поновлював умови
залучення депозитних вкладiв для фiзичних осiб. Впродовж року уповноважене рейтингове
агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) чотири рази пiдтверджувало надiйнiсть депозитiв Банку
на високому рiвнi ua.1(pi). Даний рейтинг оцiнює наскiльки надiйними є банкiвськi депозитнi
вклади фiнансових установ пiд впливом рiзних фiнансових та економiчних факторiв. Крiм того, не
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зважаючи на складнi економiчнi умови та непросту ситуацiю, що склалася на банкiвському ринку,
влiтку звiтного року Банк увiйшов у двадцятку банкiв по приросту депозитiв.
Показником стабiльної роботи ПАТ «КБ «ГЛОБУС» у 2014 роцi є також продовження дiяльностi в
напрямку готiвкового кредитування фiзичних осiб. За 2014 рiк Банком в рамках партнерських
програм з iншими банками щодо готiвкового кредитування фiзичних осiб кредитiв було видано на
загальну суму 19 187 516,08 грн.
Також у звiтному роцi Банк продовжував обслуговувати пенсiйнi рахунки клiєнтiв та
рахунки, вiдкритi для iнших соцiальних виплат. Програму обслуговування пенсiйних та iнших
соцiальних рахункiв Банку було розроблено на базi карти MasterCard Debit, яку впроваджено ще у
2013 роцi. Завдяки даному картковому продукту MasterCard Debit у отримувачiв пенсiй та
соцiальної допомоги, а також клiєнтiв, що обслуговуються по зарплатним проектам з’явилася
можливiсть отримувати кошти в банкоматах будь-яких банкiв на територiї України без сплати
комiсiй за видачу готiвки.
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» є афiлiйованим учасником мiжнародної платiжної системи
MasterCardWorldwide, учасником платiжної системи «УкрКарт» та здiйснює емiсiю платiжних
карток таких класiв:
• MasterCard Gold;
• MasterCard Standard;
• MasterCard Debit;
• Maestro.
Всi картковi продукти Банку, за винятком карток найнижчого класу Maestro, обладнанi
чiпами, що робить розрахунки клiєнтiв зручними та безпечними.
Загалом, за звiтний перiод Банком було випущено близько 5000 платiжних карток
мiжнародної платiжної системи MasterCardWorldwide, а залишки по картковим рахункам в
гривневому еквiвалентi станом на 31.12.2014 року склали близько 20 млн. гривень. При цьому
сума розрахункiв за допомогою платiжних карток Банку в торгiвельно-сервiснiй мережi за 2014 рiк
склала майже 32 млн. грн.
З метою розширення спектру своїх послуг та створення максимально комфортних умов
обслуговування клiєнтiв Банку, ПАТ «КБ «ГЛОБУС» є учасником таких систем грошових
переказiв: «WESTERN UNION», «АНЕЛIК», «MoneyGram», «Avers», «Welsend», а також
учасником семи систем грошових переказiв – партнерiв системи «Avers», серед яких: «Лiдер»,
«InterExpress», «Money Exchange S.A.», «Caspian Money Transfer» (CMT), «Faster», «Золота
Корона», «GEO Intel Express».
Пiдтверджуючи статус унiверсальної фiнансової установи, що надає широкий спектр
послуг найвищої якостi, у 2014 роцi Банк продовжував спiвпрацю зi страховими компанiями СК
«Українська страхова група» та з ПрАТ «Європейське туристичне страхування», окрiм того,
розпочато спiвпрацю з ПрАТ«СК«ЮНIВЕС».
Щодо роботи з юридичними особами, у 2014 роцi паралельно з визначенням унiверсальних
для клiєнтiв пакетiв банкiвських послуг та оптимiзацiї тарифiв на данi послуги, Банк обрав тактику
вдосконалення iснуючих продуктiв для даного сегменту клiєнтiв.
Так, у звiтному роцi ПАТ «КБ «ГЛОБУС» продовжив активну роботу в напрямку видачi
банкiвських гарантiй туристичним агентам та туристичним операторам для оформлення лiцензiї
на надання туристичних послуг згiдно ст.15 Закону України «Про туризм», гарантiй IАТА, а також
тендерних гарантiй для участi у конкурсних торгах. ПАТ «КБ «ГЛОБУС» удосконалив тарифи та
пакет документiв для отримання банкiвських гарантiй швидко i зручно для клiєнтiв.
Також, розширюючи спектр фiнансових послуг, Банк запровадив послугу факторингу з
правом регресу для юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв, що поставляють продукцiю
покупцям на умовах вiдстрочення платежу. Умови факторингової програми Банку «ГЛОБУС»
передбачають iндивiдуальне визначення лiмiту фiнансування клiєнта, термiну вiдстрочення
платежу i вiдсотку фiнансування для кожного клiєнта окремо.
У звiтному роцi Банк здiйснював торгiвлю як корпоративними облiгацiями, так i
облiгацiями внутрiшньої державної позики, займаючи у рейтингах учасникiв Фондової бiржi
ПФТС провiднi мiсця. Так, з моменту видачi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку лiцензiй на право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме
дилерської та брокерської дiяльностi, Банк тав активним учасником ринку, який спiвпрацює з
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провiдними банкiвськими установами та професiйними учасниками фондового ринку. Банк також
спiвпрацює з такими фондовими бiржами як ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» та ПАТ «Схiдно
– Європейська фондова бiржа».
За пiдсумками торгiв, проведених у 2014 роцi на Фондовiй бiржi ПФТС, ПАТ «КБ
«ГЛОБУС» зайняв лiдируючi позицiї у рейтингу учасникiв. Так, в пiдсумку року Банк посiв друге
мiсце серед торговцiв мунiципальними облiгацiями та п‘яте мiсце серед торговцiв ОВДП. При
цьому загальна кiлькiсть учасникiв торгiв досягає 100 професiйних учасникiв фондового ринку.
Депозитарна дiяльнiсть Банку є одним iз найсучаснiших 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. 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 та пiдвищив обсяги депозитарних операцiй. В 2014 р. отримано 560 тис. грн.
доходiв за депозитарнi послуги. Обсяг активiв на зберiганнi складає 3 196 млн. грн.
За рейтингом Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) емiтент продовжує
стабiльно входити до перелiку найбiльших депозитарних установ України. Рада ПАРД вже вдруге
нагородила ПАТ «КБ «ГЛОБУС» вiдзнакою ПАРД за активне сприяння розвитку Нацiональної
депозитарної системи та розбудову саморегулювання в Українi.
Головним прiоритетом є клiєнтоорiнтований пiдхiд, високий професiоналiзм та
оперативнiсть.
Аналiзуючи всi вищезазначенi напрямки дiяльностi, 1 липня 2014 року рейтинговий комiтет
РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рiшення про пiдвищення кредитного рейтингу ПАТ «КБ
«ГЛОБУС» за нацiональною шкалою до рiвня uaA+. Позичальник з рейтингом uaA+
характеризується високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими українськими
позичальниками. У висновках експертiв вiдзначались дотримання всiх нормативiв НБУ, в тому
числi й помiтний запас лiквiдностi, а також, що важливо, прибутковiсть. Агентство вкотре
констатувало, що ПАТ «КБ «ГЛОБУС» на практицi демонструє хорошу керованiсть i адекватну
реакцiю на змiну кон'юнктури ринку. Слiд зазначити, що позичальник з рейтингом uaA
характеризується високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими українськими
позичальниками.
Злиття, приєднання, перетворення, подiлу, видiлення або купiвлi чи продажу понад 10
вiдсоткiв вартостi активiв, не пов'язаних з основною дiяльнiстю, процедури банкрутства або/та
iнше протягом п'яти останнiх рокiв 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
та Служба внутрiшнього аудиту Банку.
Вищим органом управлiння Банку є Загальнi Збори Акцiонерiв Банку. Загальнi Збори
Акцiонерiв здiйснюють загальне керiвництво дiяльнiстю Банку, визначають цiлi i стратегiю його
розвитку, приймають рiшення про внесення змiн/доповнень до Статуту
Банку, змiни Статутного капiталу, затверджують результати дiяльностi Банку, порядок
розподiлу прибутку, порядок та строки иплати частки прибутку, порядок покриття збиткiв.
Керiвниками Банку є Голова Наглядової Ради Банку, його заступники та члени Наглядової
Ради, Голова Правлiння Банку, його заступники та члени Правлiння Банку, головний бухгалтер,
його заступники. Керiвники Банку вiдповiдають за заподiяну ними Банку шкоду вiдповiдно до
чинного законодавства України.
У 2014 роцi ПАТ «КБ «ГЛОБУС» розширював регiональну мережу. Було вiдкрито 3 нових
вiддiлення: одне у Донецьку та два в Києвi.
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В зв’язку з подiями в України було закрито вiддiлення, що знаходилось за адресою: АР
Крим, м. Севастополь, вул. Велика Морська, 20.
Два вiддiлення тимчасово припинили свою дiяльнiсть у м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 8
та м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 93.
Станом на 31 грудня 2014 року загальна кiлькiсть працюючих вiддiлень становила двадцять
три:
• м. Київ, пров. Куренiвський, 19/5;
• м. Запорiжжя, вул. Сталеварiв, 24;
• м. Ужгород, вул. Корятовича, 10;
• м. Днiпропетровськ, 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, вул. Римарська, 23;
• 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;
• м. Чернiвцi, вул. Ольги Кобилянської, 29; 16
• м. Вiнниця, вул. Соборна, 64;
• м. Київ, вул. Ялтинська, 6;
• м. Iвано-Франкiвськ, вул. Грюнвальдська, 4;
• м. Рiвне, вул. Симона Петлюри, 14;
• м. Київ, вул. Трублаїнi, 2-а;
• м. Київ, пл. Бесарабська, 9/1;
• м. Київ, вул. Мечнiкова, 18.
Емiтент не має дочiрнi пiдприємства, якi разом iз ним становлять єдину групу суб'єктiв
господарювання, пов'язаних мiж собою вiдносинами економiчної та/або органiзацiйної залежностi
Кiлькiсть спiвробiтникiв у Банку за станом на 31.12.2014 р. згiдно штатного розкладу
становила 293 особи, за станом на 31.12.2013 р. становила 272 особи.
Фонд оплати працi станом на 31.12.2013 р. склав 12 039,00 тис.грн.
Успiх розвитку Банку залежить вiд кадрової полiтики, що спрямована на розвиток
персоналу, створення колективiв професiоналiв, здатних забезпечити виконання стратегiчних
завдань та якiсне обслуговування клiєнтiв Банку. Ефективна система пiдбору i розстановки кадрiв,
пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, удосконалення системи мотивацiї та оцiнки
персоналу, розвиток корпоративної культури, є прiоритетниминапрямами кадрової полiтики.
На сьогоднiшнiй день ПАТ «КБ «ГЛОБУС» – це команда висококвалiфiкованих фахiвцiв,
здатних оперативно вирiшувати найскладнiшi завдання та задовольнити зростаючi потреби
клiєнтiв у банкiвському обслуговуваннi.
Бiльшiсть працiвникiв Банку мають вищу освiту, що вiдповiдає профiлю займаної посади.
Вiдповiдно посадових iнструкцiй та профiлю посад, враховуючи необхiдний рiвень
квалiфiкацiї
працiвникiв
Банку,
використовується
навчально-методичний
комплекс
згiдновнутрiшньої та зовнiшньої програми навчання та розвитку персоналу.
Важливим напрямком кадрової полiтики є пiдготовка молодого поколiння банкiвських
працiвникiв. Студенти провiдних економiчних вузiв України – майбутнi банкiвськi спецiалiсти –
проходять учбовi практики в пiдроздiлах Банку, а найкращим з них Банк пропонує
працевлаштування.
Адмiнiстрацiя Банку реалiзує комплекс заходiв по соцiальному захисту працiвникiв
вiдповiдно до чинного законодавства України, згiдно СТАТУТУ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» та КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
мiжвиконавчим органом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ
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БАНК «ГЛОБУС» та Трудовим колективом.
При застосуваннi заходiв заохочення забезпечується поєднання морального i матерiального
стимулювання працi.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань.
Емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтнього перiоду на
адресу емiтента не надходило.
Облiкова полiтика Банку базується на чинному законодавствi України та нормативноправових актах Нацiонального банку України, розроблених вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.
В своїй Облiковiй полiтицi Банк керується принципами достовiрностi, превалювання
сутностi над формою, автономностi, обачностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi
доходiв i витрат, послiдовностi та iсторичної (первiсної) собiвартостi.
Порядок ведення облiку операцiй, якi здiйснює Банк, регламентується окремими
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.
Справедлива вартiсть – це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити зобов’язання
пiд час здiйснення угоди мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, що дiють на
добровiльних засадах. Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну пропозицiї для фiнансових
активiв та цiну попиту для фiнансових зобов’язань, що котируються на активному ринку.
Фiнансовий iнструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування
цього фiнансового iнструменту є вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй
органiзацiї та якщо цi котирування вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi операцiї, що
здiйснюються на загальних умовах.
За вiдсутностi активного ринку основою для визначення поточної справедливої вартостi є
данi про останнi договори, здiйсненi мiж непов’язаними сторонами. Суми, що отриманi пiд час
проведення примусових списань не є справедливою вартiстю.
Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня
iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методики оцiнки, як
модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що базуються на даних про останнi
угоди, здiйсненi мiж непов’язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об’єкти
iнвестування. Застосування методик оцiнки може вимагати припущень, що не пiдкрiпленi
ринковими даними. У цiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається у тих випадках, коли
замiна будь-якого такого припущення можливим альтернативним варiантом може призвести до
суттєвої змiни суми прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов’язань.
Витрати на проведення операцiї – це притаманнi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати – це витрати,
що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї
включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у
якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються
регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при
перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або
дисконтiв за борговими зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних
витрат чи витрат на зберiгання.
Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента
мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус
будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти
включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких
премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований
купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на
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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 мiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти
амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента.
Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi
сторонами договору, що є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки.
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.
Подальший облiк фiнансових iнструментiв Банку здiйснюється наступним чином:
Борговi цiннi папери та iнструменти капiталу, що облiковуються за справедливою вартiстю,
переоцiнюються пiд час кожної змiни їхньої ринкової вартостi, змiни якої вiдносяться на
фiнансовий результат звiту про сукупнi доходи.
Кошти та депозити, борговi цiннi папери, що облiковуються за амортизованою
собiвартiстю, кредити банкам та iншим позичальникам i всi фiнансовi зобов’язання облiковуються
за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу єфективної.
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 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.
Банк 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.
Банк визнає зменшення кориснотi через формування резервi на покриття можливих втрат за
такими категорiями фiнансових активiв: наданими кредитами клiєнтам; наданими гарантiями i
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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
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.
Банк визначає заборгованiсть за активними банкiвськими операцiями як безнадiйну
вiдповiдно до методики, установленої Нацiональним банком України, за умови їх вiдповiдностi
хоча б однiй з ознак безнадiйної заборгованостi, зокрема:
а) заборгованiсть за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давностi;
б) прострочена заборгованiсть, що не погашена внаслiдок недостатностi майна фiзичної
особи, за умови, що дiї кредитора, спрямованi на примусове стягнення майна боржника, не
призвели до повного погашення заборгованостi;
в) заборгованiсть суб'єктiв господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом
порядку або припинених як юридичнi особи у зв'язку з їх лiквiдацiєю;
г) заборгованiсть, яка виявилася непогашеною внаслiдок недостатностi коштiв, одержаних
пiсля звернення кредитором стягнення на заставлене майно вiдповiдно до закону та договору, за
умови, що iншi дiї кредитора щодо примусового стягнення iншого майна позичальника, визначенi
нормативно-правовими актами, не призвели до повного покриття заборгованостi;
ґ) заборгованiсть, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дiєю обставин непереборної
сили, стихiйного лиха (форс-мажорних обставин), пiдтверджених у порядку, передбаченому
законодавством.
Банк 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) Банк
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) Банк 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.
Згiдно зi Статутом ПАТ «КБ «ГЛОБУС» є унiверсальною банкiвською установою, що
здiйснює свою дiяльнiсть н територiї України у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та
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нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
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 емiтентом операцiй на банкiвському ринку України є Банкiвська
Лiцензiя №240 вiд 26.10.2011 року, та Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй вiд
26.10.2011 року №240, виданi Нацiональним банком України Банк надає клiєнтам широкий спектр
банкiвських послуг вiдповiдно до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»:
- приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
- вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi
переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних 14 iнструментiв та зарахування
коштiв на них;
- розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;
- надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх
виконання у грошовiй формi;
- придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари
чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв
(факторинг);
- послуги з вiдповiдального зберiгання цiнностей та документiв клiєнтiв;
- випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних
iнструментiв;
- надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй;
- операцiї з валютними цiнностями;
- емiсiю власних цiнних паперiв;
- органiзацiю купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв;
- здiйснення операцiй з банкiвськими металами на валютному ринку України;
- здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг);
- операцiї, пов‘язанi з депозитарною дiяльнiстю зберiгача цiнних паперiв;
- операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
- з iнструментами грошового ринку;
- з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;
- з фiнансовими ф’ючерсами та опцiонами.
Також, ПАТ «КБ «ГЛОБУС» має Лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку на право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку:
Серiя АЕ №263178 – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами – дилерська дiяльнiсть;
Серiя АЕ №263177 – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами – брокерська дiяльнiсть;
Серiя АВ №581087 – депозитарна дiяльнiсть – депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв;
Серiя АЕ №263375 – депозитарна дiяльнiсть – депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Станом на 31.12.2014 року емiтентом встановлено кореспондентськi вiдносини з 29
банками, 2 iз них - банки-нерезиденти (Deutsche ank AG, F/M (Нiмеччина) та Deutsche Bank Trust
Company Americas NY (США).
Кiлькiсть кореспондентських рахункiв типу «Ностро» (76) та типу «Лоро» (52) достатньо
забезпечує максимально швидке проведення розрахункiв з контрагентами.
Банк не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його дiяльнiстю.
Детальну iнформацiю про правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради
або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, якi укладенi протягом звiтного перiоду
опублiковано в Рiчному Звiтi Банку та на сайтi www.globusbank.com.ua.
Основнi засоби – матерiальнi активи вартiстю бiльше 2500 грн., якi Банк утримує з метою
використання їх у своїй дiяльностi, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для
здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї)
яких бiльше одного року. Активи вартiстю до 2500 гривень за одиницю та термiном служби
бiльше 1 року Банк вiдносить до малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Амортизацiя
малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється в розмiрi 100 вiдсоткiв їх вартостi в
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першому мiсяцi використання об'єкта.
Придбанi (виготовленi) об’єкти основних засобiв оцiнюються та оприбутковуються Банком
за первiсною вартiстю, яка включає всi витрати, що пов‘язанi з придбанням (створенням),
доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю.
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
вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi. В фiнансовiй звiтностi за 2014 рiк iнформацiя про основнi засоби Банку
вiдображена в Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) за рядком 9 та в примiтцi 11 до нього, у Звiтi про
рух грошових коштiв за прямим методом за рядком 28. Доходи вiд надання в оренду основних
засобiв вiдображенi в примiтцi 26 до звiту «Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд
(Звiт про фiнансовi результати)».
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат з їх реконструцiї,
полiпшення, перебудови, модернiзацiї, а також змiнюється в результатi переоцiнки. Основнi
засоби, якi в результатi зносу чи старiння не придатнi для роботи, пiдлягають списанню з балансу
та лiквiдацiї.
Облiк витрат на придбання чи виготовлення основних засобiв здiйснюється за рахунками
капiтальних вкладень.
Амортизацiя основних засобiв здiйснюється щомiсяця протягом строку їх корисного
використання прямолiнiйним методом, при якому рiчна сума амортизацiї визначається розподiлом
вартостi, що амортизується, на термiн очiкуваного корисного використання об'єкта основних
засобiв i нематерiальних активiв.
Очiкуванi строки корисного використання об’єктiв основних засобiв встановлюються та
затверджуються рiшенням Правлiння Банку.
Термiн строкiв корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв складає:
- для будiвель та споруд – 25 рокiв;
- для транспортних засобiв – 5 рокiв;
- для машин та обладнання – 3-5 рокiв;
- для меблiв, iнвентаря – 2-4 роки.
У 2014 роцi очiкуванi строки корисного використання та норми амортизацiї основних
засобiв переглядалися та внаслiдок перегляду не iнювалися, переоцiнка вартостi об’єктiв основних
засобiв не проводилась.
Банк визнає зменшення корисностi необоротних активiв, якщо є свiдчення можливої втрати
економiчної вигоди, а саме:
• протягом перiоду експлуатацiї ринкова вартiсть активу зменшилася значно бiльше, нiж це
очiкувалося, внаслiдок плину часу або використання;
• вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) значнi змiни у використаннi об’єкта,
пов’язанi з негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, економiчнi, правовi), так i
внутрiшнiх (припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до ранiше очiкуваної
дати тощо) факторiв;
• моральне старiння або фiзичне пошкодження об’єктiв;
• економiчна ефективнiсть є (або буде) нижчою, нiж очiкувана.
Кориснiсть необоротних активiв зменшується, якщо їх балансова вартiсть перевищує
оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування бiльш, нiж на 10%. Тест на зменшення корисностi
проводиться один раз на рiк пiд час проведення щорiчної iнвентаризацiї.
Станом на кiнець дня 31.12.2014 року Банком укладена угода на придбання у майбутньому
основного засобу – зовнiшньої рекламної вивiски вартiстю 13 тис. грн.
Активи Банку пiд заставу зобов’язань не надавались.
У 2014 роцi Україна зiткнулася з економiчною кризою i полiтичною нестабiльнiстю.
Автономна республiка Крим була фактично анексована Росiйською Федерацiєю. Україна також
зазнала втрат внаслiдок сепаратистського руху i колапсу правоохоронних органiв в Луганськiй i
Донецькiй областях.
Має мiсце знецiнення української гривнi вiдносно бiльшостi iноземних валют.
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Нацiональний банк України здiйснив ряд заходiв, нацiлених на обмеження вiдтоку
клiєнтських депозитiв з банкiв, полiпшення лiквiдностi банкiв i пiдтримку обмiнного курсу
української гривни.
Для пiдтримки економiчної стабiльностi iснує необхiднiсть в зовнiшньому фiнансуваннi.
Полiтична ситуацiя у свою чергу бiльшою мiрою залежить вiд успiшностi зусиль
українського уряду. В цей же час подальший економiчний i полiтичний розвиток зараз складно
прогнозувати, i негативний вплив на українську економiку може тривати.
Банк закрив вiддiлення в м.Севастополь в березнi 2014 року. Вiддiлення Банку в м. Донецьк
та м. Луганськ тимчасово припинили свою дiяльнiсть з травня 2014 року. Загальна балансова
вартiсть активiв Банку в цiх регiонах складає 1 094 тис. грн.
Протягом звiтного перiоду Емiтентом було сплачено штрафiв на суму 6 374,22 грн.,
зокрема:
• 3 400,00 грн. - штраф за порушення фiнансового монiторингу;
• 2 737,00 грн. - штрафу за несвоєчасне зарахування коштiв пенсiйного фонду;
• 237,22 грн. – штраф за порушення валютного законодавства.
Банк використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у
фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного
фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому
досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi
вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi
оцiнки, керiвництво Банку також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової
полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються
у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової
вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
1) Збитки вiд знецiнення кредитiв та авансiв.
Щомiсяця аналiзується прострочена заборгованiсть за всiма кредитами корпоративним,
банкiвським та роздрiбним клiєнтам для визначення суми збиткiв вiд знецiнення, якi визнаються
шляхом створення резерву на знецiнення. Крiм того, колективна оцiнка на предмет знецiнення
здiйснюється для кожної категорiї кредитiв з урахуванням понесених у минулому збиткiв. Ця
оцiнка враховує результати моделювання збиткiв до погашення за портфелями кредитiв, якi є
простроченими, але якi ще не були окремо визначенi як знецiненi.
Банк використовує припущення щодо того, чи є у наявностi данi, якi вказують на
зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд кредитного портфелю, яке можна вимiряти
до того, як це зменшення можна спiвставити з конкретним активом у цьому портфелi. Такi ознаки
можуть включати iснуючi данi, що вказують на негативнi змiни платоспроможностi
позичальникiв, що входять до складу групи.
Керiвництво використовує оцiнки, якi базуються на попередньому досвiдi збиткiв для
активiв iз характеристиками кредитного ризику та об’єктивними ознаками знецiнення, схожими з
даним портфелем, при визначеннi майбутнiх грошових потокiв. Методологiя та припущення, що
використовуються для оцiнки як строкiв, так i сум майбутнiх грошових потокiв, регулярно
переглядаються для зменшення будь-якої рiзницi мiж оцiнкою збиткiв та фактичним досвiдом
збиткiв.
Оцiнка зменшення корисностi фiнансових активiв здiйснюється шляхом формування
резервiв на повний розмiр чистого кредитного ризику, зваженого на вiдповiдний коефiцiєнт
резервування, за всiма видами кредитних операцiй, а не тiльки при наявностi об’єктивних свiдчень
того, що кориснiсть iнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується.
В ходi проведення аналiзу впливу на показники рiчної фiнансової звiтностi ефекту
застосування вимог Концептуальної основи фiнансової звiтностi (видана РМСБО у вереснi 2010
р.), метою якою є надання фiнансової iнформацiю яка є корисна та доречна, перерахунок
елементiв збиткiв вiд знецiнення кредитiв та авансiв не спричиняють вiдмiнностей у рiшеннях, якi
приймають користувачi фiнансової звiтностi у зв’язку з тим, що характер потенцiйних коригувань
стосується лише перерозподiлу окремих елементiв роздiлу «Звiту про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)» та «Звiту про власний капiтал», який вiдноситься
до операцiй, що здiйснювалися до 31.12.2014 року. В зв’язку з вище викладеним, керiвництвом
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банку прийнято рiшення вiдповiднi трансформацiйнi коригування у рiчнiй фiнансовiй звiтностi не
вiдображати.
Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання являє собою суму, яка сплачуватиметься в
майбутньому з оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi активи з податку на прибуток у Звiтi про
фiнансовi результати визнаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть використання
вiдповiдного податкового кредиту згiдно iз законодавством, чинним станом на кiнець звiтного
перiоду.
У фiнансових звiтах Банк також використовував такi методи оцiнки, як iсторична (первiсна)
вартiсть, ринкова вартiсть, справедлива вартiсть, балансова вартiсть.
2) Первiсна вартiсть передбачає вiдображення в облiку активiв Банку за сумою фактичних
витрат на їх придбання на дату їх придбання, а зобов’язань – на суму мобiлiзованих коштiв в
обмiн на зобов’язання (депозити). За первiсною вартiстю Банк облiковує основнi засоби та
нематерiальнi активи та фiнансовi iнструменти {дебiторська заборгованiсть, цiннi папери,
вкладення (iнвестицiї) в асоцiйованi компанiї, дочiрнi пiдприємства}.
3) Ринкова вартiсть – сума, яку можна отримати вiд продажу активу на активному ринку.
При вiдображеннi в облiку активiв та зобов’язань за ринковою вартiстю активи визнаються за тiєю
сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких самих активiв на поточний
момент. При вiдображеннi в облiку зобов’язань вони визнаються за тiєю сумою коштiв, яка
вимагалася для проведення розрахунку у поточний момент. Приведення вартостi активiв у
вiдповiднiсть iз ринкової здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
4) Справедлива вартiсть – сума, за якою може бути здiйснений обмiн активу, або оплата
зобов’язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. За
справедливою вартiстю Банк визначає безоплатно отриманi активи, активи, отриманi в результатi
обмiну на неподiбний об’єкт.
5) Балансова вартiсть – сума, за якою актив облiковується у балансi пiсля вирахування
будь-якої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi.
6) Оцiнка полiтичної ситуацiї.
Полiтична та економiчна нестабiльнiсть в Українi упродовж останнього року привели до
значної девальвацiї гривнi по вiдношенню до основних валют.
Внаслiдок ситуацiї, що склалася, в Українi, незважаючи на можливе вжиття стабiлiзацiйних
заходiв українським парламентом, урядом i Нацiональним банком України, на дату затвердження
цiєї фiнансової звiтностi мають мiсце чинники економiчної нестабiльностi.
Економiчна нестабiльнiсть може iснувати i в найближчому майбутньому i iснує вiрогiднiсть
того, що ринкова вартiсть активiв Банку може бути нижча їх балансової вартостi, що може
здiйснювати iстотний вплив на прибутковiсть Банку.
На кiнець звiтного перiоду емiтентом було укладено, але ще не виконано договорiв з
купiвлi-продажу цiнних паперiв на суму 175 583 тис.грн.
Сума очiкуваного прибутку буде розрахована в поточному фiнансовому роцi в залежностi
вiд строкiв виконання укладених договорiв.
Стратегiя подальшого розвитку емiтента на майбутнiй рiк:
*комплексний пiдхiд до процесу обслуговування клiєнтiв, вдосконалення системи
управлiння дiяльнiстю Банку з метою досягнення максимальної ефективностi i балансу
ризиковостi та дохiдностi банкiвських операцiй та послуг;
*зростання частки Банку на ринку банкiвських послуг України та збiльшення його
конкурентоспроможностi;
*створення та змiцнення позитивного iмiджу Банку i посилення його впливу у головних
секторах економiки;
*формування диверсифiкованої та стiйкої ресурсної бази та суттєве збiльшення
капiталiзацiї Банку;
*впровадження прогресивних i надiйних банкiвських продуктiв, технологiй обслуговування
та створення системи оцiнки ефективностi такого впровадження;
*впровадження та вдосконалення системи контролю за здiйсненням банкiвських операцiй;
*нарощування ринкової вартостi Банку з метою посилення його стратегiного розвитку та
надiйностi.
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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 2014 роцi в судах за участю Банку вирiшувалось 27 справ:
- 9 (дев’ять) справ про стягнення заборгованостi за кредитними договорами за позовом
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» до фiзичних осiб в судах загальної юрисдикцiї. 4 (чотири) позовних заяв
задоволено, за 4(чотирма) триває судовий розгляд, один позов залишено без розгляду;
- 3 (три) справи про стягнення заборгованостi за кредитними договорами за позовом ПАТ
«КБ «ГЛОБУС» до юридичних осiб в господарських судах. 3 (три) позовних заяви задоволено;
- 2 (двi) справи про виселення фiзичних осiб з будинкiв, право власностi на якi визнано та
зареєстровано за ПАТ «КБ «ГЛОБУС». Судовий розгляд триває;
- 6 (шiсть) справ за позовами про визнання недiйсними кредитного договору та договорiв
забезпечення, укладених ПАТ «КБ «ГЛОБУС» з позичальниками та iпотекодавцями. Один позов
залишено без задоволення, один позов залишено без розгляду, за чотирма триває судовий розгляд;
- 4 (чотири) справи за позовами про визнання припиненими договорiв поруки, укладених
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» з поручителями. Один позов залишено без задоволення, за трьома триває
судовий розгляд;
- 1 (одна) справа за позовами Акцiонерного товариства холдингова компанiя
«Київмiськбуд» до ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (як номiнального утримувача - зберiгача цiнних паперiв)
та iнших вiдповiдачiв щодо внесення змiн в систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв з
метою належної реєстрацiї права власностi АТХК «Київмiськбуд» на цiннi папери. Розгляд справи
триває.
Крiм цього, в судах слухались 2 (двi) справи за позовами до Банку про стягнення грошових
коштiв. Триває судовий розгляд.
За пiдсумками VI Всеукраїнського конкурсу «Банк року-2014», органiзатором якого є
спецiалiзований журнал «Банкиръ», ПАТ «КБ «ГЛОБУС» став переможцем в номiнацiї «Найбiльш
клiєнтоорiєнтований банк». Банком року в номiнацiї «Найбiльш клiєнтоорiєнтований банк»
емiтент стає не вперше. За пiдсумками 2011 року «ГЛОБУС» вже був переможцем у данiй
номiнацiї.
За пiдсумками рейтингу надiйностi депозитних вкладiв, який щоквартально проводить РА
«Стандарт-Рейтинг», ПАТ «КБ «ГЛОБУС» увiйшов до ТОП-20 банкiв, зайнявши 17 позицiю.
Згiдно проведеного аналiзу депозитних пропозицiй, а також ключових показникiв дiяльностi, Банк
отримав оцiнку rd.1 (pi) з пiдсумковим абсолютним показником 4,0039 балiв. Данi рейтингу
пiдтвердили високу надiйнiсть депозитiв Банку «ГЛОБУС» в порiвняннi з iншими фiнансовими
установами.
За активне сприяння розвитку фондового ринку України ПАТ «КБ «ГЛОБУС» нагороджено
Вiдзнакою Професiйної асоцiацiї реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД). Таку нагороду Банк
«ГЛОБУС» отримує не вперше. Це вкотре доводить здатнiсть Банку досягати результатiв, не
зважаючи на ситуацiю на банкiвському ринку, а також на загальну тенденцiю продовження
падiння активностi на фондовому ринку.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

64869

63187

2220

1721

64869

63187

будівлі та споруди

62476

61013

2220

1721

62476

61013

машини та обладнання

1576

1173

0

0

1576

1173

транспортні засоби

272

521

0

0

272

521

інші

545

480

0

0

545

480

2. Невиробничого
призначення:

10

1

0

0

10

1

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

10

1

0

0

10

1

64879

63188

2220

1721

64879

63188

Усього

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):
1) будiвлi та споруди: власнi-до 25 рокiв, орендованi - вiдповiдно умов договорiв оренди;
2) машини та обладнання: власнi - до 4 рокiв, орендованi - вiдповiдно умов договорiв
оренди;
3) iншi: власнi- до 5 рокiв, орендованi - вiдповiдно умов договорiв оренди.
Первiсна вартiсть основних засобiв:
1) Власнi основнi засоби: на початок перiоду –73 829тис.грн., на кiнець перiоду – 82
943тис.грн.;
2) Орендованi основнi засоби: на початок перiоду – 4 134 тис.грн., на кiнець перiоду – 4 326
тис.грн.;
Основнi засоби, всього: на початок перiоду- 77 963 тис.грн., на кiнець перiоду – 87 269
тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець перiоду:
1) Будiвлi та споруди: 13%;
2) Машини та обладнання: 75%;
3) Транспортнi засоби: 42%;
4) Iншi: 76%.
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 – 15 559 тис.грн., на кiнець – 19 755 тис.грн.;
2) Орендованi основнi засоби: на початок перiоду – 1 915 тис.грн., на кiнець перiоду – 2 605
тис.грн.;
Сума нараховано зносу по основним засобам, всього: на початок перiоду – 17 474 тис. грн.,
на кiнець перiоду – 22 360 тис.грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбувалось.
Обмежень на використання майна емiтента немає.
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3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

134740

X

X

короткостроковi

18.12.2014

16210

19.5

30.01.2015

короткостроковi

24.12.2014

18271

1.79

23.01.2015

короткостроковi

24.12.2014

18567

30

13.01.2015

короткостроковi

24.12.2014

18276

2.55

23.01.2015

короткостроковi

29.12.2014

16557

29

13.01.2015

короткостроковi

30.12.2014

10000

38

06.01.2015

коросткостроковi

30.12.2014

6859

5.5

27.01.2015

короткостроковi

30.12.2014

30000
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06.01.2015

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

134740

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Бiльш детальна iнформацiя опублiкована в Рiчному Звiтi Банку, розмiщенного
на сайтi www.globusbank.com.ua
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI
УКРАЇНА»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**

30373906
03680, м. Київ, вул.
Фiзкультури, 28
2091 26.01.2001
89 П 000089
16.04.2013 04.11.2015

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

2014
безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI
УКРАЇНА»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**

30373906
03680, м. Київ, вул.
Фiзкультури, 28
2091 23.03.2015
89 П 000089 16.04.2013
04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Акцiонерам та Правлiнню
Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «ГЛОБУС»
НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Висновок щодо фiнансових звітів.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «ГЛОБУС»
(далi - Банк), що додається та включає: Звiт про фiнансовий стан (Баланс) станом на 31 грудня 2014 року, Звiт про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) за 2014 рiк, Звiт про змiни у власному
капiталi (Звiт про власний капiтал) за 2014 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 2014 рiк, опис
важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Банкуза фiнансову звітність.
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого
аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i
оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного подання
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також
оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським
персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
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Висловлення безумовно-позитивної думки
На нашу думку фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «ГЛОБУС» станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi
результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтку 2 «Економiчне середовище, в умовах якого банк
здiйснює свою дiяльнiсть», в якiй iдеться про iстотну невизначенiсть, пов'язану з полiтичною i економiчною
нестабiльнiстю в Українi. Економiчна нестабiльнiсть може iснувати i в найближчому майбутньому i iснує вiрогiднiсть
того, що ринкова вартiсть активiв Банку може бути нижча їх балансової вартостi, що може робити iстотний вплив на
фiнансовий стан Банку.
Генеральний директор О.В. Почкун
Аудитор О. С. Коновченко
Сертифiкат аудитора №0000034 виданий Нацiональним
банком України 11 сiчня 2005р.
м. Київ, Україна
15 квiтня 2015 року
Реєстрацiйний №15-071.1
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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

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

2

1

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

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

X
X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня.

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.

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.

Ні

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

Ні
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

4

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?
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Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради жодного
комiтету створено не було.

Інші (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/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
Інше (запишіть)

X
Iнша iнформацiя вiдсутня.

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

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня.

X
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Ні

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

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)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

так, створено
ревізійну комісію

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні
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Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

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

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
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Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

На протязi останнiх трьох рокiв емiтентом не було змiнено
зовнiшнього аудитора.

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

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

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

Ні

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 22.04.2014 ; 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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Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
за станом на 31 грудня 2014 року
(тис. грн.)

Найменування статті
1

1
2

2

АКТИВИ
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Кошти обов’язкових резервів
банку в Національному банку
України

Примітки

31.12.2014 р.

31.12.2013 р.

3

4

5

6

117 809

259 120

-

11 404

3

Торгові цінні папери

7

242 166

129 510

4

Кошти в інших банках

8

80 605

168 638

9

720 411

584 969

10

56 568

57 994

497

-

16

-

11

65 640

68 192

5
6
7
8
9

Кредити та заборгованість
клієнтів
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість
щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та нематеріальні
активи

10

Інші фінансові активи

12

65 686

88 574

11

Інші активи

13

1 778

2 944

14

2 859

2 740

1 354 035

1 374 085

12
13

Необоротні активи, утримувані
для продажу, та активи групи
вибуття
Усього активів
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

14

Кошти банків

15

157 692

262 494

15

Кошти клієнтів

16

715 908

727 113

16

Інші залучені кошти

17

163 940

-

-

311

-

140

11 568

2 425

17
18
19

Зобов'язання щодо поточного
податку на прибуток
Відстрочені податкові
зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями

18
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20

Інші фінансові зобов'язання

19

6 051

91 855

21

Інші зобов'язання

20

3 789

2 486

22

Субординований борг

21

60 441

60 338

23

Усього зобов'язань

1 119 389

1 147 162

160 000

160 000

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
24

Статутний капітал

25

Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)

38 652

61 367

26

Резервні та інші фонди банку

35 994

5 556

27

Усього власного капіталу

234 646

226 923

28

Усього зобов'язань та
власного капіталу

1 354 035

1 374 085

22

Затверджено до випуску та підписано
«15» квітня 2015 року

Голова Правління

С. Б. Куріленко

Головний бухгалтер

Л. М. Корж

Вик. Ковальова М.В.
тел. 585-06-41
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
за 2014 рік
(тис. грн.)

Найменування статті

Примітки

2014 рік

2013 рік

1

2

3

4

5

1

Процентні доходи

24

198 120

153 471

2

Процентні витрати

24

(113 369)

(83 039)

3

Чистий процентний дохід

84 751

70 432

4

Комісійні доходи

25

19 050

8 761

5

Комісійні витрати

25

(3 304)

(2 842)

6

Чистий комісійний дохід

15 746

5 919

7

Результат від операцій з
цінними паперами в
торговому портфелі банку

(2 038)

2 540

8

Результат від переоцінки
інших фінансових
інструментів, що
обліковуються за
справедливою вартістю з
визнанням результату
переоцінки через прибутки
або збитки

182 712

21 671

9

Результат від продажу цінних
паперів у портфелі банку на
продаж

-

-

10

Результат від операцій з
іноземною валютою

83 549

(497)

11

Результат від переоцінки
іноземної валюти

(197 124)

680

12

Відрахування до резерву під
знецінення кредитів та коштів
в інших банках

(66 200)

(22 980)

13

Відрахування до резерву під
знецінення дебіторської
заборгованості та інших
фінансових активів

(18 227)

1

14

Відрахування до резервів за
зобов'язаннями

18

(8 708)

(761)

15

Інші операційні доходи

26

2 242

1 736

16

Адміністративні та інші
операційні витрати

27

(69 038)

(69 223)

17

Прибуток/(збиток) до

7 665

9 518
48

оподаткування
18

Витрати на податок на
прибуток

19
20

28

58

(763)

Прибуток/(збиток) від
діяльності, що триває

7 723

8 755

Прибуток/(збиток) за рік

7 723

8 755

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

-

-

21

Переоцінка основних засобів
та нематеріальних активів

-

-

22

Податок на прибуток,
пов'язаний з іншим сукупним
доходом

-

-

23

Інший сукупний дохід після
оподаткування за рік

-

-

24

Усього сукупного доходу за
рік

7 723

8 755

25

Прибуток/(збиток) на акцію
від діяльності, що триває:

29

48,27

54,72

26

чистий прибуток та
скоригований чистий
прибуток на одну просту
акцію

29

48,27

54,72

Затверджено до випуску та підписано
«15» квітня 2015 року
Голова правління

С. Б. Куріленко

Головний бухгалтер

Л. М. Корж

Вик. Ковальова М.В.
тел. 585-06-41
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Звіт про зміни у власному капіталі
(Звіт про власний капітал)
ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
за 2014 рік
(тис. грн.)
Статутний
капітал

Резервні, інші
Нерозподіленний
фонди та резерви
прибуток
переоцінки

Усього власного
капіталу

3

4

5

6

Залишок на кінець
31.12.2012 року

160 000

4 606

53 562

218 168

Скоригований
залишок на початок
31.12.2012 року

160 000

4 606

53 562

218 168

Усього сукупного
доходу

-

-

8 755

8 755

Розподіл прибутку

-

950

(950)

-

Дивіденди

-

-

-

-

Залишок на кінець
31.12.2013 року

160 000

5 556

61 367

226 923

Усього скупного
доходу

-

-

7 723

7 723

Розподіл прибутку

-

30 438

(30 438)

-

Дивіденди

-

-

-

-

Залишок на кінець
31.12.2014 року

160 000

35 994

38 652

234 646

Найменування статті Примітки
2

1

Затверджено до випуску та підписано
«15» квітня 2015 року
Голова правління

С.Б. Куріленко

Головний бухгалтер

Л. М. Корж

Вик. Ковальова М.В.
тел. 585-06-41
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
за 2014 рік
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті

Примітки

2014 рік

2013 рік

1

3

4

5

2

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
1

Процентні доходи, що
отримані

188 029

146 860

2

Процентні витрати, що
сплачені

(109 401)

(81 320)

3

Комісійні доходи, що
отримані

19 050

8 451

4

Комісійні витрати, що
сплачені

(3 304)

(2 842)

5

Результат операцій з
торговими цінними
паперами

50 468

8 056

6

Результат операцій з
фінансовими похідними
інструментами

80 629

(5 782)

7

Результат операцій з
іноземною валютою

83 607

(497)

8

Інші отримані операційні
доходи

2 242

1 736

9

Виплати на утримання
персоналу, сплачені

(17 839)

(17 572)

10

Адміністративні та інші
операційні витрати, сплачені

(22 952)

(18 877)

11

Податок на прибуток,
сплачений

(907)

(809)

12

Грошові кошти отримані/
(сплачені) від операційної
діяльності до змін в
операційних активах та
зобов'язаннях

269 622

37 404

26

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:

13

Чисте
(збільшення)/зменшення
обов'язкових резервів у
Національному банку
України

14

Чисте
(збільшення)/зменшення
торгових цінних паперів

15

Чисте

7
8

11 385

(4 635)

(140 311)

11 290

84 137

313 235
51

(збільшення)/зменшення
коштів в інших банках
16

Чисте
(збільшення)/зменшення
кредитів та заборгованості
клієнтів

9

(205 919)

(170 292)

17

Чисте
(збільшення)/зменшення
інших фінансових активів

12

(44)

(1 184)

18

Чисте
(збільшення)/зменшення
інших активів

13, 14

1 040

435

19

Чисте
збільшення/(зменшення)
коштів банків

15

(105 081)

(316 272)

20

Чисте
збільшення/(зменшення)
коштів клієнтів

16

(8 537)

231 483

21

Чисте
збільшення/(зменшення)
резервів за зобов'язаннями

18

435

461

22

Чисте
збільшення/(зменшення)
інших фінансових
зобов’язань

17, 19

112 900

10 397

23

Чисті грошові кошти, що
отримані/ (використані)
від операційної діяльності

19 627

112 322

24

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у
портфелі банку на продаж

25

Надходження від реалізації
цінних паперів у портфелі
банку на продаж

26

Придбання інвестиційної
нерухомості

27

-

-

-

(5 937)

Надходження від реалізації
інвестиційної нерухомості

-

-

28

Придбання основних засобів 11

(1 931)

(1 286)

29

Надходження від реалізації
основних засобів

-

-

30

Придбання нематеріальних
активів

(241)

(200)

31

Надходження від вибуття
нематеріальних активів

-

-

32

Дивіденди, що отримані

-

-

33

Чисті грошові кошти, що

(2 172)

(7 423)

10

11

52

отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності

34

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Отримання
21
субординованого боргу

60 000

35

Отримання інших залучених
17
коштів

-

-

36

Чисті грошові кошти, що
отримані/ (використані)
від фінансової діяльності

-

60 000

37

Вплив змін офіційного
курсу Національного
банку України на грошові
кошти та їх еквіваленти

(157 075)

680

38

Чисте
збільшення/(зменшення)
грошових коштів та їх
еквівалентів

(139 620)

165 579

39

Грошові кошти та їх
еквіваленти на початок
періоду

257 429

91 850

40

Грошові кошти та їх
еквіваленти на кінець
періоду

117 809

257 429

Затверджено до випуску та підписано
«15» квітня 2015 року
Голова правління

С.Б. Куріленко

Головний бухгалтер

Л.М. Корж

Вик. Ковальова М.В.
тел. 585-06-41

53

