
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ ЗА 2011 РІК 
Шановні колеги!  

Звітуємо про завершення першого повного року діяльності кредитної спілки «Прибуткова».  
2011 рік став для нашої з вами спільної справи досить неоднозначним: ми разом здобували як і 

перемоги, так і зазнавали поразок. 
Перш за все найбільшою перемогою є те, що 23 червня 2011 року нашу кредитну спілку було внесено 

до Державного реєстру фінансових установ після декількох невдалих попередніх спроб наприкінці 2010 р. 
та на початку 2011 р. 

Також, у минулому році нам вдалось довести свою правоту в  апеляційному суді проти державної 
податкової інспекції в Печерському районі. Згідно рішення суду, податкову інспекцію було зобов’язано 
внести нашу кредитну спілку в реєстр неприбуткових організацій. 

Звичайно, неможливо було досягти цих успіхів без участі наших членів. Тому хочемо подякувати 
всім, хто брав активну участь у роботі спілки та наших заходах. Щиро вам дякуємо!  

Що не вдалося зробити в минулому році? Ми так і не отримали бажаних ліцензій на здійснення 
діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної на депозитні рахунки та на здійснення 
діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів 
кредитної спілки на депозитні рахунки. Відповідно через це кредитна спілка фактично не здійснювала 
діяльності.  

Протягом року в кредитній спілці відбулись і організаційні зміни. Повністю змінився склад 
Правління. Новим головою Правління було обрано Власова А. О., а іншими членами – Чаплієва В. І. та 
Чаплієву Т. І.. Також, зміни торкнулись складу Кредитного комітету: замість Бєлого О. С. та Буряк О. А. 
його членами було обрано Власова А. О. та Чаплієва В. І. Сподіваємось, що ці зміни позитивно вплинуть на 
діяльність кредитної спілки в 2012 р. 

Важливо відмітити і основні завдання, які потрібно поставити перед усіма органами управління 
кредитної спілки на наступний 2012 рік.  

Першочерговим завданням є отримання ліцензій, що було заплановано ще у 2011 році. Також, 
надзвичайно важливим завданнями є вихід на прибутковий рівень, збільшення кількості членів, зменшення 
негативних наслідків фінансової кризи. Для цього Спостережна рада та інші органи управління кредитної 
спілки «Прибуткова» докладуть максимум зусиль! 

Завершуючи звіт, хочемо побажати всім здоров’я, успіхів та можливості втілити плани в життя, в тому 
числі, за допомогою послуг нашої організації.  
З повагою, 
голова Спостережної ради Д. В. Сєрєбрєнніков!  
 
 
 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВЛІННЯ ЗА 2011 РІК 
Шановні члени кредитної спілки «Прибуткова»! 
2011 став для Правління роком змін. І ці зміни були в прямому значенні, тому що чинний склад 

Правління був сформований на засіданні Спостережної ради 5 грудня 2011 року, а приступив до виконання 
обов’язків з 6 грудня. 

Проте як і попереднє, так і теперішнє Правління у звітному періоді будувало роботу виходячи з 
принципів відповідності кредитної спілки всім вимогам законодавства і найоптимальнішого надання 
якісних послуг своїм членам.  

Найбільшою перемогою кредитної спілки звітного року варто назвати внесення її до Державного 
реєстру фінансових установ 23 червня 2011 року.  

Протягом року Правління вчасно і відповідно до законодавства звітувала про діяльність спілки в 
Держфінпослуг. 

Щодо фінансової звітності спілки, то варто відмітити, що на кінець року активи спілки склали 
1953,95 грн. (за рік виросли на 54,13 грн.). Такий низький показник зумовлений тим, що у зв’язку з 
відсутністю ліцензій кредитна спілка фактично не могла здійснювати діяльність. Нажаль, протягом року 
кредитна спілка збільшила обсяг непокритих збитків із 24 646,56 грн. до 25 410,05 грн. 

Для забезпечення стабільності роботи кредитної спілки 26 грудня 2011 року було пролонговано 
поворотну фінансову позику від Сєрєбрєннікова Д. В. до 29 лютого 2012 року. 

7 грудня звітного року було укладено новий договір на надання послуг із ведення бухгалтерського 
обліку із фізичною особою-підприємцем Паньків А. В. строком на 1 рік. 



1 квітня 2011 року було пролонговано до 08 квітня 2012 року договір № 94 КС на поставку 
програмного забезпечення. Протягом року спеціалізована комп’ютерна  програма «Кредитна спілка 
Professional» підтримувалась у належному стані. 

1 липня 2011 року було укладено договори оренди нежилого приміщення (№ 01/07) та позички 
майна (01/07/11) із Сєрєбрєннікової Д. В. 

Новий голова Правління пройшов підвищення кваліфікації за програмою підвищення кваліфікації 
керівників кредитних спілок і отримав свідоцтво Про підвищення кваліфікації 02 грудня 2011 року. Також, 
його було призначено 13 грудня відповідальним працівником за здійснення фінансового моніторингу.  

Разом із формуванням нового складу правління було затверджено нові посадові інструкції та 
внесено зміни до Регламенту доступу до програмного забезпечення.  

В наступному році перед нами стоять серйозні випробовування у вигляді боротьби з Держфінпослуг 
за отримання ліцензій, проходження планової перевірки, нарощування капіталу та активів кредитної спілки. 
Сподіваємось, що ми всі разом прикладемо максимум зусиль для подолання згідністю цих випробувавсь і 
уже наступного року ми звітуватимемо лише тільки про перемоги нашої кредитної спілки.  

Слава Україні!  
З повагою, 
Голова Правління кредитна спілка Прибуткова Власов А. О. 

 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ ЗА 2011 РІК 
 
Шановні члени кредитної спілки!  
 
У 2011 році участь кредитного комітету в діяльності кредитної спілки була незначною. Це було пов’язано із 

відсутністю в нашого об’єднання  основних ліцензій, зокрема на здійснення діяльності з надання фінансових 
кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.  

Проте як вагому роль в діяльності кредитної спілки ми вважаємо участь нашого комітету в розробці умов 
залучення коштів на депозитні рахунки та умов надання кредитів членам кредитної спілки, які були 
затвердженні протоколом № 7 засідання Спостережної ради від 05 грудня 2011 року.  

Також, кредитний комітет брав участь у розробці бюджету кредитної спілки на 2012 рік, забезпечивши 
прогнозування по процентних доходах та витратах. Окрім того на долю кредитного комітету лягла розробка 
статей кошторису кредитної спілки по витратах пов’язаних із залученням коштів. Кошторис та бюджет  
кредитної спілки на 2012 рік були затвердженні протоколом Спостережної ради № 8 від 28 грудня 2011 року.  

 
На наступний рік ми сподіваємось, що із отриманням ліцензій на діяльність із надання кредитів, кредитний 

комітет по максимуму долучиться до розвитку організації, максимізуючи її прибутки, платоспроможність та 
ліквідність. 

 
Віримо в нашу кредитну спілку!  
Віримо в кредитний кооперативний рух в Україні!  
Віримо в Україну! 
 
 
З повагою, голова Кредитного комітету 
Сєрєбрєнніков Денис Вікторович  
 

ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ  ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2011 РІК 
 
Ревізійна комісія у складі 3-х осіб була обрана загальними зборами 23 березня 2010 року. У звітному 

році ревізійною комісією було проведено два засідання, на яких було затверджено достовірність звітних 
даних за ІІ та ІІІ квартали 2011 року та надано згоду на їх подання до Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг. 

З 28 січня 2012 року по 06 лютого 2012 року було проведено планову перевірку фінансово-
господарської діяльності кредитної спілки «Прибуткова» за 2011 рік. 

На першому етапі перевірки було встановлено, що статут, внутрішні положення та посадові інструкції 
відповідають нормам законодавства України про кредитні спілки. Учасники Спілки, зокрема органи 
управління, дотримувались їх в повній мірі протягом 2011 року. 



Також, на першому етапі було здійснено перевірку дотримання вимог до засобів безпеки, технічного 
обладнання та приміщення. Ревізійна комісія дійшла висновку, що кредитна спілка «Прибуткова» повністю  
дотримується вищезазначених вимог. Так, Спілка розміщена у житловому приміщенні загальною площею 
6,9 кв.м. за адресою: оф.112, буд. 119-121, вул. Саксаганського, м. Київ, орендованою у фізичної особи 
Сєрєбрєннікової Д. В. згідно договору оренди нежилого приміщення № 01/07 від 01.07.11 із строком дії до 
01.07.12 р. Охорона приміщення здійснюється на основі договору № 1089-Д об/2008/Печ від 01.05.08 р. 
Спілка має окреме приміщення для розташування каси, в якому наявний сейф для зберігання грошей 
(договір позички № 01/07/11). Також, Спілка забезпечена одним персональним комп’ютером та джерелами 
безперебійного живлення, має вихід до мережі Інтернет, забезпечена одним принтером 
(принтер/факс/сканер) та забезпечена одним телефоном (все це на основі договору позички № 01/07/11 від 
01.07.11 р.).  

Користування програмним та технічним забезпеченням здійснюється на основі Регламенту доступу до 
програмного та технічного забезпечення комплексної інформаційної системи затвердженого 09.04.2010 р. та 
зі змінами від 13.12.2011 р.  

На другому етапі було перевірено дотримання вимог щодо формування органів управління Спілки. 
Перевірка підтвердила, що формування органів управління відбулося у відповідності зі статутом, 
внутрішніми положеннями та законодавством України. Зокрема голова Правління та особа, яка забезпечує 
ведення бухгалтерського обліку відповідають нормам Положення  Про затвердження професійних вимог до 
керівників та головних бухгалтерів фінансових установ затвердженого розпорядженням Держфінпослуг № 
1590 від 13.07.2004 р.  

На третьому заключному етапі було проведено перевірку достовірності фінансової звітності та 
результатів діяльності кредитної спілки за 2011 р. та здійснено перевірку дотримання Спілкою фінансових 
нормативів.  

На нашу думку, фінансова звітність та звіт про результати діяльності відображають достовірно у всіх 
суттєвих аспектах дійсний фінансовий стан кредитної спілки і  інформацію у них викладено у відповідності 
з нормативними вимогами  до організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та  прийнятої 
облікової політики.  

Загальна сума активів за підсумками року склала 2 тис. грн. (ця вся сума оборотні активи). Власний 
капітал був від’ємний і склав – 24 тис. грн. Зобов’язання становили на  кінець року 26 тис. грн. 

За підсумками 2011 року загальні нерозподілені збитки склали 26 тис. грн.  
Через такі негативні показники в балансі, на кінець 2011 року кредитна спілка порушила 3 фінансових 

нормативи: 
1) норматив достатності капіталу: капітал до зобов’язань становив менше 10 % (-92,5 %); 
2) сума залишку за наданими кредитами членам кредитної спілки становить менше 60 % від суми 

активів збільшених на суму фактично сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених 
позичок (0%); 

3) співвідношення доходів до витрат кредитної спілки за підсумками фінансового року менше 100 % 
(-2960,6 %) 

Для усунення негативних наслідків для Спілки ревізійна комісія рекомендує усунути порушення цих 
фінансових нормативів протягом першого півріччя 2012 року. 

Згідно частини 2 статті 22 Закону України "Про кредитні спілки" достовірність річної звітності 
кредитної спілки має бути підтверджена висновком Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська 
фірма “РАДА Лтд”, що здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, згідно Рішення Аудиторської Палати України від 18.05.2001 № 101, 
строком дії з 18.05.2001р. до 31.03.2016р., а також свідоцтв про внесення у Реєстр аудиторів, що можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових організацій, виданих Державною комісією з регулювання 
ринків фінансових послуг України, в особі Маслової С. М. та Лобова П. І. 

 
Отже, у кредитній спілці «Прибуткова» протягом 2011 року статут, внутрішні положення та 

посадові інструкції відповідали нормам законодавства України про кредитні спілки і усі учасники їх 

дотримувались. Також, в кредитній спілці забезпечено виконання вимог щодо приміщення, безпеки та 

охорони, технічного забезпечення в повній мірі. 

Органи управління кредитної спілки були сформовані у відповідності до законодавства та 

внутрішніх нормативних актів. 

Фінансова звітність та звіт про результати діяльності Спілки є достовірними та 

відображають фактичний фінансовий стан. Під час перевірки було виявлено порушення трьох 
фінансових нормативів Спілкою, які необхідно усунути найближчим часом. 


