
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ ЗА 2012 РІК 
Шановне товариство! 
Сьогодні мені приємно звітувати про ще один рік діяльності нашої маленької, але сильної, кредитної 

спілки! 
2012 рік став для нашої з вами спільної справи досить неоднозначним: ми разом здобували як і перемоги, 

так і зазнавали поразок. 
До наших досягнень хочеться перш за все віднести початок кредитування спілкою. За рахунок власного 

капіталу було надано 11  кредитів за рік, що в сумі перевищило понад 57 тис. грн.  
Також, варто відмітити, що ми вдало пройшли планову перевірку Нацкомфінпослуг на початку року. Було 

виявлено лише вимушені порушення фінансових нормативів, які ми вчасно усунули до 30.06.2012 року.  
В 2012 році спілку було внесено до Реєстру неприбуткових організацій ДПІ в Шевченківському районні 

м. Києва, що дасть змогу оптимізувати оподаткування доходів спілки.  
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!  
Протягом року в кредитній спілці відбулись і організаційні зміни. До Спостережної ради заступником 

голови було обрано Носенка А. Є., а головою Ревізійної комісії обрано Юзюка О. А. та секретарем – Гетьман 
Ю. В.  

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.  

Важливо відмітити і основні завдання, які потрібно поставити перед усіма органами управління кредитної 
спілки на наступний 2013 рік.  

Першочерговим завданням є отримання ліцензій, що було заплановано ще у 2012 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 2012 РІК 

Шановні члени кредитної спілки «Прибуткова»! 
Минулий рік для ринку фінансових послуг виявився дуже важким. Проте наша кредитна спілка 

незважаючи на це все почала активно долучатись до розвитку кредитного ринку України.  
2012 рік для Правління став першим повним роком його роботи. У звітному році Правління будувало 

роботу виходячи з принципів відповідності кредитної спілки всім вимогам законодавства і 
найоптимальнішого надання якісних послуг своїм членам.  

Протягом року Правління виконувало усі поставленні завдання Загальними зборами та Спостережною 
радою. Зокрема, було покрито збитки, які виникли за підсумками минулих років.  

Загалом перш за все хотілось відмітити головні перемоги спілки, які вдалось досягти завдяки не останній 
ролі Правління. У 2012 році Спілка почала кредитувати своїх членів за рахунок власного капіталу. Загалом за 
рік було надано 11 кредитів на загальну суму 57 500,00 грн. Члени, які брали ці кредити, активно і вчасно їх 
погашали разом із нарахованими процентами. 

Також, хочеться відмітити те, що Спілка в 2012 році отримала сертифікованого із підвищеною 
кваліфікацією бухгалтера. 12 вересня 2012 року було укладено договір на бухгалтерське обслуговування із 
Сєрєбрєнніковою Д. В. і уже 27 вересня вона пройшла підвищення кваліфікації отримавши свідоцтво № 12 
СПК 934316.  

Визначним досягненням є і те, що згідно рішення ДПІ в Шевченківському районі № 52/1530 від 
02.07.2012 наша Спілка була внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій.  

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

У зв’язку з початком кредитування значно покращився і баланс кредитної спілки. Так за підсумками 2012 
року загальна вартість активів склала 39 505,72 грн. порівняно із 1953,95 грн. за підсумками 2011 року. 
Найбільшу частку в активах спілки склали кредити членам – 24 500,00 грн, або 62 % від загальної вартості 
активів. Власний капітал склав 38 985,72 грн., а зобов’язання – 520,00 грн. Також, варто відмітити зростання 



резервного капіталу до 5000,00 грн – понад 15 % від суми зважених активів. Нерозподілений прибуток за 
підсумками року склав 34,77 грн.  

1 липня 2012 року було укладено новий договір оренди нежилого приміщення (№ 01/07/12) із 
Сєрєбрєнніковою Д. В.Також, активно почалась підготовка до впровадження внутрішнього аудиту в спілці, 
який став законодавчою новацією в 2012 році.  

Перелічені заходи призвели до підвищення конкурентоспроможності та ліквідності спілки.  
Головною поразкою спілки стало неотримання ліцензій, на які Правління тричі протягом року подавало 

до Нацкомфінпослуг. Головна причина цього, на нашу думку, небажання Нацкомфінпослуг щодо збільшення 
кількості ліцензованих кредитних спілок в Україні.Тому 2013 рік має таки стати роком отримання ліцензій 
Нацкомфінпослуг кредитною спілкою. Також і надалі нарощуватимемо активи, власний капітал, 
збільшуватимемо прибутки. Сподіваємось, що ми всі разом прикладемо максимум зусиль для подолання усіх 
випробувавсь і уже наступного року звітуватимемо лише тільки про перемоги кредитної спілки.  

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

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ ЗА 2012 РІК 
 
Шановні члени кредитної спілки!  
2012 рік став для кредитної спілки «Прибуткова» фактично стартом її інтенсивної діяльності. Минулого 

року Спілкою було надано перші кредити членам за рахунок власного капіталу.   
Кредитний комітет ухвалив рішення про надання кредитів у 2012 році на загальну суму 57 500,00 грн., з 

них терміном до 3 місяців – 15 500,00 грн. та терміном на 3-12 місяців – 42 000,00 грн. Загалом за рік було 
надано 11 кредитів. Всі зобов’язання за кредитами кредиторами виконувались протягом року вчасно.  

На кінець року сума наданих кредитів, але за якими не наступив строк погашення склала – 24 500,00 грн., 
що складає 62 % від загальної суми активів спілки. Це відповідає нормативу залишку кредитів. 

Загальна сума процентних доходів за підсумками року склали 5 747,80 грн. Всі проценти були вчасно і в 
повній мірі оплачені в касу спілки.  

Також, як вагому роль в діяльності кредитної спілки ми вважаємо участь нашого комітету в розробці 
нових редакцій положення «Про фінансове управління» та «Про фінансові послуги» кредитної спілки 
«Прибуткова» 

Кредитний комітет брав участь у розробці бюджету кредитної спілки на 2013 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..  

На наступний рік ми сподіваємось, що із отриманням ліцензій на діяльність із надання кредитів, 
кредитний комітет і надалі братиме участь в розвитку організації, забезпечуючи ефективну кредитну 
політику.  

 
Розвиваємо кооперативний рух в Україні і надалі!  
Слава Україні!  
 
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 і частина членів 
була переобрана 19 березня 2012 року. У звітному році ревізійною комісією було проведено шість засідань, на 
яких було підтверджено поквартально достовірність звітних даних за 2012 рік, надано згоду на їх подання до 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, перерозподілено обов’язки між членами комісія, 
а, також, затверджено висновок по перевірці за 2011 рік.  

З 21 січня 2013 року по 31 січня 2013 року було проведено планову перевірку фінансово-господарської 
діяльності кредитної спілки «Прибуткова» за 2012 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 2012 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 № 01/07/12 від 01.07.12 із строком дії до 
01.07.13 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. і 12.09.2012 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 2012 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 40 тис. грн. (ця вся сума оборотні активи), з них 
дебіторська заборгованість – 33 тис. грн., а грошові кошти – 7 тис. грн. Загальний приріст активів за рік склав 
1900,00 %. 

Власний капітал склав – 39 тис. грн. Зобов’язання на кінець року становили 1 тис. грн. В 2012 році 
відбулося покриття збитків за рахунок додаткового капіталу. 

Резервний капітал за підсумками року склав 5 тис. грн., порівняно з 2 тис. грн. на початок року. Цей 
приріст відбувся за рахунок розподілу доходу на резервний капітал. 

За підсумками 2012 року загальні доходи склали 8 тис. грн., а чистий нерозподілений дохід – 34,77 грн. 
Також до 30.06.2012 року було усунено порушення нормативів достатності капіталу, суми залишку за 

наданими кредитами членам кредитної спілки та співвідношення доходів до витрат кредитної спілки, які 
виникли за підсумками 2011 року. Таким чином було виконано рекомендацію Ревізійної комісії, яка 
надавалась за підсумками минулорічної перевірки. 

За підсумками 2012 року порушення фінансових нормативів не виявлено.  
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 2012 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. Порушення фінансових нормативів за підсумками року не виявлено. 

 
 


