
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ ЗА 2014 РІК 

Шановні члени кредитної спілки «Прибуткова»! 

Завершився черговий рік діяльності нашої з Вами спільної справи! Він був надзвичайно складним через зовнішні 

фактори. 

Проте в цьому році все ж таки варто виділити ряд досягнень. 

До наших досягнень хочеться, перш за все, віднести постійний механізм кредитування. За рік знову ж надано 10 

кредитів, попередні гасились в строк і в повній мірі. Завдяки процентним надходженням Спілка закінчила рік без 

збитків. 

Варто відмітити, що цього річ Спілка не підпала під перевірку Нацкомфінпослуг. 

Протягом року оновлено договірну базу з особою, яка здійснює бухгалтерський облік. 

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!  

Якими ж були недоліки 2014 року? Це перш за все невпевненість у нашому Завтра, пов’язаному із агресією щодо 

Батьківщини. 

Спілка так і не отримала 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 Спілки на 

наступний 2015 рік. Першочерговим завданням є отримання ліцензій. Зараз Правління активно готує нові пакети 

документів для отримання цих дозвільних документів. Важливим завданнями є підтримання прибуткового рівня, 

збільшення кількості членів, зменшення негативних наслідків фінансової кризи. Для цього, сподіваємось, ми усім 

товариством прикладемо максимум нашиз зусиль. Завершуючи звіт, хочемо побажати всім миру та злагоди, зростання 

особистих доходів, а, також, зміцнення національної грошової одиниці! 

 

Слава Україні! 

 

З повагою, 

голова Спостережної ради Д. В. Сєрєбрєнніков!  

 

 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВЛІННЯ ЗА 2014 РІК 

Дорогі друзі! 

 

2014 рік для нашої з Вами Батьківщини вийшов занадто складним. В важких умовах перебувала економіка 

країни. Проте, незважаючи на все, фінансовий стан Спілки за підсумками року вдалось зберегти на досить високому 

рівні. 

У звітному році Правління будувало роботу виходячи з принципів відповідності усім вимогам законодавства і 

найоптимальнішого надання якісних послуг своїм членам.  

Протягом року Правління виконувало поставленні завдання Загальними зборами та Спостережною радою. 

Такі дії призвели до закінчення фінансового року на прибутковому рівні (хоча, на жаль, цей прибуток є незначним) і 

відсутності скарг на діяльність Правління зі сторони членів Спілки, інших органів управління чи Нацкомфінпослуг. 

У 2014 році Спілка продовжувала кредитувати своїх членів за рахунок власного капіталу. За рік було надано 

10 кредитів на загальну суму 44 000,00 грн. (на 800 грн. більше, ніж попереднього року). Негативних тенденцій щодо 

погашення кредитів не прослідковувалось. Надходження у вигляді процентних платежів використовувались для 

здійснення поточної діяльності спілки. Члени, які брали ці кредити, активно і вчасно їх погашали разом із 

нарахованими процентами. Розмір процентних доходів зріс до 12 299,32 грн (порівняно з 2013 роком на 10,8 %). 

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

Нацкомфінпослуг. Порушень комісією не фіксувалось. 

Обсяг активів протягом року зріс на 4 047,34 грн. – до 43 894,22 грн. Проте негативних фактом можна 

визначити, що такий приріст став в основному не за рахунок власного капіталу, а через зростання зобов’язань перед 

членами Спілки. Власний капітал за 2014 рік також збільшився – із 39846,88 у 2013 році до 40 636,78 грн. у 2014 році. 

Загальна структура активів та пасивів вказує на платоспроможність, надійність, ліквідність та 

конкурентноспроможність кредитної спілки «Прибуткова». Основна частка в активах – надані кредити, що становлять 

82,01 % (в 2013 році – 77,04 %) від вартості активів (36 000,00 грн.). Грошові активи в сумі протягом року зменшились, 

що повязано із зростанням загального обсягу наданих кредитів на кінець року. 

Пайовий та додатковий капітал протягом 2014 року не змінились. Резервний капітал було наповнено до 

6 544,93 грн. на кінець 2014 року для підтримання необхідних нормативів. Прибуток спілки за підсумками року склав 

139,90 грн. 

У 2014 році Голова правління пройшов підвищення кваліфікації і як керівник Спілки і як особа відповідальна 

за фінансовий моніторинг. 

Перелічені заходи призвели до підвищення конкурентоспроможності та ліквідності Спілки. 

Головною поразкою, як і минулого року, стало неотримання ліцензій. Плануємо, що 2015 рік має таки стати 

роком отримання ліцензій Нацкомфінпослуг нашою 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 нашої Спілки. 

Все буде добре! Борімось і поборемо! 

З повагою, 

Голова Правління кредитна спілка Прибуткова Власов А. О.  

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ ЗА 2014 РІК 

 

Шановні члени кредитної спілки «Прибуткова»! 

 

 2014 рік для нас усіх став роком неймовірних випробувань. Революція Гідності, пробудження патріотизму, 

зовнішня агресія, падіння курсу національної валюти позначились на нашій свідомості та наших достатках. Проте які б 

випробування не були, це все нас лише єднає і робить сильнішими. 

 Протягом року Спілкою надавались кредити, що допомагали забезпечувати фінансовими ресурсами діяльність 

Спілки та допомагали дотримуватись фінансових нормативів встановлених Уповноваженим органом державної влади. 

Кредитний комітет ухвалив рішення про надання кредитів у 2014 році на загальну суму 44 000,00 грн. Це всі 

були кредити терміном від 3 до 12 місяців. Протягом року повернуто кредитів на суму 38 700,00 грн. Загальний 

залишок наданих кредитів зріс до 36 000,00 грн. (на кінець 2013 року цей показник склав 30 700,00 грн.) Всі 

зобов’язання за кредитами кредиторами виконувались протягом року вчасно.  

Надані кредити за рахунок власного капіталу на кінець 2014 року складали основу активів Спілки – 82,01 %. 

Дохідність кредитів за рік виросла. Якщо у 2013 році отримано 11 101,98 грн. процентних доходів, то у 2014 

році – 12 299,32 грн. Цей дохід дозволив забезпечувати житєдіяльність Спілки протягом року. 

Кредитний комітет брав участь у розробці бюджету Спілки на 2015 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.  

Сподіваємось, що 2015 рік буде роком економічного зростання нашої країни і разом піднесення в діяльності 

Спілки.  А Кредитний комітет в свою чергу і надалі братиме участь в розвитку організації, забезпечуючи ефективну 

кредитну політику. 

 

Слава Україні! 

 

З повагою, голова Кредитного комітету 

Сєрєбрєнніков Денис Вікторович 

 

ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ  ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» ЗА 2014 РІК 

 

Чинний склад Ревізійної комісії обраний Загальними зборами членів кредитної спілки «Прибуткова» 12 квітня 

2013 року. У 2014 році загалом проведено 5 засідань Ревізійної комісії, на яких підтверджувалась достовірність звітних 

даних, що подавались до Нацкомфінпослуг та затверджений висновок щодо перевірки діяльності Спілки за 2013 рік. 

Згідно плану затвердженого протоколом Ревізійної комісії № 21 від 05.01.2015 року протягом 09.01.2015-

22.01.2015 року проведено планову перевірку фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «Прибуткова» за 

2014 рік. 

Перевірка проводилась у 5 етапів, протягом яких перевірено усю діяльність Спілки. 6 етапом було складання 

висновку ревізійної комісії. 

Під час огляду та дослідження документації, що забезпечує організаційний процес діяльності Спілки та 

дотримання її учасниками Спілки, перевірено стан ведення, збереження та дотримання внутрішніх документів, 

господарських та кредитних договорів. Зміни до Статуту протягом року не вносились. Серед внутрішніх положень 

затверджено положення про Службу внутрішнього аудиту, яке відповідає вимогам Нацкомфінпослуг. 

Про всі зміни Спілкою вчасно повідомлено Нацкомфінпослуг. 

У 2014 році Спілкою укладено дві додаткові угоди з особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку. 

Цими угодами змінено реквізити Виконавця, а також пролонговано термін надання послуг. 

Ці додаткові угоди укладенні без порушення законодавства, порівняно з попередніми договорами не містять 

суттєвих змін. Оплата за бухгалтерські послуги не здійснена лише за останній квартал 2014 року. 

Протягом 2014 року укладено 10 кредитних договорів. Погашення попередніх здійснено в повному обсязі. 

Жоден з позичальників не мав кредитів, які б перевищували 20 % капіталу Спілки. 

На другому етапі проведено 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 № 01/07/13 від 01.07.13 із строком дії до 01.07.15 р. Охорона приміщення 

здійснюється на основі договору № 1089-Д об/2008/Печ від 01.05.08 р. Спілка має відокремлене приміщення для 

розташування каси, в якому наявний сейф для зберігання грошей (договір позички № 01/07). 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 від 01.07.13 р.). 

Користування програмним та технічним забезпеченням здійснювалось протягом 2014 року на основі Регламенту 

доступу до програмного та технічного забезпечення комплексної інформаційної системи, затвердженого наказом 

голови Правління від 01.02.2013 р. 

Під час перевірки дотримання порядку формування органів управління Спілки порушень, також, не виявлено. 

Спостережною радою відповідно продовжено повноваження Кредитного комітету ще на три роки та повноваження 

Правління на рік. Спостережна рада та Ревізійна комісія змін протягом 2014 року не зазнали. 

Голова Правління та особа, яка здійснює бухгалтерський облік, відповідають вимогам Розпорядження 

Держкомфінпослуг «Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових 

установ» № 1590 від 13.07.2004 року. Вони своєчасно пройшли підвищення кваліфікації. 

На останніх етапах проведено перевірку достовірності фінансової звітності та результатів діяльності Спілки за 

2014 р. та дотримання 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 вартість активів спілки зросла на 10,15 % - до 43 894,22 грн. із 39 846,88 грн.. Основним чинником 

приросту стало зростання зобов’язань – до 3 257,44 грн. Власний капітал збільшився із 39 846,88 грн. до 40 636,78 грн. 

Обсяг непогашеної дебіторської заборгованості на кінець 2014 року становив 6 300,00 грн.  

Резервний капітал кредитної спілки на кінець 2014 року був до внесений і складав понад 15 % від активів 

зважених на ризик.  

Кредитна спілка «Прибуткова» закінчила рік на прибутковому рівні. Нерозподілений дохід за підсумками року 

становив 139,90 грн. Обсяг доходів збільшився до 12 299,34 грн. (у 2013 році – 11 101,98 грн.) 

За підсумками 2014 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 

було визначено Загальними зборами членів Спілки. 

Отже, у кредитній спілці «Прибуткова» протягом 2014 року затверджено лише одне нове внутрішнє 

положення – Про Службу внутрішнього аудиту. Цей документ відповідає нормам українського законодавства, 

яке регулює проведення внутрішнього аудиту в фінансовій установі.  

Органи управління у своїй діяльності дотримувались внутрішніх документів, про усі зміни у них 

повідомляли Нацкомфінпослуг та інші державні органи.  

2014 рік кредитна спілка «Прибуткова» закінчила без порушення фінансових нормативів, на прибутковому 

рівні та із приростом загальної вартості активів на понад 10 %. 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 

Перевіркою порушення законодавства та внутрішніх документів Спілки протягом 2014 року не виявлено. 

 

 


