
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВЛІННЯ ЗА 2016 РІК 

 

Шановні члени кредитної спілки «Прибуткова»! 

 

У 2016 році кредитна спілка «Прибуткова» не відчула на собі потрясінь від негативного стану національної економіки. 

У 2016 році, як і в усі попередні роки з моменту обрання, Правління будувало роботу виходячи з принципів відповідності усім вимогам 

законодавства і найоптимальнішого надання якісних послуг своїм членам. Завдання, поставлені Загальними зборами та Спостережною радою, 

виконанні успішно.  

У 2016 році Спілка продовжувала кредитувати своїх членів за рахунок власного капіталу. За рік було надано, як і минулого року, 8 кредитів. 

Загальна сума наданих кредитів за рахунок власного капіталу у 2016 році на 28,48 % менша, ніж у 2015 році – 29 000,00 грн. (у 2015 році – 40550,00 

грн.). Це пов’язано із зростанням строків кредитування і відповідно уповільнення обігу грошових коштів.  Надходження у вигляді процентних 

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

нарахованими процентами. Розмір процентних доходів у зв’язку зі зменшенням обсягів кредитування знизився до 7953,49 грн. (на 25,84 % порівняно 

із 2015 роком. Тоді доходи становили 10 725,13 грн.). 

Протягом 2016 року Правління вчасно і відповідно до законодавства звітувала про діяльність спілки в Нацкомфінпослуг. Порушень комісією не 

фіксувалось. 

Активи у 2016 році виросли в сукупності до 35045,71 грн. За підсумками року приріст склав 0,28 % - із 34949,39 грн. у 2015 році. 

Зважаючи на зростання активів, загальна структура активів та пасивів вказує на платоспроможність, надійність, ліквідність та 

конкурентноспроможність кредитної спілки «Прибуткова» станом на кінець 2016 року.  

Основна частка в активах – надані кредити, що становлять 23 000,00 грн. або  65,63 %  (в 2015 році – 64,38 %) від вартості активів (34949,38 

грн.). Варто відмітити зростання грошових коштів – до 9045,71 грн. на кінець 2016 року (на 31.12.2015 року було 8 549,39 грн.). 

Пайовий та додатковий капітали протягом року не змінювались і на 31.12.2016 року становили, відповідно, 21556,00 грн. та 5896,95 грн. 

Резервний капітал за рік виріс на 695,61 грн. за рахунок спрямування доходу за підсумками діяльності у 2015 року. 

Інша дебіторська заборгованість за рік скоротилась із 3900 грн. до 3000 грн. У 2017 році заплановано подальше зменшення іншої дебіторської 

заборгованості. 

Головною поразкою, як і минулого року, стало неотримання ліцензій. У 2017 році Спілці обов’язково потрібно буде оформити ліцензію, тому що 

набули чинності нові вимоги до здійснення діяльності кредитним спілками і, відповідно, отримання ліцензій для такої діяльності.   

Сподіваємось, що у 2017 році Спілка продовжуватиме нарощувати капітал і обсяги діяльності зростуть до історичного максимуму.. 

З повагою, 

Голова Правління кредитної спілки «Прибуткова» Власов А. О. 

 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ ЗА 2016 РІК 

Вельмишановні члени кредитної спілки «Прибуткова»! 

Кредитна спілка «Прибуткова» (надалі - Спілка) уже сім років здійснює діяльність на ринку фінансових послуг. Рік, який закінчився, пройшов 

для нашої Спілки на стабільному рівні. Ми продовжували в незначних обсягах, залежно від кількості заявок, кредитувати членів Спілки і отримували 

дохід у вигляді процентних платежів. І незважаючи на недовіру споживачів до ринку фінансових послуг нам вдалось закінчити рік з чистим доходом. 

До наших досягнень у 2016 році варто віднести постійну готовність задовольняти потреби наших клієнтів у фінансових послугах. На всі 

кредитні заявки членами Спілки отримувалась згода і кредити за рахунок власного капіталу їм надавались. У 2016 році надано загалом 8 кредитів, як і 

в 2015 році. Загальна сума наданих кредитів за рік склала 29 000,00 грн., що на 28,48 % менше, ніж минулого року. 

Варто відмітити серед успіхів діяльності Спілки невеликий приріст загального обсягу активів – до 35045,71 грн. (на 0,28 % порівняно з 

закінченням 2015 року). 

Загальна структура активів та пасивів вказує на платоспроможність, надійність, ліквідність та конкурентоспроможність Спілки станом на кінець 

2016 року. 

Попередньо виданні кредити гасились в строк і в повній мірі.  

Протягом року тричі змінювалась особа, яка здійснює бухгалтерський облік. Проте з квітня 2016 року, нарешті, на постійній основі ведення 

бухгалтерського обліку покладено на Юзюка Олександра Анатолійовича, який пройшов відповідно підготовку і має необхідні кваліфікаційні 

характеристики. 

У 2016 році до роботи Спілки не було жодних претензій від Нацкомфінпослуг, ДФС та інших державних контролюючих органів. 

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 в роботі Спілки у 2016 році?  

Перш за все, у 2016 році скоротився загальний дохід та чистий прибуток – до 7953,49 грн. та 96,32 грн. відповідно (у 2015 році – 10725,13 грн. та 

695,61 грн. відповідно.) 

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 2017 рік. Першочерговим є 

завдання щодо отримання ліцензій. Для цього потрібно Спілку підготувати до виконання нових вимог законодавства щодо ліцензування суб’єктів 

господарської діяльності. Важливим завданнями є підтримання прибуткового рівня, збільшення кількості членів, зменшення негативних наслідків 

фінансової кризи. Для цього, сподіваємось, ми усім товариством прикладемо максимум наших зусиль. 

 Бажаю усім у 2017 році фінансового благополуччя та позитивних тенденцій! 

З повагою, 

голова Спостережної ради Д. В. Сєрєбрєнніков!  

 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ ЗА 2016 РІК 

 

Шановне товариство! 

 Рік, що закінчився, кредитна спілка «Прибуткова» (надалі - Спілка) провела на своєму стабільному рівні. Серйозних фінансових проблем чи 

проблем щодо кредитування Спілка у 2016 році не мала. 

 Протягом 2016 року Спілкою надавались кредити членам за рахунок власного капіталу, що не суперечило нормам українського 

законодавства станом на 2016 рік. 

Кредитний комітет ухвалив рішення про надання кредитів у 2016 році на загальну суму 29 000,00 грн., що на 28,48 % менше, ніж у 2015 році 

(тоді загальний обсяг наданих кредитів склав 40 550,00 грн.). Таке зменшення, перш за все, пов’язано із зростанням строків надання кредитів.   

Загалом всі кредити надавались на короткий термін – до 12 місяців. Протягом року повернуто кредитів на суму 28 500,00 грн. Тобто загальний 

залишок наданих кредитів зріс на 500,00 грн. – із 22 500,00 грн. до 23 000,00 грн. Всі зобов’язання за кредитами боржниками виконувались протягом 

року вчасно.  

Надані кредити за рахунок власного капіталу на кінець 2016 року складали основу активів Спілки – 65,63 % (на кінець 2015 року - 64,38 %). 

Друге за величиною значення в структурі активів Спілки становили грошові кошти на банківському рахунку – 25,81 % (на 31.12.2015 року - 24,46 %). 

Порушення нормативів, що стосувались кредитування, на кінець 2016 року не виявлено. Зокрема, на відміну від 2015 року, кредити з великими 

ризиками не перевищили 80 % усього кредитного портфелю Спілки – 73,91 %.  



Обсяги доходів від кредитної діяльності протягом 2016 року скоротились до 7953,49 грн. – на 25,84 % порівняно із 2015 роком. Таке зниження 

пов’язане із  зменшенням загального обсягу кредитування. Проте цього доходу вистачило для підтримання життєдіяльності Спілки протягом 2016 

року. Нерозподілений дохід за підсумками року склав – 96,32 грн. (у 2015 році дохід був більшим – 695,61 грн.) 

Кредитний комітет брав участь у розробці бюджету Спілки на 2017 рік, забезпечивши прогнозування по процентних доходах та витратах.  

За нашими планами у 2017 році, що пов’язано із змінами у ліцензуванні діяльності кредитних спілок, – нарощування обсягів кредитування та 

початок залучення коштів членів Спілки на депозитні рахунки. 

З повагою, голова Кредитного комітету 

Сєрєбрєнніков Денис Вікторович 

 

 

ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ 

СПІЛКИ «ПРИБУТКОВА» ЗА 2016 РІК 

 

Чинний склад Ревізійної комісії обраний Загальними зборами членів кредитної спілки «Прибуткова» 25 березня 2016 року (протокол № 8). У 

2016 році загалом проведено 6 засідань Ревізійної комісії, на яких підтверджувалась достовірність звітних даних, що подавались до Нацкомфінпослуг 

(за 2015 рік, проміжні звітні дані за 2016 рік), обирались керівні органи Ревізійної комісії, погоджено звіт про виконанню бюджету Спілки у 2015 році 

та затверджений план та висновок перевірки діяльності Спілки за 2015 рік. 

Згідно плану, затвердженого протоколом Ревізійної комісії № 32 від 05.01.2017 року, протягом 06.01.2017-16.01.2017 року проведено планову 

перевірку фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «Прибуткова» за 2016 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. У 2016 році у планах було 

затвердити нову редакцію Статуту кредитної спілки, проте дане рішення відклали на 2017 рік. 26 лютого 2016 року затверджено нову редакцію 

Положення «Про фінансове управління кредитної спілки «Прибуткова», яке відповідає усім вимогам українського законодавства. Про усі зміни 

Нацкомфінпослуг повідомлялась вчасно. 

У 2016 році Спілкою двічі укладались нові договори на ведення бухгалтерського обліку: 18.03.2016 року з ФОП Паньків А. В. та 29.04.2016 року 

з ФОП Юзюк О. А.. З 26.12.2016 року Юзюк О. А. виконує обов’язки бухгалтера у штаті за сумісництвом.  

Усі договори укладенні без порушення законодавства.   

У 2016 році укладено 8 нових кредитних договорів, а на кінець року кількість непогашених склала 6 договорів. Погашення попередніх здійснено 

в повному обсязі, проценти виплачувались вчасно. 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 відповідності 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 приміщення № 01/07/13 від 01.07.13. Дію цього договору 01.07.2016 року продовжено до 01.07.2018 

року. 

 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 № 01/07/15 від 01.07.2015 р.). 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 того ж договору позички). 

Користування програмним та технічним забезпеченням здійснювалось протягом 2016 року на основі Регламенту доступу до програмного та 

технічного забезпечення комплексної інформаційної системи, затвердженого наказом голови Правління від 01.02.2013 р. з усіма змінами, які 

приймались у 2014-2016 рр. 

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

продовжено повноваження Правління на рік.  

У 2016 році рішенням Загальних зборів членів спілки затверджено нові склади Спостережної ради та Ревізійної комісії. Так, порівняно з 

минулим складом, замість Карпича В. І. членом Спостережної ради обрано Доровського О. Ю. У Ревізійній комісії Юзюка О. А. замінено на 

Грабового О. А., який і став новим головою Ревізійної комісії. 

Голова Правління – Власов А. О. -  відповідає вимогам Розпорядження Держкомфінпослуг «Про затвердження Професійних вимог до керівників 

та головних бухгалтерів фінансових установ» № 1590 від 13.07.2004 року. У 2017 році Власову О. А. потрібно пройти підвищення кваліфікації.  

Юзюк О. А. теж відповідає вимогам встановленим для головного бухгалтера кредитної спілки. 

На останніх етапах проведено перевірку достовірності фінансової звітності та результатів діяльності Спілки за 2016 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 та 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 за рік різко виросла - із 34 949,39 грн. до 35 045,71  грн.. Основним чинником зростання вартості активів є дещо 

більші обсяги кредитування у 2016 році порівняно із попереднім роком. Кредитної заборгованості Спілка станом на кінець 2016 року немає. 

Обсяг непогашеної іншої дебіторської заборгованості (окрім наданих кредитів) на кінець 2016 року скоротився із 3900,00 грн. до 3 000,00 грн.  

Резервний капітал кредитної спілки на кінець 2016 року складав понад 15 % від активів зважених на ризик – 7496,44 грн. (у 2015 році резервний 

капітал становив 6800,83 грн.)  

Кредитна спілка «Прибуткова» закінчила рік на прибутковому рівні. Нерозподілений дохід за підсумками року становив 96,32 грн.  

За підсумками 2016 року порушення нормативів не виявлено. Протягом року було порушення нормативу прибутковості кредитною спілкою 

«Прибуткова», але до кінця року Правління це порушення усунуло. 

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 внутрішніх документах кредитної спілки «Прибуткова» протягом 2016 року відбулися зміни лише у Положенні «Про фінансове 

управління кредитної спілки «Прибуткова». Це Положення затверджено у новій редакції і зміни відповідають вимогам законодавства. Також 

протягом року у кредитній спілці змінювався головний бухгалтер. Станом на 31.12.2016 року за сумісництвом обов’язки головного бухгалтера 

виконував Юзюк О. А, кваліфікаційні та професійні якості якого відповідають вимогам, які встановленні нормативними актами 

Держкомфінпослуг/Нацкомфінпослуг.  

2016 рік кредитна спілка «Прибуткова» закінчила без порушення нормативів.  

Фінансовий стан кредитної спілки «Прибуткова» сильно не змінився протягом року. Відбувся незначний приріст активів – до 35045,71 

грн. Фінансовий рік спілка закінчила з прибутком 96,32 грн. 

Фінансова звітність та звіт про результати діяльності відображають достовірно у всіх суттєвих аспектах дійсний фінансовий стан 

кредитної спілки та  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 2016 року не виявлено. 

 
 


