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3BrT HE3AAE)KHO|O AyAI4TOPA
rrpo pisuy SiuarrcoBy geitnicru

Kpe4zmroi cuirrxra uTepe6oBl.rrD 3a piK, rrlo 3aKiHtrr4Bc.:r 31 rpy4nr 2OI8
poKy

d4,pecar

3analrni e6opu Kpe,qrzrHoi cnia,xrz uTepe6oenro, KepirrruqrBo, Haqionanrrra rovrici.a,

rqo sA,ificHroe Aep)KaBHe peryAroBaHHs y c$epi pznxie $inancoeux rroclyf.

Ssir qoAo ayg,rrTy {inancoBoi gpirnocri

,\gnrca

Mrz npoeer*r ay4:art $irrancoeoi ssirrrocti Kpe4,zrrroi cnizrxra nTepe6oanxu (roA

eAPnOy 24633603, vricqesnaxoA:KeHHs: 48100, TepnonirrbcbKa o6zr.,

Tepe6oenancrxzfi p-n, vricro Tepe6oBns, Bylr4rr,s Ceeepusa Har.*rr,aitxa, 6y4,znox 8,

oS. (xe. 2), ,tlo AoAaerbcs, :rKa BKlrorrae 6arrarrc (seit npo Siuancoeufi ctan) craHoM

na 31 rpyAHs 2078 poKy, eeir npo SiHaHcoei pesynrtatz (eei:r npo cyrq/rrnafi 4oxi4) sa

2OI8 pir, eeir npo pyx fporrroBr4x xounis ta gsir rpo Blacnufi xanira^L sa pix, u1o

saKiH.rraecs Ha 3a3Har{eHy Aar\ir, etucttrzrit BI4KAaA cyTTeBr4x o6niroszx uonirrax ra inuri

flo.rrcHroBanrni npzvrirxz.

Ha Har[y ,qrMr(y, SinaHcona geirHicru Kpe.4nnroi cuirrxrz uTepe6oensu, ilro

Ao.q,aerbcs, ei4,o6paxcae ,qocroeipno e ycix cyrreBr-rx acueKTax Qinancoezfi craH

ui4,npzervrcrBa Ha 31 fpyAHs 2Ol8 po4y, fioro $inarrcoei peeylrratI.r i rpouroei

noroK1a ea pix, ulo saxiHrrr4Bcs 3a3HarreHoro Aaroro, ei,4noei4,Ho Ao Mi:xrrapoAHl4x

craHAaprie SiHancoeoi seitHocli (MCO3).

Ocruoeq dne du*ttcu 
t

Mu upoe euz aypirzl eiAnoeiAno Ao Mixcrapo4uxx craHAaprie ay4raty (MCA) m

Mero4z.rHr4x peKovren4aqifi qoAo inQopvraqii, axa crocyerbcs. aywlry sa 2018 pix

cy6'exrie rocfioAaproBaHHs, HarArrA 3a flr<vIwvr s4,ificrrroe Haqxorvr$innoc.,ryr

(3areepgpxeHe Poeuop.rrAlKeHHirvr Hauxolrr$irrnocnyr 26.O2.2019 potry No 257). Haruy

eiAnoeiAa rnicm eni.qHo 3 rllrMur craHAapraMlr BHKAaAeHo B poe4iai

uBi4noei4alsnicrt ayAurropa 3a ay1vrr $inancoaoi ssirHocrio Haruoro eeiry. Mz e

HegaAex(HHMH no ni4,nourennro Ao ui.4upuervrcrBa sri4,no 3 Ko4excovr ervlKvr

npo$ecifinux 6lxrarrrepie Pa,qrz e rvri:xnapoAHllx craHAaprie elurz 4aa 6yxnarrrepie

(nKo4,exc PMCEBT) , Td erurrur.rMrr Br4MoraMI-I, rqo 3acrocoByrorbcs B Yrpaini ,q,o
Harrrofo ay1v:ry Sinaucoeoi gsitrocti, a raKo)K Br4KoHaAr4 iruui ern'*ri o6oe'gsxz

eiAuoeiAHo Ao rIHx BrzMor ra Ko,4ercy PMCEB. Mrz eeilKaeMo, ilIo orpr4vrani :e.a:lz'vr
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,qoKa3r4 e Aocrarniuz i r:pufirrarHnMr4 AA-Er Br4KopT4crarrHs 'ix 

sx ocHoBr.r AA.s rrauroi
AyMKH.

Ktttoqoei rtun awH^fl. agdutng

Knro.roei nHTaHHtI ayAizry - qe unraHH.fr, rqo Ha Harrre upo$ecifiHe cyIXeHHrr,
Wrtra Hafi6iasur Bax<ArzBrzrvrz" ui4 rrac Haruoro ayArzrry @inarrcoeoi seirHocri 3a
noto.rnrzfi nepio,i1. IIi rrr4TanrHsr po3rns,qalr4cb HaMra B KoHTeKcri MCA 7OL
nfloei,4ovrneHlrrr inSoprvraqii 3 KlrorroBux rrr4TaHb aywrry B eeiri He3ale)KHoro
ayAuTopan ta MsroAT4rrHrax peKoMeHAarrifi qoAo iH$oprvraqii, sxa crocyerbcs ay4r,ry
3a 2OI8 pix cy6'exrie focuo.qaproBaHHrr, Harl.s,q 3a rrKvrlolvr sg,iftcHroe
Haqxovr$iHnocnyr (3areep4pxene Poenopx,4p*<eHHrrM Haqxorvr$irrnocnyr 26.02.2019
poKy No 257).

B pe3ylbrari ay4wry $irrarrcoeoi geirHocri Mvr .4ifiurzrz Ao BHcHoBr(y npo
ei4cyrHicrb Klror{oBrzx nr4Ta:o'b aywrry B KoHTeKcri HassaHux Br4ule HopMarr,rBHrax
,qor<5rvrenrie.

Iuuta inQopnaqi-e.
Ssir trpo Ea,4aHEs BueBuegocri rqo/4o pi.ruux gsirsux AaEEx xpe,q,ugoi
cuirrxu

YnpaeniHc:sx;zrir nepcoHal Hece ei.4noei,4anrnictr sa inuqr iuSopvraqiro rqo,4o
pi.rnax geitHlrx Aanlvrx Kpe4,ratnoi cnilxtz, gxi cKlaA,arorbcs ni4nprzervrcrBoM
ei4noei4,uo Ao Poenopa4pxenns Ns I77 ftep>xaerroi xol,ricii 3 pery rcBaHHir prznrie

$inarrcoeux rroclyr Yxpainz r.iry 25.l2.2OO3 poKy oflpo 3arBepA:KeHHrr llopa4r<y
cKAanaHHE Ta rroAaHHs seirHocri KpeAurrHHMra cuirrxanvrn ra o6'eAnanrrzvrz
KpeALITHI4MH cninxavrrz Ao Haqiouaannoi xovricii, rqo e4,ificnroe Aep)KaBHe
peryAroBaHHfr y cQepi pznrie QinaHconux uoclyrn Ta rrr4HHoro 3aKoHoAaBcrBa
Yrpainz ea 2018 pir y cxna,4i:

o 3aralnna inSoprvraqi.:r npo KpeAkrnry cninr<y [4,o4,atox No1);

o 3eirr-ri,qani upo $inaHcoBy 4,isnnnicrb KpeAHTHoi cniaxra [4,o4,aror Ns2);

o 3eirui AaHi rrpo cK aA axrraeie rarracvrBie xpe.qlrtnoi cuizrxrz @,o4a:rox No3);

o 3eirHi Aani ilpo AoxoAH Ta BHTparH KpeAr4THoi cniaxz @,o4,arox No4);

. 3eirHi 4arri upo po3pilryHox neo6xi.qHoi cyMH p€epBy ga6esue.reHHs noKpT-rrrs
BTpar ei,q nenoeepHeHr4x uo3r4rroK KpeALITHoi cnirrxrz (;to.qarox NoS);

o 3eifi{i AaHi rrpo KpeAr-rtry 4,ixnrnicru KpeAHTHoi cuirrxra [Il,o4,atox No6);

o 3eitri AaHi rpo 3a Jrqeni xorur:,z. r.ig ropuAurr{Hr-rx oci6 @o,qa:ror No7);

o 3eirrri Aani flpo ,qianrHicru ei4,oxpeurreHux ni4pos4iaie KpeArrTHoi cniaxz

flo4,arox No8);
. 3eirHi Aaui ilroAo eAiftcHeHHfr Kpe,qHTHI-rMuI cnilKaMur onepaqifi ig eHecKaMz

(exna,qarvru) vurenie KpeAr4THoi cuiarv Ha Aerro3znri pa:grurxz Po.qarox No9).

Harua AyMKa rqoAo Sinancoeoi seirHocri He noruuproerbc.rr Ha innry
in$oprvraqiro (seimri aani) Ta Mr.d He po6avro Br4cHoBoK s 6y4r-axarvr pienervr
BrreBHeHocri rqo4o rr,iei inuroi in$opnrar1ii.
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Y ee'asry 3 HarrrrzM ayAr4ToM $inancoeoi seirHocri, nanuoro ei,4uoei.qanrnicrro e

osHafioturz:rucs 3 inruoro inSopvraqiero (seitnrzvrz,4arrzrvrn) Ta rrpn rlborvry pogrl:rlryrrz,
ura icHye cyrreBa neei4noeiarricru vri:x inuroro in$oprvraqiero (seimrzurz 4,aHzrvr) i
$inarrcoeoro gsitnicrro a6o rraurzMuT 3HaHHirMr4, orpnMaHkrMra ni4 vac ayAfrry, a6o.rz
qs iu$opnraqis BHDA.aAa€ TaKoro, ulo rvricruru cyrreBe BHKpr4BAeHHir qiei irruroi
in$opvraqii, Mvr eo6oe'ssaHi noei4,orvrr4Tr rrpo qefi Saxr. Mra ne B:,zrfrBvrr\z raKux
Saxrie, axi norpi6no 6yrro 6 exruo.rrzrkT Ao seiry.

Bi,q,uosiAa,rrsicrr yupaslriucbxoro rrepcoEalry :ra rEx,
safisurrlprMn rroBEoBarKeEErME, sa QirancoBy gsirnicrr

lIOrO Ea"4,rll'eEo

Ynpaea,incrxuft ilepcoHal Hece siAuoeiAalrnicru 3a cKAaAaHHir ra .qocroeiprre
rroAaHHsI Sinancoeoi eeirHocri y eiAnosiAnocri Ao MC<D3 Ta 3a rar(y cucrevry
erqlrpirurrboro KoHTpoAro, sKy ynpaenincrrlrfi uepconal Bu3Harrae no:rpi6Horo 44a
Toro, u1o6 ea6ffirrerruTr4 cKAaAaHHTI $inarrcoeoi seirHocri, rqo rre rvricrrzrb cJi"rreBzx
BHKpHBAeHb BHacli4ox uraxpaft cre a a6o uovrr-rnxra.

llpra cKAaAaHHi Sinaucoeoi seirHocti 5mpaeninctxvrit repcoHal Hece
ei.4noei4anrnicG 3a BH3HaqeHHrr 3AaTHocTi Kpe.qzftroi cnirrxra frpoAoBxq/BaTH cBoro
.qia-nrrrictr rra 6esnepeperrifi ocrroei, po3r(pr4Barorrkr, Ae rre 3acrocoBaHo, rnTaHrrrr, rrlo
crocylorbcs 6esnepepsrrocri 4ixzrrnocti, Ta Br4r(opr4croByro.ru npunyqeHHs rrpo
6eanepepsnicru ,qia.,rrHocri sr ocHoBH 44a 6yxralTepcbKoro o6urirry, orpirvr ezuag,xie,
Konur 5mpaenincst*tit nepcoHal a6o rrlalrye nirei4yea:rz Kpe4utny cnizrrry -v:vr

fipr{ilIzHarrz,4ianrHicru, a6o rre Mae irrruux pealbHr4x albrepHarrzB TTForvry.
Ti, xoro ge^irreno nafieuilIrzMla floBHoBax<eHHfl:nr;ur, Hecyrb eiAnoei.qanrnicm sa

HarAsA 3a rrpoqecorvr SinarrcoBoro eeiryeanna Kpe4,umroi cniarrz.

Biauopiz,aarsierr aygEropa sa ayAur Siuancosoi gsirsocri

Hauroro Meroro € orpaMaHHfr o6fpyHroeaHoi eneenenocri, tqo $inaucoea
seirHictr e qholnry ne rvricrurb cyrreBofo Br4KpI4BAeHHir erracni4or uraxpaficrBa rru

rroMHAKrz, Ta cKAaAaHHs seiry ayAzTopa, rqo uicrzru Harry AyMKy. O6lpynroBaHa
suesHeHic,r e BHcoKr4M pienervr eueauenocri, rrpore He rapaHTye, u1o aywrr,
ilpoBeAeHrafi ei4,noei.qno ,qo MCA, 3aB)qAr4 r;vrr.Bzrrb c5rrreBe BHKprrBAeHHs, Kolra BoHo
icnye. BaxprenneHHs Mox(yrb 6yru pe3ylbraroM rxaxpaficrea a6o uovrur*<vr; Bour.r
BBa)Karorbcs cyrreBraMu, sKulo oKpeMo a6o B c5rrgruHocri, sK o6rpynroBaHo
o.rirryemca, BoHr.r Mo>r(yrb BrrAHBarH Ha eronovri.rrri piurennr Kopr.rcryBavie, il{o
nprafivrarorbcs Ha ocnori qiei Sinancoeoi seirHocri.

Bvxorryro.rrn ay4vrr eiAnoeiAHo Ao BHMor MCA, Mr.r Br,rKopr4croeyervr6
npoSecifiHe cyAx(eHHs ra npoSecifiI:vtir cKenrurlr43M fiporsroM ycbofo saBAaHHs 3
ayA?ITy. Kpinr roro, Mr4:

- i4enru$irryeuo ra orlinroeMo pr,r3raKn cyrr€Boro BLrr(pHBAeHH.rr $iuauconoi
seillrocri enacni,4or uraxpaficrea sv TToMLIAKH, pospo6rrseivro fi BraKorrycMo
ayAaTopcrri npoqe,qrpkr y eiAnoeiAr na rli pvrzvrKkr, a raKox< orpr.IlvryeMo ay4vrropcrri

AoKa3H, ulo e ,qocrarr+iMrz Ta npzfinx:rwvr:lavl ,q,As BkrKopLIcraHHfI 
'ix gx ocHoBI4 AAg

nauroi lU/MKt4;
- orpkTrvryeMo poeyrvrinna saxoAis en5npirunroro KoHTpoAIo, ilIo crocyrorbcrr

ay4arry, A -s po3po6xv ayAr4TopcbKax npoqe,qyp, ari 6 si4noeiA,arrra o6craBHHaM, a He

AAs BkrcloBleHrrs ,q/MKr{ rrloAo e$ertunnocti c?rcreMr4 nrryrpirunbofo KoHTpoAro
- oqinroevro upzfinarnictr 3acrocoBanTvrx o6rrixoerax noairr,tx Ta

o6rpynroeaHiclr o6niroeux oqinox i si4uoei,ryrlrx po3Kpratris inQoprvraqii, spo6neHzx
ynpaenirrcbKaM nepcoH€lloM ;
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- AoxoA?IMo BHcHoBrqy II'loAo npHftHsITHocTi BHKopHcTaHlur JmpaBAiHcbKHM

lrepcoHaAoM rrpnflyrrleHHs rrpo 6esnepepenic'rr ,qisnrrrocri .flK ocHoBH Flts.
6yxranrepcbKofo o6rrirry ra Ha ocnosi orpr.rMaHvrx ay4vrropcbKr{x Aoxasie po6rzvro
BHcHoBoK, .rz icnye cyrreBa HeBr43Harreniqrr qoAo no.q,ift a6o Srrvroe, axi nocraezrrr-r 6
ni,4 snavnra ft cyrvtriB Mox<Arzeicrr rounanrii npoAoBx(Hrrz 6eenepepBuy .qisnsnictr ;

- oqinroeuo 3afalbHe noAaHHfI, crpyKTypy ra eldict $inancoeoi seirHoqri
BKArorrHo 3 po3KpldTTstu iu$opvraqii, a raKor{< Te, rr}I rloKa3ye Sinancoea ssirHicrt
onepaqii Ta uo4,ii, tqo noxna,qeHi a ocHoBy ii cKAaAaHHrr, TaK, rqo6 Aocsrr.ru
,qocroeipHoro ei4o6pa:reHu5r.

Hauri BHcHoBKH fpyrrryrorbc.sl Ha ayAuTopcbKkrx ,q,oKa3ax, orpzMaHlrx Ao Aarr4
Harxoro seiTy ayAnTopa.

Mu uoei,4orvrzraervro rHM, Koro rra,ninerro rrafieraugavrra noBHoBa)KeHHgM?r,
in$oprvraqiro npo 3arrlaHoBanlzir o6csr i .rac npoBe,q,eHHs ayAlarry ra cyrreei
ay4raropcrxi pe3ylbrarn, BKnroqarorru 6y4r-axi sna.rHi rreAonixz crzcreMu
err5rtpiurrboro KoHTpoAro, ezseneHi HaMH ni4 .rac ayAvrry.

Seim t4odo euJnoe intuux so;rcofloilo,equ'x I ttopnamuewux o;rcmie

3 vrsroro $opnryeaHrra npo$ecifinoro cy4)KeHrrrr ra BHcAoBAeHH.fr .qyMKH lrtroAo
AorpHMaHr{iI SiHarrcoeoro ycraHoBoro rrono)KeHb 3aKoHoAaBrrHx ra HopMarHBHrzx
axtie, MH po3rAsHyAH Hacr5mui [uTTaHHrr, 3oKpeMa:
1. flpotarovr 2Ol8 poKy cy6'exrolvr rocrroAaproBaHHsr .qorprarvrani BvMorH 3axorry
Yxpatnn aflpo xpe4,rarHi cninxra, iltroAo Sopuynanna (arvriHz) nafioeoro xanirany.
2. Brztnor:,r. illoAo Sina:rcoelrx HopManureie ra Kpurepiie axocri cuc-revrz ynpaeainrra
BcraHoBleni llono)KeHHsM npo $inancoai HopMarvez 4iaurrrrocri Ta KpuTepii axocti
cuIcreMpl 5rnpaelinna KpeArarHux cninor ra o6'e4,narrrax KpeAHTHrax cnirrox
(3areepgpreno Posnopa4preHHirM .I{,ep>xaenoi xorvricii 3 peryAroBaHHir prznxie

Qinancoezx roclyr Yxpainz 16.01 .2OO4 No 7). llpa poeraa4,i Tlr,orc rrr4TuruHs
ayAkrropr4 p:ifii:;.w Ao BHcHoBKy, qo KpeAurrHa cninxa nTepe6oerurr AorpzMyBalacs
BHMor floloxcenHsr rrpo $inancoei noprvrarvrBvr Alsuurocri Ta Kprzrepii axocri cvcrervrrz
ynpaerrinHir r<peAHTHr4x cnirror t.a o6'eAnanvrx KpeAHTHHx cnilox uporsroM 2018
poKy.
3. Kpe,4nnra cniaxa Ha,qae xaienty ecrc Heo6xi4Hy in$opvraqirc siA,uoai4no lo cr.t2
3arorry npo Sinarrcoei noczryrll Ta posrvriugre in$opuaqiro, nzsHarreHy n.l cr.I2 ra
cr.L2r 3arorry ilpo Sinarrcoei noclyrz, Hd BAacHoMy ee6-cafiri (ee6-cropinqi)
(http:/ /terebovlya.naksu.org), a raro)K Aorpurvryerbcs nlloao>renHfr rrpo po3KpHTTs

$inarrcoeuMu ycraHoBaMu in$oprvraqii B 3afalbHoAocr5mrrifi in$opvrauifinifi 6ael
AaHHx npo $iHancoei ycranoez ra Ha ee6-cafirax (ee6-cropiurax) $inancoezx
ycrauoBD (eri4,no po3rropsA3<eHHir Hauionanrnoi xorvricii, qo e.qificnroe Aepx<aBHe
peryAroBaHHsr y c$epi pranxie $inaHcoer4x noclyr Ns 825 eia 19.04.2016 p.).
Kpeg,a:rua cniara ea6esuevye axryaa*ricru Br4ulesa3Ha.renoi inSoprvraqii rrrl.rrxoM
BeAeHHs x(ypHaly o6nir<y onepaqifi, BkrKouaHlrx sa AofloMororo npofpaMHoro
ga6esile.reHHs i rexnorrori.+rrax gaco6ie c]mpoBoA:{<eHHrr ne6-cafiry (ee6-ctopiuxur)
cuizrru (a nanepoBoMy a6o enertpoHuorvry rurna4i), siAoa4ocri gxoro vricrgtl AaHi npo
r{ac, Aary, 3vricr in$opvraqii (eMiH 4o inSopvraqii) ra npiseaule, ivr'x ra rro 6amroei
oco6u, sKa po3Micrurna in$oplnraqiro (enecna sMiuz 4o in@opuaqir) na se6-cafiri (ee6-
mopiuqi) Sinancoeoi yctanoera.
4. Kpe4,vrHa cnirrxa poevriuqre errytpimri npaezna HaAaHHfI Sinarrcoeux rroclyr Ha
BlaclroMy ee6-cafiri (ee6-cropinqi) ne nigniure HacryrrHoro po6ovoro 4,na nicna Aarvr
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Ha6paHHs HHMLr rrr4HHocri is sasHa.reHHrrM raxoi Aarvr,3oKpeMa qe e flozrox<eHHs rrpo
SinaHcoei nocnyrz KpeAHTHoi cnizrxlz uTepe6oenso.
5. Kpe4ratna cuinxa nporsroivr 2018 poKy ,q,orpr4rvryBalacs BraMor crami 1O 3axorry
upo $inarrcoei uocnyrz qoAo nprzfinama piurenr y paei ron$rrixry irmepecie ni,4 uac
BHHHKHeHHa raKzx erana,4rie.
6. Biauoei.qnisrr npravrirqenr, y sr<Hx g4,ificnroetscs SiHancoeoro ycraHoBoro
o6czryroeyBaHH.s xrrienrie (cuo>xrzea.rie), AocryrrHocri ang oci6 g inearri.qnicrro ra
inrurzx rvranorvro6inbHr4x fpyn HacelerrHrr eiAuoeiAHo Ao Aep)KaBHHx 6y4inerunr4x HopM,
rrpaBral i cran4aprie, ,4orcyMeHTalbHo ui.4reep4;xeno SaxiBr{eM 3 nr4TaHb rexrri.nroro
o6cre>rennx 6y4ieelb ra cflopyA (OO[I flacrro A.M.), sriyrir Mae KBaliSixaqifinrzft
ceprzSirar (cepis AE No O0O585 Bl,q 3I.O7.2OI2 p.).
(Diuancosorc ycraHoBoro in$opvraqia npo )rMoBrz AocryrrHocri nprzuirqenrra,q,ng oci6 s

ineani4rrictro Ta inruux vrarrovro6ir$nzx fpyfi Hace^eHHsr posvrirqena y vricqi,
AocryrlHo\dy A s eisyarrrnoro cuprzfi Hirrrs xrrienrorvr (cnoxcaeavevr) .
7. Kpe,4zrHoro cuiaxolo He BHeceHa irrSopvraqir upo cnoi ei,4oxpeuneni ninpos.qizrrz
Ao eArzHoro Aep)KaBHofo peecrpy ropHAkTrrHurx oci6, Sieu.*rzx oci6 - ni4nprzervrqie ra
rpoMe^cbKux Sopvryeaus ra Ao .(ep:xaeHoro peecrpy $inancoezx ycranoB
ei,qnoei4no ,4,o BHMof, ycraHoBAeHHx poe4,inovr XVII llono)KeHHs No 41 y ee'asrry s rx
ei.qcyrnicrro.
8. IlpuvrirqeHHs, Ae rrpoBaAr4Tbcs Ai-snrnictr ro HanaHHro $inarrcoezx floclyr,
3HaxoAuTbc.a 3a vricqeerraxoA)KeHHsM KpeAr4THoi cuiaxz, sKvrlol Sinycrarroea eozro,4ie
na npaei BlacHocri i e orpeMurM Hex<rzrAoBHM rrpraMirqenHavr g o6vrex<eunM AocryrroM.

Qinarrcosoro ycraHoBolo sa6esuevyerbcs s6epirarrna rpo[roBr4x KoilrriB i
,4orgrrvreHrie ra na-ssrricru neo6xi.qnrax saco6ie 6esueKrz (eoxpervra cefi$rz Ar\s.
s6epiraHna rporrroBzx xoru:ris, oxopoHr{y carrrarrisaqiro ra/a6o ei.qnoei.qny oxopony),
Ta AoTpHMaHHs 3ar(oHoAaBc-TBa lqoAo rorisxoeHx poepa:grurxir, ycTaHoBAeHkTx
Ilocranroeoro HEY Ns 637 ra llocran-roBoro HBy Ns 21O.
9. Kpe,4rzrnoro cuiarolo Aorpzlvryrorbcs o6vre:reHHs rrloAo c5nvriulenns rrpoBa,q3<eHH.fl
era4ie rocnoAapcrroi ,qianrnocti, ycranoBleul4x [yHKToM 37 Aiqenailrraux yrvroe No
913, poe4inorvr 2 llonox<enns Ns 1515.
10. Kpe.qrznra cninxa BKnroqae y AorCIBopl{ ilpo Ha/r:aHHs Sirrancoerax uoclyr
o6os'ssroBe rroculaHHs Ha Br{yrpiurni rrpaBklla HaAaHHir Qinanconux uocnyf.
1 1. Kpe,qrznra cniaxa AorpuMyerbc"s anyrpirurrix nono>xeHb, rrepenix ta Br.rMoftT Ao
.gKHx BzsHarreHo llepenixorvr Ns 116.
12. Kpe4lnna cniara Mae o6zriroey ra peecrpyroqy cucreMr4 (nporparvtre
ga6esue.reHHs ra cueuialbHe rexrri.rne o6^tag,naHna), gri ei4noei.4arotr BHMoI€LM,
ycraHoBAeHIaM Bzvroravrz Ns 4122, i nepe46arrarorb BeAeHHs o6nirry onepaqifi 3
HaAaHrriI $inarrcoer.rx noclyf cflo)r(HBaqaM Ta rroAaHlrrr geitHocri ab
H aqrolur$iHuocayr - AKC oTlp6o6alauc',.
13. Kpe.qzmra cuinxa ui.q vac rtpuftuarta vzrenia 4,o ceoei cniaxz AorprzMyerbcs
o3HaKH rrleHcrBa, Br43uarrenoi ii craryroM ei.quoei.qrro Ao ctarefi 6, 7 3axoHy fipo
cuirrxra (.rneHavru KpeAr4THoi cnirrxra e oco6z, gri uocrifino npoxczBarorb na repzropii
Tepnoninrcrxoi o6rracri) .
14. Kpe4ranra cnima cKlrrKae saralrHi s6opz y crpoKn, uepeg,6aveHi craryroM
KpeAuTTHoi cninxn, ale He pi4ure ni:x oAzn pa3 Ha pir, s Aorpr4MaHHrrM BHMon crarri
14 3axony npo cuirrxra (y 2O18 poqi - 26 xnirss.2OlS p., ilporoxoa No 21).
15. Kpe4,zrrra cni^trra Aorpr4Myerbcs npaBr4l 3aAJrqeHHs eHecxis (nxaaaie) .rrrenis

KpeAHTHoi cnirrra Ha Aeno3ra:rni pdgrnKr4, BH3HarreHHx Posuops,q)KeHHsrvr Ns 821.
16. Kpe4rz:rnoro cuirrxoro pdexprara in$opivraqis uloAo A:Kepe^ Sopr',ryear*ra
3aAJ IeHHx xorutie, irrurrax ni:r BHecKr{ (exnaaz) .rnenie KpeAHTHoi cui,rrz Ha
Aeilo3r.rrHi porynrur B ToMy vracni, galfreHr4x ri,q ropzAkrrrHzx oci6 s eeirHr-rx AaHT4x 3a
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2018 pix, sorpeMa B AoAarrcy Ns 7. B nprx x(e po3Kpura inSoprvraqir qoAo aKTHBHHx
onepaqifi, ue nor'a3auax s fi $inancoBoro,qianrnicrro.
17. Kpe4,w:rHa cniaxa Aorpr4rvryerbcs Br4Mor 3aKoHoAaBcrBa rqoAo $opluqreanna
p€epBy cytvrnienr-rx 6oprin ra pe3epBy sa6esne.reHHrr rroKpr4TTs BTpar eiA
HerroBepHeHr-Tx flo3urlor(, st<vtit e pegepBaMvr, rqo Soprrryerbcs sriAHo 3 BurMof€lMt4
Mbrcrapo.4nzx ctanqaprie SinaHconoi geimroqri y 3e'x3r<y ie gner{inerrngvr

(srvrerrurenHsM Kopzcnocri) axrzeie erracrriAor peaaieaqii xpe,4urHoro pH3HKy.

Posdiil 3 rlntui ene.frtet+mtr.D

Ocrosni sinoruocri upo ayAETopa

Hafirvrerryeanrrra:

flpuaanre ni,qnpraevrcreo "Ay4,uropcbKa $iprvra "3axi.qayg,z:r" (*oA eAPnOy 33539238).

MicqesHaxo42reHna:

46024, YrpaiHa, u. Teprrouinr, nyur. lenepaaa TapnaecbKoro, 23 npulol.Tl;

:rea./$arc: +38 0352 511941; www.zahidaudit.te.ua; e-mail: zahidaudit@ukr.net

CeiAorlreo rpo BueceHrrfr Ao peec-rpy cy6'ex:rin ayAr4TopcbKoi,qis^EHoc-ri: Ns 3620 ei,q 3O veperra 2005
poKy, po3Airr "Cy6'exrlr ayAlrTopcrxoi 4,i.saruoc'ri, gri rvranoru rrpaBo rrpoBoAr4Tr4 o6os'ggroeufi ay4vr

Sinancoeoi gsirHocri".

CeiaoqrBo rrpo eiguoeiAHicrb cr4creMr4 KoHTpoAro gxocri: Ns 0692 griArro Piurenng Ayg,uropcrxoi
rr€rlarr4 Yxparna No 34614 eix25.O5.2017 pory.

Ceiaortreo rpo BKAroqeHHrr Ao peec"rpy ayALrropcbxnx $ipu ra ayAr4Topie, axi Moxq/Tb [poBoAr4Tr.I
ayAr.rropcbKi nepeeipxlr QinaHcoerax ycr€r.HoB Ns 0038, Br{AaHe eiAuosiArro Ao po3rropsA>r(euHir
Haqr<orvr$irruocAyr rlit O4.O7.2O13 porry Ns 2088 c-rpoKoM nri 3 04.O7.201,3 no 23.04.2020 pp.

Ocnosri siAoruocri rrpo rrpeAEruy cuiary:

rlosna EagBa Kpe4zrrra cniaxa "Tepe6oBA.fl "

KoA sa €APIIOY 24633603

Micrre gEaxoArrreEEr 3a
KOATIry

6125010100
48100, Yxpaina, Tepuouiarcrxa 06zr., rvr. Tepe6oena, ayrr.
Casepr,rna Haanrearira, 6yn. 8, xs. 2

Teae{or ({axcf (03551) 2-29-46

E-mail terebovly262@ukr.net

Brz,u,q,isarsocri sa KBE4
64.92 Inuri eu4,n KpeArrryBaHHg

64.19 Inrui err4,z rporrroBorlc [ocepeAHr{rlTBa

Cniaoqrso rpo llepxaBEy peecrparriro KrpEAEtrEoi oco6z: I

ceprs A00
EOMEP 555162
3auzc s €AP r 637 120 0000 000307

AATA 20 l0s I LeeT

opraE
Tepe6oenancrxa pafiorna Aepx<aBHa a4Ivrinicrpaqia
TepHonizrrcrxoi o6nacti

CsiAoqrso npo pe€crpaq,lrc Qiuaacoao'i ycrauoaz:

.4ara Pimexur 30l03l2OO4
EoMep pirueaua 225
peecrpaq,ifissfi EoMep 14100108
cepir csiAoqrsa KC
EoMep csiltoqrsa 66

ro,q, &irascogoi ycragoBE I 4

.{,eprrarrzfi opran ,Il,ep>xaena xorvricig 3 peryAroBannn pxnxie @iHarrcoevx rroclyr



Alq,erslf, ga g.4lficrerEs .4igassogd rperumoi cullrr Eo garrJrrreEEro grgecrtn {nxaaniul
traeris rDe.q,gTgo'i gglrrrr Ea,a,errogETtrl oa:nrsxg:

Eouep pluerra L47T
.Eara plmerus 3010612016
crpor,u,li Heo6Mexrel{ufi

Alrrerglx Ea sAtleregE .qifiaggocd rpe,ctrro'i cularz s Ea.qaEEE $karconzx rpeArdr oa
paxJrsor sa.aJzqerEx xomd.a, rplu arecrta {nxaa.atsf 'raerls rpe,4,urro'i crlaru ra.qeuogrrsl
DE.]METE:

Eoilep plmeraa 1472
rgra plmernr 30.06.2016
crpor.qii Heo6uexerrnfi
opraE Hardonaa*ra xouicig, ulo aAificnpe Aepx(aBre pery^roBanrm y

cdreoi ollnris drirraxcosra( rroclvr
Klrrrrlcrr slAoxperuaeusx
ui-u,oos.uiais o

Bl,qoruocrl rrpo yruogE Aonosopy rrpo EpoBeAeEE ayAETy:

Aoiusip Np 14@fI siA 31 :KoBrHrr 2O18 por<y.

Ilapmxepoy sa,edo;rrrr.fl. s agduntg,
fles4,Jtezrcrtozo qgaumapa e :

ayJ[trrop

Cepru$ixar ayArrropa

Cepia A Ns 003872 11425lo6l1999

Jfrpexrop UII <Ays,Eropcbra {tpua
n3axl,cayarrrr, ayAErop

Ceprxsixar ayArrropa

Cepi:r A Ns 004506 e;rs26l0l/2OO1

A.u,peca ayrETopa

46024, Yxpairra, u. Tepnonirrr, eyl. fexeparra TapnascLKoro, 23, npuu. 77.

Aara ayArrlnopcBrono BEeEoBry

27 rrrororo 2O19 por<y.

,f,rcoao e ueit selm

Co6q6 B.M.

Caarox B.e.

k

ffi

ffi
3539238



AoAatox I
Ao Haqiona.rmnoro rroJroxeHrrr (crangapry) 6yxranrepcrroro

o6riry l "3arannni slnr{oru 4o i[irianconoi:rirnoc'ri",
3aTBep,DKer{oro HaKa3oM MuncT€pcTBa q}maucrr yrpall*r

ri4 7 rnororo 2013 p. N 73

llignpraer"rcrno
Tepr.rropix

KpeAr.rtra cnfuiKa "Tepe6oulr "

Oprauisaqiftno-npaBoBa ([opua rocuoAaproB€rHr{t

Bnr exonouiqHoi AirrBHocrr

CepeAm ninrxicrs npaqianmin I

AApeca, rerredog 48100, TepHonimcrra o6r., u. Tepe6osflt, nyr. Cenepmra Haar.raaftra, 6y,q.8" KB.2; (03551) 22946
OquHHrIr rnaipy: THc. rpH. 6es Aecrflcosoro 3HaKa (orpir,,r pGAUry IV 3niry npo rlinancoai pesynrraru (3riry npo
cyrcyrruut aoxia) (Sopua N 2), rpouroni noKa3ur.rKn rKoro HaBoArrrct B rpr{Brrrx s roniftrcarvl,r)
Crcn4geno (spo6rau,r uo3HaqKy "v" y rignori4uifi rcniturqi):
3a noJroxeHrrfirfl.r (crangaprarrrr,r) 6yxrarrepcEKoro o6riry
sa uixHapo.4uruH crarrAapraMra rpiuauconoi ssiTHoc'ri

EAJTAHC (3Brr rrPO @rHArrCOBr,rfr CTArr)
Ha 31 rpyAHfl 2018 porcy

iDopua N I KoAsa AKYA

.{a'ra (pir, lricaqr, .rncno
KOltr4

2 o 1 e l  o l  I  o l

24633603
6125010100

92s
64.92:64.L9

6

saC,{PIIOY
gaKOATYY

saKOII<D|
saKBE{

1801001

I. Heo6oporni arrunu

rlinanconi insecrnqii:

II. Odoporui arrrrBrr

3a6oproBaHicrb 3a pGpaxyHKaMI,I:



I portrl Ta lx 9KBBaJIeHTT{ 165 r204 1377
OT1BKA r66 tt2 108

Paxrnrrr.r s 6aHrax 167 1092 1269
Srmarlr uaft6ymix neDioniB 170
lnuri o6oporni armsu 190
Vcsoro sa nos.triroru Il l l95

III. Heo6oporni arrlrnn, yrpuuynani,qJrq npoAarrry, Ta rpyrru wrOyrrr 1200

Earanc 1300 ::::l:::::::::::i:::i::::4756:::::l::::i:i:i:::::::i:i

I. Blacnr.rfr rcanirar
JapeecrposaHr,rft (naft oslrft) r<aniran 1400 10 l l
Kaniran y aoouiHKax 1405 429 388
Iloaan<oslui xauiran 1410 l l t2
Peeepswili raniran l4t5 1410 t472
Fleoosnonirermft nDH6vroK (nenorou'rrai s6rror) t420 98 1 3 1
Heoruaqerud raniran 1425
Brurysegrili raniran 1430
Ycroro 3a lro3.rliJroM I 1495 1958 ffitA

II. [onrocrporosi co6ontflsauuq i ra6esue.reHHf,

Bi,qorposeHi no4arrconi 3o6os'rgassr 1500
Ilosrocroorosi rpe.rurur 6anris l5 r0
lnrui-aosroqrDoKoBi 3o6oB'r3aunt l 5 l 5

I[osroqrpoKosi sa6esneqengt 1520
Llinrose ibinanowannq r525
Ycroro sa posairoM Il 1595 : :  . 0 ,.:0

III. Iloroqni lodon'ssanns i sa6esueqenHq
Koporrocrporcosi rpe,{I,rru 6amis 1600
llorovua rpe,rynopcrra sa6oprosaHicrr sa:

,{oBrocrpoKoBlrlall so6os'rsaHHrMr.r 1610
TOBapI{, pOOOTLT, UOCJryrul 1615 I 0
po3pa,xynK€rM H s 6rogSerorr,r t620 J t0
V TOMV TI}ICJII 3 TIO]IATKV HA NDUOVTOK t62l 7
po3pixyHKirl\{rr gi crpaxyBarilu 1625

DO3DTU(VI{KAMI{ 3 OIIJIATN TIDAUI 1630
lloroqni ga6egue.reHHt 1660 1 5 1 128
Iloxoan uaft6yurix reDioniB 1665

Inrui noroqni 3o6oB'r3aHH{ 1690 2653 2933
Vcroro ra posainoM III 1695 tr.:::.iii.iiiiiii..i'ii..ZS0s...li:iiii...i...i.i'''..

lV. 3o6ostssaHHfl, IloBrfl3aIri r neo6oporHrrMrr tKTrtBtMrre

yrphuynannMrr AJItr flpoAaxcy, Ta rpynaMrr an6yrra
1700

Eananc ,l#\* lDOO
'::::] ]:::.:5s'85

Kepianur

fonornr.rft 6yxrar

'Busraaaemrcge

,6#r%$
iN"?2,. \i\'"
l i l i _"*Wt,, tlr*
ltl; .,"tr't,,*ry4ar- .f,/p,

'  ,z*
:t11

Illaxopina C.B.

Kosanr.ryK O.II.

opzaHort suKoHaeuoi eradu, u4o peanbye depceaeuy nottimuxy y cibepiqh#z



flignpr,rer'lcrno Kpegr.rrnacninxa"Tepe6onnr"
Aara (pir<, naicnp, wrcno)

sa C.4PIIOY
(uafoieuyam)

3BIT IrPO OTHAHCOBI PE3yJIbTATr4 (3BIT IrPO Clrn4rrrr4rl AOXIA)
sa 2018 pir

(Dopnra N 2

I. @IIIAHCOBI PE3YJTbTATU

Koa sa AKYA

rr. cvKvrrHtrfrloxrl

r{rac-rlfr aoxia eig pearisaqii ryo.q}nqii (ronapir, po6ir, nocnyr) 2000 ts66 1299
So6isapriuru pea,rirouauoi npoayxaii (rorapin, po6ir, nocnyr) 2050 ( 502 413

Baronsfi:

upz6yrox 2090 L064 886
s6nror 2095 (

hmi onepaqifu 4oxo4z 2120 98 7 1

A,(MiHicrpaflBni nu:rparlr 2130 (  1100 ( 922 )
}aloaru na g6w 2150 )
.Hrrr1 onepaq[4H1 Br{rpaTr-r 2180 ( 123 ) 148

DiHaHcos[ft pe3yJrbrar nig onepaqiftuoi AiqJrruocri:

nou6l'ron 2190
36I{roK 2195 ,61 ) Lt}

{oxi4 ni,{ yqacri n xanirani 2200
Lmi dilrancosi noxo.uu 2220 l 0 l t73
kilri aoxoar.r 2240 0 5
Dinancori srrDarr.r 22s0
Brparu ni/I yracri n xanirzuri 2255 (
kuri nu:rparu 2270 ) (
(DinaHcoufift p$yJrbrar Ao orroAarKyBaHIrq:

npu6yrox 2290 ,t0 5

s6rrrox 2295 ( )
Brrparu (aoxtl) : noAarry na npz6yror 2300 7

llpra6yrox (s6mox) ni,q nprrnuenoi Ai.srr'Hocri nicnt orroAarKyBitHrul 2305

{ucruft Qiuauconufi peyJrbrar:

uou6vror 2350 t3
36I{roK 2355 ( )

{ooqiHra (yqiHra) neo6opormo< arrrcin 2400

{oouirnca $.qirxa) $inanconrx incrpyverrrin 2405

Harormueni rypconi pisruqi 2410
llacma irmoro cyK].mroro AoxoAy acoqifioBaur.D( ra cnirmruot niAnpueucrn 2415

fiilrul}I C]T(ymfltrr AOXIA 2445

Iuurnft cyxynunI aoxiA ao onoaarxyBaHHfl 2450 0 ,,,,i,0

llogaror na npz6yror, nor'.rsarufr I irtrrrnt cyryrnuru Aoxo.qoM 2455

Innrnfi cyxynuufi aoxia nicrq ouoAarryBannfl 2460 ,,,,0 ,0

Cyrynnufi aoxia (cynra prarin 2350' 2355 ra 2460) 2465 3t 5



trI. EJIEMEHTU OIIEPAItrfiITID( BtrTPAT

IV. PO3PAXYHOK ITOKA3HtrKIB IIPIIEYTKOBOCTI AKIUfr



lli4npueucreo Kpegurnacninxa"Tepe6ouru"
,{ara (pix, uic4r, wmo)

gaCAPIIOV

(Ea6{eHyBdu)

3BIT IIPO PYX IPOIOBI,D( KOIIITIB (3A [PflMI4M METOAOM)
sa 2018 pir

@opMa N 3 KoA 3a ,4{YA l- I so 1 004 |

I. Pyx nonrir y peeymrari onepaqifixoigirunocri

Peui:aqii npo4mqii (rompin, po6ir,

y ToMy wcJtr no.qaTKy Ha AoAaHy BapTlcTb

Ha.o<oprero si,{ ai.{comir ga earumaMu KorrriB Ha trmorytrx

Brrpauamrr na onnary:
Toeapb (po6ir, noclyr)

II. Pyx xourrir y pey.rrrari iHnecrurtifiuoiaisrnHocri
Ha.q<oaxesm ei,{ peafisaqii:

m. Pyx ItoilriB y peey.rurari tpiuancosoiAiqmHocri

qflcrnfi pyx rpouos[x roruris la rniruufi

Bruus snrigu sa:norHtrx KvDciB Ha 3aJrlrmoK KomiB

Illaxopiua C.B.

Koeanb.r,( O.fI.

Kepinnnr

clfr



Ilignpr.rerr,rcr:ro Kpe4nrna cninra "Tepe6oam"

.{ara (pir, uic;rqr,, unclo)

sa C,IIPIOY

l-*-Koro4 I
@
| 24633603 |

I r8oroo5 I

(naftueryamm)

3BIT IIPO BJIACI{Ufr KAIIITAJI
ea 2018 pix

OoprraN4 Ko,qga.KV.4

r{ucrnfi npu6yror (s6n-
rox) ra :niruufi nepiog

Hrrr[u cyKyrrHrrrr Aoxu 3a

PosnoAi..r npu6yrny:

Blrnnaru BJracHrKtM

Buryrenng qacrKr{ B
r<anirari

lnuri grrlinx s ranirani

PasoM silriu y ranira,ri

Kepinnun ())--*' lllaxopiua C.B.

Kora;rruyr O.II.fonogsuf ur'-TfE:



 

Примітки до фінансової звітності згідно з МСФЗ за 2018 рік 

 

(в тисячах грн., якщо не зазначено інше) 

 

1 Основна діяльність 

Основні відомості 

Повна назва  Кредитна спілка "Теребовля" 

Код за ЄДРПОУ 24633603 

Місце знаходження за КОАТУУ 

6125010100 

48100, Україна, Тернопільська обл.,   

м. Теребовля, вулиця Саверина Наливайка, будинок 8 кв. 2 

Телефон (факс) (03551) 2-29-46 

E-mail, WWW Terebovly262@ukr.net; 

Види діяльності за КВЕД 
64.92 

Інші види кредитування 

 

Кредитна спілка " Теребовля " (далі – Спілка або КС " Теребовля ") зареєстрована 20.05.1997 року. 

30.03.2004 року Спілка внесена Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) до реєстру 

фінансових установ. 

Спілка здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством, включаючи Закон України № 2908-III "Про кредитні спілки" від 
20.12.2001 року, Закон України № 2664-III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 року 

та інші нормативні акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – 

Нацкомфінпослуг). 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних 

засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових 

внесків членів кредитної спілки. 

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:  

� приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;  

� надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати 
кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх 

власності.;  

� залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі;  

� виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;  

� розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами 

громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим 
органом, та паї кооперативних банків;  

� залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно 

для надання кредитів своїм членам;  

� надає кредити іншим кредитним спілкам;  

� виступає членом платіжних систем;  

� оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;  

� провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.  

Провадження кредитною спілкою іншої діяльності, не допускається.  

Спілка є членом Національної асоціації кредитних спілок та Української об’єднаної кредитної спілки. 

На звітну дату Спілка не має відокремлених підрозділів. 

Станом на 31.12.2018року 100% пайового капіталу Спілки володіли фізичні особи. Оскільки кредитна спілка є організацією,що заснована 

на кооперативних засадах, то усі члени кредитної спілки мають рівні права, в тому числі у разі голосування на загальних зборах, незалежно 
від розміру пайових та інших внесків. 

Таблиця 1.1 

Члени кредитної спілки 31.12.2017  31.12.2018  

Кількість членів кредитної спілки 2024  2114  

 

Валюта подання 

Цю фінансову звітність подано в тисячах гривень. 

 

2 Операційне середовище 
Протягом 2018 року в Україні відбувались політичні та економічні зміни, які впливали на діяльність фінансового ринку. Стабільність 

економіки України значною мірою залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної, фіскальної 

та правової систем, а також економіки в цілому. Представлена фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо 
можливого впливу умов здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Кредитної спілки. Майбутні умови здійснення 

діяльності можуть відрізнятися від оцінок керівництва.  

 



Сьогодні розвиток фінансового сектору економіки відбувається в умовах фінансової нестабільності, недосконалості законодавства, 

зниження платоспроможності та довіри населення до фінансово-кредитних установ. Майбутній напрямок і наслідки вдосконалення 
їхнього функціонування на фінансовому ринку наразі невідомі. 

 

 

3 Основа складання фінансової звітності 
На виконання вимог ст.12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», фінансова звітність Кредитної 

спілки станом на 31.12.2018 р., була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ), 

затверджених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.  
 

За всі попередні періоди, крім року, що закінчився 31 грудня 2015  року, Кредитна спілка складала фінансову звітність відповідно до 

національних положень бухгалтерського обліку (надалі – П(С)БО). Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, є 
першою фінансовою звітністю Кредитної спілки, складеною за МСФЗ.   

 

4 Основні положення облікової політики 
Далі наведено основні принципи облікової політики, що були застосовані під час підготовки цієї фінансової звітності. Ці принципи 
облікової політики застосовувалися послідовно до всіх періодів. 

Фінансові інструменти 

Фінансовий інструмент – це будь-який контракт, який приводить до фінансового активу одного суб’єкта господарювання і фінансового 

зобов’язання або інструмента власного капіталу іншого суб’єкта господарювання. 

Фінансовий актив – це будь-який актив, що є: 

� грошовими коштами; 

� інструментом власного капіталу іншого суб'єкта господарювання; 

� контрактним правом отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання або обмінювати 

фінансові активи чи фінансові зобов’язання з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно сприятливими для Спілки; 

� контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу Спілки та який є 

непохідним інструментом, за який Спілка зобов'язаний або може бути зобов'язаний отримати змінну кількість власних інструментів 

капіталу суб'єкта господарювання, або похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися 
іншим чином, ніж обміном фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних 

інструментів капіталу Спілки. 

Фінансове зобов’язання – це будь-яке зобов’язання, що є: 

� контрактним зобов'язанням надавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб'єктові господарювання, або 

обмінюватися фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно 

несприятливими для Спілки; 

� контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу Спілки, та який є 

непохідним інструментом, за яким Спілка зобов'язана або може бути зобов'язана надавати змінну кількість власних інструментів 

капіталу, або похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обмін 
фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу Спілки. 

Фінансові активи 

Первісне визнання 

Згідно з положеннями МСБО 9 "Фінансові інструменти", фінансові активи класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю, з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку, кредити і дебіторська заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, та фінансові 

активи, наявні для продажу. 

При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю, за винятком (у випадку, якщо інвестиції не 
класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) витрат, безпосередньо 

пов’язаних із здійсненням операції. 

Дата визнання 

Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на дату, коли Спілка бере на себе 

зобов’язання з придбання активу. До стандартних операцій з купівлі-продажу фінансових активів відносяться операції з купівлі або 

продажу фінансових активів, в рамках яких передбачається передача активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на ринку. 

Інвестиції утримувані до погашення 

Непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами та фіксованим терміном погашення класифікуються як утримувані 

до погашення у випадку, якщо Спілка має намір та змогу утримувати їх до погашення. Інвестиції, які Спілка має намір утримувати 
протягом невизначеного терміну, не включаються до цієї категорії. Після первісного визнання інвестиції, утримувані до погашення, 

обліковуються за амортизованою вартістю. Доходи та витрати відображаються у звіті про прибутки та збитки, якщо інвестиція 

знецінюється, а також у процесі амортизації. 

Кредити та дебіторська заборгованість 

Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються на 

активному ринку. Угоди за ними не укладаються з метою негайного або короткострокового перепродажу та не класифікуються як торгові 
цінні папери або інвестиційні цінні папери, наявні для продажу. Такі активи відображаються за амортизованою вартістю з використанням 

методу ефективної ставки. Прибутки та збитки відображаються у звіті про прибутки та збитки при припиненні визнання або зменшенні 

корисності кредитів та дебіторської заборгованості, а також у процесі амортизації. 

Визначення справедливої вартості 

Справедлива вартість фінансових інструментів, що не мають активного обігу на ринку, визначається з використанням відповідних методів 

оцінки, які включають використання чистої дисконтованої вартості, порівняння з ідентичними інструментами, стосовно яких існує 

інформація про ринкові ціни та інші відповідні методи оцінки. 

Згортання 

Згортання фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо у звіті про фінансовий стан здійснюється тільки за 

наявності юридично закріпленого права здійснювати згортання або наміру реалізувати актив одночасно з погашенням зобов’язання. 



Зменшення корисності фінансових активів 

Спілка визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів або групи фінансових активів, на кожну звітну 

дату. Вважається, що відбувається зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів тоді й тільки тоді, коли існують 
об’єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї чи більше подій, що настали після первісного визнання активу ("випадок 

виникнення збитків"), і такий випадок (або випадки) виникнення збитків мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки від 

фінансового активу чи групи фінансових активів, які можуть бути достовірно визначені. Про зменшення корисності можуть свідчити 
об’єктивні ознаки того, що позичальник чи група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов’язання зі 

сплати процентів чи основної суми боргу, ймовірність банкрутства, а також, коли в результаті огляду ринку отримані дані свідчать про 

помірковане зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни у рівні прострочених платежів, що корелюють зі 
збитками по активах. 

Заборгованість кредити членам та кредитних установ  

Спілка визначає зменшення корисності заборгованості кредитів членам та кредитних установ шляхом включення активу до групи 
фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення 

корисності на сукупній основі.  

Балансова вартість активу знижується за рахунок використання рахунку резерву на зменшення корисності, і сума збитку від зменшення 
корисності відображається у звіті про прибутки та збитки. Процентні доходи продовжують нараховуватись на зменшену балансову вартість 

активу на основі первісної ефективної процентної ставки. Кредити списуються за рахунок резерву, якщо вже немає реальної перспективи 

відшкодування у найближчому часі. Якщо у наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності зростає або знижується й 
таке збільшення чи зниження може бути об’єктивно пов’язане з подією, що відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то 

раніше визнаний збиток від зменшення корисності зростає чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо списання пізніше 

відновлюється, то відповідна сума відновлення відображається у звіті про прибутки та збитки. 

Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим 

активом. Якщо кредит надано під змінну (плаваючу) процентну ставку, то ставкою дисконтування для визначення збитків від зменшення 

корисності буде поточна ефективна процентна ставка.  

З метою сукупної оцінки зменшення корисності фінансові активи розподіляються на групи на основі Розпорядження № 7 Державної комісії 

з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості 

системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок" від 16.01.2004 року. Майбутні грошові потоки за групою фінансових 
активів, які оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній основі, визначаються виходячи з мінімальних норм резервування, 

що встановленні вищезгаданим Розпорядженням.  

Фінансові інвестиції, утримувані до погашення 

Спілка оцінює на індивідуальній основі, чи існують ознаки зменшення корисності за інвестиціями, утримуваними до погашення. У випадку 

наявності ознак, що були понесені збитки від зменшення корисності, сума цих збитків визначається як різниця між балансовою вартістю 

активу та поточною вартістю очікуваних грошових потоків. Балансова вартість активу зменшується, а сума збитку відображається у звіті 
про прибутки та збитки. 

Якщо, у наступному році сума оцінених збитків від знецінення зменшується внаслідок події, яка сталася після того, як були визнані збитки 

від знецінення, тоді раніше визнані суми збитків відображаються у звіті про прибутки та збитки. 

Реструктуризовані кредити 

Спілка намагається, по можливості, замість звернення щодо стягнення застави, переглядати умови кредитів, наприклад, продовжувати 

строки погашення та погоджує нові умови кредитування. 

Облік подібної реструктуризації проводиться наступним чином: 

� якщо реструктуризація не обумовлена фінансовими труднощами позичальника, то Спілка використовує підхід, аналогічний до 

підходу щодо фінансових зобов’язань, описаного нижче; 

� якщо реструктуризація обумовлена фінансовими труднощами позичальника і кредит визнано таким, що втратив корисність після 
реструктуризації, то Спілка визнає різницю між теперішньою вартістю грошових потоків згідно з новими умовами договору, 

дисконтованих з використанням первинної ефективної ставки, та балансовою вартістю до реструктуризації, у складі відрахування 

до резервів під зменшення корисності у звітному періоді. 

Як тільки умови кредитування переглянуті, кредит більше не вважається простроченим. Керівництво постійно аналізує реструктуризовані 

кредити з тим, щоб переконатись у дотриманні всіх критеріїв та можливості здійснення майбутніх платежів. Такі кредити продовжують 

оцінюватись на предмет зменшення корисності на сукупній основі, а їх відновлювальна вартість розраховується з використанням первісної 
ефективної процентної ставки за кредитом. 

Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань 

Фінансові активи 

Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи подібних фінансових активів) відбувається: 

� якщо закінчився строк дії прав на отримання грошових потоків від фінансового активу; 

� якщо Спілка передала практично всі ризики та вигоди, пов’язані з активом та передала контроль над цим активом. 

Фінансові зобов’язання 

Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у разі виконання, анулювання чи закінчення строку дії відповідного 

зобов’язання. 

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або 

в разі внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, первісне зобов’язання знімається з обліку, а нове відображається в обліку з 

визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про прибутки та збитки. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, поточні рахунки в установах банків, заборгованість кредитних установ зі 

строком погашення до 90 днів від дати виникнення, які не обтяжені будь-якими договірними зобов’язаннями. 

Залучені кошти 

Випущені фінансові інструменти або їх компоненти класифікуються як зобов’язання, причому сутність договірних домовленостей 

передбачає, що Спілка має зобов’язання надати кошти чи інший фінансовий актив власнику, що включають заборгованість перед 

кредитними установами або заборгованість перед членами. 

Після первісного визнання залучені кошти надалі відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки 

відсотка. Прибутки та збитки відображаються у звіті про прибутки та збитки, коли визнання зобов’язань припиняється, а також у процесі 

амортизації. 



Оренда 

Операційна оренда – Спілка як орендар 

Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на об’єкт 
оренди, класифікується як операційна оренда. Лізингові платежі за договорами операційної оренди рівномірно списуються на витрати 

протягом строку оренди і включаються до складу витрат. 

Інвестиційна нерухомість 

Інвестиційна нерухомість – нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем 

згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох 

цілей. Інвестиційна нерухомість утримується Спілкою з метою отримання доходу від здачі в оренду або для підвищення вартості 
вкладеного капіталу і не експлуатується Спілкою. 

Інвестиційна нерухомість первісно обліковується за собівартістю з врахуванням витрат на здійснення операцій. Інвестиційна нерухомість 

надалі обліковується за вартістю, яка відображає поточну ринкову вартість і є сумою, на яку можна обміняти цю нерухомість при укладенні 
договору на ринкових умовах між добре обізнаними незалежними сторонами. Переоцінка інвестиційної нерухомості здійснюється на кожну 

звітну дату і визнається у звіті про прибутки та збитки як "Переоцінка інвестиційної нерухомості". Дохід від оренди відображається у звіті 

про прибутки та збитки в складі інших операційних доходів. 

Наступні витрати капіталізуються тільки тоді, коли існує ймовірність того, що Спілка отримає пов’язані з ними економічні вигоди, і що їх 

вартість може бути достовірно оцінена. Всі інші витрати (на ремонт та обслуговування) визнаються як витрати періоду. 

Основні засоби 

Основні засоби – це матеріальні об’єкти, що їх утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для 
надання в оренду або для адміністративних цілей, чи використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду. 

Обладнання відображається за фактичною вартістю без урахування вартості повсякденного обслуговування, за вирахуванням накопиченої 

амортизації та накопиченого зменшення корисності. Будівлі оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням амортизації та 
зменшення корисності, визнаної після дати переоцінки. Балансова вартість основних засобів оцінюється на предмет зменшення корисності, 

коли події або зміни в обставинах свідчать про те, що балансова вартість не може бути відшкодована. 

Після первісного визнання за фактичною вартістю будівлі відображаються за переоціненою вартістю, що є справедливою вартістю на дату 
переоцінки за вирахуванням подальшої накопиченої амортизації і будь-яких подальших накопичених збитків від зменшення корисності. 

Переоцінка здійснюється, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між справедливою вартістю переоціненого активу і його балансовою 
вартістю. 

На дату переоцінки, накопичена амортизація згортається відносно сукупної вартості активів, в свою чергу чиста залишкова вартість 

збільшується або зменшується до переоціненої вартості. Приріст вартості від переоцінки відображається у звіті про фінансовий стан в 
складі резерву з переоцінки основних засобів у складі іншого сукупного доходу, за вирахуванням сум відновлення попереднього 

зменшення вартості цього активу, раніше відображеного у звіті про прибутки та збитки. В цьому випадку сума збільшення вартості активу 

відображається у звіті про прибутки та збитки. Зменшення вартості від переоцінки відображається у звіті про прибутки та збитки за 
вирахуванням безпосереднього заліку такого зменшення проти попереднього приросту вартості того ж активу, відображеного в резерві з 

переоцінки основних засобів. 

Щорічне перенесення сум з резерву переоцінки основних засобів до складу нерозподіленого прибутку здійснюється за рахунок різниці між 
сумою амортизації, що розраховується виходячи з переоціненої балансової вартості активів, і сумою амортизації, що розраховується 

виходячи з первісної вартості активів. 

При вибутті активу відповідна сума, включена до резерву з переоцінки, переноситься до складу нерозподіленого прибутку. 

Нарахування амортизації активу починається з місяця, наступного за місяцем, у якому актив введений в експлуатацію. Амортизація 

нараховується прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби активів: 

 Років 

Будинки, споруди та передавальні пристрої 10 - 50 

Машини та обладнання 4 - 8 

Транспортні засоби 5 - 8 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 - 12 

Інші основні засоби 12 - 15 

Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного звітного року та 

коригуються при необхідності. 

Витрати на ремонтно-відновлювальні роботи відображаються у складі інших операційних витрат у періоді, в якому такі витрати були 
понесені, крім випадків, коли такі витрати підлягають капіталізації. 

Нематеріальні активи 

Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований. 

Нематеріальні активи включають придбані програмне забезпечення та ліцензії. Нематеріальні активи, придбані окремо, первісно 

визнаються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за фактичною вартістю за вирахуванням 

накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи мають обмежені або невизначені строки 
корисної служби. Нематеріальні активи з обмеженим строком корисної служби амортизуються протягом строку корисної служби, що 

становить 2 - 20 років, та оцінюються на предмет зменшення корисності у разі наявності ознак можливого зменшення корисності 

нематеріального активу. Строки та порядок амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисної служби аналізуються 
принаймні щорічно наприкінці кожного фінансового року. 

Активи призначені для продажу 

Спілка класифікує необоротні активи (або групу вибуття) як призначені для продажу, якщо їх балансова вартість буде відшкодовуватись, в 

основному, шляхом продажу, а не в ході їх використання. Для цього необоротні активи (або група вибуття) мають бути доступні для 
негайного продажу в їх теперішньому стані на тих умовах, які є звичайними при продажу таких активів (групи вибуття), при цьому їх 

продаж має характеризуватись високим ступенем ймовірності. 

Висока ймовірність продажу означає твердий намір керівництва Спілки додержуватися плану продажу необоротного активу (або групи 
вибуття). При цьому необхідно, щоб була розпочата програма активних дій з пошуку покупця й виконання такого плану. Крім цього, 

необоротний актив (група вибуття) має активно пропонуватись до реалізації за ціною, що є обґрунтованою, з урахуванням його поточної 

справедливої вартості. Крім того, відображення продажу як завершеної операції має очікуватись протягом одного року з дати класифікації 



необоротних активів призначених для продажу. 

Спілка оцінює активи (групу вибуття), класифіковані як призначені для продажу, за меншою з двох оцінок: балансовою вартістю або 
справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. В разі настання подій або зміни обставин, що вказують на можливе зменшення 

корисності активів (або групи вибуття), Спілка відображає збиток від зменшення корисності при первісному, а також наступному списанні 

їх вартості до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж. 

Запаси  

Запаси – це активи, які утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу чи перебувають у процесі виробництва для такого продажу 

або існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. 

Придбані або вироблені (виготовлені самостійно) запаси обліковують за їх собівартістю.  

При видатку (вибутті) запасів застосовують формулу собівартості "перше надходження – перший видаток" (ФІФО). Собівартість вибуття 

визначають як добуток кількості вибулих (реалізованих) запасів і собівартості одиниці цих запасів. 

Оподаткування 

Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до податкового законодавства України. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються по всіх тимчасових різницях за методом балансових зобов’язань. 

Відстрочений податок на прибуток відображається по всіх тимчасових різницях, що виникають між податковою базою активів та 
зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. 

Відстрочений податковий актив відображається в обліку лише тоді, коли існує ймовірність отримання у майбутньому оподатковуваного 

прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік цих тимчасових різниць, що зменшують податкову базу. Відстрочений податковий актив 
та зобов’язання визначаються за ставками податку, що будуть застосовуватись протягом періоду реалізації активу чи врегулювання 

зобов’язання на підставі законодавства, яке набуло або фактично набуло сили на звітну дату. 

Крім цього, в Україні існують різні операційні податки, що застосовуються до діяльності Спілки. Ці податки включаються до складу 
адміністративних та операційних витрат. 

Резерви 

Резерви визнаються, коли внаслідок певних подій у минулому Спілка має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, для 

врегулювання якого, з великим ступенем вірогідності, буде необхідним відтік ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і суму 
зобов’язання можна достовірно оцінити. 

Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат 

Спілка не має схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України, що передбачає розрахунок і сплату 
поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат працівникам. Ці витрати відображаються у звітному періоді, до 

якого відноситься відповідна заробітна плата. 

Розподіл нерозподіленого доходу на обов'язкові пайові внески 

За підсумками фінансового року нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні кредитної спілки, може розподіляється між 

членами кредитної спілки пропорційно розміру їх обов'язкових пайових внесків у вигляді відсотків у порядку, визначеному загальними 

зборами кредитної спілки, що визнається як зобов’язання і вираховується з суми капіталу на звітну дату, тільки якщо такий розподіл був 
оголошений до звітної дати включно. Інформація про такий розподіл розкривається у звітності, якщо він був запропонований до звітної 

дати, а також запропонований або оголошений після звітної дати, але до дати затвердження фінансової звітності до випуску. 

Умовні активи та зобов’язання 

Умовні активи не визнаються у звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження 
пов’язаних з ними економічних вигод є ймовірним. 

Умовні зобов’язання не відображаються у звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких зобов’язань здійснюється, за 

винятком випадків, коли відтік ресурсів для виконання таких зобов’язань є малоймовірним. 

Визнання доходів та витрат 

Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Спілка отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути достовірно 

визначені. Для визнання доходів у фінансовій звітності необхідне дотримання наступних критеріїв: 

Процентні та аналогічні доходи та витрати 

Для всіх фінансових інструментів, визначених за амортизованою вартістю, процентні доходи чи витрати відображаються за ефективною 

процентною ставкою, що є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні виплати та надходження протягом очікуваного строку служби 
фінансового інструменту чи більш короткого періоду, де це можливо застосувати, до чистої балансової вартості фінансового активу чи 

фінансового зобов’язання. При обчисленні враховуються всі договірні умови за фінансовим інструментом (наприклад, право на дострокове 

погашення) та всі винагороди чи додаткові витрати, що безпосередньо пов’язані з фінансовим інструментом та є невід’ємною частиною 
ефективної процентної ставки, але не враховуються майбутні збитки за кредитами. Балансова вартість фінансового активу чи фінансового 

зобов’язання коригується в разі перегляду Спілкою своєї оцінки платежів або надходжень. Скоригована балансова вартість обчислюється, 

виходячи з первісної ефективної процентної ставки, а зміни балансової вартості відображаються як процентні доходи чи витрати. 

При зменшенні відображеної у фінансовій звітності вартості фінансового активу чи групи аналогічних фінансових активів внаслідок 

зменшення корисності, процентні доходи продовжують визнаватись з використанням первісної ефективної процентної ставки на основі 

нової балансової вартості. 

Дивідендний дохід 

Дохід визнається, коли встановлюється право Спілки на отримання платежу. 

Випущені нові та переглянуті МСФЗ, які ще не вступили в силу 

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для складання фінансової звітності застосовуються 

МСФЗ, які офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для складання фінансової звітності застосовуються 
МСФЗ, які офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. 11.05.2018 р., на офіційному сайті Мінфіну опублікований 

український переклад зразка 2018 року міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку (МСБО), тлумачення КТМФЗ та тлумачення ПКТ, виданий Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку, зі змінами. 

Управлінський персонал кредитної спілки проаналізував вплив на фінансову звітність поправок к МСФЗ та нових МСФЗ, застосування 

яких починається із 2017 року (або пізніше); МСФЗ, які ще не вступили в силу, але їх дозволено застосувати достроково та МСФЗ, які 
дозволено застосовувати добровільно, зокрема: 



 Нові та переглянуті стандарти, які не набрали чинності: 

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для складання фінансової звітності застосовуються 

МСФЗ, які офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для складання фінансової звітності застосовуються 

МСФЗ, які офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. 11.05.2018 р., на офіційному сайті Мінфіну опублікований 

український переклад зразка 2018 року міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку (МСБО), тлумачення КТМФЗ та тлумачення ПКТ, виданий Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку, зі змінами. 

Управлінський персонал кредитної спілки проаналізував вплив на фінансову звітність поправок к МСФЗ та нових МСФЗ, застосування 
яких починається із 2017 року (або пізніше); МСФЗ, які ще не вступили в силу, але їх дозволено застосувати достроково та МСФЗ, які 

дозволено застосовувати добровільно, зокрема: 

1. МСФЗ, вимоги яких повинні бути враховані при підготовці фінансової 

звітування за річні звітні періоди, що починаються 1 січня 2018 року або після цього дати. 

Перераховані нижче нові і переглянуті стандарти і інтерпретації були вперше прийняті до застосування кредитною спілкою за фінансовий 

рік, який починається 1 січня 2018 року: 

 

Стандарти/тлумачення  Дата набуття чинності, яка встановлена 

Радою з МСФЗ 

МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» (та Поправки до МСФЗ 15)  1 січня 2018 року 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»  1 січня 2018 року 

Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» – Класифікація та оцінка операцій із 
виплатами на основі акцій 

 1 січня 2018 року 

МСФЗ 16 «Оренда»  1 січня 2019 року 

КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті та передоплата відшкодування»  1 січня 2018 року 
Поправки до МСФЗ 4 «Страхові контракти» - Застосування МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти» разом із МСФЗ 4  

 1 січня 2018 року 

Поправки до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» - Переведення об’єктів інвестиційної 
нерухомості 

 1 січня 2018 року 

Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2014-2016 років (поправки к МСФЗ 1 «Перше 

застосування МСФЗ» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства») 

 1 січня 2018 року 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»  

МСФЗ 9, випущений в листопаді 2009 року, вводить нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів. У жовтні 2010 року в стандарт 

були внесені поправки, які ввели нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових зобов'язань та до припинення їх визнання. У листопаді 
2013 року стандарт був доповнений новими вимогами щодо обліку хеджування. Оновлена версія стандарту була випущена в липні 2014 року. 

Зміни в МСФЗ 9 стосуються чотирьох ключових елементів: 

1) Нова класифікація фінансових активів: 

• Формування нової класифікації фінансових активів за вимогами МСФЗ 9 (2014); 

• Перехід до 3 -х бізнес-моделей залежно від намірів та політики управління активами; 

• Запровадження тесту на грошові потоки для фінансових активів. 

2) Новий принцип оцінки знецінення фінансових активів (кредитних ризиків): 

• Перехід до нової моделі оцінки збитків – моделі очікуваних збитків, що вимагає визнання знецінення як за фінансовими 

активами, так і за зобов'язаннями, починаючи з дати первісного визнання, та передбачає 3 стадії знецінення 

3) Нова модель загальних принципів хеджування: 

• Нова модель більш тісно узгоджує облік хеджування з діяльністю з управління ризиками;  

• Більша кількість стратегій економічного хеджування можуть відповідати вимогам до обліку хеджування. 

4) Уточнення розкриттів у фінансовій звітності: 

• З огляду на нову класифікацію фінансових активів форми фінансової звітності будуть змінені або доповнені новими статтями та 

додатковим розкриттям інформації; 

• Перехід до МСФЗ 9 вплине не лише на формат звітів, але й на обсяги резервів, прибуток, капітал та збільшить волатильність 

доходів. 

Кредитна спілка застосовує нову класифікацію фінансових активів МСФЗ 9 з 2014 року, тому ці зміни не вплинуть на її фінансову звітність. 

Керівництво зараз оцінює можливий вплив нових підходів до знецінення фінансових активів та уточнення розкриттів в фінансовій звітності. 

Тим не менш, важко достовірно оцінити безпосередній вплив провадження МСФЗ 9 на фінансову звітність кредитної спілки. 

КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті та передоплата відшкодування»  

КТМФЗ роз’яснює, що, коли підприємство виплачує чи отримує передоплату відшкодування в іноземній валюті, датою операції з метою 

визначення обмінного курсу, який необхідно використовувати при первісному визнанні активу, витрат або доходу, що відноситься до нього, є 

дата передоплати відшкодування (тобто дата первісного визнання передоплати або зобов’язання щодо передплаченого доходу). У разі 
декількох виплат або надходжень передоплати підприємство повинне визначати дату операції для кожної виплати або надходження 

передоплати.  

КТМФЗ застосовується для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати, допускається дострокове застосування. 
Підприємства можуть застосовувати КТМФЗ ретроспективно або перспективно.  

Керівництво не очікує, що застосування даного КТМФЗ вплине на фінансову звітність кредитної спілки, оскільки воно вже застосовує облік, 

аналогічний вимогам КТМФЗ 22. 

Щодо інших нових та переглянутих МСФЗ які мають вузьку сферу застосування і не мають відношення до діяльності кредитної 

спілки. 

1) У травні 2014 року було опубліковано МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», в якому встановлена єдина комплексна модель 

обліку доходу за договорами з клієнтами. Після вступу в силу МСФЗ 15 замінить діючі стандарти з визнання доходу, включаючи 

МСБО 18 «Дохід», МСБО 11 «Будівельні контракти» та відповідні інтерпретації. Ключовий принцип МСФЗ 15: підприємство 

повинне визнавати дохід по мірі передачі обіцяних товарів або послуг клієнтам в сумі, що відповідає винагороді, на яке, як 

підприємство очікує, воно має право, в обмін на товари або послуги. 



У квітні 2016 року Рада з МСФЗ випустила Поправки до МСФЗ 15 щодо ідентифікації обов’язків до виконання, аналізу відносин 

«принципал-агент», а також застосування керівництва по ліцензуванню.  

Стандарт у заключній редакції містить уточнення і додаткові приклади застосування деяких аспектів п'яти етапної моделі визнання виручки 

та передбачає додаткові спрощення практичного характеру при переході. 

2) У січні 2016 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ 16 «Оренда». Новий стандарт представив єдину модель ідентифікації договорів 

оренди та порядку їх обліку в фінансовій звітності як орендарів, так і орендодавців. Він замінює МСБО 17 «Оренда» і пов'язані з 

ним керівництва по його інтерпретації. 

В результаті вступу в силу нового стандарту більшість договорів оренди будуть визнаватися в балансі орендаря відповідно до єдиної 

моделлю обліку. облік зі боку орендодавця залишається практично без змін і передбачає аналіз того, чи є оренда операційної або фінансової.  

МСФЗ 16 набуває чинності для періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. допускається дострокове застосування, але 
тільки якщо організація застосовує МСФЗ 15. 

На даний момент кредитна спілка планує застосувати МСФЗ 16 починаючи з 1 січня 2019 року. Керівництвом ще не визначено підхід для 

впровадження стандарту. Кредитна спілка наразі ще не оцінила кількісний вплив на фінансову звітність від застосування МСФЗ 16. 
Кількісний ефект буде залежати, зокрема, від обраного підходу впровадження стандарту, якою мірою будуть застосовуватись практичні 

прийоми та винятки визнання, а також будь - які додаткові зобов’язання з оренди, які Кредитна спілка прийме на себе. 

3) У липні 2016 року Рада з МСФЗ внесла поправки до МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій», пов'язані з класифікацією й оцінкою 

операцій з виплат, заснованих на акціях. Внесено нижченаведені роз'яснення та поправки. 

• Облік щодо операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами, які включають умова досягнення результатів  

Рада з МСФЗ роз'яснює, що при обліку виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами повинен використовувати той же підхід, 

що й при обліку виплат на основі акцій з розрахунками пайовими інструментами. 

•  Класифікація операцій з виплат на основі акцій, з елементами розрахунку на нетто – основі  

Рада з МСФЗ додала виключення в МСФЗ 2 таким чином, щоб виплати на основі акцій, коли організація проводить розрахунки за операціями 
з виплат на основі акцій на нетто - основі, були класифіковані повністю як виплати з розрахунками пайовими інструментами, за умови, що 

виплати на основі акцій були класифіковані як виплати з розрахунками пайовими інструментами, якби вони не включали елементи 

розрахунку на нетто - основі.  

• Облік зміни умов операцій по виплатах на основі акцій з розрахунків грошовими коштами на розрахунки пайовими інструментами. 

Рада з МСФЗ вносить нижченаведені поправки. 

При таких модифікаціях припиняється визнання первісного зобов'язання, визнаного в щодо виплат на основі акцій з розрахунками 
грошовими коштами, і визнаються виплати на основі акцій з розрахунками пайовими інструментами за справедливою вартістю на дату 

модифікації в розмірі послуг, які були надані до дати модифікації.  

Різниця між балансовою вартістю зобов'язання на дату модифікації та сумою, визнаною в власний капітал на ту ж дату, визнається негайно у 
звіті про прибутки і збитки. 

Керівництво не очікує, що застосування даного МСФЗ вплине на фінансову звітність кредитної спілки. 

4) У вересні 2016 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ 4 «Страхові контракти», спрямовані на питання, пов'язані з 

різними датами вступу в силу МСФЗ 9 і нового стандарту щодо договорів страхування, який замінить МСФЗ 4. 

Дана поправка надає організаціям, які відповідають критерієм участі переважно в страховій діяльності, можливість продовжити застосування 

поточного обліку по МСФЗ і відкласти застосування МСФЗ 9 до найближчої з наступних дат: початку застосування нового стандарту в 
області страхування або періодів, що починаються 1 січня 2021 року або пізніше ( «Положення про закінчення терміну дії»). 

При цьому його дострокове прийняття дозволено у разі застосування також МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами» та 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

Керівництво не очікує, що застосування даного МСФЗ вплине на фінансову звітність кредитної спілки. 

5) Рада з МСФЗ внесла поправки в МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», щоб уточнити порядок переведення об'єктів нерухомості 

в категорію інвестиційної нерухомості або з неї 

Переведення здійснюється тоді і тільки тоді, коли має місце фактичне зміна характеру використання об'єкта - тобто коли актив починає або 

перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості і при цьому є доведення зміни характеру його використання. Зміна намірів 

керівництва щодо активу само по собі не є підставою для його переведення в іншу категорію. 

Переглянуті приклади факторів, які доводять зміна характеру використання активу, які Рада з МСФЗ включила в змінену редакцію МСБО 40, 

не є вичерпними - тобто можливі і інші форми доказів, що дають підстави для переведення активу. 

Дані поправки застосовуються для річних періодів, починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Дострокове застосування допускається.  

При переході Кредитна спілка має право вибрати один з наступних варіантів: 

− перспективний підхід-тобто застосувати дані поправки до тих подій перекладу, які відбудуться після дати першого застосування 

поправок, а також повторно оцінити класифікацію об'єктів нерухомості, наявних на цю дату; або   

− ретроспективний підхід - тобто застосувати дані поправки ретроспективно, але тільки якщо це не передбачає використання інформації, 

що з'явилася пізніше оцінюваних подій. 

Керівництво не очікує, що застосування даного МСФЗ вплине на фінансову звітність кредитної спілки. 

         6) В рамках свого процесу для внесення нетермінових, але необхідних поправок в МСФЗ, КМСФО випустив Щорічні  удосконалення 

циклу МСФЗ 2014-2016. 

МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Поправки пов’язані із виключенням застарілих винятків для вперше застосовуваних МСФЗ для 

річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати.  

МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства». Поправки пов’язані із застосуванням справедливої вартості: 

• Організація венчурного капіталу або інша кваліфікована організація можуть вибирати для оцінки своїх інвестицій в асоційовану 

компанію або спільне підприємство справедливу вартістю через прибуток або збиток. Ці вибори можуть проводитися на основі 

інвестицій за рахунок інвестицій.  

• Інвестор, який не є інвестиційним суб'єктом, може прийняти рішення про збереження застосування справедливої вартості, що 

використовується спільним підприємством або інвестиційним об'єднанням інвестиційного суб'єкта для своїх дочірніх компаній. Ці 

вибори можуть бути зроблені окремо для кожного асоційованого підприємства або спільного підприємства.  



Поправки застосовуються ретроспективно до річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати; дозволено дострокове 

застосування.  

Керівництво не очікує, що застосування даного МСФЗ 1 та МСБО 28 вплине на фінансову звітність кредитної спілки. 

2. МСФЗ, які дозволено застосовувати добровільно. 

МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» і МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства». Продаж чи розподіл 

активів між інвестором та його асоційованими підприємствами чи підприємствами спільної діяльності.  

Дані поправки усувають протиріччя, яке давно існує щодо обліку операцій із спільним підприємством, шляхом введення нового 
розподільчого критерію (а саме, чи є об'єкт продажу бізнесом), 

Поправки передбачають підхід, жорстко прив'язаний до визначення поняття «бізнес». Це визначення є ключовим фактором при вирішенні 

питання про те, в яких межах слід визнавати прибуток, що в свою чергу чинить тиск на судження, яке застосовується при вирішенні даного 
питання. 

Дані поправки також вводять новий незвичний порядок обліку, який не передбачає ні фактичної вартості, ні повноцінного збільшення певних 

часток участі, які залишились в переданих активах, які не становлять собою бізнес. 

Дата застосування  ще не затверджена. Рада з МСФЗ прийняла рішення відкласти офіційну дату вступу в силу даних поправок на 

невизначений термін. Дострокове застосування буде по - як і раніше дозволено. 

Керівництво не очікує, що застосування вищеназваних поправок вплине на фінансову звітність кредитної спілки. 

 

5 Суттєві облікові судження та оцінки 

Судження 

У процесі застосування облікової політики керівництво Спілки зробило такі судження, крім облікових оцінок, які мають найбільш суттєвий 
вплив на суми, відображені у фінансовій звітності: 

Невизначеність оцінок 

У процесі застосування облікової політики керівництво Спілки використовувало свої судження та здійснювало оцінки при визначенні сум, 

відображених у фінансовій звітності. Найбільш суттєве використання суджень та оцінок включає: 

Безперервність діяльності 

Керівництво Спілки здійснило оцінку щодо її можливості подальшої безперервної діяльності та впевнилось, що Спілка має ресурси для 
продовження діяльності у осяжному майбутньому. До того ж, керівництву не відомо про будь-які значні невизначеності, що можуть 

викликати значну невпевненість у можливості Спілки здійснювати безперервну діяльність. Таким чином, складання фінансової звітності 

було продовжено виходячи з принципу безперервності діяльності. 

Справедлива вартість фінансових інструментів 

У випадках, коли справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, що обліковуються у звіті про фінансовий стан, не 

може бути отримана шляхом спостережень за активними ринками, вона визначається за допомогою набору технік оцінювання, що 
включають доступну ринкову інформацію. 

Резерв під зменшення корисності кредитів та дебіторської заборгованості 

Спілка регулярно проводить аналіз кредитів і дебіторської заборгованості на предмет зменшення корисності. Спілка використовує своє 
судження при оцінці збитків від зменшення корисності в ситуаціях, коли позичальник зазнає фінансових труднощів і відсутній достатній 

обсяг фактичних даних про аналогічних позичальників. Спілка аналогічним чином оцінює зміни майбутніх грошових потоків на основі 

даних спостережень, що вказують на несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань позичальниками в складі групи, що 
співвідноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складі групи. Керівництво використовує оцінки, що базуються на 

історичних даних про історію збитків стосовно активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак 

зменшення корисності за групами кредитів і дебіторської заборгованості. Спілка використовує своє судження при коригуванні даних 
спостережень стосовно групи кредитів або дебіторської заборгованості для відображення поточних обставин. 

Відстрочений актив з податку на прибуток 

Відстрочений актив з податку на прибуток визнається стосовно усіх невикористаних податкових збитків, коли існує вірогідність отримання 
прибутку, що підлягає оподаткуванню в майбутньому, щодо якого збитки можуть бути використані. Судження керівництва необхідні для 

визначення суми відстроченого активу з податку на прибуток, який може бути визнаний, виходячи з вірогідних строків і розміру 

майбутнього прибутку, що підлягає оподаткуванню, разом із стратегією податкового планування. 

6 Грошові кошти та їх еквіваленти 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають: 

Таблиця 6.1. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 31.12.2017   31.12.2018 

Грошові кошти в касі 112  108 

Поточний рахунок в банку  92  269 

Інші рахунки в банках -  - 

Вклади на депозитних рахунках до 90 днів 1000  1000 

Разом 1204  1377 

Для цілей формування звіту про рух грошових коштів Спілка розподіляє рух коштів на операційну, інвестиційну та фінансову діяльність. 

До руху коштів від операційної діяльності відносяться внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та кредити надані 
членам кредитної спілки та кредити надані іншим кредитним спілкам. 

До руху коштів від інвестиційної діяльності відносяться та депозитні рахунки в установах банків та об'єднаної кредитної спілки а також 

пайові внески до об'єднаної кредитної спілки. 

До руху коштів від фінансової діяльності відносяться кредити отримані від банків, інших кредитних спілок, фінансових організацій та інші 

запозичені кошти. 

 



7 Фінансові інвестиції 
Фінансові інвестиції та заборгованість інших кредитних установ включає: 

Таблиця 7.1  

Фінансові інвестиції та заборгованість інших кредитних установ 31.12.2017  31.12.2018 

Не поточні    

Пайові внески в об’єднану кредитну спілку 45  45 

Пайові внески в кооперативний банк -  - 

Резерв під зменшення корисності -  - 

Разом 45  45 

    

Поточні    

Строкові депозити, що розміщенні на термін більше, ніж 90 днів та 

прострочені депозити -  - 

Резерв під зменшення корисності ()  () 

Разом -  - 

    

Всього 45  45 

 

8 Кредити надані та інші активи, що не є фінансовими активами 

Кредити надані  

Кредити надані включають: 

Таблиця 8.1 

Кредити надані 31.12.2017  31.12.2018 

Членам кредитної спілки у т. ч. 3176  3287 

прострочені 1-го рівня, якщо прострочення очікуваного 
платежу на дату визначення простроченості становить від 31 

до 90 днів включно 2  - 

прострочені 2-го рівня, якщо прострочення очікуваного 
платежу на дату визначення простроченості становить від 91 

до 180 днів включно 2  68 

прострочені 3-го рівня, якщо прострочення очікуваного 

платежу на дату визначення простроченості становить від 181 
до 365 днів включно 27  2 

неповернені, якщо прострочення очікуваного платежу на дату 

визначення прострочення становить понад 365 днів 186  131 

безнадійні кредити надані членам кредитної спілки -  - 

Мінус - резерв під зменшення корисності на сукупній основі (205)  (156) 

Всього 2971  3131 

 

Кредити надані членам кредитної спілки на такі потреби: 

Таблиця 8.2 

Структура кредитів наданих членам кредитної спілки 31.12.2017 %  31.12.2018 % 

комерційні кредити 39 1.2  120 3.7 

кредити, надані на ведення фермерських господарств 23 0.7  4 0,1 

кредити, надані на ведення особистих селянських господарств 1378 43.4  337 10,2 

кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію 
нерухомого майна  - -  - - 

споживчі кредити  1736 54.7  2826 86 

у тому числі:       

придбання автотранспорту - -  - - 

придбання аудіо-, відео- побутової техніки та комп'ютерів 1 0.1  - - 

інші потреби 1735 54.6  2826 86 

Разом 3176 100  3287 100 



 

Резерв під зменшення корисності кредитів наданих 

Узгодження змін резерву під зменшення корисності кредитів наданих є таким: 

Таблиця 8.3 

Резерв під зменшення корисності кредитів наданих 31.12.2017  31.12.2018 

Початок року 221  205 

Нараховано за рік 11  - 

Використано на списання кредитів ()  - 

Сторновано (зменшено) (27)  (49) 

Кінець року 205  156 

Кредити, зменшення корисності яких визначено на індивідуальній основі 

Згідно з діючими вимогами, кредити можуть бути списані лише за умови затвердження такого списання Спостережною радою кредитної 

спілки, а в окремих випадках, на підставі відповідного рішення суду. 

Кредити, стосовно яких був визнаний резерв під зменшення корисності на індивідуальній основі, за 2017 та 2018 роки – відсутні. 

Застава та інші інструменти зменшення кредитного ризику 

Розмір та види застави, що вимагається Спілкою, залежать від оцінки кредитного ризику. Спілкою запроваджено основні принципи 
прийнятності різних видів застави та параметрів оцінки. 

Основні види отриманої застави включають: житло, надвірні будівлі, домашнє майно, тощо. 

Спілка зі встановленою періодичністю здійснює моніторинг ринкової вартості застави, переоцінку її вартості, вимагає додаткової застави 
згідно з базовими угодами. 

 

Інші нефінансові активи 

Інші активи, що не є фінансовими активами включають: 

Таблиця 8.4 

Інші активи, що не є фінансовими активами 31.12.2017  31.12.2018 

Переплати персоналу -  - 

Спільні фонди, створені для підтримки ліквідності -  - 

Інше 26  24 

Разом  26  24 

Мінус – резерв під зменшення корисності (6)  (5) 

Всього 20  19 

 

 31.12.2017  31.12.2018 

Всього кредити надані та інші активи, що не є фінансовими 

активами (Таблиця 8.1 та Таблиця 8.4) 2991  3150 

 

Резерв під зменшення корисності сформований на інші нефінансові активи  

Таблиця 8.5 

Резерв під зменшення корисності сформований на інші нефінансові 

активи 

31.12.2017  31.12.2018 

Початок року 7  6 

Нараховано за рік 4  - 

Використано на списання дебіторської заборгованості (-)  - 

Сторновано (зменшено) (5)  (1) 

Кінець року 6  5 

 

Проценти за кредитами наданими  

Таблиця 8.6 

Проценти за кредитами наданими 31.12.2017  31.12.2018 

Проценти за кредитами наданими 190  223 

Мінус - резерв під зменшення корисності на сукупній основі (92)  (91) 

Разом 98  132 

9 Активи призначені для продажу 
Станом на 31.12.2018 року у Спілки відсутнє активи, утримувані для продажу. 



 

10 Інвестиційна нерухомість 
Станом на 31.12.2018 року у Спілки відсутня інвестиційна нерухомість. 

 

11 Основні засоби 
Рух основних засобів був таким: 

Таблиця 11.1 

Основні засоби 

Найменування 

1.01.2018 

Надходж

ення 

Переоцінка (дооцінка 

+,  
уцінка -) 

Вибуття 

Нарахова

но 

амортиза
ції 

Втрати 
від 

зменш

ення 
корисн

ості 

Інші зміни 31.12.2018 

первісна 

(переоціне
на 

вартість) 

знос 

первісної 

(переоціне
ної 

вартості) 

знос 

первісна 

(переоціне
на 

вартість) 

знос 

первісної 

(переоці
неної 

вартості) 

знос 

первісн

ої 

(переоц
іненої 

вартост

і) 

знос 

Земельні 

ділянки              

Будинки, 
споруди та 

передавальні 

пристрої 488 81      41    488 122 

Машини та 
обладнання 43 25      5    43 30 

Транспортні 
засоби - -          - - 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар (меблі) 11 11          11 11 

Інші основні 

засоби - -            

Разом 542 117      46    542 163 

 

Станом на 31.12.2017 та 2018 років у Спілки не було об’єктів основних засобів, що тимчасово не використовуються. 

 

 

12 Нематеріальні активи 
Рух нематеріальних активів був таким: 

Таблиця 12.1 

Нематеріальні активи 

Найменування 

1.01.2018 

Надходж
ення 

Переоцінка (дооцінка 
+,  

уцінка -) 

Вибуття 

Нарахова

но 
амортиза

ції 

Втрати 

від 

зменш
ення 

корисн

ості 

Інші зміни 31.12.2018 

первісна 

(переоціне
на 

вартість) 

знос 

первісної 

(переоціне
ної 

вартості) 

знос 

первісна 

(переоціне
на 

вартість) 

знос 

первісної 

(переоці
неної 

вартості) 

знос 

первісн

ої 

(переоц
іненої 

вартост
і) 

знос 

Права 
користування 

майном               

Права на знаки 

для товарів і 
послуг               

Авторські та 
суміжні з ними 

права               

Інші 

нематеріальні 
активи               

Разом              

 

13 Оподаткування 
Податки на прибуток відображаються у фінансовій звітності відповідно до законодавства, яке вступило в дію або має бути введено в дію 
станом на кінець звітного періоду.  



Кредитна спілка станом на 31.12.2018 р. є  платником податку на прибуток. 

Поточний податок - це сума, яку, як очікується, необхідно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподатковуваного 
прибутку чи збитків поточного та попередніх періодів. Якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових 

декларацій, оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Інші податки, крім податку на 

прибуток, відображені у складі адміністративних та інших операційних витрат. 

 

14 Резерви під зменшення корисності та інші резерви 
Динаміка змін у резервах на покриття збитків від зменшення корисності та інших резервів була такою: 

 

Резерви під зменшення корисності на заборгованість за неповерненими кредитами наданими членам кредитної спілки  

Таблиця 8.3 

Резерв під зменшення корисності кредитів наданих 31.12.2017  31.12.2018 

Початок року 221  205 

Нараховано за рік 11  - 

Використано на списання кредитів ()  - 

Сторновано (зменшено) (27)  (49) 

Кінець року 205  156 

Суми резервів під зменшення корисності активів вираховуються з балансової вартості відповідних активів.  

 

Резерви за позовами, гарантіями та зобов’язаннями визнаються як зобов’язання. 

Забезпечення (резерв) виплат відпусток 

Таблиця 14.6 

Забезпечення (резерв) виплат відпусток 31.12.2017  31.12.2018 

Початок року 145  151 

Нараховано за рік 44  103 

Використано на виплату відпусток (38)  (126) 

Сторновано (зменшено) (-)  (-) 

Кінець року 151  128 

 

15 Запаси 
Загальну суму запасів, що була включена у прибутки та збитки відображено у Примітці 20 "Витрати на персонал, інші адміністративні та 

операційні витрати". 

 

16 Заборгованість перед кредитними установами 
Спілка не проводила зовнішніх запозичень у кредитних та інших фінансових установ. 

 

17 Заборгованість перед членами та інші поточні зобов’язання 

Заборгованість перед членами  

Заборгованість перед членами включає: 

Таблиця 17.1 

Заборгованість перед членами 31.12.2017  31.12.2018 

Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки 2578  2834 

Непоточні 0   

Разом          2578  2834 

Поточні    

поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    

до запитання 25  47 

до 3-х місяців -  - 

від 3-х до 12-ти місяців 2553  2787 

Разом 2578  2834 

Всього внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні 

рахунки 2578  2834 

Інші внески та інша заборгованість перед членами кредитної 

спілки    



Додаткові пайові внески членів кредитної спілки -  - 

Цільові внески членів кредитної спілки -  - 

Інша заборгованість перед членами кредитної спілки -  - 

Разом -  - 

Всього заборгованість перед членами 2578  2834 

 

Заборгованість за процентами нарахованими по внесках членів кредитної спілки  

Заборгованість за процентами нарахованими по внесках членів кредитної спілки включають: 

Таблиця 17.2 

Заборгованість за процентами нарахованими по внесках членів 

кредитної спілки 
31.12.2017  31.12.2018 

Заборгованість за процентами нарахованими по внесках 

(вкладах) членів кредитної спілки на депозитні рахунки 54  75 

Всього заборгованість за процентами нарахованими по внесках 

(вкладах) членів кредитної спілки на депозитні рахунки 54  75 

Заборгованість за процентами нарахованими по пайових внесках 

членів кредитної спілки    

Обов'язкові пайові внески членів кредитної спілки -  - 

Додаткові пайові внески членів кредитної спілки -  - 

Разом -  - 

Всього заборгованість за процентами перед членами 54  75 

Інші нефінансові активи 

Інші активи, що не є фінансовими активами включають: 

Таблиця 17.3 

Інші активи, що не є фінансовими активами 31.12.2017  31.12.2018 

Переплати персоналу -  - 

Спільні фонди, створені для підтримки ліквідності -  - 

Інше 21  24 

Всього 2653  2933 

 

 

18 Капітал 

 

Пайовий капітал 

Пайовий капітал формується із пайових внесків членів Спілки, що вносяться при вступі у кредитну спілку. Розмір обов'язкового пайового 
внеску є однаковим для всіх членів кредитної спілки та встановлюється у порядку, визначеному загальними зборами кредитної спілки, як 

фіксована сума. Повернення обов'язкового пайового внеску провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не 

пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення. 

Рішенням загальних зборів за умови, якщо така можливість передбачена статутом кредитної спілки, може бути встановлена обов'язковість 

унесення всіма членами кредитної спілки з визначеною періодичністю певної суми додаткового пайового внеску, який повертається 

виключно в разі припинення членства в кредитній спілці. 

Таблиця 18.1 

Пайовий капітал 31.12.2017  31.12.2018 

Пайові внески членів кредитної спілки (обов’язкові) 10  11 

Пайові внески членів кредитної спілки (обов’язкові періодичні)    

Разом 10  11 

 

Додатковий капітал  

Додатковий капітал кредитної спілки формується за рахунок цільових внесків членів кредитної спілки, благодійних внесків фізичних та 

юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних активів.  

Цільовий внесок у додатковий є внеском цільового призначення члена кредитної спілки, який формує додатковий капітал кредитної спілки. 
Рішенням загальних зборів, за умови, якщо така можливість передбачена статутом кредитної спілки, може бути встановлена обов'язковість 

унесення всіма членами кредитної спілки з визначеною періодичністю певної суми цільового внеску членів кредитної спілки в додатковий 

капітал. 

Благодійні внески в додатковий капітал спрямовуються на формування додаткового капіталу кредитної спілки. 

Нарахування плати (процентів) та розподіл доходу на ці внески не здійснюються.  



Додатковий капітал може бути використаний на покриття збитків. 

 

Таблиця 18.2 

Додатковий капітал 31.12.2017  31.12.2018 

Цільові внески членів кредитної спілки у додатковий капітал 

(обов’язкові періодичні) 10  11 

Благодійні внески фізичних та юридичних осіб 1  1 

Разом 11  12 

 

Капітал (резерв) переоцінки 

Резерв з переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інструментів та ін. використовується для відображення 

збільшення справедливої вартості, а також їх зменшення, але тією мірою, в якій таке зменшення стосується попереднього збільшення 
вартості того ж самого активу, попередньо відображеного у складі капіталу. 

Рух за статтями резервів переоцінки був таким: 

Таблиця 18.3 

Капітал (резерв) переоцінки 01.01.2018  Приріст  Списання  31.12.2018 

Резерв з переоцінки основних засобів 429    41  388 

Резерв з переоцінки нематеріальних активів        

Резерв з переоцінки фінансових інструментів        

Резерв з переоцінки інший        

Разом 429    41  388 

 

Резервний капітал 

Резервний капітал призначено для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок 

надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів.  

Резервний капітал кредитної спілки формується за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки та частини доходів кредитної спілки 

та інших джерел, перелік яких визначено статутом кредитної спілки. 

Таблиця 18.4 

Резервний капітал 31.12.2017  31.12.2018 

Резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків членів 

кредитної спілки 104  113 

Резервний капітал, сформований за рахунок доходу кредитної спілки 913  913 

Резервний капітал, сформований за рахунок інших джерел 393  446 

Разом 1410  1472 

Резервний капітал формується за графіком, передбаченим у положенні про фінансове управління кредитної спілки, до моменту досягнення 
ним не менш як 15 відсотків від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки. Зміна графіка формування резервного капіталу може 

здійснюватися не частіше ніж раз на рік. За рішенням спостережної ради, якщо така можливість передбачена порядком розподілу доходу, 

затвердженим рішенням загальних зборів, кредитна спілка має право спрямовувати на формування резервного капіталу частину доходу 
більшу, ніж передбачена графіком формування резервного капіталу. 

Резервний капітал використовується, як першочергове джерело покриття збитків кредитної спілки за результатами фінансового року в 

зазначеному порядку за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки.  

У звітному 2018 році, за рахунок доходу, було збільшено резервний капітал Спілки на 2тис. грн. (2017 р.: 0 тис. грн.). 

19 Доходи 
 

Доходи за звітні періоди включають наступне: 

Дохід від реалізації послуг 

Таблиця 19.1 

Дохід від реалізації послуг   31.12.2017  31.12.2018 

Дохід за кредитами наданими членам кредитної спілки   1299  1566 

Разом   1299  1566 

Інші операційні доходи 

Інші операційні доходи 31.12.2017  31.12.2018 

Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою 
вартістю 40  41 

Дохід від реалізації інших оборотних активів    

Дохід від одержаних штрафів, пені, неустойки     



Відшкодування раніше списаних активів  31  57 

Дохід від списання кредиторської заборгованості     

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів     

Разом 71  98 

 

Інші фінансові доходи 

Таблиця 19.2 

Інші фінансові доходи   31.12.2017  31.12.2018 

Дохід за кредитами наданими іншим кредитним спілкам      

Дохід за вкладами на депозитних рахунках в банках   113  101 

Дохід за вкладами на депозитних рахунках в об’єднаній кредитній 
спілці      

Дохід на внески внесені до капіталу кооперативного банку та об’єднаної 

кредитної спілки      

Відсотки одержані       

Інші доходи від фінансових операцій       

Разом   113  101 

 

20 Витрати на персонал, інші адміністративні та операційні витрати 
Витрати на персонал, інші адміністративні та операційні витрати включають: 

 

Матеріальні витрати 

Таблиця 20.1 

Матеріальні витрати   31.12.2017  31.12.2018 

Витрати сировини й матеріалів      

Витрати палива й енергії   24  22 

Витрати будівельних матеріалів      

Витрати запасних частин      

Інші матеріальні витрати   2  3 

Матеріальні витрати   26  25 

 

Витрати на персонал 

Таблиця 20.2 

Витрати на персонал   31.12.2017  31.12.2018 

Заробітна плата та премії    706  863 

Нарахування на фонд заробітної плати   146  166 

Витрати на персонал   852  1029 

 

Інші адміністративні та операційні витрати  

Таблиця 20.3 

Інші адміністративні та операційні витрати   31.12.2017  31.12.2018 

Оренда та утримання приміщень   23  25 

Ремонт та обслуговування основних засобів   -  - 

Витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші банківські 

послуги   4  12 

Витрати на охорону та інше утримання офісу   -  - 

Послуги зв’язку та Інтернет   -   

Резерв сумнівних боргів   -  - 

Витрати на проведення загальних зборів та презентаційні витрати   -  - 

Юридичні та консультаційні послуги   24  17 



Операційні податки   2  2 

Витрати на відрядження та відповідні витрати   7  7 

Витрати на страхування      

Благодійна діяльність      

Витрати на сплату членських внесків до асоціацій та об'єднань 
кредитних спілок та на відрахування до спільних фінансових фондів 

(метою формування яких є фінансове оздоровлення кредитних спілок)   12  14 

Пені та штрафи сплачені      

Витрати на обслуговування орендованих основних засобів      

Інше   43  46 

Інші адміністративні та операційні витрати   115  123 

 

21 Управління ризиками 
Діяльності кредитної спілки притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного процесу виявлення, оцінки та контролю 

ризиків, з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості 
Спілки, а кожен співробітник Спілки несе відповідальність за вплив ризиків, пов’язаних з його службовими обов’язками. 

Спілка наражається на фінансові ризики (кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик) та нефінансові ризики (юридичний, 

операційний та інші ризики). 

Структура управління ризиками 

Остаточну відповідальність за встановлення та затвердження цілей в сфері управління ризиками та капіталом несе Спостережна рада. При 

цьому Спілка має окремі незалежні підрозділи, які відповідають за управління ризиками та моніторинг за ними. 

Правління 

Правління відповідає за внесення пропозицій та реалізацію всіх цілей в сфері управління ризиками та капіталом, а також за загальне 

управління ризиками, контроль та впровадження політики управління ризиками. Регулярний аналіз ризиків забезпечує достатню основу для 
прийняття рішень членами Правління щодо доречності процедур у процесі виявлення, оцінки та мінімізації ризиків. 

Правління здійснює управління активами та пасивами Спілки у відповідності до нормативно-правової бази України, забезпечує баланс між 

ризиками та прибутками та також підтримує систему ефективного управління ризиками. 

Кредитний комітет 

Кредитний комітет несе загальну відповідальність за розробку стратегії управління кредитними ризиками та впровадження принципів, 

структури, політики та лімітів. Цей комітет відповідає за основні питання, пов’язані з ризиками, і здійснює управління та контроль за 
процесом прийняття рішень стосовно ризиків. Він також відповідає за дотримання індивідуальних лімітів у межах, встановлених 

Спостережною радою. Усі дозволи на надання кредитів видаються Кредитним комітетом. 

Внутрішній аудит 

Процеси управління ризиками в Спілці підлягають періодичному аудиту внутрішнім аудитором, який перевіряє як достатність процедур, 

так і дотримання Спілкою цих процедур. 

Системи оцінки ризиків та звітування 

Спілка здійснює регулярний контроль та оцінку ризиків, на які вона наражається, керуючись як рекомендаціями Нацкомфінпослуг, так і 

власним досвідом. Основним методом обмеження рівня ризику є встановлення та контроль лімітів. Основою системи лімітів є нормативні 

показники Нацкомфінпослуг та ліміти, прийняті в Спілці. 

Зниження ризику 

Спілка активно використовує різні види забезпечення (заставу, поруку, гарантію, притримання, ін.) для зниження кредитного ризику. 

Використання забезпечення кредиту дає Спілці можливість контролювати активи у разі невиконання зобов’язань позичальником. 
Забезпечення є потенційним джерелом погашення кредиту. Однак рішення Спілки надати кредит не приймається лише на основі наявності 

достатнього забезпечення по даному кредиту. Кожне рішення надати кредит супроводжується кредитним аналізом, що знижує кредитний 

ризик та підвищує якість кредитного портфелю Спілки. 

Спілка вживає ряд заходів, щоб гарантувати погашення кредитів. Після надання кредиту, працівники на яких покладено обов’язки з 

управління ризиками несуть відповідальність за управління кредитом, що включає постійний моніторинг фінансового стану позичальника, 

дотримання позичальником положень, встановлених кредитним договором, а також пошук нових можливостей подальшої співпраці із ним. 
Моніторинг кредитів забезпечує виявлення на ранніх етапах ознаки того, що у позичальника виникли фінансові труднощі у погашенні 

кредиту. Це робиться на ранніх етапах, щоб максимізувати вплив коригувальних дій Спілки та знизити можливі збитки. 

Надмірна концентрація ризиків 

Концентрація вказує на відповідну чутливість результатів діяльності Спілки до змін у конкретній галузі чи географічному регіоні. 

Концентрація виникає в тому разі, якщо певна група членів працюють на одному або декількох суб’єктах господарювання, що здійснюють 
однакову господарську діяльність або діяльність в одному географічному регіоні, або мають подібні економічні характеристики, що 

обумовлюють здатність членів Спілки виконувати договірні зобов’язання, які зазнають однакового впливу через зміни в економічних, 

політичних або інших умовах. 

З метою уникнення надмірної концентрації ризиків, внутрішні політика і процедури Спілки включають конкретні інструкції щодо 

зосередження уваги на збереженні диверсифікованого портфелю. Весь процес управління кредитами здійснюється за встановленою 

кредитною політикою. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років не було значної концентрації ризику у кредитному портфелі Спілки. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик – це ризик понесення Спілкою збитку в результаті невиконання договірних зобов’язань. Спілка здійснює управління та 

контроль кредитного ризику шляхом встановлення лімітів на суму ризику, який вона готова взяти на себе, стосовно окремих членів і 

географічної концентрації, а також шляхом моніторингу рівня заборгованості до встановлених лімітів. 

Спілка запровадила процес перевірки якості кредитів для забезпечення завчасного виявлення можливих змін кредитоспроможності членів. 

Ліміти встановлюються шляхом застосування системи класифікації кредитного ризику, яка встановлює рейтинг ризику для кожного члена. 

Рейтинги ризику підлягають регулярному перегляду. Процес перевірки якості кредитів дозволяє Спілці оцінювати потенційний збиток в 
результаті ризиків, на які він наражається, та вживати відповідні дії для їх усунення. 



Для аналізу кредитної якості клієнтів, Спілка сегментує кредитний портфель у залежності від мети надання кредиту на наступні категорії: 

� комерційні кредити; 

� кредити, надані на ведення фермерських господарств; 

� кредити, надані на ведення особистих селянських господарств; 

� кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна; 

� споживчі кредити. 

Аналіз за строками погашення прострочених кредитів, корисність яких не зменшилась, за класами фінансових активів: 

Більш детальна інформація стосовно резерву під зменшення корисності кредитів наведена в Примітці 14 "Резерви під зменшення 
корисності та інші резерви". 

Аналіз зменшення корисності 

Для цілей визнання збитків від зменшення корисності фінансових активів у бухгалтерському обліку, Спілка використовує модель 
понесених збитків. Ця модель передбачає, що збитки мають бути визнані лише тоді, коли спостерігаються об’єктивні випадки понесення 

збитків. 

Основні міркування в ході аналізу зменшення корисності кредитів включають: 

� існують будь-які відомі труднощі щодо надходження грошових потоків від членів; або 

� порушення первісних умов договору. 

Спілка здійснює аналіз зменшення корисності у двох напрямках: створення резерву під зменшення корисності на сукупній та 
індивідуальній основі. 

Резерв під зменшення корисності кредитів на сукупній основі 

Спілка визначає суму резерву під зменшення корисності наданих кредитів, стосовно яких ще немає об’єктивних ознак зменшення 
корисності, на сукупній основі. Спілка аналізує резерви під зменшення корисності на кожну звіту дату. Збитки від зменшення корисності 

визначаються з урахуванням такої інформації: збитки в портфелі у попередніх періодах, поточні економічні умови, відповідний проміжок 

часу між моментом можливого понесення збитку від зменшення корисності та моментом визначення зменшення корисності як такого, що 
потребує створення резерву в ході аналізу зменшення корисності окремих активів, а також очікувані надходження та відшкодування в разі 

зменшення корисності. Надалі резерв під зменшення корисності переглядається на предмет відповідності загальній політиці Спілки. 

Резерв під зменшення корисності на індивідуальній основі 

Спілка визначає суму резерву під зменшення корисності окремо за кожним безнадійним кредитом в індивідуальному порядку на повну 

суму цієї заборгованості. Збитки від зменшення корисності оцінюються на кожну звітну дату, якщо будь-які непередбачені обставини не 

вимагають більшої уваги. 

Також Спілка моніторить коефіцієнти ризиковості операцій, встановлені Нацкомфінпослуг1: 

Таблиця 21.1  

Дотримання 

Коефіцієнти ризиковості операцій Нормативне значення  31.12.2017  31.12.18 

Норматив 3.2.2 

Максимальний залишок за наданими кредитами одного члена кредитної спілки 
у співвідношенні до капіталу кредитної спілки ≤ 25  0,3  0,5 

Норматив 3.2.3 

Загальна сума заборгованості за кредитами, що пов’язані з великими ризиками 

у співвідношенні до капіталу кредитної спілки ≤ 500  -  - 

 

Ризик ліквідності та управління джерелами фінансування 

Ризик ліквідності – це ризик того, що Спілка не зможе виконати свої зобов’язання за виплатами при настанні строку їх погашення у 

звичайних або непередбачених умовах. Ризик ліквідності включає неможливість управляти незапланованим скороченням або змінами в 
джерелах фінансування. Ризик ліквідності також виникає внаслідок нездатності розпізнати або врахувати зміни кон’юнктури ринку, які 

впливають на здатність швидко реалізувати активи з мінімальною втратою їх вартості. 

Управління ліквідністю спрямоване на досягнення достатнього рівня ліквідних активів та підтримку диверсифікованої ресурсної бази, а 
також на дотримання діючого законодавства та нормативно-правових актів щодо управління ризиком ліквідності. 

Для забезпечення ефективності управління ліквідністю, Спілка управляє як активами, так і пасивами. Основні джерела фінансування 

включають внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також надходження додаткових пайових внесків. 

Для контролю за ризиком ліквідності, Спілка на регулярній основі здійснює моніторинг позицій щодо ліквідності. Основним методом 

аналізу є аналіз строкової структури активів та пасивів Спілки. Для чого формуються звіти, що включають дані про строки погашення всіх 
балансових активів та пасивів. Спілка вважає, що аналіз продуктів за строками кінцевого погашення не в повній мірі відображає реальний 

рух грошових коштів. Спілка досліджує динаміку таких продуктів. За результатами аналізу такої динаміки, Спілка розробляє сценарії 

ситуацій з ліквідністю.  

Також Спілка щоденно моніторить коефіцієнти ліквідності та управління джерелами фінансування, встановлені Нацкомфінпослуг: 

Таблиця 21.2  

% 

Коефіцієнти ліквідності та управління джерелами фінансування Нормативне значення  31.12.2017  31.12.2018 

Норматив 4.1 

Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення суми грошових 

коштів у касі та на поточних рахунках у банках до суми внесків (вкладів) 

≥ 10  14,5  27,1 

                                                                        
1 Тут і надалі подано нормативи, що встановлені Розпорядженням № 7 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Положення про фінансові 

нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок" від 16.01.2004 року, які розраховані на основі спеціальної звітності, що 

подається до Нацкомфіпослуг, у відповідності до Розпорядження № 177 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 року "Про затвердження 

Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг". 



членів кредитної спілки на депозитні рахунки до запитання 

Норматив 4.2.1 

Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення 
ліквідних активів з початковим терміном погашення до одного року до 

короткострокових зобов'язань з початковим терміном погашення до одного 

року 

≥ 100  171.2  164.3 

Норматив 3.2.4 

Загальна сума залучених на договірних умовах кредитів банків, кредитів 
об’єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій у 

співвідношенні до вартості загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки 

на момент залучення 

≤ 50  н/з  н/з 

Норматив 3.2.5 

Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом у співвідношенні до 

загальних зобов’язань кредитної спілки 

≤ 10  1.2  1.1 

 

Аналіз фінансових зобов’язань, згрупованих на основі строків від дати звіту про фінансовий стан до дати погашення згідно з відповідним 

договором 

 

У наведеній нижче таблиці відображено види і строки погашення фінансових зобов’язань Спілки станом на 31 грудня 2018 та 2017 років на 

основі договірних недисконтованих зобов’язань з виплати коштів: 

Таблиця 21.3 

Недисконтовані фінансові зобов’язання До 3 міс.  Від 3 до 

12 міс. 

 Від 1 до 5 

років 

 Понад 5 

років 

 Всього 

Заборгованість перед кредитними установами          

Заборгованість перед членами за внесками (вкладами) членів 
кредитної спілки на депозитні рахунки 47  2787      2834 

Заборгованість перед членами за додатковими пайовими 

внесками           

Заборгованість перед членами за цільовими внесками           

Заборгованість перед членами за іншою заборгованістю           

Всього недисконтовані фінансові зобов’язання 

станом на 31.12.2018 р. 47  2787      2834 

 

До коштів членів включені внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та інші внески на зворотній основі а також 

заборгованість перед кредитними установами. Згідно із законодавством України, Спілка зобов’язана виплачувати кошти за цими внесками 

(вкладами) на вимогу членів. Ці залишки включені до показників, поданих вище, за строками їх сплати, передбаченими договорами (тобто 
за умови, що члени не вимагатимуть виплати до строку, зазначеному у договорі). Значна частина внесків (вкладів) є короткостроковими і 

тому у таблиці вони показані у колонці "До 3 місяців". 

Загальна сума внесків (вкладів) членів, без врахування суми нарахованих, та несплачених відсотків та майбутніх недисконтованих 
грошових потоків, включених до періоду від 3 до 12 місяців. Однак Спілка розраховує на те, що більшість членів не вимагатимуть виплат 

на найбільш ранню можливу дату, коли Спілка мала б здійснити відповідну виплату, і таблиця не відображає очікувані грошові потоки, 

розраховані Спілкою на основі історичної інформації щодо переукладання депозитів.  

 

Ринковий ризик 

Ринкові ризики – це ризики, пов’язані з можливими збитками через коливання різноманітних ринкових чинників (наприклад, процентних 
ставок, тощо). Ринковий ризик включає: процентний ризик, валютний ризик, ціновий ризик та ризик дострокового погашення. 

Спілка використовує різноманітні методи та підходи для аналізу та контролю ринкового ризику. 

 

Процентний ризик 

Процентний ризик – це ризик потенційних втрат від несприятливих та неочікуваних змін процентних ставок, що має вплив на майбутні 

грошові потоки та справедливу вартість фінансових інструментів. 

Спілка використовує різноманітні підходи та методи для аналізу процентного ризику. Основним інструментом є аналіз активів та пасивів за 

строками до перегляду процентних ставок. Спілка має можливість формувати відповідний звіт на щоденній основі.  

 

Валютний ризик 

Валютний ризик – це ризик потенційних збитків внаслідок несприятливих та неочікуваних коливань обмінних курсів іноземних валют, 

який має потенційний вплив на прибутковість та капітал Спілки.  

Оскільки, Спілка не проводила за звітний і попередні періоди операції в іноземній валюті, то для Спілки невластивий валютний ризик. 

 

Ціновий ризик 

Ціновий ризик – ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, 

спричинені ці зміни факторами, які властиві конкретному типу цінних паперів або їх емітенту, чи факторами, які впливають на всі цінні 

папери в обігу на ринку.  

Оскільки, Спілка не проводила за звітний і попередні періоди операцій із цінними паперами, то для Спілки невластивий ціновий ризик. 



 

Ризик дострокового погашення 

Ризик дострокового погашення – це ризик понесення Спілкою фінансового збитку внаслідок того, що її члени та контрагенти погасять 

зобов’язання або вимагатимуть погашення зобов’язань раніше чи пізніше, ніж очікувалось. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2018 років керівництво вважає, що для Спілки невластивий ризик дострокового погашення. 

 

Операційний ризик 

Операційний ризик - імовірність виникнення збитків Спілки внаслідок неадекватності або збоїв внутрішніх процесів, впливу людського 

фактору, збоїв і помилок у системах, а також впливу зовнішніх подій. 

До цієї категорії належать всі види шахрайств, юридичний ризик і не належить стратегічний та репутаційний ризик. У разі збоїв в системі 

внутрішнього контролю операційний ризик може призвести до фінансових збитків мати правові чи регулятивні наслідки або спричинити 

шкоду репутації. 

Концепція контролю, моніторингу й своєчасного реагування на потенційні ризики є ефективним інструментом управління ризиками. 

Контролі включають в себе ефективний розподіл обов’язків, прав доступу, процедур авторизації, навчання персоналу та процедури оцінки 

ризиків. 

Рівень операційних ризиків знижений завдяки комплексу заходів, що включає: впровадження системи управління операційних ризиків, 

аналіз та моніторинг процесів та продуктів в частині управління операційними ризиками, навчання персоналу та підвищення обізнаності 

працівників про операційні ризики в цілому, контроль за дотриманням працівниками Спілки нормативних документів. 

 

22 Договірні та умовні зобов’язання 

 

Оподаткування 

Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення інших операцій продовжує розвивається по мірі переходу до ринкової 
економіки. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і 

центральних органів державної влади та інших урядових органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. 
Керівництво вважає, що Спілка дотримувалися всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки були нараховані та 

сплачені. У випадках, коли ризик відпливу ресурсів є ймовірним, Спілка нараховує податкові зобов’язання на основі оцінок керівництва. 

Діяльність Спілки та її фінансовий стан і надалі будуть зазнавати впливу розвитку політичної ситуації в Україні, включаючи застосування 
існуючих та майбутніх законодавчих та податкових нормативних актів. Керівництво Спілки вважає, що зобов’язання, які можуть 

виникнути у результаті таких непередбачуваних обставин, пов’язаних з її операційною діяльністю, не будуть мати на Спілку більшого 

впливу, ніж на інші подібні суб’єкти господарювання в Україні. 

Станом на 31.12.2018 року керівництво Спілки вважає, що інтерпретація Спілкою норм податкового законодавства, вказаного вище, є 

належною. 

 

Юридичні аспекти 

В ході звичайного ведення операцій Спілка виступає стороною різних судових процесів та спорів. Керівництво вважає, що остаточний 

розмір зобов’язань, які можуть виникнути внаслідок цих судових процесів або спорів, не буде мати суттєвого негативного впливу на 

фінансовий стан чи результати майбутньої діяльності Спілки. 

 

23 Аналіз активів та зобов’язань за строками погашення 
 

У наведеній нижче таблиці представлено аналіз активів та зобов’язань за строками їх очікуваного відшкодування або погашення. 
Інформація про договірні недисконтовані зобов’язання Спілки стосовно погашення наведено у Примітці 21 "Управління ризиками". 

 

Таблиця 23.1.  

Аналіз активів та зобов’язань за 

строками погашення 

До одного 

року 

2017 р.  

Понад 

один рік 

2017 р.  
Всього 

2017р.  

До одного 

року  

2018 р.  

Понад один 

рік 

2018 р.  
Всього 

2018 р. 

Активи            

Грошові кошти та їх еквіваленти 1204    1204  1377    1377 

Фінансові інвестиції   45  45    45  45 

Кредити надані та інші активи, що не 

є фінансовими активами 2991    2991  3150    3150 

Заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів  98    98  132    132 

Активи призначені для продажу            

Інвестиційна нерухомість             

Основні засоби    425  425    379  379 

Нематеріальні активи             

Запаси  2    2       

Інші активи 1    1  2    2 

Всього активів 4296  470  4766  4661  424  5085 

Зобов’язання            

Заборгованість перед кредитними 
установами            

Заборгованість перед членами 2578    2578  2834    2834 

Поточні зобов’язання з податку на 

прибуток       7    7 

Резерви 151    151  128    128 

Інші зобов’язання 79    79  110    110 



Всього зобов’язань  2808    2808  3071    3129 

Чиста сума 1488  470  1958  1590  424  2014 

Аналіз строків погашення відображає сальдо сум, що підлягають оплаті в строк до одного року. Також, заборгованість перед членами 

включає строкові внески (вклади) на депозитні рахунки та додаткові пайові внески (Примітка 17 "Заборгованість перед членами та інші 

поточні зобов’язання"). Згідно із законодавством України, Спілка зобов’язаний виплатити ці внески на вимогу члена. Однак, Спілка не 
очікує, що багато членів вимагатимуть повернення раніше дати закінчення строку договору, а також очікує, що значну частину внесків 

(вкладів) на депозитні рахунки буде пролонговано. Зазначені сальдо відображені за їх строком погашення згідно укладених договорів. 

24 Операції з пов’язаними сторонами 
Відповідно до МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін", пов’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість 
контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони. При розгляді кожного можливого випадку 

відносин з пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих відносин, а не лише юридична форма. До пов’язаних сторін входять органи 

управління та ключовий управлінський персонал, які мають повноваження та відповідають за планування, управління та контроль за 
діяльністю Спілки прямо чи опосередковано, а також їхні прямі родичі першого ступеня споріднення. Органи управління включають 

фізичні особи, які є членами Спостережної ради та Ревізійної комісії. Ключовий управлінський персонал включають фізичні особи, які є 

членами Правління та Кредитного комітету. 

Пов’язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між непов’язаними сторонами. Терміни, умови та суми таких 

операцій можуть відрізнятись від термінів, умов та сум операцій між непов’язаними сторонами. 

Таблиця 24.1 

Операції з пов’язаними сторонами  Органи  

Управління 

Ключовий  

управлінський  

персонал 

2017 

 Органи  

управління 
Ключовий  

управлінський  

персонал 

2018 

Кредити надані:     

Непогашені кредити станом на 1 січня (загальна сума)  2  6 

Кредити, видані протягом року   24  26 

Погашення кредитів протягом року   (20)  (27) 

Інші зміни  -  - 

Непогашені кредити станом на 31 грудня (загальна сума)  6  5 

     

Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки:     

Внески (вклади) на депозитні рахунки станом на 1 січня  164  200 

Внески (вклади) на депозитні рахунки, отримані протягом року  
 180  

 
168 

Внески (вклади) на депозитні рахунки, погашені протягом року   (144)  (153) 

Інші зміни  -   

Внески (вклади) на депозитні рахунки станом за 31 грудня  200  215   

     

Додаткові пайові внески членів кредитної спілки:     

Додаткові пайові внески членів кредитної спілки станом на 1 

січня  -  - 

Додаткові пайові внески членів кредитної спілки, отримані протягом 

року   -  - 

Додаткові пайові внески членів кредитної спілки, погашені протягом 

року   

 

(-)  - 

Інші зміни     

Додаткові пайові внески членів кредитної спілки станом на 31 

грудня     

 

Проценти за кредитами отриманими  2  1 

Проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки 

 45  

 

3 

Проценти за додатковими пайовими внесками    - 

Оренда та інші господарські операції    - 

 

25 Достатність капіталу 
Спілка здійснює активне управління рівнем достатності капіталу для захисту від ризиків, притаманних його діяльності. Достатність 

капіталу Спілки контролюється з використанням нормативів, встановлених Нацкомфінпослуг при здійсненні нагляду за Спілкою. 

Основною ціллю управління капіталом Спілки є забезпечення дотримання зовнішніх вимог стосовно капіталу та утримання високих 
кредитних рейтингів і належних нормативів капіталу, необхідних для провадження діяльності. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2018 років Спілка повністю дотримувалася всіх зовнішніх встановлених вимог щодо капіталу. 

Спілка управляє структурою капіталу та відповідно змінює її з огляду на зміни в економічних умовах та характеристиках ризиків, 
пов’язаних з її діяльністю. З метою підтримання або зміни структури капіталу Спілка може коригувати суми за нарахованою платою 

(процентами) на пайові внески, що виплачуються пайовикам, повернути їм додатковий пайовий капітал. Жодних змін у цілях, політиці та 

процедурах управління капіталом у порівнянні з попередніми роками не відбулося. 

Норматив достатності капіталу згідно з вимогами Нацкомфінпослуг 



Згідно з вимогами Нацкомфінпослуг, Спілка має підтримувати показник достатності капіталу на рівні 10% від суми її загальних 

зобов’язань. 

Таблиця 25.1 

% 

Нормативи достатності капіталу Нормативне значення  31.12.2017  31.12.2018 

Норматив 2.2.1 

Норматив достатності капіталу ≥ 10  53,9  50,8 

Станом на 31.12.2018 року норматив достатності капіталу Спілки перевищував встановлений законодавством мінімальний норматив. 

 

Норматив достатності регулятивного капіталу  

Норматив достатності регулятивного капіталу (платоспроможності) визначається як співвідношення регулятивного капіталу (власних 
коштів) кредитної спілки до сумарних активів, зважених за ступенем ризику та суми залишку зобов'язань членів кредитної спілки перед 

третіми особами, за якими кредитна спілка виступає поручителем, зважених за ступенем ризику. 

Станом на 31.12.2018 року показник достатності регулятивного капіталу Спілки, розрахований згідно з вимогами Нацкомфінпослуг та 
становив: 

Таблиця 25.2 

% 

Нормативи достатності регулятивного капіталу Нормативне значення  31.12.2017  31.12.2018 

Норматив 2.2.2 

Норматив регулятивного капіталу ≥ 7  44,0  43,7 

 

26 Події після дати балансу 
Кредитна спілка оцінила події, що мали місце після дати балансу до 21 січня 2019 року, дати, на яку ця фінансова звітність була 

підготовлена до випуску, та дійшла висновку, що питання, які вимагають розкриття, відсутні.  

 

27 Затвердження фінансової звітності 
Фінансова звітність за рік, що закінчується 31 грудня 2018, була затверджена Спостережною радою 21 січня 2019 року. Зміни у фінансовій 

звітності після її затвердження не допускаються. 

 

Голова правління          Шахоріна С.В. 

 

Головний бухгалтер         Ковальчук О.П. 
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