
Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 1 0
     первiсна вартiсть 1001 4 4
     накопичена амортизація 1002 3 4
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 1 21
     первiсна вартiсть 1011 4 28
     знос 1012 3 7
 Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 - -

   інші фінансові інвестиції 1035 14 14
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - 88
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
 Iншi необоротнi активи 1090 - 8
    Усього за роздiлом I 1095 16 131
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 - -
 Поточні біологічні активи 1110 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
 роботи, послуги 1125 - -

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 - -
    з бюджету 1135 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 319 1 096
 Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
 Гроші та їх еквіваленти 1165 92 107
 Витрати майбутніх періодів 1170 4 0
 Інші оборотні активи 1190 - -
 Усього за роздiлом II 1195 1 415 1 203
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 1 431 1 334
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100 1
 Капітал у дооцінках 1405 - -

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

 Додатковий капітал 1410 - -
 Резервний капітал 1415 150 158
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 397 359
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
    Усього за роздiлом I 1495 647 518
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 310 45
 Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Цільове фінансування 1525 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 310 45
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 65 -
    товари, роботи, послуги 1615 - -
    розрахунками з бюджетом 1620 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
    розрахунками зі страхування 1625 - -
    розрахунками з оплати праці 1630 - -
 Поточні забезпечення 1660 - -
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 409 771
    Усього за роздiлом IІІ 1695 474 771
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

    БАЛАНС 1900 1431 1334
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство Кредитна спілка «Запоріжжя» за ЄДРПОУ 33123016

Територія Запорізька обл. за КОАТУУ 2310136300

Організаційно-правова форма господарювання кредитна спілка за КОПФГ 925

Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД 64.92

Середня кількість працівників1 7

Адреса, телефон 69095, м.Запоріжжя, пр.Леніна, 105, 061-7876569

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові   
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство Кредитна спілка «Запоріжжя» за ЄДРПОУ 33123016

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2015 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 - -
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )

Валовий:
 прибуток 2090 - -
 збиток 2095 ( - ) ( - )
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство Кредитна спілка «Запоріжжя» за ЄДРПОУ 33123016

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зареєстро- 

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 100 - - 150 397 - - 647

Кредитна спілка «Запоріжжя»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Інші операційні доходи 2120 603 605
Адміністративні витрати 2130 (489) ( 496 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 (4) (1)
Фінансові результати від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 110 108
 збиток 2195 ( - ) ( - )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
Фінансові витрати 2250 (148) (161)
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 - -
 збиток 2295 (-38) (-53)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 - -
 збиток 2355 (-38) (-53)

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460) 2465 -38 -53

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 33 38
Витрати на оплату праці 2505 172 169
Відрахування на соціальні заходи 2510 68 62
Амортизація 2515 4 7
Інші операційні витрати 2520 365 380
Разом 2550 642 656

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство Кредитна спілка «Запоріжжя» за ЄДРПОУ 33123016

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

1 2 3 4
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 - -
Повернення податків і зборів 3005 - 2
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками ко-
штів на поточних рахунках 3025 - -

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035 - -

Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 679 -

Інші надходження 3095 745 2 747
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (82) (103)
Праці 3105 (143) (143)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (74) (68)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (73) (46)
Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 960

Інші витрачання 3190 (796) (2 432)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -695 -43

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 - -
     необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
     відсотків 3215 1 -
     дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
     необоротних активів 3260 (24) (1)
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Інші платежі 3290 (6) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -29 -1

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 739 45
Отримання позик 3305 - -
Інші надходження 3340 - -

 Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик  3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Інші платежі 3390 ( - ) (191)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 739 146
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 15 190
Залишок коштів на початок року 3405 92 282
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 107 92

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№1/20164



Кредитна спілка «Запоріжжя»

Звіт про власний капітал (продовження)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 -99 - - - - - - -99
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 1 - - 150 397 - - 548
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - -38 - - -38
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205 - - - - - - - -

  Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - 8 - - - 8
Внески учасників:
  Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
  Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - 8 -38 - - -30
Залишок на кінець року 4300 1 - - 158 359 - - 518

Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

Примітка 1. Інформація про Кредитну спілку

Основні відомості про Кредитну спілку
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33123016
Повна назва Кредитної спілки Кредитна спілка «Запоріжжя»
Вид економічної діяльності за КВЕД 64.92 Інші види кредитування
Теріторія за КОАТУУ 2310136300
Місцезнаходження 69095,  м.Запоріжжя, пр.. Леніна, 105
Дата внесення змін до установчих документів   

15.05.2015р.
Дата державної реєстрації 27.07.2004  №  1 103 105 0002 000074 від 20.02.2007р.
Код фінансової установи 14
Дата реєстрації в реєстрі фінансових установ

23.09.2004р.
Реєстраційний номер у Реєстрі  фінансових установ

№494
Реквізити свідоцтва фінансової установи КС  № 494 від 23.09.2004 р.

Кількість відокремлених підрозділів 3
Ліцензії на здійснення діяльності Серія, номер Дата видачі Термін дії
Ліцензія «Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів 
кредитної спілки на депозитні рахунки»

Безстрокова згідно розпорядження 
Нацкомфінпослуг № 3463 від 

24.12.15р.
Кількість працівників станом на 31.12.15р. 7
Голова правління Швайко Валентина Валеріївна
Головний бухгалтер Федотова Світлана Олексіївна
Банківські реквізити :
№ р/р МФО Назва банку Місто
26502301648626 313957 Філія ЗОУ ПАТ Державний ощадний банк України м.Запоріжжя

Назва вищого органу управління 
Загальні збори членів Кредитної спілки.

Найменування материнської компанії
Кредитна спілка є самостійним суб’єктом.

Види діяльності Кредитної спілки
Відповідно до свого Статуту Кредитна Спілка здійснює наступні види діяль-

ності:
 � приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки;
 � надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпече-

ності в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кре-
дитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, 
які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної 
спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

 � залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки  
у готівковій. Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть 
бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки;

 � виступає поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми осо-
бами;

 � у разі участі в об’єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески 
до об’єднаної кредитної спілки;

 � залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної 
спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм 
членам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг. Загальна сума за-
лучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості 
загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

Органи управління та контролю
Органами управління кредитної спілки є загальні збори, спостережна рада, 

ревізійна комісія, кредитний комітет, правління. Виконавчим органом є правлін-
ня кредитної спілки, яке здійснює управління поточною діяльністю кредитної 
спілки. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що на-
лежать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. 

Правління кредитної спілки очолює Голова правління. Нагляд за діяльністю 
правління здійснює спостережна рада кредитної спілки, члени якої обираються 
загальними зборами членів кредитної спілки у відповідності до чинного зако-
нодавства.

Інформація щодо діяльності кредитної спілки через відокремлені підрозділи
Кредитна спілка здійснює діяльність через відокремлені підрозділи, розташо-

вані на території області. Дані щодо кредитної діяльності та діяльності по залучен-
ню внесків (вкладів) на депозитні рахунки через відокремлені підрозділи наведено 
в додатку 8 до Звітних даних «Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів 
кредитної спілки», що входять до складу річної звітності кредитної спілки, яку кре-
дитна спілка подає до Нацкомфінпослуг.

Примітка 2. Основа складання фінансової звітності.
Загальна інформація
У своїй обліковій політиці на 2015 рік кредитна спілка керується принципами 

бухгалтерського обліку, які базуються на чинному законодавстві України, норма-
тивно-правових актах Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фі-
нансових послуг,  Міжнародних стандартах фінансової звітності та тлумаченнях. 

Датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності визначено 
1 січня 2015 року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №419 від 
28.02.2000 р. зі змінами та доповненнями та із врахуванням рекомендацій, визна-
чених спільним листом Національного банку України від 07.12.2011 № 12-208/1757-
14830, Міністерства фінансів України від 07.12.2011 № 31-08410-06-5/30523 та 
Державної служби статистики України від 07.12.2011 № 04/4-07/702. 

Фінансова звітність кредитної спілки складена вперше із застосуванням міжна-
родних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ), чинними протягом звітного 
періоду. Особливості складання фінансової звітності кредитної спілки за МСФЗ у 
перші звітні  періоди визначає МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стан-
дартів фінансової звітності» (далі — МСФЗ 1). Для складання попередньої фінан-
сової звітності за МСФЗ за 2015 рік застосовані МСФЗ, чинні на 31.12.2015 р., з 
урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1. При складанні фінансової звітності 
за 2015 рік кредитна спілка відступила від деяких вимог МСФЗ. У зв’язку з тим, що 
датою переходу на складання фінансової звітності за МСФЗ кредитною спілкою 
прийнята дата 01.01.2015 року, фінансова звітність кредитної спілки за 2015 рік 
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не може вважатись повним комплектом фінансової звітності у розумінні МСФЗ 1 
«Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 1 
«Подання фінансової звітності». Перша фінансова звітність кредитної спілки за 
МСФЗ у повному складі буде складена за 2016 рік. Різниці, які виникають внаслідок 
застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні балансу на дату пе-
реходу на МСФЗ, відображені у складі нерозподіленого прибутку (збитку) та інших 
складових власного капіталу та примітці 4. Кредитна спілка розкриває інформацію 
про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (су-
купні доходи) і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1.

Під час переходу на МСФЗ кредитна спілка застосувала такі винятки:
 � Для визначення вартості фінансових активів застосовано виняток, передбаче-

ний п. Г19В МСФЗ 1.:«…Якщо для суб’єкта господарювання практично неможливо 
застосувати ретроспективно метод ефективного відсотка або вимоги зменшення 
корисності в параграфах 58 - 65 і КЗ84 - КЗ93 МСБО 39, то справедливою вартістю 
фінансового активу на дату переходу на МСФЗ є нова амортизована собівартість 
такого фінансового активу на дату переходу на МСФЗ.» Тобто на дату переходу 
на МСФЗ 01.01.2015 визначити, що справедливою вартістю є нова амортизована 
собівартість фінансових активів, визначена за даними бухгалтерського обліку та 
підтверджена результатами інвентаризації на дату переходу на МСФЗ. 

 � Для визначення вартості фінансових зобов’язань застосувати виняток, передба-
чений п. Г19 МСФЗ 1: «…Г19 МСФЗ 9 дозволяє призначати фінансове зобов’язання 
(за умови відповідності певним критеріям) як фінансове зобов’язання за справед-
ливою вартістю з відображенням результату переоцінки як прибутку або збитку. 
Незважаючи на цю вимогу, суб’єктові господарювання дозволяється призначати 
на дату переходу на МСФЗ будь-які фінансові зобов’язання за справедливою вар-
тістю з відображенням результату переоцінки як прибутку або збитку за умови, що 
таке зобов’язання відповідає критеріям у параграфі 4.2.2 МСФЗ 9 на таку дату..» 
Тобто на дату переходу на МСФЗ 01.01.2015 визначити, що справедливою вартіс-
тю фінансових зобов’язань є вартість, визначена за даними бухгалтерського обліку 
та підтверджена результатами інвентаризації на дату переходу на МСФЗ. 

 � Для оцінки фінансових активів або фінансових зобов’язань за справедливою 
вартістю при первісному визнанні застосувати виняток відповідно до параграфу 
Г20 МСФЗ 1: «…Г20 Незважаючи на вимоги параграфів 7 і 9, суб’єкт господарю-
вання може застосовувати вимоги в останньому реченні параграфа Б5.4.8 і пара-
графа Б5.4.9 МСФЗ 9 перспективно до операцій, укладених на дату переходу на 
МСФЗ або пізніше…» Тобто при первісному визнанні фінансових активів та фінан-
сових зобов’язань використовувати ціну операції (суму договору) як справедливу 
вартість фінансового інструмента. 

 � При підготовці фінансової звітності кредитна спілка відступила від вимог МСФЗ 
відповідно до параграфу 17 МСБО 1, а саме відхилилась від вимоги МСБО 39 
в частині визнання зменшення корисності фінансових активів у зв’язку з норма-
тивно визначеним обов’язком формування страхового резерву, відповідно до Роз-
порядження №7 Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків 
фінансових послуг «Про затвердження Положення про фінансові нормативи ді-
яльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних 
кредитних спілок» від 16.01.2004 р. зі змінами та доповненнями. (далі по тексту 
— Розпорядження №7).

 � Кредитна спілка визначила, що, відповідно до МСБО 39 та методичних реко-
мендацій НБУ щодо розрахунку ефективної ставки відсотка, ефективна ставка 
відсотка, за умови відсутності додаткових гонорарів та додаткових комісійних збо-
рів, сплачених або отриманих сторонами контракту, які є невід’ємною частиною 
ефективної ставки відсотка, витрат на операції та всіх інших премій чи дисконтів, 
дорівнює номінальній ставці.

Звітна дата та звітний період
Звітна дата – за станом на кінець дня 31 грудня 2015 року.
Звітний період - 2015 рік.

Функціональна валюта звітності та одиниці її виміру
Функціональна валюта звітності – гривня.
Одиниці виміру – тисячі гривень.

Операційне середовище та безперервність діяльності
Діяльність кредитної спілки в 2015 році здійснювалась в агресивному опера-

ційному середовищі, обумовленому негативною ситуацією в Україні. Стрімке зрос-
тання цін та тарифів призвело до різкого зниження рівня платоспроможності пози-
чальників та потенційних позичальників, що призвело до зростання прострочення 
та зменшення обсягів кредитування. Політична та економічна паніка, підкріплена 
додатково девальвацією гривні та збільшенням ставок оподаткування пасивних 
доходів призвела до відтоку ресурсів кредитної спілки. Зміни в податковому кодек-
сі призвели до колізії норм права та невизначеності юридичного статусу кредитної 
спілки як господарської одиниці, оскільки, відповідно до ЗУ «Про кредитні спілки» 
та Статуту кредитної спілки, кредитна спілка вважається неприбутковою органі-
зацією з визначеним порядком ліквідації та розформування власного капіталу, і, 
разом з тим, Податковим кодексом кредитні спілки виключено з числа неприбутко-
вих організацій без паралельного внесення відповідних змін до інших нормативних 
актів. Але, враховуючи достатній рівень капіталу кредитної спілки та її фінансовий 
стан, а також досвід діяльності в умовах кризи 2008-2009 років, керівництво кре-
дитної спілки вважає обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі 
припущення, що кредитна спілка є організацією, здатною продовжувати свою ді-
яльність на безперервній основі. 

Примітка 3. 
 Виклад суттєвих облікових політик та суджень. 

3.1. Основи оцінки, застосовані під час складання фінансової звітності.
3.1.1 Фінансові активи
Кредити, надані членам кредитної спілки. Під час первісного визнання цього 

фінансового активу та за умови застосування звичайної процентної ставки, кре-
дитна спілка оцінює його за справедливою вартістю мінус витрати на операцію, які 
прямо відносяться до видачі кредиту. Найкращим доказом справедливої вартості є 
ціна операції, тобто сума договору. 

Подальша оцінка цих фінансових активів здійснюється за амортизованою со-
бівартістю, яка визначається за методом ефективної ставки відсотка відповідно до 
МСФЗ 9. Кредитна спілка не отримує ніяких додаткових гонорарів та додаткових 
комісійних зборів, які є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрат 
на операції та всіх інших премій чи дисконтів, тому ефективна ставка відсотка до-
рівнює номінальній ставці, тобто тій, що визначена договором. 

Амортизована собівартість фінансового активу або фінансового 
зобов’язання — це сума, за якою фінансовий актив чи зобов’язання оцінюється 
при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс (або мінус) накопиче-
на амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із 
застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення (прямо 
чи через застосування рахунку резервів) унаслідок зменшення корисності або не-
можливості отримання….»

Метод ефективного відсотка — це метод обчислення амортизованої собі-
вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання (або групи фінансових 
активів чи фінансових зобов’язань) та розподілу доходу чи витрат від відсотків на 
відповідний період.

Ефективна ставка відсотка — це ставка, яка точно дисконтує попередньо 

оцінені майбутні платежі або надходження грошових коштів протягом очікуваного 
строку дії фінансового інструмента та, якщо доцільно, протягом коротшого періоду 
до чистої балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов’язання. 
Обчислюючи ефективну ставку відсотка, суб’єкт господарювання має попередньо 
оцінити грошові потоки, враховуючи всі умови контракту про фінансовий інстру-
мент (наприклад, аванси, опціони «кол» та подібні опціони), але не має розглядати 
майбутні збитки від кредитів. Обчислення включає всі гонорари та додаткові ко-
місійні збори, сплачені або отримані сторонами контракту, які є невід’ємною час-
тиною ефективної ставки відсотка (див.МСБО 18), витрати на операції та всі інші 
премії чи дисконти. Є припущення, що грошові потоки та очікуваний строк дії групи 
подібних фінансових інструментів можна достовірно оцінити. Проте в тих рідкісних 
випадках, коли неможливо достовірно оцінити грошові потоки або очікуваний строк 
дії фінансового інструмента (або групи фінансових інструментів), суб’єктові госпо-
дарювання слід використовувати контрактні грошові потоки за весь контрактний 
строк фінансового інструмента (або групи фінансових інструментів).

На вимогу Розпорядження №7, з метою коректного контролю за фінансовими 
нормативами кредитна, спілка в обліку класифікує за строками ці фінансові активи 
за початковим терміном погашення. 

Під час складання фінансової звітності для класифікації кредитів за строками 
кредитна спілка:

використовує фактичний термін погашення кредитів;
обов’язково відображає довгострокові кредити по частинах у розрізі строку 

погашення не більше дванадцяти місяців після дати балансу та через більш ніж 
дванадцять місяців після дати балансу. 

Знецінення кредитів, наданих членам кредитної спілки
Кредитна спілка, відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» (далі по 

тексту — Основний закон), в порядку, передбаченому Розпорядженням №7, По-
ложення про фінансові послуги та Положення про фінансове управління, на по-
стійній основі здійснює моніторинг кредитного портфеля на предмет зменшення 
корисності (знецінення). Відповідно до вимог Розпорядження №7, кредитна спілка 
формує Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок в порядку, 
передбаченому п. 5.1 зазначеного Розпорядження. Спеціалізоване програмне за-
безпечення розраховує дні прострочення, класифікує кредити за рівнями простро-
чення та розраховує необхідний резерв автоматично. Якщо, відповідно до МСБО 
39, кредитна спілка виявляє інші ніж прострочення фактори знецінення, кредитна 
спілка формує резерв в розмірі більшому, ніж необхідний, але з урахуванням того, 
що загальна сума сформованого резерву не може перевищувати загальну суму 
прострочених кредитів. Також кредитна спілка формує резерв на нараховані про-
центи, посилаючись на Розпорядження Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку складання 
та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг» від 25.12.2003 р. №177 зі змінами та доповненнями (далі — Розпоря-
дження № 177) та на опубліковані зміни до Розпорядження №7. 

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають 
залишки коштів у касі та на банківських рахунках в національній валюті, а також 
кошти на депозитних рахунках в банках «До запитання», короткострокові висо-
коліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і ха-
рактеризуються незначним ризиком зміни вартості, що можуть бути використані 
для поточних операцій. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амор-
тизованою вартістю.

Інша поточна дебіторська заборгованість. До іншої поточної дебіторської 
заборгованості кредитна спілка відносить будь-яку заборгованість, крім зборів, по-
датків та обов’язкових платежів, в момент виникнення юридичного права на отри-
мання платежів за такою заборгованістю. Відповідно до вимог Розпорядження №7, 
з метою покриття втрат за іншою дебіторською заборгованістю у разі виникнен-
ня ризику неповернення, кредитна спілка формує резерв забезпечення покриття 
втрат за нарахованими процентами від прострочених і неповернених кредитів.. 
Сума сформованого резерву забезпечення покриття втрат за нарахованими про-
центами від прострочених і неповернених кредитів  на дату балансу не може пере-
вищувати загальну суму іншої дебіторської заборгованості. 

3.1.2 Фінансові інвестиції
Кредитна спілка під час складання фінансової звітності відносить до фінансо-

вих інвестицій депозити в банках, ОКС, пайові внески в ОКС. Фінансові інвестиції 
обліковуються та відображаються у звітності за справедливою вартістю. 

3.1.3 Основні засоби та нематеріальні активи
Основні засоби та нематеріальні активи обліковуються за первісною (переоці-

неною) вартістю мінус накопичена амортизація та збитки від знецінення, за наяв-
ності. Витрати на ремонт та технічне обслуговування основних засобів визнаються 
витратами по мірі їх виникнення. Під час переходу на МСФЗ кредитна спілка ви-
рішила застосувати МСБО 16 та МСБО 38 ретроспективно. 

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів розраховується пря-
молінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до лік-
відаційної вартості протягом строку корисного використання активу. Амортизація 
активу починається, коли він стає придатним для використання, тобто коли він 
доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний 
до експлуатації. Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбу-
вається раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу 
(або включається до ліквідаційної групи, яка класифікується як утримувана для 
продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Аморти-
зація не припиняється, коли актив не використовується або він вибуває з активного 
використання, доки актив не буде амортизований повністю. Строки експлуатації 
основних засобів зазначені в примітці 5.1. До нематеріальних активів в кредитній 
спілці переважно відносяться ліцензійне програмне забезпечення, спеціалізоване 
програмне забезпечення та ліцензії на здійснення діяльності (за наявності). Нема-
теріальні активи з невизначеним строком експлуатації не підлягають амортизації. 
Строки експлуатації нематеріальних активів зазначені в примітці 5.1.

3.1.4 Активи, утримувані для продажу
Необоротні активи або групи вибуття, що включають активи та зобов’язання, 

балансова вартість яких, як очікується, буде відшкодована переважно в результаті 
продажу або розподілу, а не в результаті тривалого використання, відносяться до 
категорії активів, утримуваних для продажу. Необоротні активи, класифіковані як 
утримувані для продажу, оцінюються за їхньою балансовою вартістю або за спра-
ведливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж, залежно від того, яка з цих 
сум менша. 

3.1.5 Фінансові зобов’язання 
Фінансові зобов’язання в основному складаються з внесків (вкладів) на де-

позитні рахунки, кредитів, отриманих в ОКС, коштів, залучених від інших юридич-
них осіб.

При первісному визнанні за умови застосування звичайної відсоткової ставки 
кредитна спілка оцінює фінансові зобов’язання за справедливою вартістю мінус 
витрати на операцію, які прямо відносяться до залучення зобов’язання. Найкра-
щим доказом справедливої вартості є ціна операції, тобто сума договору. 
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Відповідно до МСФЗ 9, кредитна спілка класифікує всі фінансові зобов’язання 
як такі, що у подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, користу-
ючись  методом ефективного відсотка. Метод ефективного відсотка не застосо-
вується за фінансовими зобов’язаннями, за якими неможливо достовірно і одно-
значно визначити грошові потоки, а саме: внески (вклади) на депозитні рахунки до 
запитання, строкові внески (вклади) на депозитні рахунки з можливістю довкла-
дання або з капіталізацією процентів, а також визнані зобов’язання відповідно до 
п.18 МСБО 32. За відсутності суми первісного дисконту балансова вартість (амор-
тизована собівартість) розраховується як залишок основної суми та нарахованих, 
але не виплачених процентів на дату звітності.  

На вимогу Розпорядження №7, з метою коректного контролю за фінансовими 
нормативами, кредитна спілка в обліку класифікує за строками фінансові активи за 
початковим терміном погашення. Під час складання фінансової звітності за міжна-
родними стандартами для класифікації зобов’язань за строками кредитна спілка:

використовує фактичний термін погашення зобов’язань;
 � обов’язково відображає довгострокові зобов’язання по частинах у розрізі строку 

погашення не більше дванадцяти місяців після дати балансу та через більш ніж 
дванадцять місяців після дати балансу. 

3.1.6 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
Забезпечення в фінансовій звітності визнається, якщо виконуються всі три 

умови:
 � кредитна спілка має існуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) вна-

слідок минулої події;
 � ймовірно, що вибуття ресурсів буде необхідним для виконання зобов’язання;
 � можна достовірно оцінити суму зобов’язання.

Забезпечення переглядається на кінець кожного звітного періоду та коригуєть-
ся для відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що 
вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для пога-
шення зобов’язання, забезпечення сторнується. Забезпечення використовується 
лише для тих видатків, для яких воно було створено з самого початку. Лише видат-
ки, пов’язані з забезпеченням, під які воно було створено, згортаються з ним. Якщо 
кредитна спілка має обтяжливий контракт, існуюче зобов’язання за цим контрак-
том вона визнає та оцінює як забезпечення. Витрати на реструктуризацію можуть 
бути визнані забезпеченням тільки якщо реструктуризація розпочата в звітному 
періоді та ці витрати відповідають всім трьом умовам визнання забезпечення.   

Щодо умовних зобов’язань кредитна спілка розкриває для кожного класу умов-
ного зобов’язання на кінець звітного періоду стислу інформацію про сутність умов-
ного зобов’язання і, якщо можливо, наближену оцінку його фінансового впливу, 
інформацію про невизначеності щодо суми або часу будь-якого вибуття та можли-
вість будь-якої компенсації. У надзвичайно рідкісних випадках можна очікувати, що 
розкриття деякої або всієї інформації завдасть серйозної шкоди позиціям кредит-
ної спілки в суперечці з іншими сторонами щодо предмету забезпечення, умовного 
зобов’язання чи умовного активу. В таких випадках кредитна спілка не розкриває 
інформацію, але розкриває загальний характер суперечки, а також той факт, що 
інформація не була розкрита, і причини цього.

3.1.7 Визнання доходів та витрат
Дохід у фінансовій звітності визнається методом нарахування. Проценти за 

кредитами визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Коли 
виникає невизначеність щодо отримання нарахованих процентів, які були визнані 
доходом, такі проценти визнаються як витрати, а не як коригування суми первісно 
визнаного доходу. Визнання витрат у фінансовій звітності здійснюється за принци-
пом нарахування. Кредитна спілка аналізує витрати із застосуванням класифікації, 
яка базується на характері витрат. У фінансовій звітності витрати на сплату від-
сотків визнаються, обчислені за допомогою методу ефективного відсотка. Суми, 
розподілені на додаткові пайові внески, у фінансовій звітності відображаються у 
складі фінансових витрат. Витрати визнаються на основі безпосереднього зістав-
лення між понесеними витратами і прибутками по конкретних статтях доходів, що 
припускає одночасне визнання прибутків і витрат, що виникають безпосередньо і 
спільно від одних і тих же операцій або інших подій. Доходи і витрати включають-
ся до складу Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на підставі 
принципів нарахування і відповідності відображення в бухгалтерському обліку і 
звітності тих періодів, до яких вони відносяться.

3.1.8 Витрати на персонал та відповідні нарахування
Витрати на заробітну плату, на нарахування єдиного соціального внеску, опла-

чувані річні відпустки та лікарняні,  а також негрошові винагороди нараховують-
ся у тому періоді, в якому відповідні послуги надавались працівниками кредитної 
спілки. 

3.1.9 Нові положення фінансової звітності та дострокове застосування
Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що будуть 

обов’язковими для застосування Кредитною спілкою у річних періодах, які почина-
ються з 1 січня 2015 року або після цієї дати. Кредитна спілка не застосовувала ці 
стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування.

 � МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» (змінений у липні 2014 
року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або 
після цієї дати). Нижче описані основні особливості нового стандарту, які стосують-
ся діяльності кредитної спілки: 

 � Фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові ак-
тиви, які у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, 
які у подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на 
інший сукупний дохід, та фінансові активи, які у подальшому оцінюються за спра-
ведливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. 

 � Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі організації, 
що використовується для управління фінансовими активами, і результатів ана-
лізу того факту, чи договірні грошові потоки є виключно виплатами основної 
суми боргу та процентів. Якщо борговий інструмент утримується для отримання 
грошових потоків, він може обліковуватись за амортизованою вартістю, якщо 
він також відповідає критерію виключно виплат основної суми боргу та процен-
тів. Боргові інструменти, які відповідають критерію виключно виплат основної 
суми боргу та процентів і утримуються в портфелі, коли підприємство одночас-
но отримує потоки грошових коштів від активів і продає активи, можуть відно-
ситись у категорію за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший 
сукупний дохід. Фінансові активи, що мають грошові потоки, які не є виключно 
виплатами основної суми боргу та процентів, слід оцінювати за справедливою 
вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат (наприклад, похідні 
фінансові інструменти). Вбудовані похідні активи не відокремлюються від фі-
нансових активів, а враховуються при оцінці відповідності критерію виключно 
виплат основної суми боргу та процентів. 

 � Більшість вимог МСБО 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань 
були перенесені до МСФЗ 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що ор-
ганізація буде зобов’язана показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін 
у власному кредитному ризику фінансових зобов’язань, віднесених до категорії за 
справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. 

 � МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення – модель очі-
куваних кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить триетапний підхід, в межах 
якого аналізується зміна кредитної якості фінансових активів після їх початкового 

визнання. На практиці нові правила означають, що організації будуть зобов’язані 
негайно обліковувати збиток у сумі очікуваного кредитного збитку за 12 місяців при 
початковому визнанні фінансових активів, які не мають кредитного знецінення (чи 
для дебіторської заборгованості за основною діяльністю – у сумі очікуваного кре-
дитного збитку за весь строк дії такої заборгованості). У разі суттєвого зростання 
кредитного ризику знецінення оцінюється із використанням очікуваного кредитного 
збитку за весь строк дії фінансового активу, а не очікуваного кредитного збитку за 
12 місяців. Ця модель передбачає операційні спрощення дебіторської заборгова-
ності за орендою та основною діяльністю. 

 � Роз’яснення методів нарахування амортизації основних засобів та нематеріаль-
них активів – Зміни МСБО 16 та МСБО 38 (випущені 12 травня 2014 року; засто-
совуються до річних періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї 
дати). Цими змінами КМСБО роз’яснив, що використання основаних на доходах 
методів розрахунку амортизації активу є недоречним, оскільки доходи, отримані 
у результаті діяльності, яка передбачає використання активу, переважно відобра-
жають інші фактори, а не отримання економічних вигод від цього активу. На думку 
Правління кредитної спілки, ці зміни не матимуть суттєвого впливу на його окрему 
фінансову звітність.

 � Щорічні удосконалення МСФЗ 2014 року (випущені у вересні 2014 року; за-
стосовуються до річних періодів, починаючи з 1 січня 2016 року або після цієї 
дати). Зміни стосуються чотирьох стандартів. Зміни МСФЗ 5 роз’яснюють, що 
зміна способу вибуття (рекласифікація з активів, що утримуються для прода-
жу, в активи, що утримуються для розподілу, або навпаки) не є зміною плану 
продажу або розподілу та не потребує відображення в обліку в якості зміни 
цього плану. Зміни МСФЗ 7 містять додаткові методичні рекомендації, які до-
помагають керівництву визначити, чи умови угоди про обслуговування переда-
ного фінансового активу являють собою триваючу участь для цілей розкриття 
інформації згідно з МСФЗ 7. Зміна цього стандарту також роз’яснює, що вимоги 
до розкриття інформації про взаємозалік згідно з МСФЗ 7 стосовно проміжної 
фінансової звітності відсутні, крім випадків, коли цього вимагає МСБО 34. Змі-
на МСБО 19 роз’яснює, що при обліку зобов’язань з пенсійного забезпечення 
рішення щодо ставки дисконтування, наявності розвинутого ринку («глибокого 
ринку») високоякісних корпоративних облігацій або про те, які державні облі-
гації використовувати в якості орієнтира, повинні ґрунтуватись на тій валюті, 
в якій деноміновані зобов’язання, а не на валюті країни, в якій вони виникли. 
МСБО 34 вводить вимогу, згідно з якою проміжна фінансова звітність повинна 
містити перехресне посилання на місцезнаходження «інформації в інших фор-
мах проміжної фінансової звітності».  

3.2 Основні судження, що використовувались при застосуванні облікової по-
літики.

3.2.1 Капітал кредитної спілки. Класифікаця та оцінка.
Відповідно до вимог Основного закону та вимог регулятора, кредитна спілка 

відносить до капіталу пайовий, резервний, додатковий капітал, а також залишок 
нерозподіленого доходу. Однак, на вимогу МСБО 32, в цій фінансовій звітнос-
ті пайовий та додатковий капітал кредитної спілки, який може бути повернений 
за заявою члена кредитної спілки, відображено у складі поточних фінансових 
зобов’язань. Додатково на вимогу регулятора кредитна спілка оцінює та контролює 
розмір регулятивного капіталу, який складається із суми фактично сформованого 
резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок та суми капіталу 
кредитної спілки, сформованого за рахунок резервного капіталу, нерозподіленого 
доходу (за наявності), обов’язкових пайових внесків, додаткового капіталу, за ви-
нятком добровільних цільових внесків членів кредитної спілки, зменшеної на суму 
непокритого збитку (за наявності). Кредитна спілка на регулярній основі контролює 
нормативи достатності капіталу та платоспроможності, передбачені вимогами Роз-
порядження №7. На вимогу НПсБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента 
власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу).

Відповідно до статуту кредитної спілки:
— Резервний капітал призначений 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.

Рішення про використання капіталу на покриття збитків кредитної спілки при-
ймається спостережною радою кредитної спілки в порядку, визначеному законо-
давством та рішенням загальних зборів членів кредитної спілки.

— Додатковий капітал кредитної спілки формується за рахунок ці-
льових внесків членів кредитної спілки, благодійних внесків фізичних та 
юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів. Рі-
шенням загальних зборів може бути встановлена обов’язковість уне-
сення всіма членами кредитної спілки з визначеною періодичністю пев-
ної суми цільового внеску членів кредитної спілки в додатковий капітал. 
У разі ліквідації спілки залишок додаткового капіталу зараховується до Державного 
бюджету України.

Відповідно до положення про фінансове управління кредитної спілки додатко-
вий капітал може бути використаний на покриття збитків. Також положенням про 
фінансове управління та Порядком розподілу доходів та покриття збитків встанов-
лена черговість використання капіталу на покриття збитків. 

Статутом кредитної спілки визначений порядок розподілу доходу: 
— Нерозподілений дохід, що залишається у розпорядженні кредитної спілки 

за підсумками фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів, у 
тому числі між членами кредитної спілки, пропорційно розміру їх пайових внесків 
у вигляді відсотків (процентів). При цьому в першу чергу відбувається необхідне 
поповнення капіталу та резервів. Сума доходу, яка розподіляється на додаткові 
пайові членські внески, визначається з дотриманням умови, що доходність до-
даткових пайових членських внесків не може перевищувати більш ніж у два рази 
середньозважену процентну ставку доходності внесків (вкладів) членів кредитної 
спілки на депозитних рахунках за їх наявності. Решта доходу, що залишилася після 
формування капіталу й резервів та розподілу на додаткові пайові членські внески, 
розподіляється на обов’язкові пайові членські внески. Розподіл доходів кредитної 
спілки протягом року відбувається в порядку, визначеному рішенням загальних 
зборів членів кредитної спілки.

 Також на вимогу п. 10 Розділу ІІ НПсБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності» до цієї фінансової звітності додається звіт про власний капітал за 2014 рік. 

3.2.2 Умовні зобов’язання
Під умовними зобов’язаннями кредитна спілка розуміє можливе зобов’язання 

(якого ще фактично немає), яке залежить від минулих подій та від того, чи відбу-
деться або не відбудеться ще подія (події) в майбутньому та яка не залежить від 
кредитної спілки.

Також це може бути існуюче зобов’язання (юридичне або конструктивне), яке 
не може бути розкрите в звітності, оскільки невідомо, чи буде в майбутньому ви-
буття ресурсів, або неможливо оцінити суму. 

3.2.3 Умовні активи
Під умовними активами кредитна спілка розуміє можливий актив (якого ще 

фактично немає), який залежить від минулих подій та від того, чи відбудеться або 
не відбудеться ще подія (події) в майбутньому та яка не залежить від кредитної 
спілки.
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3.2.4 Події після дати балансу
Під подіями після дати балансу кредитна спілка розуміє всі події до дати за-

твердження фінансової звітності до випуску, навіть якщо ці події відбуваються піс-
ля оприлюднення фінансового результату чи іншої вибіркової фінансової інфор-
мації. Керуючись положеннями МСБО 10 під затвердженням фінансової звітності 
до випуску кредитна спілка розуміє дату затвердження річної фінансової звітності 
спостережною радою. Кредитна спілка розділяє події після дати балансу на такі, 
що вимагають коригування після звітного періоду, та такі, що не вимагають коригу-
вання після звітного періоду. Дата затвердження фінансової звітності до випуску та 
інформація про події після дати балансу наведені у примітці 11.

3.2.5 Додаткові класифікації та оцінки, що стосуються кредитного портфеля.
Відповідно до вимог регулятора та Положення про фінансові послуги, кредит-

на спілка класифікує кредитний портфель за цільовим призначенням, за строками 
надання та виділяє та контролює кредити, які відносяться до кредитів з великим 
ризиком. Інформація щодо класифікації кредитного портфеля за цільовим призна-
ченням у розрізі наданих кредитів, залишків по кредитах, пролонгованих кредитах 
та прострочених кредитах 2-4 рівня прострочення викладена у рядках 011-0153, 
графах 3-11 додатку 6 до Звітних даних «Звітні дані про кредитну діяльність кре-
дитної спілки», що входять до складу річної звітності кредитної спілки, яку кредит-
на спілка подає до Нацкомфінпослуг. Інформація щодо кредитів з великим ризиком 
відображена в графах 14-15 додатку 6 до Звітних даних «Звітні дані про кредитну 
діяльність кредитної спілки», що входять до складу річної звітності кредитної спіл-
ки, яку кредитна спілка подає до Нацкомфінпослуг.     

3.2.6 Управління ризиками.
Відповідно до Політики з управління ризиками, що затверджена спостережною 

радою кредитної спілки, кредитна спілка ідентифікує ризик ліквідності, ринковий 
ризик та кредитний ризик, як основні можливі ризики діяльності кредитної спілки 

Ризик ліквідності стосується наявності достатніх коштів для повернення вне-
сків і погашення інших фінансових зобов’язань, пов’язаних із фінансовими інстру-
ментами, при настанні терміну їхнього погашення.

Виникає через неспроможність кредитної спілки запобігти зменшенню обся-
гів зобов’язань або фінансувати збільшення кредитного портфеля. Визначається 
обсягом неотриманих доходів у разі вимушеного продажу активів за поточною 
вартістю для покриття розриву ліквідності або розміром надлишкових витрат, які 
понесені у разі вимушеного залучення пасивів для вирішення проблем, пов’язаних 
з нестачею ліквідних активів.

Основним органом управління ризиком ліквідності є правління кредитної спіл-
ки, до повноважень якого входить прийняття управлінських рішень з управління 
ліквідністю, розробка пропозицій щодо залучення коштів тощо. 

Для управління ризиком ліквідності кредитна спілка використовує наступні ме-
тоди:

контроль за фінансовими нормативами щодо ліквідності відповідно до вимог 
Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг;

обмеження щодо залучення короткострокових фінансових зобов’язань або об-
меження щодо довгострокового кредитування;

впровадження збалансованої процентної політики, яка зорієнтована на довго-
строкове залучення та короткострокове кредитування.

Аналіз фінансових активів та фінансових зобов’язань за строками погашення 
наведено в Таблиці 1 Примітки 9.

Ринковий ризик
Ринковий ризик — ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. 
Ринковий ризик охоплює три типи ризику: валютний ризик, відсотковий ризик та ін-
ший ціновий ризик.

Враховуючи те, що процентні ставки за кредитами та внесками не залежать 
від коливань відсоткових ставок або валютних курсів, кредитна спілка вважає 
ринковий ризик несуттєвим. Кредитна спілка нараховує відсотки за фіксованими 
процентними ставками відповідно до процентної політики, встановленої спосте-
режною радою.

Кредитний ризик
Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик того, що одна сторона 

контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде 
причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик виникає 
в результаті кредитних операцій кредитної спілки з членами, внаслідок яких ви-
никають фінансові активи. 

Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом прийняття управлінських 
рішень, спрямованих на досягнення мети одержання максимально можливих до-
ходів при мінімальному ризику збитків на основі проведення кількісного і якісного 
аналізу кредитного портфеля кредитної спілки. Критерії оцінки фінансового стану 
позичальника встановлюються Положенням кредитної спілки про фінансові послу-
ги та окремими рішеннями спостережної ради.

Цілями управління кредитним ризиком є:
— участь у затвердженні та нагляд за всіма кредитними зобов’язаннями по-

зичальників відповідно до внутрішніх процедур.
— забезпечення збалансованої структури загального кредитного портфеля;
— забезпечення належного формування резервів у відповідності з прийнятими 

ризиками.
Кредитний ризик мінімізується за рахунок формування резервів, лімітування 

кредитних операцій, формування ефективної процентної політики, постійного кіль-
кісного та якісного аналізу кредитного портфеля, диверсифікації кредитного порт-
феля, підтримки на достатньому рівні власного капіталу.

Методами управління кредитним ризиком є:
вивчення та оцінка кредитоспроможності позичальника;
забезпечення кредитів; 
спостереження за дебіторською заборгованістю (моніторинг);
диверсифікація та/або концентрація кредитного портфеля; 
створення резервів.
Дані методи взаємозалежні, часто випливають один з одного та доповнюють 

один одного, тому для найбільш ефективних результатів кредитна спілка практи-
кує їх комплексне застосування.

Для оцінки та аналізу фактичного рівня кредитного ризику використовуються 
обов’язкові вимоги до виміру кредитного ризику, встановлені відповідними Розпо-
рядженнями регулятора, зокрема, Розпорядження №7.

Кредитна спілка здійснює контроль за виконанням вимог Нацкомфінпослуг до 
кредитних спілок, визначених Розпорядженням №7, поопераційно, щоденно та що-
місячно.

У процесі управління кредитним ризиком беруть участь наступні структурні під-
розділи кредитної спілки:

правління кредитної спілки,
кредитний комітет.
Загальне управління кредитним ризиком покладене на кредитний комітет кре-

дитної спілки.
До основних функцій кредитного комітету належить аналіз структури кредитно-

го портфеля та необхідного розміру резерву покриття втрат від неповернених по-
зичок, прийняття рішень щодо заходів із повернення простроченої та безнадійної 
заборгованості. 

Поточне управління кредитним ризиком здійснюється правлінням кредитної 
спілки.

Основними завданнями поточного управління є забезпечення кредитної діяль-
ності, економічно доцільне і оптимальне розміщення наявних ресурсів, контроль 
за кредитною діяльністю відокремлених підрозділів кредитної спілки, оцінка кре-
дитного ризику та розрахунок резерву покриття втрат від неповернених позичок. 
Правління визначає вартість заставного майна, бере участь у здійсненні перевірок 
за станом заставленого майна, організує продаж заставленого майна.

Деталізація інформації щодо кредитного ризику та розрахунки нормативів 
якості активів наведено у таблиці 2 Примітки 9.

Вплив переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності та перераховані 
статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 01.01.2015 у відповідності до МСФЗ

Кредитна спілка «Запоріжжя»

Примітка 4
Вплив переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності та перераховані статті Балансу  

(Звіту про фінансовий стан) на 01.01.2015 у відповідності до МСФЗ 

АКТИВ
Код 

рядка
На 01.01.2015 

за ПсБО

Вплив 
переходу на 

МСФЗ
На 01.01.2015 

за МСФЗ Пояснення
1 2 3 4 5 6
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи: 1000 1 - 1  
                    - первісна вартість 1001 4 - 4  
                    - накопичена амортизація 1002 (3) - (3)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - - -
Основні засоби: 1010 1 - 1  
                     - первісна вартість 1011 4 - 4  
                     - знос 1012 (3) - (3)
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за ме-
тодом участі в капіталі інших підприємств

1030
- - -  

                     - інші фінансові інвестиції 1035 14 - 14  
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040

- 118 118

Перекласифікований кред. портфель по факт. 
терміну погашення відповідно до вимог МСБО 
1 

Інші необоротні активи 1090 - - -  
Усього за розділом І 1095 16 118 134  
II. Оборотні активи      
Дебіторська заборгованість за розрахунками:  - - -  
- за виданими авансами 1130 - - -  
- з бюджетом 1135 - - -  
у тому числі з податку на прибуток 1136 - - -  
- з нарахованих доходів 1140

- - -

Перекласифіковано та переведено до складу 
іншої поточної деб. заборгованості для відо-
браження амортизованої вартості

- із внутрішніх розрахунків 1145 - - -  
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155

1319 114 1205

Перекласифікований кред. портфель по фак-
тичному терміну погашення відповідно до 
МСБО 1, додані нарах. але несплачені про-
центи для відображення аморт. вартості та 
перекласифіковані витрати майбутніх періодів 

Поточні фінансові інвестиції 1160 - - -  
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Примітка 5
 Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про фінансовий стан

5.1 Основні засоби та нематеріальні активи (рядки 1000-1012)
Основні засоби та нематеріальні активи оприбутковуються за первісною вартістю, яка включає всі витрати по їх придбанню та виготовленню.  Залишкова вартість 

основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованої амортизації. В Таблиці нижче наведена детальна інформація щодо руху та 
складових статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Нематеріальні активи» (рядки 1000-1002)  

Групи нематеріальних активів

Залишок на початок 
року

Надій-
шло за 

рік

Вибуло за рік

Нара-
ховано 
амор-
тизації

Втрати від 
зменшення 
корисності 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

первісна 
вартість

накопиче-
на амор-
тизація

первісна  
вартість

накопиче-
на аморти-

зація
первісної  
вартості

накопиченої 
амортизації

первісна  
вартість

накопичена 
амортизація

Ліцензії на здійснення діяльності  
та програмне забезпечення  4 3  -  -  -  1 -  - - 4 4 

Разом 4 3  - - -  1 -  -  - 4 4

Строки експлуатації, встановлені для нематеріальних активів, крім ліцензії на здійснення діяльності
Метод нарахування амортизації       прямолінійний          
статті  звіту про сукупні доходи, в які включено амортизацію нематеріальних активів  
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності   немає                         
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів     немає                         
вартість створених кредитною спілкою нематеріальних активів    немає                         
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  немає                         

В Таблиці нижче наведена детальна інформація щодо руху та складових статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Основні засоби» (рядки 1010-1012)

Гроші та їх еквіваленти 1165 92 - 92  
Готівка 1166 - - 10  
Витрати майбутніх періодів 1170

4 (4) -
Переведено до  складу іншої поточної дебі-
торської заборгованості 

Інші оборотні активи 1190 - - -  
Усього за розділом II 1195 1415 (0) 1297  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи ви-
буття

1200
- - -  

БАЛАНС 1300 1431 1431  

ПАСИВ
Код 

рядка
На 01.01.2015 

за ПсБО

Вплив 
переходу на 

МСФЗ
На 01.01.2015 

за МСФЗ  
І. Власний капітал      

Зареєстрований (пайовий) капітал 

1400 100 (99) 1

Перекласифікований пайовий капітал відпо-
відно до МСБО 32 та переведено до складу 
інших поточих фінансових  зобов’язань

Капітал у дооцінках 1405 - - -  
Додатковий капітал 1410 -   ( ) -
Резервний капітал 1415 150 -- 150  
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 397 ( ) 397
Неоплачений капітал 1425 (  ) - (  )  
Вилучений капітал 370 (  ) - (  )  
Усього за розділом І 1495 647 (99) 548  
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення   
Інші довгостр. зобов’язання 1515

310 (276) 34
Залишок довгострокові зобов’ язання (непо-
точні)

Довгострокові забезпечення 1520 - ( ) -
Цільове фінансування 1525 - - -
Усього за розділом II 1595 310 (276 ) 34  
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення   
Короткострокові кредити банків 1600 - - -  
Поточна заборгованість за:  - - -  

- довгостроковими зобов’язаннями

1610

65 (65) 0

Перекласифіковано відповідно до МСБО 
32 та переведено до складу інших поточних 
зобов’язань

- за товари, роботи, послуги 1615 - - -  
- з бюджетом 1620 - - -  
у тому числі з податку на прибуток 1621 - - -  
- розрахунками зі страхування 1625 - - -  
- розрахунками з оплати праці 1630 - - -  
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками

1640
- () -

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розра-
хунків

1645
- - -  

Поточні забезпечення 1660 - - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - - -  

Інші поточні зобов’язання 1690 409 440 849 Перекласифікований капітал, зобов’язання.
Усього за розділом IІІ 1695 474 440 849  
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700
- - -  

БАЛАНС 1900 1431 1431  
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II. Основні засоби 

Групи основних засобів
строки 
експлу-
атації 
(років)

Залишок на 
початок року

Надій-
шло за 

рік

Вибуло за рік

Нара-
ховано 
амор-
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року у тому числі

ліквіда-
ційна 
вар-
тість 

пер-
вісна 
(пере-

оці- 
нена) 
вар-
тість

знос

пер-
вісна 
(пере-

оці- 
нена) 
вар-
тість

знос
пер-

вісної  
вар-
тості

зносу
пер-
вісна 
вар-
тість

знос

одержані за 
фінансовою 

орендою

Передані у 
операційну 

оренду

пер-
вісна 
вар-
тість

знос
пер-
вісна 
вар-
тість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Земельні ділянки  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -
Інвестиційна нерухо-
мість  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 25 - - - - - - - - - - - -  -  -  - -

Машини та обладнання  5-10 - - - - - - - - - - - -  -  -  - -
Транспортні засоби 10-15 - - - - - - - - - - - -  -  -  - -
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)  4-6 4 3 24 - - 7 - - - 28 7 -  -  -  - -

Інші основні засоби 6 - - - - - - - - - - - -  -  -  - -
Бібліотечні фонди  - - - - - - - - - - - - - -  -  - -
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи  - - - - - - - - - - - - -  -  -  - -

Разом  - - - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -
              
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності                                                              
вартість оформлених у заставу основних засобів                                                              
первісна вартість повністю амортизованих основних засобів                                                             
вартість основних засобів, призначених для продажу                                                              
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій                                                              
вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду       -       

5.2 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств (рядок 1035)

У складі довгострокових фінансових інвестицій відображено внески до капіта-
лу об’єднаної кредитної спілки. Інвестиції відображені за справедливою вартістю.

5.3 Довгострокова дебіторська заборгованість (рядок 1040)
У складі довгострокової дебіторської заборгованості відображено частину кре-

дитного портфеля кредитної спілки за фактичним терміном погашення пізніше ніж 
31.12.2016 року. Довгострокова дебіторська заборгованість відображена за амор-
тизованою собівартістю  тобто з урахуванням фактично сформованого резерву 
покриття втрат від неповернених позичок на таку довгострокову заборгованість у 
сумі  88 тис. грн.  

5.4 Інші необоротні активи (рядок 1090)
У складі інших необоротних активів відображені грошові кошти кредитної спіл-

ки, до яких обмежено доступ у зв’язку з проблемним фінансовим станом банку. 
Кредитна спілка здійснює всі необхідні заходи щодо повернення заборгованості. 

5.5 Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155)

Найменування показника На кінець 
року (тис.грн.)

Залишок основної суми за кредитами 863
Сума фактично сформованого резерву покриття втрат від не-
повернених позичок 174

Залишок нарахованих, але несплачених процентів за кредита-
ми 362

Сума фактично сформованого резерву сумнівних боргів на на-
раховані проценти 4

Сума заборгованості позичальників за держмитом та іншими 
судовими витратами 33

Інша поточна дебіторська заборгованість 16
Разом 1096

5.6 Гроші та їх еквіваленти (рядок 1165)
Складові статті Гроші та їх еквіваленти, відображеної у рядку 1165, наведено 

у таблиці нижче:

Найменування показника На кінець року  
(тис.грн.)

1 3 
Готівка 30 
Поточний рахунок у банку  77
Разом 107 

5.7 Зареєстрований (пайовий) капітал (рядок 1400)
Відповідно до МСБО 32, у якості пайового капіталу кредитна спілка визнає 

обов’язкові пайові внески членів кредитної спілки. Рух таких внесків відображено у 
Звіті про власний капітал у графі 3.

5.8 Додатковий капітал (рядок 1410)
Відповідно до МСБО 32, у складі додаткового капіталу кредитна спілка визнає 

внески членів кредитної спілки з обов’язковою сплатою, які повертаються тільки 
при припиненні членства. 

5.9 Резервний капітал (рядок 1415)
Кредитна спілка формує резервний капітал відповідно до Положення про фі-

нансове управління. Джерела формування резервного капіталу передбачені Ста-
тутом та Положенням про фінансове управління. Рух коштів резервного капіталу 
відображено у Звіті про власний капітал у графі 6 .

5.10 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (рядок 1420)

У цій фінансовій звітності, відповідно до вимог МСФЗ, кредитна спілка вира-
ховує фінансовий результат методом нарахування та за принципом відповідності 
доходів та витрат. Використання нерозподіленого прибутку протягом 2015 року ві-
дображено у Звіті про власний капітал у графі 7.

5.11 Інші довгострокові зобов’язання (рядок 1515)
У складі інших довгострокових зобов’язань кредитна спілка відображає внески 

(вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки за фактичним терміном по-
гашення пізніше ніж 31 грудня 2016 року.

5.12 Довгострокові забезпечення (рядок 1520)
Кредитна спілка не формує довгострокових забезпечень.

5.13 Поточна заборгованість за розрахунками зі страхування та з оплати праці 
(рядки 1625,1630)

Кредитна спілка не має заборгованості з виплати заробітної плати. Кредитна 
спілка своєчасно та в повному обсязі сплачує податки на заробітну плату. Заробіт-
на плата за грудень виплачена в грудні 2015 р.

5.14 Інші поточні зобов’язання (рядок 1690)
Деталізація статті Інші поточні зобов’язання наведена в таблиці нижче:

Найменування показника На 31.12.2015 
(тис. грн.)

Внески членів на додаткові пайові внески за амортизованою 
вартістю 99

Поточні зобов’язання за внесками (вкладами) на депозитні ра-
хунки за амортизованою вартістю 670

Інша поточна кредиторська заборгованість 2
РАЗОМ 771

Примітка 6
Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті  
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

6.1 Інші операційні доходи (рядок 2120)
Деталізація статті Інші операційні доходи наведена в таблиці нижче:
Найменування показника За звітний рік 

(тис.грн.)
Нараховані проценти за кредитами 457
Дохід від зменшення Резерву покриття втрат від непо-

вернених позичок
146

Разом операційні доходи 603
6.2 Адміністративні витрати, інші операційні витрати та фінансові витрати (ряд-

ки 2130, 2180, 2250)
Кредитна спілка визнає витрати методом нарахування на основі безпосеред-

нього зіставлення між понесеними витратами і прибутками по конкретних статтях 
доходів, що припускає одночасне визнання прибутків і витрат, що виникають без-
посередньо і спільно від одних і тих самих операцій або інших подій. Фінансові 
витрати визнаються за методом ефективного відсотка. Деталізація статей витрат 
Адміністративні витрати, Інші операційні витрати та Фінансові витрати наведена в 
таблиці нижче:
Найменування показника За звітний рік  

(тис.грн.)
Адміністративні витрати
Матеріальні витрати 33
Витрати на виплати працівникам 240
Витрати на амортизацію 4
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Кредитна спілка «Запоріжжя»

Інші адміністративні витрати - оренда, утримання офісу, забез-
печення діяльності

216

Разом Адміністративні витрати 493
Інші операційні витрати
Витрати на нарахування резерву покриття втрат від неповерне-
них позичок

0

Витрати на нарахування резерву сумнівних боргів за відсотками 
згідно МСФЗ

4

Разом Інші операційні витрати 4
Фінансові витрати
Нараховані проценти на внески (вклади) на депозитні рахунки 
членів кредитної спілки

145

Разом Фінансові витрати 145
Разом витрати 642

Примітка 7
Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті  

про рух грошових коштів (за прямим методом)
7.1 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) (рядок 3035)
В статті Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) зазначено пога-

шення штрафних санкцій по кредитних договорах, здійснені грошовими коштами.

7.2 Надходження фінансових установ від повернення позик (рядок 3055)
В статті Надходження фінансових установ від повернення позик кредитна спіл-

ка відображає погашення по основній сумі кредитів, здійснені грошовими коштами.

7.3 Інші надходження (рядок 3095)
Деталізація статті Інші надходження наведена в таблиці нижче:                

Найменування показника За звітний рік 
Сплачені проценти за кредитами 286 
Надходження від юридичних осіб (кредит від ОКС )  30
Залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки  427
Відшкодування судових витрат 3 
Інше  8
Разом інших надходжень 754

7.4 Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг) (рядок 3100)
В статті Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг) кредитна спілка відобра-

жає сплачені грошові кошти постачальникам за послуги, товарно-матеріальні цін-
ності, роботи, необхідні для забезпечення діяльності кредитної спілки.

 
7.5 Витрачання на оплату праці (рядок 3105)
В статті Витрачання на оплату праці кредитна спілка зазначає фактично ви-

плачені грошові кошти на оплату праці працівників.

7.6 Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (рядок 3110)
В статті Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи відображається 

фактично сплачений Єдиний соціальний внесок.

7.7 Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів (рядок 3115)
В статті Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів зазначють-

ся фактично направлені грошові кошти на оплату податку з доходів фізичних осіб, 
військового збору та інших обов’язкових платежів.

7.8 Витрачання фінансових установ на надання позик (рядок 3155)
В статті Витрачання фінансових установ на надання позик кредитна спілка за-

значає суму виданих кредитів членам кредитної спілки. Зокрема, за звітний рік 
було надано:

Найменування показника
Кількість 

укладених 
договорів

Сума 
(тис. грн.)

Комерційні кредити 4 50 
Кредити, надані на ведення фермерських госпо-
дарств 0 0 

Кредити, надані на ведення особистих селянських 
господарств 108 706 

Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт 
та реконструкцію нерухомого майна 32 176

Споживчі кредити 4 28
Всього надано кредитів 148 960

7.9 Інші витрачання (рядок 3190)
Деталізація статті Інші витрачання наведена в таблиці нижче:

Найменування показника За звітний рік 
(тис.грн.)

Повернення внесків (вкладів) членам кредитної спілки 495
Виплата процентів за внесками (вкладами) на депозитні ра-
хунки членам кредитної спілки  115

Погашення фінансових зобов’язань перед юридичними осо-
бами  31

Кредиті, надані членам кредитної спілки 960
Сплата процентів по фінансових зобов’язаннях юр.особам 2
Сплата судового збору 2
Інше 151
Разом інших надходжень 1756

Примітка 8
Інформація, що підтверджує статті,  

подані у звіті про власний капітал 
У Звіті про власний капітал кредитна спілка відображає рух власного капіталу 

в розрізі складових капіталу, визнаного відповідно до МСФЗ. 
По рядку 4005 в графах 3-10 відображено вплив зміни облікової політики кре-

дитної спілки у зв’язку з переходом на МСФЗ. 

По графі 6:
В рядку 4210 зазначається сума відрахувань до резервного капіталу за рішен-

нями органів управління    в сумі 8 тис.грн.
В рядку 4290 відображається використання резервного капіталу на покриття 

збитків у порядку, визначеному загальними зборами кредитної спілки у відповід-
ності до чинного законодавства за рішенням спостережної ради кредитної спілки.

По графі 7
Графи 4, 8 та 9 кредитною спілкою не заповнюються.

Примітка 9
Управління ризиками

Таблиця 1. Аналіз фінансових активів та фінансових зобов’язань за строками 
погашення
Вид фінансового активу до 1 міс. 1-3 місяців 3-12 місяців >12 місяців
Грошові кошти та їх екві-
валенти 107292.24  - - -

Фінансові інвестиції  - - - -
Кредити, надані членам 
кредитної спілки - - 410368.58 540202.34

Проценти по кредитах 40929.10 81858.20 368361.90 -
Разом грошовий потік 148221.34 81858.20 778730.48 540202.34
Вид фінансового 
зобов’язання до 1 міс. 1-3 місяців 3-12 місяців >12 місяців

Внески (вклади) на депо-
зитні рахунки - 90000.00 567208.80 45000.00

Проценти за внесками 
(вкладами) на депозитні 
рахунки 

- 4409.44 6952.74 1583.00

Зобов’язання перед юри-
дичними особами - - - -

Усього потенційних май-
бутніх виплат - 94409.44 574161.54 46583.00

Нормативи ліквідності кредитної спілки станом на 31.12.2015 р.
4.1.1. Миттєва ліквідність
Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення суми грошових 
коштів у касі та на поточних рахунках у банках до суми внесків (вкладів) членів 
кредитної спілки на депозитні рахунки до запитання. Нормативне значення скла-
дає не менше ніж 10-12%. Фактичне значення складає 12%.
4.2.1. Короткострокова ліквідність
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. Початковим термі-
ном погашення вважається строк, на який укладався відповідний договір до вне-
сення будь-яких змін та доповнень до нього. Нормативне значення складає не 
менше ніж 100%, фактичне значення складає 185%.

Таблиця 2 Деталізація інформації щодо кредитного ризику та розрахунки норма-
тивів якості активів 
Інформація, що розкривається Опис

Максимальний рівень кредитно-
го ризику

Під макс. рівнем кредитного ризику кредитна 
спілка визначає розмір кредитного портфеля з 
вирахуванням сформованого резерву покриття 
втрат від неповерених позичок, що станом на 
31.12.2015 р. складає 772тис.грн.

Опис застави, утримуваної як 
забезпечення, та інших поси-
лень кредиту, а також їхнього 
фінансового впливу

Кредитна спілка надає кредити своїм членам 
під заставу рух. та нерух.майна, а також активно 
використовує такий вид забезпечення, як по-
рука, враховуючи концентровану на певному 
регіоні діяльність кредитної спілки та менталі-
тет її членів. Поручителями можуть виступати 
як інші члени кредитної спілки, так і інші особи, 
за умови відповідності встановленим вимогам 
щодо платоспроможності  позичальника та по-
ручителя.  

Інформація про кредитну якість 
фінансових активів, які не є ані 
простроченими, ані знецінени-
ми

Станом на 31 грудня 2015 року кредитна спілка 
має  950 тис. грн. фінансових активів, які не є 
ані простроченими, ані знеціненими. Кредитна 
спілка, відповідно до Положення про фін.послу-
ги, здійснює постійний моніторинг кредитного 
портфеля, підтримує зв’язок із позичальниками 
нагадує про необхідність здійснення чергового 
платежу, що позитивно впливає на якість кре-
дитного портфеля. 

Фінансові активи, які є або про-
строченими, або знеціненими

Станом на 31 грудня 2015 року кредитна спілка 
має прострочених кредитів на суму 194 тис. грн., 
в тому числі прострочені 31-90 днів 14 тис. грн., 
91-180 днів 6 тис. грн., 181-365 днів  5 тис. грн. 
та більше 365 днів 169 тис. грн

Розрахунок нормативів якості активів

3.1.1. Проблемні кредити до 
власних коштів (регулятивного 
капіталу)

Загальна сума заборгованості за прострочени-
ми, неповерненими, безнадійними та продовже-
ними (пролонгованими) кредитами не має пере-
вищувати 100 відсотків від суми регулятивного 
капіталу (власних коштів). Фактичне значення 
нормативу 79,1%.

3.1.2. Проблемні кредити до 
кредитів

Відношення загальної суми заборгованості за 
простроченими, неповерненими, безнадійними 
та продовженими (пролонгованими) кредита-
ми, не перекритої сформованим резервом за-
безпечення покриття втрат від неповернених 
позичок, до загальної суми заборгованості за 
наданими кредитами для кредитних спілок, 
окрім об’єднаних кредитних спілок. Норматив-
не значення цього нормативу не більше, ніж від 
8 до 12% в залежності від групи регулювання. 
Фактичне значення нормативу _4,4%.

Умовні зобов’язання та умовні активи
Станом на 31.12.2015 р. кредитна спілка не ідентифікує умовних зобов’язань 

та умовних активів у розумінні МСБО 37. 

Події після дати балансу
            На дату затвердження фінансової звітності кредитна спілка не ідентифі-

кувала подій, які б вимагали коригування після звітного періоду та які не вимагають 
коригування після звітного періоду в розумінні МСБО 10.  

Голова Правління  __________________ Швайко В.В.
КС «Запоріжжя»
Головний бухгалтер __________________ Федотова С.О.
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Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська Фірма „СТАТУС”

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які 
одноособово надають аудиторські послуги

№ 1111 від 30.03.2001р., яке чинне до 26.11.2020 р.
м. Запоріжжя, проспект Леніна, 176–78

тел. 289–76–53
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФіНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ)
Кредитної спілки “Запоріжжя”

за 2015 рік
Адресат — Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг Укра-

їни
Керівництву Кредитної спілки “Запоріжжя”
Мною, аудитором, Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська 

фірма „Статус„- Горбуновою Тетяною Олегівною (Код за ЄДРПОУ — 23287607, 
місцезнаходження-69035 м. Запоріжжя, проспект Леніна, 176–78, реєстраційні 
дані-03.08.1995р., № запису про включення відомостей про юридичну особу до 
ЄДР- 1 103 120 0000 012200 Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради, номер 
та дата видачі свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які 
надають аудиторські послуги –№ 1111 від 30.03.2001р., яке чинне до 26 листопа-
да 2020 р., проведено аудиторську перевірку у відповідності з договором № 10/16 
від 10 листопада 2015 р. аудит попередньої фінансової звітності Кредитної Спілки 
«Запоріжжя» (код ЄДРПОУ –33123016, місцезнаходження: 69095, Запорізька об-
ласть, м.Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 105, дата державної реєстрації — 27.07.2004р. 
№ 110310500200074, що додається, яка складається з балансу станом на 31 груд-
ня 2015 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів 
та власний капітал за 2015 рік, а також з стислого викладу суттєвих принципів 
облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив 
переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ .

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використан-
ням описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що 
ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше за-
стосування МСФЗ».

Ця фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде 
використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фі-
нансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2015 р. з урахуванням можливих 
коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що бу-
дуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2015 року.

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звіт-
ність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фі-
нансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціаль-
ного призначення, описаною в примітках. Управлінський персонал також несе 
відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих ви-
кривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової 

звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно 
до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етич-
них вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевне-
ності, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудитор-
ських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Ви-
бір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, 
що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звіт-
ності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не 
з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних обліко-
вих політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, 
та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для ви-
словлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
У порушення п.20 Закону України «Про кредитні спілки», Положення про фі-

нансові нормативи та критерії якості системи управління кредитних спілок та 
об`єднаних кредитних спілок № 7 від 16.01.2015р., Положенням про фінансове 
управління — резервний капітал станом на 31.12.2014 р. не досягає 15% від суми 
активів спілки. Враховуючи той факт, що попередня фінансова звітність Кредитної 
спілки «Запоріжжя» для якої є обов’язковим складання звітності за МСФЗ викорис-
товує згідно з чинним законодавством України для цього форми звітності, визна-
чені національними П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам МСБО 1, що 
призвело до не відповідності структури і змісту фінансової звітності та відповідним 
чином модифіковано.

Умовно-позитивна думка
На мою думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться мова 

у параграфі «Підстава для висловлення умовно — позитивної думки», попередня 
фінансова звітність КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАПОРІЖЖЯ» станом на 31.12.2015 р. 
подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан КРЕ-
ДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАПОРІЖЖЯ» станом на 31 грудня 2015р., а також фінансові 
результати та рух грошових коштів за роки, що закінчилися на зазначені дати, від-
повідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу 

на існування ризиків подальшого функціонування КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАПО-
РІЖЖЯ». Наразі такі ризики обумовлені зовнішніми чинниками, які пов’язані з на-
ступним-проведенням антитерористичної операції на території суміжної області, з 
економічною ситуацією в Україні, з можливим зміненням законодавства у сферах 
регулювання господарської діяльності та оподаткування. Річна фінансова звітність 
відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов 
здійснення діяльності на операції КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАПОРІЖЖЯ» та не міс-
тить посилання, які могли б мати місце, якби КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАПОРІЖЖЯ» 
не змогла б продовжувати свою діяльність у майбутньому. Висловлюючи нашу 
умовно — позитивну думку, ми не брали до уваги це питання.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Думка аудитора щодо достовірності, повноти та відповідності чинному зако-

нодавству фінансової звітності Кредитної спілки «Запоріжжя», що складається з:
— Балансу (звіту про фінансовий стан) — ф. № 1 станом на 31.12.2015 р., ф. 

№ 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, ф. № 3 
«Звіт про рух грошових коштів» за 2015 рік, ф. № 4 «Звіт про власний капітал за 
2015 рік», Приміток до річної фінансової звітності підприємства» за 2015 рік.

Бухгалтерський облік базується на принципах єдиної журнальної-ордерної 
форми рахівництва з використанням ПЕВМ. Організація та методологія бухгал-
терського обліку в КС «Запоріжжя» відповідає вимогам Закону України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-Х1У, 

МСФЗ, Податкового кодексу України та інших нормативних актів з питань організа-
ції бухгалтерського обліку в Україні.

Дані на аналітичних рахунках відповідають даним на синтетичних рахунках та 
відповідають початковим та кінцевим сальдо за звітній період, що достовірно відо-
бражені у балансі (Звіті про фінансовий стан) Кредитної спілки „Запоріжжя” станом 
на 31 грудня 2015 р.

Групи основних за-
собів

Залишок
на 01.01.2015 

р.
Надій-
шло 
за 

2015 
р.

Вибуло за рік

На-
рахо-
вано 
амор-
тиза-
ції за 
2015 

р.

Залишок 
станом на 

31.12.2015 р.

пер-
вісна 
вар-
тість

знос
Пер-
вісна 
вар-
тість

знос
пер-
вісна 
вар-
тість

знос

1.Машини та облад-
нання
2.Малоцінні нео-
боротні матеріальні 
активи
3.Інструменти, при-
лади, інвентар 4 3 24 4 28 7

4.Інші основні засоби
Разом 4 3 24 4 28 7

Облік основних засобів ведеться згідно з вимогами МСФЗ.
Довгострокова дебіторська заборгованість на 31.12.2015 р. складає 88 тис. грн.
Інші необоротні активи на 31.12.2015 р. — 8 тис. грн.
У бухгалтерському обліку забезпечено відповідність аналітичного та синтетич-

ного обліку основних засобів чинному законодавству України.
На мою думку, необоротні активи Кредитної спілки «Запоріжжя» достовірно 

відображені у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства та ста-
ном на 31.12.2015 р. складають 131 тис. грн.

Облік рахунків за кредитами здійснюється відповідно до вимог МСФЗ.
Станом на 31.12.2015 р. інша поточна дебіторська заборгованість складає 

1096 тис. грн., у складі дебіторської заборгованості безнадійної не має.
Облік касових операцій ведеться згідно Положення про ведення касових опера-

цій у національній валюті в Україні № 72 від 19.02.2001р. Ліміт каси дотримується.
Операції на розрахунковому рахунку Кредитна спілка «Запоріжжя» веде згідно
Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» № 135 

від 29.03.2001 р.
Станом на 31.12.2015 р. грошові кошти в національній валюті складають 107 тис.
грн., у т. ч. готівка — 30 тис. грн.., рахунках в банках — 77 тис. грн.
На мою думку, оборотні активи Кредитної спілки «Запоріжжя» достовірно відо-

бражені у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства та станом 
на 31.12.2015 р. складають 1203 тис. грн.

На мою думку, активи КС «Запоріжжя» достовірно відображені в бухгалтер-
ському обліку та звітності і відповідають вимогам МСФЗ та бухгалтерського обліку 
України та підтверджуються інвентаризацією статей бухгалтерського балансу та 
станом на 31.12.2015 р. складають 1334 тис. грн.

Облік власного капіталу ведеться згідно з вимогами МСФЗ. Власний капітал 
станом на 31.12.2015 р. складає 518 тис. грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал на 31.12.2015 р. складає 1 тис. грн.
Резервний капітал станом на 31.12.2015 р. складає 158 тис. грн.,
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2015 р. складає 359 тис. грн.
Поточні зобов’язання КС «Запоріжжя» станом на 31.12.2015 р. складають 771 

тис. грн.:
інші поточні зобов’язання — 771 тис. грн.
Облік зобов’язань ведеться згідно з вимогами МСФЗ.
Поточні зобов’язання станом на 31.12.2015 р. складають 771 тис. грн.
Інші довгострокові зобов’язання станом на 31.12.2015 р. складають 45 тис. грн..
На мою думку, баланс КС «Запоріжжя» станом на 31.12.2015 р. складено відпо-

відно з вимогами МСФЗ. У порушення п.20 Закону України «Про кредитні спілки», 
Положення про фінансові нормативи та критерії якості системи управління кредит-
них спілок та об”єднаних кредитних спілок № 7 від 16.01.2015р., Положенням про 
фінансове управління- резервний капітал станом на 31.12.2014 р. не досягає 15% 
від суми активів спілки.

Думка аудитора про ф. № 2 «Звіт про фінансовий результат» за 2015 рік 
КС «Запоріжжя».

Інші операційні доходи за 2015 рік складають 603 тис. грн., що відповідає пер-
винним документам.

Адміністративні витрати за 2015 рік складають 489 тис. грн., що відповідає да-
ним бухгалтерського обліку.

Інші операційні витрати за 2015 рік складають 4 тис. грн.
Фінансові витрати — 148 тис. грн.
Чистий збиток станом на 31.12.2015 р. складає 38 тис. грн., який відповідає
даним бухгалтерського обліку підприємства.
Елементи операційних витрат, тис. грн.

Найменування показника За звітний період, тис. грн
Матеріальні затрати 33
Витрати на оплату праці 172
Відрахування на соціальні заходи 68
Амортизація 4
Інші операційні витрати 365
Разом 642

Дані статті витрат достовірно відображено у бухгалтерському обліку та у звіті 
про

фінансові результати за 2015рік.
На мою думку, дані бухгалтерського обліку КС «Запоріжжя» достовірно відо-

бражено у ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) за 
2015 рік.

Думка аудитора про ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2015 рік.
Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) складено у відповідності з вимогами МСФЗ.
№ 4 «Звіт про рух грошових коштів».
Думка аудитора про ф. № 4 «Звіт про власний капітал» за 2015 рік.
Звіт про власний капітал (ф. № 4) складено у відповідності з вимогами МСФЗ.
У звіті ф. № 4 за 2015 рік КС «Запоріжжя» відображено детальна оцінка ефек-

тивності управління, визначення динаміки і перспективи економічних прав інвесто-
рів. Порушень не виявлено.

Думка аудитора про Примітки до фінансової звітності підприємства за 2015 
рік КС «Запоріжжя».

Примітки до річної фінансової звітності підприємства за 2015 рік КС «Запоріж-
жя» складено у відповідності з вимогами МСФЗ .
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Кредитна спілка «Запоріжжя»

Думка аудитора щодо відповідності кожної складової частини річних звітних 
даних вимогам Порядку складання та подання звітності кредитними спілками 
та об’єднаними кредитними спілками, затвердженого розпорядженням Держ-
фінпослуг від 25.12.03 № 177 та інших нормативно — правових актів, на під-
ставі яких вони складаються.

На мою думку, фінансова діяльність КС «Запоріжжя» відповідає вимогам чин-
ного законодавства України та звітні дані про фінансову діяльність кредитної 
спілки за 2015 р. (додаток № 2) відображені згідно з Порядком складання звітнос-
ті кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженому 
розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.03р. № 177 звітних даних про доходи 
та витрати.

1. Кредитна діяльність Код 
рядка

Залишок 
на початок 

звітного 
періоду

Видано 
за звітний 
період, на-
рахов.%

Сплачено 
за звітний 
період, по-
гашено%

Залишок 
на кінець 
звітного 
періоду

1.1 Сума кредитів нада-
них членам КС, у т. ч. 010 1195554,25 960100 1205083,33 950570,92

з терміном погашення 
від 3 до 12 місяців 011 0 0 0 0

з терміном погашення 
від 3 до 12 місяців 012 581774,02 876100 1047505,44 410368,58

з терміном погашення 
понад 12 місяців 013 613780,23 84000 157577,89 540202,34

Розрахунки за нарах. 
проц. за кредитами чле-
нам кредитної спілки

020 396912,84 457433,82 491149,22 363197,44

2. Фінансові інвестиції Код 
рядка

Залишок 
на початок 

звітного 
періоду

Розміщено 
за звітний 

період

Повернуто 
за звітний 

період

Залишок 
на кінець 
звітного 
періоду

2.1 Загальна сума фінан-
сових інвестицій, у т. ч. 060 13746,00 856,77 856,77 13746,00

Внески до капіталу 
об’єднаної кредитної 
спілки

064 13746,00 856,77 856,77 13746,00

2.2. Розрахунки за на-
рах. доходом від здій-
снен. фінан. інвестицій

070 0 856,77 856,77 0

3. Рух капіталу кредитної 
спілки

Код 
рядка

Залишок 
на початок 

звітного 
періоду

Внесено 
за звітний 

період

Повернуто 
за звітний 

період

Залишок 
на кінець 
звітного 
періоду

3.1 Пайовий капітал 
у т. ч. 080 99550,99 44 13,50 99581,49

Обов’язкові пайові вне-
ски 081 772,50 44 13,50 803

додаткові пайові внески 082 98778,49 0 0 98778,49
3.2 Резервний капітал 
у т. ч.: 090 150576,96 7544,43 0 158121,39

резервний капітал, 
сформований за рахунок 
вступних внесків

091 63793,00 7256 0 71049

резервний капітал, 
сформований за рахунок 
доходу

092 86783,96 15,43 0 86799,39

резервний капітал, 
сформований за рахунок 
інших джерел

093 0 273 0 273

3.3. Додатковий капітал 
(р.101 + р.102 + р.103 
+р.104) у тому числі:

100 0 731144,01 731144,01 0

додатковий капітал, 
сформований за рахунок 
цільових внесків членів 
кредитної спілки

101 0 731144,01 731144,01 0

3.4 .Нерозподілений 
дохід(непокриті збитки), 
у тому числі 110 0 445,32 0 445,32
розподілений (погашені 
збитки)
на формування резерв-
ного капіталу 112 х х 0 х

4. Розрахунки за 
зобов’язаннями кредит-
ної спілки

Код 
рядка

Залишок 
на початок 

звітного 
періоду

Отримано 
за звітний 

період

Повернуто 
за звітний 

період

Залишок 
на кінець 
звітного 
періоду

4.1 Внески (вклади) на 
депозитні рахунки членів 
КС у т. ч.

120 769378,00 672608,80 739778 702208,80

Внесок (вклад) на депо-
зитний рахунок на строк 
до 3 міс.

122 12000,00 0 12000 0

Внесок (вклад) на депозит-
ний рахунок на строк від 3 
до 12 міс.

123 382300,00 427530,80 417700 392130,80

Довгостроковий внесок 
(вклад) на депозитний 
рахунок (>12 міс.)

124 310078 0 295078 15000

Довгостроковий внесок 
(вклад) на депозитний 
рахунок (>12 міс.) зі 
строком погашення в по-
точному році

125 65000 245078 15000 295078

Вклад на блокований ра-
хунок членів кредитної 
спілки

130 0 0 0 0

4.2.Розрахунки за 
зобов’язан-нями перед 
юр.особами, за якими 
нарах.проценти, у т. ч.:

140 1000 57500 58500 0

Поточні зобов’язання, 
у т. ч.: 141 1000 0 1000 0

Кредити, отримані від 
об’єднаної кредитної 
спілки

1412 1000 0 1000 0

Д о в г о с т р о к о в і 
зобов’язання, у тому 
числі:

142 0 30000 30000 0

кредити, отримані від 
об’єднаної КС 1422 0 30000 30000 0

Д о в г о с т р о к о в і 
зобов’язання зі строком 
погашення протягом 
року, у тому числі:

143 0 27500 27500 0

кредити, отримані від 
об’єднаної КС 1432 0 27500 27500 0

4.3 Розрахунки за нарах. 
проц. за користування 
залученими коштами 
у т. ч.:

150 13223,79 147833,27 148112,25 12944,81

розрахунки за процен-
тами, нарах. на внески 
(вклади) членів КС на 
депозитні рахунки

151 13223,79 145828,27 146107,25 12944,81

Розрахунки за процен-
тами, нарах.за кредита-
ми, отрим. від об’єднан.
кред.спілки, від банків 
та за зобов’яз.перед 
юр.особами

152 0 2005 2005 0

5. Цільове фінансування
Код 

рядка

Залишок 
на початок 

звітного 
періоду

Отримано 
за звітний 

період

Витрачено 
за звітний 

період

Залишок 
на кінець 
звітного 
періоду

5.1 Загальна сума дже-
рел цільового фінансу-
вання та цільових над-
ходжень у т. ч.

160 0 0 0 0

цільове фінансування з 
бюджетних та позабю-
джетних фондів

162 0 0 0 0

Кількість членів кредитної спілки — 845 чол.
Кількість членів кредитної спілки, які мають внески(вклади) на депозитних ра-

хунках — 20 чол.
Кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами — 171 

чол.
нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за фактичний 

строк користування, починаючи з наступного дня після отримання кредиту, а при-
пиняється в день остаточного розрахунку. Величина резерву забезпечення по-
криття втрат від неповернених кредитів розраховується за методом класифікації 
дебіторської заборгованості (із застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної 
групи боржників).

Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебітор-
ської заборгованості за строками її непогашення із установленням коефіцієнта 
сумнівності для кожної групи.

Величина резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів ви-
значається як сума добутку поточної дебіторської заборгованості та коефіцієнта 
сумнівності. Формування та використання резерву здійснюється на субрахунку 
381. При зміні класифікації дебіторської заборгованості або використанні резерву 
наприкінці місяця здійснюється коригування суми резерву з урахуванням поточно-
го стану дебіторської заборгованості.

Ведення бухгалтерського обліку і відображення фінансово-господарської ді-
яльності відображено КС «Запоріжжя» у відповідності з Методичними рекоменда-
ціями з ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредит-
ною спілкою № 171 від 18.12.2003 р.

Резервний капітал станом на 31.12.2015 р. не досягає 15% від суми активів 
спілки.

Залишок нерозподіленого доходу станом на 31.12.2015р. не має.
Чисті активи КС «Запоріжжя» більше суми пайового капіталу станом на 

31.12.2015 року.
На мою думку, фінансова діяльність КС «Запоріжжя» відповідає вимогам чин-

ного законодавства України, за винятком того, що резервний капітал станом на 
31.12.2015 р. не досягає 15% від суми активів спілки (резервний капітал формуєть-
ся за затвердженим графіком).

Облік розрахунків за зобов’язаннями здійснюється з вимогами МСФЗ.
Для обліку внесків на депозитні рахунки використовуються субрахунки:
686–10 «Короткострокові внески депозитного типу»
686–20 «Середньострокові внески депозитного типу»
551 «Довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок більше 12 місяців»
611–1 «Довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок більше 12 міся-

ців зі строком погашення в поточному році».
Метод нарахування процентів на вклади на депозитні рахунки — періодичне 

нарахування процентів у кінці кожного місяця та сплата процентів згідно з умова-
ми складеного договору. Нарахування процентів відбувається за договорами за 
кожний день користування кредитною спілкою внесками членів кредитної спілки, 
починається з наступного дня після отримання кредитною спілкою вкладів, а при-
пиняється в день остаточного розрахунку з членом кредитної спілки.

На мою думку, фінансова діяльність КС «Запоріжжя» відповідає вимогам чинно-
го законодавства України та звітні дані про фінансову діяльність кредитної 
спілки (додаток № 2) відображені згідно з Порядком складання звітності кредит-
ними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженому розпоряджен-
ням Держфінпослуг від 25.12.03 № 177 звітних даних про доходи та витрати.

Думка аудитора щодо їх відповідності Порядку складання звітності кредит-
ними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженому розпоря-
дженням Держфінпослуг від 25.12.03 № 177 звітних даних про склад активів 
та пасивів кредитної спілки за 2015 р. (додаток 3).

АКТИВ
Код рядка Залишок на по-

чаток звітного 
періоду

Залишок на 
кінець звітного 

періоду
І ПРОДУКТИВНІ АКТИВИ
Кредити, надані членам кредитної 
спілки

010 1195554,25 950570,92

Заборгованість за простроченими 
та неповерненими кредитами, на-
даними членам КС

020 372506,49 194092,76
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Кредитна спілка «Запоріжжя»

Резерв забезпечення покриття 
втрат від неповернених кредитів 
(прострочені та неповернені креди-
ти, надані членам кредитної спілки)

021 319789,44 174089,84

Кредити, надані кредитними спіл-
ками

030 0 0

Резерв забезпечення покрит-
тя втрат від неповер. Кредитів 
(простр., неповер. та безнадійні 
кредити, надані кредитним спілкам)

041 0 0

Фінансові інвестиції, у тому числі: 050 13746,00 13746,00
Грошові кошти в рамках програми 
підтримки ліквідності

051 13746,00 13746,00

Інші продуктивні активи, у тому чис-
лі:

060 0 0

Усього за розділом І 070 889510,81 790227,08
ІІ НЕПРОДУКТИВНІ АКТИВИ
Грошові кошти 080 92587,48 107292,24
Основні засоби, інші необоротні 
мат. акт. нематеріал. активи (залиш-
кова вартість)

090 1327,06 21082,54

Капітальні інвестиції 100 0 0
Резерв забезпечення покриття 
втрат від неповернених кредитів 
(безнадійних кредитів), наданих 
членам КС

120 0 0

Інші непродуктивні активи, у тому 
числі:

130 46793,16 56796,77

Кошти до спільних фінансових фон-
дів асоціацій

131 13746,00 13746,00

Витрати майбутніх періодів 140 4133,99 0
Усього за розділом ІІ 150 144841,69 185171,55
АКТИВИ ВСЬОГО 160 1034352,50 975398,63
ПАСИВ
І. ЗОБОВ”ЯЗАННЯ
Внески (вклади) на депозитні рахун-
ки членів кредитної спілки

170 769378,00 702208,80

Розрахунки з юридичними особами 
та
зобов., на які нараховуються про-
центи

180 1000,00 0

Сума зобов’язань, на які нарахову-
ються проценти, разом

190 770378,00 702208,80

Розрахунки з фізичними особами за зобов’язаннями, на які не нарах. Проценти
Розрахунки з юр. особами за 
зобов’язаннями, на які не нарах. 
проценти

210 0 0

Нарахована зарплата та обовязк. 
платежі

220 0 0

Інші зобов’язаннями, на які не на-
рах. проценти, у т. ч.

230 13846,55 15041,63

Нараховані, але не сплачені про-
центи за зобов’язаннями

231 13223,79 12944,81

Доходи майбутніх періодів 240 0 0
Сума зобов’язань, на які не нарахо-
вуються проценти, разом

250 13846,55 15041,63

Усього за розділом І 260 784224,55 717250,43
ІІ КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУ-
ВАННЯ
Пайовий капітал 270 99550,99 99581,49
Резервний капітал 280 150576,96 158121,39
Додатковий капітал 290 0 0
Нерозподілений дохід (непокритий 
збиток)

300 0 445,32

Усього капітал 310 250127,95 258148,20
Цільове фінансування, забезпечен-
ня майбутніх витрат і платежів, до-
оцінка активів

320 0 0

Усього за розділом ІІ 330 250127,95 258148,20
ПАСИВИ ВСЬОГО 340 1034352,50 975398,63

Кредити, надані членам кредитної спілки — загальна сума заборгованості за 
кредитами, наданими членами кредитної спілки станом на 31.12.2015 р. складає 
950570,92 грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку.

Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами — загальна 
сума заборгованості за кредитами, що віднесені до категорії прострочених та не-
повернених станом на 31.12.2015 р. складає 194092,76 грн., що відповідає даним 
бухгалтерського обліку.

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів зменшує суму 
активів кредитної спілки. Згідно Метод. рекомендацій № 171 від 18.12.2003 р. фор-
мування та використання резерву забезпечення втрат від неповернених кредитів, 
відповідно до нормативів, встановлених Державною комісією, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, здійснюється на субрахунку 
№ 381. Здійснюється списання тільки основної суми кредиту за простроченими, 
неповерненими та безнадійними кредитами. Зменшення сформованого резерву 
забезпечення покриття втрат від неповернення кредитів відображається у складі 
доходів на суми необхідного зменшення.

Згідно р.5 Положення про фінансове управління КС «Запоріжжя» кредитною 
спілкою з метою покриття втрат від неповернених позичок формується резерв за-
безпечення втрат від неповернених кредитів за рахунок частини доходів.

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів формується за 
рахунок частини доходу незалежно від фінансового результату таким чином, щоб 
наприкінці кожного місяця його розмір відповідав сумі необхідного резервування за 
всіма простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами, що розрахова-
на згідно з установленими нормативами. Розрахована сума резерву забезпечення 
покриття втрат від неповернених втрат від неповернених позичок порівнюється 
з розміром сформованого резерву за станом на початок місяця і відповідно до 
виявленого відхилення здійснюється поповнення або зменшення розміру резер-
ву. Сума сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених 
кредитів не може перевищувати загальну суму заборгованості за простроченими, 
неповерненими та безнадійними кредитами.

На мою думку, методи та повнота формування резерву забезпечення покриття 
втрат від неповернених позичок здійснюється КС «Запоріжжя» згідно з вимогами 

чинного законодавства.
Активи всього станом на 31.12.2015 р. — сума продуктивних та непродуктивних 

активів складають 975398,63 грн.
Внески на депозитні рахунки членів кредитної спілки станом на 31.12.2015 р. 

складають 702208,80 грн.
Сума зобов’язань станом на 31.12.2015 р., на які нараховуються проценти 

–702208,80 грн., інші зобов’язання, на які не нараховуються проценти –15041,63 
грн., нараховані, але несплачені проценти за зобов’язаннями станом на 31.12.2015 
р. складають 12944,81 грн.

Сума зобов’язань на які не нараховуються проценти — 15041,63 грн.
Згідно п.20 Закону України «Про кредитні спілки» капітал кредитної спілки 

складається з
1) пайового капіталу;
2) резервного капіталу;
3) додаткового капіталу;
4) залишків нерозподіленого доходу.
Зобов’язання станом на 31.12.2015 р. складено:
Пайовий капітал станом на 31.12.2015 р. складає 99581,49 грн.
Резервний капітал станом на 31.12.2015 р. складає 158121,39 грн., який було 

сформовано у тому числі:
за рахунок вступних внесків членів спілки у розмірі 71049,00 грн.;
за рахунок доходу у розмірі 86799,39 грн.
за рахунок інших джерел 273,00 грн.
Підпунктом 2.2.2 положення про фінансове управління Спілки (нова редакція), 

затвердженого протоколом спостережної ради Спілки від 30.05.2012 р. № 9/12ср 
та від 10.02.2014 р. № 4\14ср передбачено, що з метою формування резервного 
капіталу та досягнення ним 15% від суми активів спілки зважених за ступенем 
ризику, кредитна спілка формує резервний капітал з наступних джерел та за таким 
графіком:

- за рахунок нерозподіленого доходу, який залишився на кінець кварталу, не 
менше ніж 5% від чистого доходу спілки.

- за рахунок нерозподіленого доходу, який залишився на кінець звітного року, 
у розмірі встановленому рішенням спостережної ради.

Резервний капітал станом на 31.12.2015 р. не досягає 15% від суми активів 
спілки.

Додатковий капітал станом на 31.12.2015 р. відсутній.
Нерозподілений доход (непокритий збиток) — 445,32 грн.
Пасиви станом на 31.12.2015 р. згідно звітних даних про склад активів та паси-

вів КС «Запоріжжя» складають 975398,63 грн.
На мою думку, активи та пасиви КС «Запоріжжя» відображені згідно даних 

бухгалтерського обліку та відповідають даним первинного обліку, та складено 
з вимогами Порядку складання звітності кредитними спілками та об’єднаними 
кредитними спілками, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 
25.12.03 № 177 звітних даних про активи та пасиви кредитної спілки за 
2015 р. (додаток 3).

Думка аудитора щодо їх відповідності Порядку складання звітності кре-
дитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженому роз-
порядженням Держфінпослуг від 25.12.03 № 177 звітних даних про доходи та 
витрати кредитної спілки (додаток 4)

ПОКАЗНИКИ Код рядка За звітний 
період, грн.

1. Визначення доходу
Отримані проценти за кредитами, наданими членам кре-
дитної спілки 010 491149,22

Отримані проценти за кредитами, наданими кредитним 
спілкам 020 0

Доходи від коштів, розміщених на депозитних рахунках 
у банках 030 0

Плата (проценти) на внески (вклади) на депозитних ра-
хунках в об’єднаній кредитній спілці 040 0

Доходи від участі в капіталі кооперативного банку 050 0
Плата (проценти) на внески в капіталі в об’єднаної кре-
дитної спілки 060 856,77

Доходи від державних цінних паперів 070 0
Інші процентні доходи 080 4,35
Загальна сума отриманих процентних доходів
(р. р.010+020+030+040+050+060+070+080) 090 492010,34

Отримані штрафи, пені 100 0
Інші непроцентні доходи, у тому числі: 110 145699,60
Зменшення резерву забезпечення покриття втрат від не-
повернених позичок 111 145699,60

УСЬОГО ДОХОДІВ 120 637709,94
2. Визначення витрат
Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депо-
зитні рахунки членів кредитної спілки 130 145828,27

Нараховані проценти за кредитами, отриманими від кре-
дитних спілок 140 0

Нараховані проценти за кредитами, отриманими від 
об’єднаної кредитної спілки 150 2005

Нараховані проценти за кредитами, отриманими від 
банка 160 0

Нараховані проценти за іншими зобов’язаннями перед 
юридичними особами 170 0

Витрати, пов’язані із залученням коштів 180 147833,27
Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів) 
членів кредитної спілки на депозитних рахунках 190 0

Витрати на нарахування заробітної плати та 
обов’язкових платежів 200 240053,45

Інші операційні витрати, у т. ч. 210 244722,47
на благодійну діяльність 211 0
Витрати на формування спільних фінансових фондів 
асоціацій 220 0

Податок на прибуток нарахований 230 0
Інші витрати 240 4640
Загальна сума операційних витрат 250 489415,92
Витрати на формування резерву забезпечення покриття 
втрат від неповернених кредитів 260 0

Витрати на списання несплачених процентів за креди-
тами 270 0

Усього витрат 280 637249,19
3. Визначення результату
Фінансовий результат 290 460,75
Формування резервного капіталу 300 15,43
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Кредитна спілка «Запоріжжя»

ПОКАЗНИКИ Код рядка За звітний 
період, грн.

Розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески 310 0
Нерозподілений дохід (збиток) 320 445,32

Доходи кредитної спілки, які отримані в процесі її діяльності відображаються на 
рахунках 7 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Суми доходів у КС «Запоріжжя» відображаються в бухгалтерському обліку на 
рахунках:

718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»
719.1 «Інші доходи від операційної діяльності».
719.2 «Відсотки одержані».
Склад доходів та порядок їх визнання згідно з вимогами МСФЗ,
За 2015 рік отримані проценти за кредитами, наданими членам кредитної спіл-

ки складають 491149,22 грн.
Плата(проценти) на внески в капіталі об’єднаної кредитної спілки за 2015 р. — 

856,77 грн.
Інші процентні доходи за 2015 рік складають 4,35 грн.
Загальна сума отриманих процентних доходів за 2015 р. складає 492010,34 

грн.
Всього доходів за 2015 р. — 637709,94 грн., що відповідає даним бухгалтер-

ського обліку.
На мою думку, доходи та витрати КС «Запоріжжя» відображені у звіті згід-

но даних бухгалтерського обліку та Методичними рекомендаціями з ведення 
бухгалтерського обліку кредитними спілками та об’єднаними кредитними спіл-
ками.

Думка аудитора щодо їх відповідності Порядку складання звітності кре-
дитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженому роз-
порядженням Держфінпослуг від 25.12.03 № 177 розрахунку необхідної суми 
резерву покриття втрат від неповернених кредитів кредитної спілки за 
2015 р.(додаток 5)
Назва показника Рівень прострочення Всього

Код 
рядка

1-й 
рівень

2-й 
рівень

3-й 
рівень

> 12 
місяців

1 2 3 4 5 6 7
Норма резервуван-
ня для простроче-
них та неповерне-
них кредитів

010 0% 35% 70% 100% Х

Заборгованість за 
простроченими та 
неповерненими кре-
дитами

020 14639,53 6090,14 4682,67 168680,42 194092,76

Кількість простроче-
них та неповерне-
них кредитів

030 5 2 1 21 29

Необхідний резерв 
за простроченими 
та неповерненими 
кредитами

040 0 2131,55 3277,87 168680,42 174089,84

Норма резервуван-
ня для безнадійних 
кредитів

050 100% 100% 100% 100% Х

Заборгованість за 
безнадійними кре-
дитами

060 0 0 0 0 0

Кількість безнадій-
них кредитів 070 0 0 0 0 0

Необхідний резерв 
за безнадійними 
кредитами

080 0 0 0 0 0

На мою думку, облік заборгованості за простроченими, неповерненими, про-
лонгованими та безнадійними кредитами членів КС «Запоріжжя» ведеться згід-
но Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною 
спілкою та об’єднаною кредитною спілкою.

Згідно Методичних рекомендацій № 171 від 18.12.2003р. формування та ви-
користання резерву забезпечення втрат від неповернених кредитів, відповідно до 
нормативів, встановлених Держфінпослуг, здійснюється на субрахунку № 381 «Ре-
зерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів». За рахунок цього 
резерву здійснюється списання тільки основної суми кредиту за простроченими, 
неповерненими та безнадійними кредитами. Зменшення сформованого резерву 
забезпечення покриття втрат від неповернення кредитів відображається у складі 
доходів на суми необхідного зменшення.

Згідно Положення про фінансове управління КС «Запоріжжя» кредитною спіл-
кою з метою покриття втрат від неповернених кредитів формується резерв забез-
печення втрат від неповернених кредитів за рахунок частини доходів.

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів формується за 
рахунок частини доходу незалежно від фінансового результату таким чином, щоб 
наприкінці кожного місяця його розмір відповідав сумі необхідного резервування за 
всіма простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами, що розрахова-
на згідно з установленими нормативами. Розрахована сума резерву забезпечення 
покриття втрат від неповернених втрат від неповернених кредитів порівнюється з 
розміром сформованого резерву за станом на початок місяця і відповідно до ви-
явленого відхилення здійснюється поповнення або зменшення розміру резерву.

Сума сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених 
кредитів не може перевищувати загальну суму заборгованості за простроченими, 
неповерненими та безнадійними кредитами.

На мою думку, методи та повнота формування резерву забезпечення покриття 
втрат від неповернених кредитів здійснюється КС «Запоріжжя» згідно з вимогами 
чинного законодавства, розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від не-
повернених кредитів кредитної спілки у звіті відображено згідно з вимогами чинно-
го законодавства України.

Думка аудитора щодо їх відповідності Порядку складання звітності кредит-
ними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженому розпоря-
дженням Держфінпослуг від 25.12.03 № 177 звітних даних про кредитну ді-
яльність кредитної спілки за 2015 р. (додаток 6)та звітні дані про залучені 
кошти від юридичних осіб (додаток 7).

Ця форма містить інформацію щодо кількості та суми заборгованості за 
кредитами, їх деталізацію за цільовим призначенням та режимом сплати. За 
2015 рік заборгованість за кредитами складає 950570,92 грн. в кількості 171 
договорів, у т. р.:

комерційні кредити — 20 договір на суму 209317,89 грн.
кредити для ведення селянських (фермерських) господарств — 1 договір на 

суму 3221,02 грн.
кредити для ведення особистих селянських господарств — 99 договорів на 

суму 442971,58 грн.

Кредити на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла — 41 
договорів складено на суму 192987,40 грн.

споживчі кредити –10 договорів, на суму — 102073,03 грн., у т. ч.
інші потреби — 10 договорів на суму 102073,03 грн.
Станом на 31.12.2015 р. заборгованість за кредитами складає 950570,92 

грн. Станом на 31.12.2015 р. прострочені кредити більше 3 місяців складають 
24 договори на суму 179453,23 грн.

Великі ризики (кредити членам КС > 10% капітал) — 4 дог. — 140698,57 грн.
Інформація про надані кредити за 2015 рік КС «Запоріжжя» відображено у звіті 

згідно даних первинних документів та бухгалтерського обліку.
На мою думку, у звіті про кредитну діяльність КС «Запоріжжя» за 2015 рік дані 

відображені згідно з даними первинного обліку та відповідають вимогам чинного 
законодавства України .

Приписи, перевірки та розпорядження від Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за 2015 р. — відсутні.

Основні відомості про Аудиторську Фірму
Повне найменування юридичної особи 
відповідно до установчих документів

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю
Аудиторська Фірма “Статус “

№ , серія, дата видачі та термін дії Сві-
доцтва про внесення до Реєстру ауди-
торських фірм та аудиторів, які одноосо-
бово надають аудиторські послуги

№ 1111 від 30 березня 2001 р.,
термін дії до 26листопада 2020 р.

Назва документа про відповідність сис-
теми контролю якості, номер рішення, 
дата

Свідоцтво про відповідність систе-
ми контролю якості, рішення АПУ від 
29.09.2011р. № 239\4

Аудитор, що проводив аудиторську пе-
ревірку

Горбунова Тетяна Олегівна

№ , серія, дата видачі та термін дії сер-
тифіката аудитора

А № 002735 від 02.11.1995 р.,
термін дії до 02.11.2019 р.

№ , серія, дата видачі та термін дії Сві-
доцтва про внесення до Реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводити 
перевірки фінансових установ

№ 0122 від 11.03.2014 р., термін дії до 
26.11.2020 р.

Поштова адреса 69035, м. Запоріжжя,
проспект Леніна,176–78

Телефон 8–061–289–76–53
Електронна адреса status_@list.ru

Основні відомості про кредитну спілку
Повна назва Кредитна спілка «Запоріжжя»
Код за Єдиним державним реєстром 
підприємств та організацій

33123016

Місцезнаходження 69095, м. Запоріжжя, пр. Леніна, б. 105
Дата державної реєстрації
Перереєстровано

27.07.2004р. № 11031050002000074
20.02.2007р.

Основні види діяльності - надання кредитів
Чисельність працівників 7 чол.
Банківські реквізити п/р 26502301648626 в Філія — Запорізьке 

ОУ АТ «Ощадбанк» МФО 313957
№ ліцензії і номер рішення про ді-
яльність кредитної спілки по залу-
ченню внесків (вкладів) членів кре-
дитної спілки на депозитні рахунки

- Серія АВ № 581518
№ 1659-Л від 06.06.2011 р. — діяльність 
кредитної спілки по залученню внесків 
(вкладів) членів кредитної спілки на депо-
зитні рахунки
Строк дії ліцензії — до 09.06.2016 р.
- 24.12.15р. розпорядженням № 3463 На-
цкомфінпослуг переоформила строкову 
ліцензію кредитної спілки по залученню 
внесків (вкладів) членів кредитної спілки на 
депозитні рахунки на безстрокову.

Орган, який прийняв рішення і видав 
ліцензію

Національна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України

№ свідоцтва про реєстрацію фінан-
сової установи, дата видачі

КС № 494 від 23.09.2004 р.

Керівник Кредитної спілки Швайко Валентина Валеріївна
Кваліфікаційне свідоцтво про підвищення 
кваліфікації керівника кредитної спілки
№ КСК — 10/103 від 21.10.2010 р.
Строк дії свідоцтва з 21.10.10 р. до 
21.10.2013 р.; № ККС-102/13 від 17.10.13 
р. Строк дії свідоцтва з 17.10.2013 р. по 
17.10.2016 р.

Головний бухгалтер Кредитної спіл-
ки

Федотова Світлана Олексіївна
Кваліфікаційне свідоцтво про підвищення 
кваліфікації головного бухгалтера кредит-
ної спілки № КСБ — 10/41 від 28.05.2010 
р. Строк дії свідоцтва з 28.05.2010 р. до 
28.05.2013 р.; № БКС-33/13 від 25.04.2013р. 
Строк дії свідоцтва з 25.04.2013р. по 
25.04.2016р.

Наявність відокремлених підрозділів 
(філій та відділень) кредитної спілки

Михайлівське відділення № 1 (72002, Запо-
різька область, Михайлівський район, смт. 
Михайлівка, вул. Островського, буд. 157)
Новомиколаївське відділення (70100, Запо-
різька обл., Новомиколаївський р-н смт. Но-
вомиколаївка, вул. Комсомольська, буд. 78)
Оріхівське відділення (70500, Запорізька 
область, м. Оріхів, вул. Шевченка,11)

Відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору  10.11.2015р. № 10/16
Період, яким охоплено проведення аудиту з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.
Дата початку аудиту  10.11.2015 р.
Дата закінчення проведення аудиту 31.03.2016 р.

Директор АФ „Статус „ Т. О. Горбунова
Сертифікат аудитора серія А № 002735,
наданий рішенням АПУ № 82 від 02.11.1995 р.,
яке чинне до 02.11.2019 р.
Дата надання аудиторського висновку — 31.03.2016р.

Адреса аудитора –69035 м. Запоріжжя, пр. Леніна,176–78
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