
  

ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ (РК) 

     Основою роботи Ревізійної комісії є контроль за 
фінансово-господарською діяльністю спілки. 
Предметом перевірки були виконання бюджету, 
порядок ведення бухгалтерського обліку та подання 
звітності, достовірність даних фінансової звітності 
спілки, дотримання касової дисципліни.  
      При веденні фінансово-господарської діяльності 
спілки в 2016 році застосовувались принципи облікової 
політики, які не змінювались протягом звітного 
періоду.  
      Фінансова (бухгалтерська), статистична і спеціалі-
зована звітність спілки, як неприбуткової організації 
складалися вчасно та у повному обсязі. У 2016 звітно-
му році  спілкою забезпечувалось якісне, достовірне та 
своєчасне надання звітності у відповідні державні  
органи. Члени ревізійної комісії брали участь у 
інвентаризаційних комісіях у обов’язковій річній 
інвентаризації та перевірках каси. Порушень касової 
дисципліни не виявлено. 
     Управління та робота кредитної спілки здійснюва-
лися відповідно до Статуту та вимог законодавства.   
      Видами діяльності спілки за звітний період були 
надання кредитів та залучення вкладів. 
     При проведенні перевірок використовувались 
наступні інформаційні джерела: Баланс спілки станом 
на 31.12.2016 р.; Звіт про фінансові результати за 2016 
рік; Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік; Звіт про 
власний капітал за 2016 рік; Примітки до річної 
фінансової звітності за 2016 рік; первинна 
документація бухгалтерської служби, накази, 
положення, бюджет та кошторис витрат на 2016 рік, 
інші документи. Також комісією розглянуті звернення 
від членів спілки та громадян, які надходили до 
правління протягом 2016 року. На всі звернення надана 
письмова відповідь у встановлені терміни. 
    Проведено 5 засідань, на яких щоквартально розгля-
далось виконання бюджету та кошторису витрат, звітні 
дані до Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
виконання нормативів діяльності кредитної спілки. 
Результати перевірки фінансово-господарської діяль-
ності  за підсумками  2016  фінансового року дають 
підстави стверджувати, що дані, які містяться у річній 
фінансовій звітності спілки, є достовірними. 
 
   
 Голова РК         Н.П.Малкова  

 Річний фінансовий звіт  
КС «Кредит-СоюЗ» за 2016 рік  станом на 31.12.16 р. (грн.) 

Основні балансові статті Поч. року Кін. року Зміни % 
Активи, разом      38 009 114 45223984 18,9% 
Кредитний портфель, в тому числ 40 526 775 48640926 20,0% 
кредити членам кредитної спілки 39 576 775 47340926 19,6% 
Кредити з порушенням режиму 
сплати, в тому числі 

11591689 11374700 -1,9% 

   прострочені кредити  3648028 4282966 17,4% 
   неповернені кредити  7943661 7091734 -10,7% 
   безнадійні кредити  0 0  
Сума фактично сформованого 
РЗПВ на прострочені,  неповернені та 
безнадійні кредити 

11591689 11374700 -1,9% 

Фінансові інвестиції, в тому числі 5885996 5285996 -10,2% 
  грошові кошти на депозитних    
рахунках в банках  

5700000 4700000 -17,5% 

Зобов'язання кредитної спілки, 
в тому числі 

12041014 12935682 -34,1% 

внески (вклади) членів на 
депозитні рахунки  

10154375 11558019 13,8% 

  інші платні зобов'язання  1050000 0 -100,0% 
  неоплатні зобов'язання  836639 1377663 64,7% 
Капітал кредитної спілки 25476046 31707577 24,5% 
  пайовий капітал 97183 98373 1,2% 
  резервний капітал  18111274 31400717 73,4,0% 
  додатковий капітал  130238 141598 8,7% 
  нерозподілений дохід  7137351 66889 -99,0% 

Виконання бюджету за звітний 2016 рік (тис.грн.) 
Стаття План Факт Вик-ня% 
ДОХОДНА ЧАСТИНА 
Проценти за кредитами 17034 17288 101,5 
Проценти від фінансових інвестицій 180 530 594,4 
Інші доходи 800 228 28,5 
Доходи разом 18014 18046 100,2 
ВИТРАТНА ЧАСТИНА (КОШТОРИС) 
Витрати, пов'язанні із залученням коштів, в т/ч: 2380 2369 99,6 
  нараховані проценти за внесками (вкладами)  2200 2194 99,7 
нараховані % за зобов'язаннями перед юр.особами 180 176 97,8 
Усього операційних витрат, в тому числі 9720 9710 99,9 
   витрати на нарахування заробітної плати та 
обов'язкових платежів  

7000 6933 99,0 

   на благодійну діяльність 100 79 79,0 
   витрати на формування спільних фінансових 
фондів асоціацій  

5 3 60,0 

   податок на прибуток нарахований  0 0 0 
інші витрати, пов'язані з операційн. діяльністю 2415 2588 3,9 
Витрати на формування резерву забезпечення 
покриття втрат від не повернених позичок  

0 0 0 

Витрати на списання несплачених процентів за 
кредитами  

200 107 53,5 

Усього витрат  12100 12079 99,8 
Фінансовий результат  5914 5967 100,9 
Розподіл доходу за рішенням СР, у т. числі:     
на формування резервного капіталу 5900 5900 100,0 
на розподіл доходу на додаткові пайові внески  0 0 0 
Нерозподілений дохід (збиток)  14 67 478,6 
 З повним річним фінансовим звітом можна ознайомитись за 
адресою КС: м. Черкаси, вул. Гоголя 250, 18002  та  на  сайті        
www.kreditsouz.pzv.net.ua 

 

   
  Член Всеукраїнської 
    асоціації кредитних спілок  
 

 

 
на  загальні збори членів 

кредитної спілки “Кредит - СоюЗ“, 
    які відбудуться 18 травня 2017 року  о 18.00  

в приміщенні Бізнес-Інноваційного Центру ЧНУ      
(3-й поверх, актова зала) 

  за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205 
                                        Порядок денний:  
 1.Затвердження порядку денного. 
 2.Заслуховування та затвердження звітів Спостережної ради, 

Правління,  Кредитного  комітету. 
 3.Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії. 
 4.Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена 

повнота та достовірність річної звітності за 2016 рік. Визначення 
аудитора (фірми) для  підтвердження достовірності і повноти 
річної звітності кредитної спілки  “Кредит-СоюЗ“ за 2017 рік. 

5. Про внутрішній аудит (контроль) за 2016 рік. 
 6.Затвердження річної звітності та результатів діяльності спілки  за 

2016 рік. 
 7.Прийняття рішення щодо розподілу  нерозподіленого доходу за 

2016 рік. 
  8.Розгляд бюджету  на 2017 рік. 

9. Внесення змін до Статуту, Порядку розподілу доходу та 
покриття збитків, Положення про Правління кредитної спілки 
«Кредит-СоюЗ». 
10.Обрання членів Спостережної Ради. 
11. Про збільшення пайового капіталу за рахунок добровільних 
пайових внесків членів спілки. 

 12.Про виконання рішення загальних зборів від 19.05.2016  щодо 
обов’яз ковості внесення усіма  членами цільового внеску у 
додатковий капітал. 

13. Надання попередньої згоди на укладання договору про надання 
професійних послуг членом органу управління. 

 

   Початок реєстрації о 17.30, закінчення о 17.55 
 

   Пропозиції та зауваження до порядку денного  загальних зборів     
подавати у письмовій формі до Спостережної  ради до 03.05.17р. 

                         
                       Спостережна Рада КС «Кредит-СоюЗ» 
                                     
                          
                         Повний учасник програми захисту вкладів 



З В І Т  СПОСТЕРЕЖНОЇ  РАДИ (СР)  
   Проведено 10 засідань, більшість проходили при 100% 
присутності її членів. На засідання запрошувалися: члени 
Правління, голова КК та фахівець з внутрішнього 
аудиту(контролю).     Розглядалися питання, які визначені 
Положенням про СР,  щоквартально звітні дані для 
подання до Нацкомфінпослуг, звіти КК, виконання 
бюджету та дотримання кошторису видатків, визначалися  
процентні ставки щодо надання фінансових послуг. 
Розглядалися звернення: навчального закладу  щодо 
надання благодійної допомоги  на придбання мульти-
медійної дошки; громад. організацій “Союз Чорнобиль 
України” та релігійної організації Ікона”Чорнобильський 
спас” на добудову меморіального комплексу; Черкаської 
обласної сільськогосподарчої дорадчої служби, з якою 
співпрацюємо з питань розвитку сільського господарства; 
клопотання КК щодо списання неповернутих залишків 
кредитів померлих членів спілки. Враховуючи фінансові 
можливості спілки,  проводилися акції з надання кредитів 
на пільгових умовах до Новорічних свят. 
     Делегація від спілки приймала участь у навчальному 
практикумі який проводився на базі КС “Косівська “, де 
розглядалися нові можливості для розвитку кредитних 
спілок. Крім того, правління спілки постійно проводить 
навчання  працівників   з різних аспектів своєї діяльності. 
     Щорічно СР розглядає заходи до Міднародного дня 
кредитних спілок. За традицією  філії провели день 
відкритих дверей, конкурси, спонсорували спортивні 
змагання дітей.  
     У 2017р. спілці  виповнюється 20 років  її діяльності. З 
цієї нагоди було проведено конкурс під гаслом  “Разом у 
майбутнє “ у 7 номінаціях. На конкурс було представлено 
більше 200 творчих робіт  в різних номінаціях з більшості 
районів області. Переможці конкурсу отримали дипломи, 
подяки, сертифікати та грошову винагороду.  
       Діяльність КС контролювали: Ревізійна комісія, 
фахівець з внутрішнього аудиту(контролю),внутрішній 
моніторинг та моніторинг – працівників об’єднання КС  “ 
Програма захисту вкладів“.  
СР своїм рішенням, у зв’язку із втратою «АВС-ЦЕНТР» 
право на проведення аудиту,  для проведення 
обов’язкового аудиту спілки за 2016 р. визначила ТОВ 
”АФ Аудитор-Консультант-Юрист“, яка має необхідні 
дозволи, в тому числі і сертифікат якості. 
     СР розглядала  виконання Стратегічного плану 
розвитку КС на 2016-2018 роки. При оновленні 
Стратегічного плану розвитку на 2017 – 2019 роки була 
врахована ситуація на фінансовому ринку та 
законодавчому полі, а також світовий досвід кредитної 
кооперації. 
 
      Голова СР                                          Барсук С.М. 

                   З В І Т  П Р А В Л І Н Н Я        
    Спілка працює у 15 районах Черкаської області. 
Обслуговує членів спілки 48 працівників.  Не зважаючи 
на всі негаразди в економіці України, 2016 рік  для 
нашої спілки був  роком подальшого зростання,  
завдяки кропіткої праці працівників та органів 
управління.  Регулятивний капітал на кінець року 
становить  42,8 млн.грн., що значно збільшився в 
порівнянні з 2015 роком. Це дозволяє нам забезпечити 
потреби у фінансових послугах членів спілки. 
       Протягом 2016 року до нашої спілки  вступило 
2704 нових членів. Переважна більшість нових членів 
прийшла за порадою дійсних членів, які вже 
скористалися  нашими послугами. Це свідчить про 
зручність, прозорість та вигідність, - відносно інших 
пропозицій на ринку подібних фінансових послуг. Ми 
продовжуємо працювати над покращенням самих 
послуг та їх різноманітністю. Продовжуємо 
впровадження нових кредитних продуктів на розвиток 
сільгоспвиробництва та на розвиток особистого 
сільського господарства.  Також підтримуємо заходи з 
енергозбереження : кредити на теплові котли, 
придбання твердо паливних матеріалів, встановлення 
енергозберігаючих приладів, вікон. Важливим 
напрямком кредитування залишається кредитування 
соціального направлення: лікування, водопостачання, 
навчання, відпочинок, газифікація. В період 
інтенсивного кредитування Спостережна рада 
підтримала звернення правління і була проведення 
акція на залучення коштів від членів спілки шляхом 
збільшення процентних ставок. Проводились внутрішні 
квартальні семінари з працівниками спілки. 
    Всі нормативи діяльності, передбачені та контро-
льовані державним регулятором,   виконуються.  
    Працює фахівець з питань внутрішнього аудиту.    
Перевіркою діяльності щомісяця займалися і фахівці 
об’єднання «Програма захисту вкладів». Аналіз  
фінансових послуг, відповідність та дотримання 
стандартам щоквартально розглядалися на СР.  
     Спілка активно бере участь в кредитно-копер. русі.  
Голова Правління - член  Ради «Програма захисту вкла-
дів», член Правління Української об’єднаної КС, член 
Правління Всеукраїнської асоціації КС. Бере участь в 
заходах, що спрямовані на захист діяльності кред. 
спілок в Україні. Затверджений план розвитку КС на 
2017-2019 роки, передбачає  нарощування активів, 
покращення якості кредитного портфелю. 
     Спільні зусилля працівників спілки, досвід, про-
фесійний підхід  гарантуватиме   виконання планів.  
 
 Голова                                           Казарінов В.О. 
 Правління 
 

 ЗВІТ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ (КК) 
 
За 2016 рік всього видано 7092 кредитів на загальну 

суму 77, 9 млн. грн., що на 13,5 млн. грн.. більше ніж у 2015 
році (у 2015 році – 64,4 млн. грн.). Середня сума кредиту – 
10 989 грн. За звітній період найбільше видано споживчих 
кредитів – 33,2 млн.грн. ( в тому числі на придбання 
побутової техніки та комп’ютерів -10,8 млн. грн., 2,8 млн – 
придбання автотранспорту, 19,5 млн. грн. – інші потреби). 
Значну частину складають також кредити на придбання, 
будівництво, ремонт і реконструкцію житла, - 17 млн. грн. 

У 2016 році кредитна спілка активно займалась агро 
кредитуванням, всього на 20,4 млн. грн., в тому числі на 
ведення фермерських господарств – 17,1 млн. грн. та на 
ведення особистих селянських господарств 3,3 млн. грн. 
Комерційних кредитів видано на суму 7,2 млн.грн. У 2016 р. 
збільшився  кредитний портфель та зменшилась прострочена 
заборгованість. Зазначені показники є позитивними, та 
свідчать про стабільність роботи кредитної спілки. 
      У 2016 році  діяли такі пільгові напрямки кредитування: - 
енергозбереження;  водопостачання; придбання твердих 
видів палива («кредит на дрова»); придбання товарів у 
мережі магазинів «Асоль»; газифікація; придбання 
твердопаливного котла; придбання, будівництво, ремонт та 
реконструкцію житла; навчання; придбання доїльних 
апаратів;  кредити, видані на придбання побутової та 
комп’ютерної техніки, мобільних телефонів, при наявності 
довідки про доходи та поручителя; по кредитах, 
забезпечених заставою майнових прав за вкладом. По всіх 
підвидах кредитів, після 2-х відмінних кредитних історій, 
якщо загальна сума попередніх кредитів з відмінною 
кредитною історією, більша суми нового кредиту, 
надавалась знижка на кожний наступний кредит. Також 
лояльна процентна ставка застосовувалась по фермерських 
кредитах та кредитах на ведення особистого селянського 
господарства. 
       При прийнятті рішень щодо надання кредитів, 
кредитний комітет враховує особистість позичальника, його 
платоспроможність, забезпеченість по кредиту. Особистість 
позичальника та поручителів, а також їх платоспроможність 
перевіряється доступними кредитній спілці заходами. 
Кредитна спілка також продовжувала співпрацювати із 
Українським Бюро кредитних історій, яке містить найбільшу 
базу кредитних історій в Україні. Також спілка  
користувалася інформацією державного реєстру обтяжень 
рухомого майна та інформацією з інших доступних джерел. 
Наша спілка намагається задовольнити фінансові потреби 
членів кредитної спілки у кредитах, разом з тим  проводить 
зважену кредитну політику. 
 
   Голова КК             Андрущенко О.О. 
 

 


