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Додаток 4
до Порядку складання та подання звітності кредитними
спілками та об'єднаними кредитними спілками до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг

Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки  

 

за 2019 рік 

 

Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ" 

(назва кредитної спілки)

(грн.)

ПОКАЗНИКИ Код рядка За звітний період

1 2 3

1. Визначення доходу

Отримані проценти за кредитами, наданими членам кредитної спілки 010 29379459

Отримані проценти за кредитами, наданими кредитним спілкам 020 11104

Доходи від коштів, розміщених на депозитних рахунках у  банках 030 95256

Плата (проценти) на внески (вклади) на депозитних рахунках в об'єднаній кредитній спілці 040 41928

Доходи від участі в капіталі кооперативного банку 050 0

Плата (проценти) на внески в капіталі об'єднаної кредитної спілки 060 0

Доходи від державних цінних паперів 070 0

Інші процентні доходи 080 146329

Загальна сума нарахованих процентних доходів (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080) 090 29674076

Отримані штрафи, пені 100 0

Інші непроцентні доходи, у  тому  числі 110 1138068

Зменшення резерву  забезпечення покриття втрат від неповернених позичок 111 639303

Доходи від операційних курсових різниць 112 0

УСЬОГО ДОХОДІВ (р.090 + р.100 + р.110) 120 30812144

2. Визначення витрат

Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки 130 5718442

Нараховані проценти за кредитами, отриманими від кредитних спілок 140 121790

Нараховані проценти за кредитами, отриманими від об'єднаної кредитної спілки 150 133970

Нараховані проценти за кредитами, отриманими від банків 160 22641

Нараховані проценти за іншими зобов'язаннями перед юридичними особами 170 153458

Витрати, пов'язані із залученням коштів (р. 130 + р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170) 180 6150301

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 13246803

Інші операційні витрати у  тому  числі 210 4626275

на благодійну  діяльність 211 0

Витрати від операційних курсових різниць 212 0

Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій 220 0

Податок на прибуток нарахований 230 0

Інші витрати 240 129848

Загальна сума операційних витрат (р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240) 250 18002926

Витрати на формування резерву  забезпечення покриття втрат від неповернених позичок 260 2209825

Витрати на списання несплачених процентів за кредитами 270 13396

Усього витрат (р. 180 + р. 250 + р. 260 + р. 270) 280 26376448

3. Визначення результату

Фінансовий результат (р.120 - р.280) 290 4435696

Формування резервного капіталу 300 4400000

Розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески 310 0

Нерозподілений дохід (збиток) (р.290 - р.300 - р.310) 320 35696

Підпис керівника кредитної спілки Казарінов Володимир Олександрович ___________________

  (підпис)

Підпис головного бухгалтера Ніколенко Оксана Анатоліївна ___________________

  (підпис)


