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Примітки до фінансової звітності  

Кредитної Спілки «Актив» 

 
Фінансова звітність КС «Актив» підготовлена за звітний рік, який включає період з 01 січня 

2020 року по 31 грудня 2020 року.     
 

1. Основні відомості про Кредитну Спілку: 

Кредитна спілка «АКТИВ» є неприбутковою організацією, яка заснована 

фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у 

взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових 

внесків членів кредитної спілки. 

Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є 

надання фінансових послуг, передбачених Законом України «Про кредитні спілки». 
 

Спілка  є членом Всеукраїнської асоціації кредитних спілок.  

У відповідності до вимог Закону України  «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» підприємство в 2020 році визначено як суб’єкт малого 

підприємництва.  

 

Кредитна спілка «АКТИВ» заснована і діє на підставі рішення установчих зборів 

(Протокол №1 від 17.12.2002 року),  

Юридична адреса та  місце здійснення діяльності. 
Юридична адреса (місцезнаходження) кредитної спілки - Запорізька обл.,                       

м. Енергодар, вул. Центральна, 4. 

Код ЄДРПОУ: 26338914 

 

Дата та номер державної реєстрації: 22.06.2004 р., 1 100 120 0000 000038. 

Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Спілку:  

www.ksa.com.ua 

 

 

Кількість працівників складала станом на : 
31 грудня 2019 р.                            16 чоловік   

31 грудня 2020 р.                            12 чоловік. 
  

2. Основа підготовки фінансової звітності . 

 Основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової 

звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення 

(КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2017 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті 

Міністерства фінансів України. 

 За всі звітні періоди, які закінчувались 31 грудня 2014 г., Спілка складала фінансову 

звітність відповідно до Національних (стандартів) положень бухгалтерського обліку 

України. Кредитна спілка вперше прийняла МСФЗ у 2015 році, датою переходу на МСФЗ 

визначено - 1 січня 2014 року. 

 

 Фінансова звітність була складена за формами встановленими Національним 

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 1, затверджених наказом МФУ від 

07.02.2013р. №73.   

 Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної 

фінансової звітності надані  нижче. Визначені положення облікової політики послідовно 
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застосовувались по відношенню до всіх періодів, які надані в звітності.  Кредитна Спілка 

враховувала всі зміни до МСФЗ, які вступили в дію в звітному році. При формуванні 

фінансової звітності КС керувалася також вимогами національних законодавчих та 

нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

  

Фінансова звітність Cпілки підготовлена виходячи з припущення безперервності 

діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в 

ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було 

б провести в тому випадку, якби Спілка не могла продовжити подальше здійснення 

фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 

Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до 

уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця 

звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом. 

З грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво 

сильно вплинуло на економічне становище України. Значна кількість компаній в країні 

вимушені припиняти або обмежувати свою діяльність на невизначений на дату підготовки 

фінансової звітності час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вірусу, 

включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соціальні дистанції, призупинення 

діяльності об’єктів інфраструктури, тощо уповільнюють економічну діяльність 

компаній. Фінансова система в країні на дату підготовки цієї фінансової звітності працює 

відносно стабільно, але має суттєві валютні ризики.  

Кредитна спілка визначила, що хід подій, пов’язаних з COVID-19 не мав значного 

впливу на фінансовий стан КС на 31.12.2020 та результати діяльності за рік, що закінчився 

31 грудня 2020 року. 

Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки 

на дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з 

достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а 

також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності КС «Актив»  в майбутніх 

періодах. 

 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний 

рік з 01 січня по 31 грудня 2020 року. 

Дата складання звітності: станом на 31.12.2020 року. 

Звітність представлена у тисячах гривен без десятих знаків. 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна 

валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

 

3. Основні принципи облікової політики  

Кредитна спілка веде бухгалтерський облік у відповідності до вимог чинного 

законодавства України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність», Міжнародних стандартів фінансової звітності, Статуту КС та Облікової 

політики.   

 

3.1 Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

Підготовка фінансових звітів відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва 

застосування попередніх оцінок та припущень. Ці оцінки періодично переглядаються, у 

випадку необхідності коригувань, такі коригування відображаються у складі прибутків та 

збитків за період, коли про них стає відомо. 
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Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та  

справедливої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів 

відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки 

фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі 

методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну 

ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, або інші моделі 

визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових 

активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і 

відповідних методів оцінки.  

 

3.2. Основа формування облікових політик. 

При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій 

застосовується норми системи міжнародних стандартів фінансової звітності МСБО–

МСФЗ (IAS–IFRS) починаючи,  зі звітного періоду що закінчується 31 грудня 2015, на 

підставі того, що  вони  не суперечать Закону України від 16 липня 1999р. № 996–XIV 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Кредитна Спілка прийняла облікові політики  з метою дотримання протягом 2020 

року єдиної методики віддзеркалення в бухгалтерському обліку і звітності господарських 

операцій і порядку оцінки об'єктів обліку, які дає змогу скласти таку фінансову звітність, 

яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до 

яких вони застосовуються.  

Облікова політика КС розроблена та затверджена керівництвом Спілки відповідно 

до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших 

чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від 

договорів з клієнтами». 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних 

операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє 

визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 

 

3.3.  Інформація про зміни в облікових політиках 

Кредитна спілка обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для 

подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не 

дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 

Керівництвом було прийнято рішення  про застосування МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти» з 01 січня 2018 року. Зокрема нові вимоги до класифікації фінансових 

активів та зобов`язань, зміну підходів до зменшення корисності фінансових інструментів. 

Враховуючи класифікацію фінансових активів, що використовується КС, розрахунок 

очікуваних кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що оцінюються за 

амортизованою вартістю. 

У 2019 році Спілка почала  застосовувати обов'язковий до застосування 

міжнародний стандарт: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». Зміна в стандартах зумовила зміну в 

правилах облікової політики з питань операційної оренди та зміни у складі активів та 

зобов’язань Спілки, що було відображено у фінансовій звітності за 2019 рік.  
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3.4. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності КС відповідають вимогам, 

встановленим   НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, 

що розроблені у відповідності до МСФЗ. 

 

3.5. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 

збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості 

реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини 

собівартості. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух 

грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким 

розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат 

грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат 

формується на підставі облікових записів Товариства. 

 

3.6. Очікуваний вплив спалаху коронавірусу COVID-19  

З початку 2020 року спалах коронавірусу COVID-19 розповсюдився по всьому 

світу, вплинувши на світову економіку та фінансові ринки. Протягом 2020-2021 року 

очікується вплив на оцінку фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою 

вартістю, на оцінку очікуваних кредитних збитків щодо відповідних фінансових активів 

відповідно до МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, а також на оцінку знецінення окремих 

нефінансових активів відповідно до МСБО 36 “Знецінення активів”. Внаслідок 

невизначеності і тривалості подій, пов’язаних зі спалахом коронавірусу COVID-19, 

компанія не має практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив 

зазначених подій на фінансовий стан і фінансові результати діяльності в 2020 році. В 

теперішній час компанія уважно слідкує за фінансовими наслідками, викликаними 

зазначеними подіями.  

 

3.7. Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Спілка визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і 

тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. 

Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням 

обліку за датою розрахунку. 

Спілка визнає такі категорії фінансових інструментів: 

 дебіторська заборгованість; 

 фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою вартістю – довгострокові 

зобов’язання, поворотні пайові внески (обов’язкові та добровільні). 

 Грошові кошти, депозити; 

Фінансові інструменти відображаються по справедливій вартості або 

амортизованій  вартості в залежності від їх класифікації.  

 

Згідно МСФЗ (IFRS) 9, всі боргові фінансові активи, які відповідають критерію 

«тільки платежі в рахунок основного боргу і відсотків на непогашену суму основного 

боргу» (SPPI), класифікуються при первісному визнанні як фінансові активи, які 

оцінюються за амортизованою вартістю через прибуток або збиток (СВПЗ).  

Для фінансових інструментів, які відповідають критерію SPPI, класифікація при 

первісному визнанні визначається на основі бізнес-моделі, згідно з якою управляються 

дані інструменти:  

► інструменти, які утримуються з метою отримання передбачених договором грошових 

потоків, оцінюються за амортизованою вартістю.  
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Класифікація та оцінка фінансових зобов'язань залишаються в основному 

незмінними в порівнянні з існуючими вимогами МСФЗ (IAS) 39.  

Спілка  очікує, що буде продовжувати оцінювати за амортизованою вартістю всі 

фінансові активи, які на даний момент оцінюються за амортизованою вартістю.  

Така класифікація була застосована КС в попередні періоди, тому вплив на 

перехід на МСФЗ 9 не спричинив корегування початкових залишків балансу. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання 

Спілка оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо 

відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.  

 

Категорія «займи та дебіторська заборгованість» надає  собою непохідні фінансові 

активи  з  фіксованими платежами, які не котируються на активному ринку. 

До категорії активів, які  утримуються до  погашення, входять  непохідні фінансові 

активи з  фіксованими або визначеними  платежами та фіксованим терміном  погашення, 

по відношенню до яких  у Керівництва Спілки є намір та можливість  утримувати їх до 

надходження терміну погашення.  

 

Всі інші фінансові активи входять до категорії активів, які утримуються з метою  

продажу, які Спілка  утримує на протязі невизначеного  періоду часу та які можуть бути 

продані в разі необхідності підтримання ліквідності.  

Згідно МСБО 9 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) накопичена 

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 неможливості 

отримання. 

Метод ефективного відсотка – це метод обчислення амортизованої собівартості 

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. 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (далі - МСФЗ 9) застосовувати в частині визнання, 

класифікації та оцінки фінансових активів, а з питань зменшення корисності фінансових 

активів, які класифікуються як такі, що оцінюються за амортизованою собівартістю, та 

операцій хеджування – МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (далі – 

МСБО 39). 

Знецінення  
МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб  КС визнавала резерв під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) за 

всіма своїми борговими фінансовими активами, що оцінюються за амортизованою 

вартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід або через 

прибуток(збиток). Резерв розраховується на основі очікуваних кредитних збитків, 

пов'язаних з ймовірністю дефолту протягом наступних дванадцяти місяців, якщо не 

відбулося істотного збільшення кредитного ризику з моменту визнання фінансового 

інструменту; в останньому випадку резерв розраховується на основі очікуваних кредитних 

збитків за весь термін життя активу.  

Якщо фінансовий актив відповідає визначенню придбаного або створеного 

кредитно-знеціненого фінансового активу, резерв розраховується на основі зміни 

очікуваних кредитних збитків за весь термін життя активу.  
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Основними ознаками знецінення для КС  може бути порушення платіжних зобов’язань 

більш ніж на 180 днів, реструктуризація, яка здійснюється з погіршенням позицій 

кредитора і несе прямі фінансові втрати, порушення справи про банкрутство або 

ліквідацію клієнта та інше. 

Основними подіями, що свідчать про знецінення фінансового активу, можуть бути:  

а) фінансові труднощі Кредитора;  

б) порушення умов договору (невиконання зобов'язань, прострочення сплати 

нарахованих доходів та/або основної суми боргу);  

в) висока ймовірність банкрутства або фінансова реорганізація емітента 

фінансового інструмента. 
 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається 

нижче у відповідних розділах облікової політики. 

 

Грошові кошти та їхні еквіваленти 
Грошовими коштами визначаються високоліквідні короткострокові інвестиції, які можуть 

бути замінені на визначену суму грошових коштів та мають термін погашення три місяці 

або менше з дати їх придбання. Вони обліковуються по вартості придбання з урахуванням 

накопичених відсотків, що складає їх справедливу вартість.  Грошові кошти на які має 

місце обмеження щодо їх використання відображаються в обліку окремою статтею якщо 

їх сума виходить за межу суттєвості.   

Грошові кошти Спілки складаються з готівки в касі, кошти  на рахунках в банках, грошові 

кошти на депозиті.  

 

Дебіторська заборгованість 

Дебіторську заборгованість визнавати як  фінансовий актив, якщо за нею 

очікується отримування грошових коштів або фінансових інструментів. Первісні оцінка 

здійснюється  за справедливою вартістю. Подальший облік дебіторської заборгованості 

здійснюється за амортизованою собівартістю з врахуванням наступного: 

Дебіторська заборгованість поділяється на поточну (строк погашення протягом 12 

місяців з дати фінансової звітності) та довгострокову (строк погашення більше 12 місяців 

з дати фінансової звітності). 

Довгострокову дебіторську заборгованість, відображається в балансі теперішньою 

вартістю дисконтованих грошових потоків. Визначення цієї вартості залежить від виду 

заборгованості та строку її погашення. 

Поточна торгова дебіторська заборгованість відображається за амортизованою 

собівартістю, яка дорівнює її вартості погашення (сумі очікуваних контрактних грошових 

потоків на дату оцінки). Грошові потоки, пов’язані з короткостроковою дебіторською 

заборгованістю  не дисконтуються. 

Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, 

балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку 

резервів.  

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається «Положенням 

про фінансове управління Кредитною Спілкою» , затвердженого рішенням спостережної 

ради кредитної спілки “АКТИВ” протокол № 05/06 від 11.03.2020 р.  
 

Розмір необхідного резерву забезпечення покриття втрат від неповернених 

позичок за конкретним кредитом визначається за формулою:  
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РЗ = П х Н , 

де П - залишок заборгованості за простроченим кредитом;  

Н - норматив резервування для забезпечення покриття втрат від неповернених 

позичок.  

Нормативи резервування грошових коштів для розрахунку резерву забезпечення 

покриття втрат від неповернених позичок становлять:  

 не прострочений – 0,15 % залишку заборгованості; 

 під наглядом – 1% залишку заборгованості; 

 для 1-го рівня - 20 % залишку заборгованості;  

 для 2-го рівня - 50 % залишку заборгованості;  

 для 3-го рівня - 70 % залишку заборгованості;  

 для 4-го рівня - 100 % залишку заборгованості.  

 Остаточний розрахунок суми резерву забезпечення покриття втрат від 

неповернених позичок на останній день кожного місяця визначається таким чином по 

кожному конкретному договору:  

РЗПВ =  (К + П) х І х З,  

де РЗПВ - сума резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, що 

має бути сформований за станом на кінець місяця, виходячи з фактичного рівня 

простроченості кредитів;  

К - сума залишків заборгованості за тілом кредиту;  

П – залишок зобов’язань за нарахованими, але не сплаченими процентами; 

І – ймовірність дефолту члена кредитної спілки (відповідно до рівня 

простроченості та інших показників); 

З – коефіцієнт покриття боргу заставою. 

 

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок може формуватися 

в розмірі більшому, ніж сума необхідного резервування за встановленими нормативами, 

але не більше загальної суми заборгованості. Рівень дефолту згідно облікової політики КС 

дорівнює 0,15% якщо не встановлені індивідуальні дані дефолту для дебітора.  

 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума 

збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно 

пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то 

попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок 

коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі 

неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок 

створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. 
  

Авансові платежі та передоплата. Передоплата відображається в звітності за первісною 

вартістю за вирахуванням  резерву від знецінення. Передоплата класифікується як 

довгострокова, якщо очікує мий термін отримання товарів або послуг,  які відносяться до 

неї , складає вище ніж 1 рік, або якщо передоплата відноситься до активу, який буде 

відображатись  в обліку як  необоротний актив при первісному визначенні. Сума 

передплати за придбання активу включається в його балансову вартість при отриманні 

Спілкам  контролю над цим активом та наявності вірогідності  того, що майбутні 

економічні вигоди , пов’язані з ним, будуть отримані. Якщо є ознака того, що активи, 

товари або послуги, які відносяться до передоплати, не будуть отримані, балансова 

вартість передплати підлягає зменшенню, а відповідний збиток від знецінення 

відображається  в прибутках або збитках за рік. 
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3.8. Основні засоби  

Спілка визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з 

метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6 000 грн. 

 

Первісно Спілка оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому  основні 

засобі оцінюються за  їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які 

накопичені збитки від зменшення корисності 

 

Подальші  витрати. 

 Спілка не визнає в балансовій вартості об’єкта основних  засобів витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в 

поточних витратах по даті , коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних 

засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 

Витрати на  заміну крупних вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються при 

одночасному списанні частин, які  підлягають заміні.  

На кінець  кожного звітного року керівництво визначає наявність ознак знецінення 

основних засобів. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керівництво оцінює  суму 

відшкодування актива, яка визначається як найбільша з двох величин: справедлива 

вартість за вирахуванням витрат на продаж актива та вартість, яка отримується від його 

використання. Балансова вартість актива зменьшується до суми вішкодування ; збиток від 

знецінення відображаеться в прибутках або збитках за рік [в сумі перевищення над 

величиною приріста його вартості, відображенного в складі капітала при попередній 

переоцінці]. Збиток від знецінення актива, визначений в поперніх звітних періодах  

сторнується (при необхідності), в разі зміни облікових ( розрахункових) оцінок, 

використанних при визначенні вартості від використання  актива або його  справедливої 

вартості за вирахуванням витрат на продаж.  

Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між отриманою 

виручкою від продажу та їх балансовою вартістю та відображається в прибутках або 

збитках за рік [в складі іншого операційного доходу або витрат]. 

 

Амортизація.  

Амортизація основних засобів  Спілки нараховується прямолінійним методом з  терміну 

використання – років: 

                Машини та обладнання             5 років                          

                Транспортні  засоби                   5 років                         

                Меблі                                           5 років                          

                інші                                              5 років                                 

 Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання ( тобто з 

наступного місяця після  дати вводу об’єкта в експлуатацію). Амортизацію активу 

припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з  якої актив 

класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 

активу. 

 

3.9. Нематеріальні активи 

В складі нематеріальних активів враховані ліцензії на здійснення діяльності.  

Нематеріальні активи Спілки, мають визначений термін корисного використання, 

крім ліцензій, які є безстроковими. . Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від 

зменшення корисності.  Нематеріальні активи, які виникають в результаті договірних або 

інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.  



 9 

Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням 

прямолінійного методу і терміну корисного використання. Безстрокові нематеріальні 

активи не амортизуються, але на кожну звітну дату тестуються на ознаки знецінення. 

 

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів. 

 

На кожну звітну дату Спілка оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 

зменшитися. Спілка зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 

відшкодування, якщо і тільки якщо  сума очікуваного відшкодування активу менша від 

його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, 

якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом. Збиток 

від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх 

періодах, Спілка сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для 

визначення суми очікуваного відшкодування. 

 

3.10. Оренда 

Відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», Кредитна спілка визнає актив та 

зобов’язання щодо права користування орендованими об’єктами за умов дотримання 

принципів ідентифікації, контролю, суттєвістю та достовірністю оцінки.  

Таким чином, Спілка визнає:  

a) активи та зобов’язання відносно всіх договорів оренди з тривалістю більше 12 

місяців, за винятком випадків коли вартість об’єкту оренди незначна;  

b) амортизацію об’єктів оренди окремо від відсотків по орендним зобов’язанням у 

звіті про фінансові результати (сукупний дохід). 

 

Змінна частина орендних платежів таких як нарахування комунальних платежів, 

збільшення орендного платежу на індекс інфляції тощо враховуються в складі витрат по 

факту визнання зобов’язань перед Орендодавцем.  
 

Кредитна спілка може застосувати спрощення практичного характеру і не 

керуватися МСФЗ 16 (тобто не визнавати в себе на балансі актив у формі права 

користування) щодо: 

 короткострокової оренди (оренда строком < 12 місяців) незалежно від вартості 

орендованого об’єкта. Якщо договором передбачена можливість його пролонгації й 

існує впевненість у тому, що орендар скористається правом пролонгації, то строк 

оренди потрібно розраховувати з урахуванням строку пролонгації; 

 оренди, за якою базовий актив (актив, який є об’єктом оренди) є малоцінним. Орендар 

оцінює вартість орендованого активу на підставі вартості активу, коли він є новим, 

незалежно від віку орендованого активу. Вартість такої оцінки передбачена правилами 

оцінки основних засобів. 

 

Відповідно до вимог § 26 МСФЗ 16, на дату початку оренди орендар повинен 

оцінити орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених 

на таку дату. Орендні платежі слід дисконтувати, застосовуючи припустиму ставку 

відсотка в оренді, якщо її можна легко визначити. Облікова політика передбачає два 

способи визначення ставки дисконтування. Перший полягає у використанні ставки, 

закладеної в оренду. Якщо визначити ставку, закладену в оренду, неможливо, то орендар 

замість цього використовує облікову ставку НБУ а дату заключення/модифікації договору 

оренди.  

В подальшому орендний актив обліковується за правилами МСФЗ 16 та підлягає 

амортизації до складу поточних витрат за прямолінійним методом за терміном, 

встановленим договором. 
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3.11. Податок на прибуток 

Кредитна спілка є неприбутковою організацією, але за окремими операціями 

виникає законодавча вимога сплатити податок на прибуток. Так як ці події неможливо 

врахувати в поточних періодах, то Кредитна Спілка визнає витрати за податок на прибуток 

під час виникнення таких подій та не визначає  відстрочених податкових активів та 

зобов’язань.   
 

3.12. Фінансові зобов’язання 

 

Отримані депозити від членів кредитної спілки. 
Первісно отримані депозити  визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі 

надходжень. У подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за фактичною 

сумою заборгованості.  

Згортання фінансових активів та зобов’язань 
Фінансові активи та зобов’язання не згортаються.  

 

3.13. Виплати працівникам 

Спілка визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Спілка визнає очікувану вартість 

короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток  - під час 

надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

 

3.14. Запаси.  

Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною   собівартістю або  чистою 

ціною реалізації. При відпуску запасів на виробництво або іншому вибутті їх оцінка 

виконується за методом  FIFO. Уцінка (дооцінка) запасів враховується в прибутках 

(збитках) поточного періоду. Запаси використовуються більшою частиною для 

забезпечення управління Спілкою. 

 

3.15. Доходи та витрати 

Нарахування процентних доходів (витрат), амортизація дисконту (премії) за 

фінансовими інструментами в іноземній валюті здійснюються в тій валюті, у якій 

обліковується пов'язаний з ними фінансовий інструмент. 

Бухгалтерський (фінансовий) облік нарахованих доходів і витрат здійснюється не 

рідше одного разу на місяць за кожною операцією (договором) окремо.  

Дозволяється відображати отримані (сплачені) на дату балансу доходи (витрати), 

безпосередньо за рахунками доходів і витрат. 

Доходи визнаються  в бухгалтерському  обліку  в  сумі справедливої вартості 

активів, які отримані або підлягають отриманню. 

Процентні доходи і витрати визнаються із застосуванням методу ефективної ставки 

відсотка.  

Нарахування процентів за фінансовими інструментами здійснюється за 

номінальною процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), і 

відображається за рахунками з обліку нарахованих доходів і нарахованих витрат.  

Амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами здійснюється 

одночасно з нарахуванням процентів. 

Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована на дату 

погашення/повернення кредиту (вкладу (депозиту)) або до наступної дати перегляду 

процентної ставки фінансового інструменту, якщо вона змінюється залежно від коливань 

ринкових ставок. Якщо сума дисконту (премії) за фінансовим інструментом з плаваючою 
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ставкою пов'язана зі зміною кредитного ризику контрагента, вона амортизується протягом 

очікуваного строку дії фінансового інструменту. 

Будь-які різниці, що виникають між сумою визнаних за ефективною ставкою 

відсотка процентних доходів (витрат) та нарахованих за номінальною процентною ставкою 

доходів (витрат) за фінансовими інструментами, придбаними (наданими, отриманими) за 

номінальною вартістю (без дисконту або премії), відображаються за рахунками з обліку 

неамортизованого дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками з обліку процентних 

доходів (витрат).  

Для розрахунку ефективної ставки відсотка визначаються потоки грошових коштів з 

урахуванням усіх умов договору за фінансовим інструментом, у тому числі включаються 

всі комісії та інші сплачені або отримані сторонами суми, що є невід'ємною частиною 

доходу (витрат) фінансового інструменту. Якщо неможливо достовірно оцінити потоки 

грошових коштів або очікуваний строк дії фінансового інструменту, то використовуються 

потоки грошових коштів, що передбачені відповідним договором, протягом строку дії 

договору.  
 

3.16.  Облік умовних  зобов’язань 
На дату складання  фінансової звітності може існувати ряд умов, що можуть 

призвести до виникнення додаткових збитків  або  зобов’язаням для Спілки. Керівництво 

оцінює суму таких можливих  майбутніх  зобов’язань. Оцінка виконується на підставі  

предположень та включае в себе фактор субєктивності. При визначенні розміру  

можливих втрат в результаті судових або податкових узгоджень за участі Спілки або 

вимог , які можуть бути предявлені  в вигляді позовів до Спілки , керівництво оцінює як 

перспективи таких судових або податкових узгоджень та предявлення  таких вимог в 

судовому порядку , так і можливі суми відшкодування , які протилежна сторона вимагає, 

або може вимагати в суді . Якщо в результаті оцінки вірогідності виникнення майбутнього  

зобов’язаня виявляється, що грошове зобов’язання визначено з достатнім рівнем 

впевненності , тоді вартісна оцінка такої заборгованності відображається в фінансовой 

звітності. В разі, коли умовне  зобов’язання, яке має значну вартісну  оцінку, не може бути 

класифіковано як вірогідне, а являється лише можливим , або вартісна оцінка не може 

бути визначена , то примітках до фінансової звітності включається інформація про 

характер такого зобов’язаня та його вартісна оцінка (якщо сума може бути визначена з 

достатньою впевненностю та є значною). 

Якщо вірогідність майбутнього збитку є незначним, то взагалі інформація про 

такий збиток не  включається в примітки до фінансової звітності, за виключенням 

випадків, коли  такий можливий збиток відноситься до наданої гарантії. В таких випадках 

сутність гарантії підлягає розкриттю.  

Спілка не визнає умовні зобов’язання. Інформація про умовне зобов’язання 

розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, 

не віддаленою.  Спілка  не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 

розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним. 
 

4. Ключеві бухгалтерські оцінки та професійні судження в застосуванні облікової 

політики 

Використання оцінок та припущень 
При підготовці фінансової звітності Спілка здійснює оцінки та припущення, які 

мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та 

тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 

Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за 

існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються 

судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються 
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на наявній у керівництва КС інформації про поточні події, фактичні результати можуть 

зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо 

важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких 

припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за 

МСФЗ, наведені нижче. 

 

4.1. Судження щодо безперервності діяльності. 

Керівництво здійснило оцінку щодо можливості подальшої безперервної діяльності 

КС за визначеними видами діяльності та впевнилося, що Спілка має ресурси для 

продовження діяльності в досяжному майбутньому. Керівництву не відомо про будь-які 

значні невизначеності, що можуть викликати значну невпевненість у можливості 

здійснювати безперервну діяльність. Таким чином, складання фінансової звітності було 

здійснено виходячи з принципу безперервності діяльності.  

 

4.2. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 
Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні. 

 

4.3. Судження щодо справедливої вартості активів КС 
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих 

фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент 

закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується 

на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної 

ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з 

врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

 

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 
Керівництво Спілки застосовує професійне судження щодо термінів утримання 

фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження 

за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його 

прибутковості й динаміці та інших факторах.  

 

4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 
На кожну звітну дату КС проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх 

знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження 

керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних 

майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що 

відбулися після визнання фінансового активу. 

 

4.6. Судження щодо перерахунку фінансової звітності в умовах гіперінфляції 
Спілка відповідно до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» 

проаналізувало динаміку показників економічного стану в країні та також інші критерії та 

дійшло висновку, що економіка України на етапі виходу зі стану глибоких інфляційних 

процесів, та відповідно МСБО 29 економічний стан в країні не відповідає ситуації, що 

характеризується гіперінфляцією. Враховуючи це, управлінським персоналом КС 

прийнято рішення не проводити перерахунок фінансової звітності за 2020 р. 

 

4.7. Використання ставок дисконтування  
Для дисконтування довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості, 

на які не нараховуються відсотки, а бо у випадку застосування неринкових відсотків  

застосовується ставка дисконтування, яка дорівнює середньоринковій ставці депозитів за 

даними НБУ на дату укладання договору. 
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З метою виконання вимог МСФЗ 16 щодо оцінки договорів оренди та в разі 

відсутності ставки безпосередньо в договорі оренди, розмір такої ставки відповідає 

показнику облікової ставки НБУ станом на дату укладання договору оренди.  

 

4.8. Судження щодо оренди 

Кредитна спілка орендує нежитлові офісні приміщення за довгостроковими 

договорами оренди. Відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», Кредитна спілка визнає 

актив та зобов’язання щодо права користування орендованими об’єктами. Рух активів та 

зобов’язань, пов’язаних із визнанням права користування (орендою) наведено нижче: 

 
Показники На 31.12.19 р На 31.12.20 р 

Актив (право користування) 1105 1105 

Амортизація активу 37 590 

Усього актив 1068 515 

Довгострокові зобов’язання з оренди 550 - 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 

з оренди 

521 608 

Усього зобов’язання  1071 608 

Фінансові витрати (за рік 2019/2020) 8 106 

 

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

 

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 

справедливою вартістю 
Кредитна спілка здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості 

активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про 

фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. 
Класи активів та 

зобов’язань, оцінених 

за справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 
Метод оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів та їх еквівалентів 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює їх номінальній 

вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Фінансові активів, що 

оцінюються за 

справедливою вартістю, з 

відображенням результату 

переоцінки у прибутку або 

збитку, відносяться акції та 

паї (частки) господарських 

товариств. 

 

Оцінка пайових цінних паперів (акцій, 

інвестиційних сертифікатів тощо), що 

входять до складу активів Товариства та 

перебувають у біржовому списку 

організатора торгівлі і при цьому не 

мають визначеного біржового курсу на 

дату оцінки, здійснюється за останньою 

балансовою вартістю. 

Для оцінки пайових цінних паперів, що 

входять до складу активів Товариства та 

не перебувають у біржовому списку 

організатора торгівлі, та паїв (часток) 

господарських товариств за обмежених 

обставин наближеною оцінкою 

справедливої вартості може бути 

собівартість.  

Ринковий Біржовий список, 

біржовий курс, 

Контрактні умови 

Дебіторська  
заборгованість 

Первісна оцінка здійснюється  за 

справедливою вартістю, яка дорівнює  

номінальній вартості. Подальший облік 

дебіторської заборгованості здійснюється 

за амортизованою собівартістю  

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність 

погашення, очікувані 

вхідні грошові потоки 

Поточні зобов’язання Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань здійснюється за 

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність 
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Класи активів та 

зобов’язань, оцінених 

за справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 
Метод оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

вартістю погашення погашення, очікувані 

вихідні грошові 

потоки 

 

 

5.2. Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки 

 

Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю 

тис.грн. 

Найменування статті 

Станом на 31.12.19р. Станом на 31.12.20р. 

справедлива 

вартість 

справедлива 

вартість 

справедлива 

вартість 

балансова 

вартість 

ФІНАНСОВІ АКТИВИ     

Довгострокова заборгованість (видані 

кредити з терміном погашення більше 12 міс) 
3398 3398 2269 2291 

резерв під очікувані кредитні збитки    (22) 

дебіторська заборгованість з нарахованих 

доходів 
343 343 45 2284 

резерв під очікувані кредитні збитки    (2239) 

Інша дебіторська заборгованість 4621 4621 1633 7056 

резерв під очікувані кредитні збитки    (5423) 

Усього фінансових активів, що 

обліковуються за амортизованою вартістю 
8362 8362 3947 3947 

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ      

- інші довгострокові зобов`язання 

(з орендних платежів) 
550 584 - - 

- поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов`язаннями  
1635 1635 - - 

- поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов`язаннями 

(з орендних платежів) 

521 627 608 642 

-поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
- - 30 30 

- поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 
28 28 36 36 

- інші фінансові зобов`язання 127 127 73 73 

Усього фінансових зобов`язань, що 

обліковуються за амортизованою вартістю 
2861 2874 747 781 

 

Припинення визнання фінансових активів  

Керівництво  застосовує професійні судження для того, щоб визначити , чи всі 

суттєві ризики та вигоди, пов’язані   з володінням  фінансовими активами, передаються 

контрагентам, та щоб визначити, які ризики та вигоди являються найбільш суттєвими. 

Керівництво КС оцінює зменшення корисності фінансових активів по даті коли була 

отримана  інформація  про погіршення фінансового стану позичальника. В звітному році 

відбулися зміни в оцінках резерву очікуваних кредитних збитків, у зв’язку із зміною 

законодавства щодо діяльності кредитних спілок. Загальна сума резерву збільшена на 549 

тис. грн. Зміни у сумах простроченої заборгованості та резервах наведені нижче: 

тис.грн. 

Рівень заборгованості %% Портфель в ризику на 31.12.19 р. Сума резерву на 31.12.19р. 

1- й рівень (від 31 до 90 днів) 0 14 0 

2- й рівень (від 91 до 180 днів) 35% 7 2 
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Рівень заборгованості %% Портфель в ризику на 31.12.19 р. Сума резерву на 31.12.19р. 

3- й рівень (от 181 до 365 днів) 70% 136 96 

Неповернені кредити (понад 365 днів) 100% 5904 5904 

Відсотки в ризику 100% 1132 1132 

УСЬОГО:   7193 7134 

Рівень заборгованості %% Портфель в ризику на 31.12.20 р.  Сума резерву на 31.12.20 р.. 

    

Не прострочений 0,15% 3630 5 

Під наглядом (від 1 до 30 днів) 1% 91 1 

1- й рівень (від 31 до 60 днів) 20% 70 14 

2- й рівень (від 61 до 90 днів) 50% 0 0 

3- й рівень (від 91 до 180 днів) 70% 6 4 

4- й рівень (понад 180 днів) 100% 7660 7660 

УСЬОГО:   11457 7684 

Зміни в сумі резерву станом на 31.12.2020 р. 550 
 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою 

вартістю 

тис.грн. 

Найменування статті 

Станом на 31.12.19р. Станом на 31.12.20р. 

справедлива 

вартість 

справедлива 

вартість 

справедлива 

вартість 

балансова 

вартість 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 784 784 2676 2676 

- кошти на рахунках в банку та готівка 734 734 1436 1436 

- депозити (поточний із можливістю зняття 

або поповнення у будь який момент часу) 
50 50 1240 1240 

 

Грошові кошти відображені за справедливою вартістю, яка дорівнює їх 

номінальній вартості.  Поточні рахунок відкрито у банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» та 

ПАТ «Державний ощадний банк України». Банки є надійними, один з них є державним, 

доступ до коштів не обмежений. 
 

Керівництво КС вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 

вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-

яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути 

корисною для користувачів фінансової звітності.   

 

Примітка 5. Нові та переглянуті стандарти та тлумачення: 

Зміни (поправки) у інших стандартах, прийняті у 2020 році: 

МСФЗ та правки 

до них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Дострокове 

застосування 

Застосування 

у фінансовій 

звітності за 

рік, що 

закінчився 

31.12.2020 р. 

Вплив 

поправок 

МСФЗ 9 

Фінансові 

інструменти , 

МСБО 39 

Фінансові 

інструменти: 

У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи 

IBOR опублікувала поправки, що доповнюють 

випущені у 2019 році та зосереджують увагу на 

наслідках реформи базового рівня процентних 

ставок на фінансовій звітності компанії, які 

виникають, коли, наприклад, базовий показник 

1 січня 

2021 

року 

Дозволено 
не 

застосовується 

Правки не 
мали 

впливу 
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МСФЗ та правки 

до них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Дострокове 

застосування 

Застосування 

у фінансовій 

звітності за 

рік, що 

закінчився 

31.12.2020 р. 

Вплив 

поправок 

Визнання та 

оцінка , МСФЗ 

7 Фінансові 

інструменти: 

Розкриття 

інформації , 

МСФЗ 4 

Страхові 

контракти та 

МСФЗ 16 

Оренда 

процентної ставки, який використовується для 

обчислення процентів за фінансовим активом 

замінено альтернативною базовою ставкою. 

Поправки до фази 2 розглядають питання, які 

можуть вплинути на фінансову звітність під час 

реформи базового рівня процентних ставок, 

включаючи наслідки змін договірних грошових 

потоків або відносин хеджування, що виникають 

внаслідок заміни базового рівня процентної ставки. 

з альтернативною базовою ставкою (проблеми із 

заміною).  

На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог 

зазначених стандартів, що стосуються: 

 зміни договірних грошових потоків - компанії 

не доведеться припиняти визнання або 

коригувати балансову вартість фінансових 

інструментів для змін, що вимагаються 

реформою, а замість цього оновить ефективну 

процентну ставку, щоб відобразити зміну до 

альтернативної базової ставки; 

 облік хеджування - компанії не доведеться 

припиняти облік хеджування виключно тому, 

що вона вносить зміни, які вимагає реформа, 

якщо хеджування відповідає іншим критеріям 

обліку хеджування; і 

 розкриття інформації - компанія повинна буде 

розкривати інформацію про нові ризики, що 

виникають внаслідок реформи, та про те, як 

вона управляє переходом до альтернативних 

ставок. 

Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, 

які вимагає реформа базового рівня процентних 

ставок до фінансових інструментів та відносин 

хеджування. 

МСБО 16 

«Основні 

засоби» 

Поправки забороняють компанії вираховувати з 

вартості основних засобів суми, отримані від 

реалізації вироблених предметів, коли компанія 

готує актив до його цільового використання. 

Натомість компанія визнає такі надходження від 

продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку або 

збитку. 

01 січня 

2022 

року 

Дозволено 
не 

застосовується 

Правки не 
мали 

впливу 

МСБО 37 

«Забезпечення, 

непередбачені 

зобов’язання та 

непередбачені 

активи» 

Поправки уточнюють, що «витрати на виконання 

договору» являють собою витрати, безпосередньо 

пов'язані з договором - тобто або додаткові витрати 

виконання договору (наприклад, прямі витрати на 

працю і матеріали), або розподіл інших витрат, які 

також безпосередньо пов'язані з договором 

(наприклад , розподіл амортизації об'єкта основних 

засобів, що використовується при виконанні 

договору). 

1 січня 

2022 

року 

Дозволено 
не 

застосовується 

Правки не 
мали 

впливу 

МСФЗ 3 

«Об’єднання 

бізнесу» 

Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на 

Концептуальні основи підготовки фінансової 

звітності, не змінюючи вимог до обліку для 

об'єднання бізнесів. 

Додано виняток щодо зобов'язань і умовних 

зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно 

деяких видів зобов'язань і умовних зобов'язань 

організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна 

посилатися на МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, 

непередбачені зобов'язання та непередбачені 

активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 

«Збори », а не на Концептуальні засади фінансової 

1 січня 

2022 

року 

Дозволено 
не 

застосовується 

Правки не 

мали 

впливу 
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МСФЗ та правки 

до них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Дострокове 

застосування 

Застосування 

у фінансовій 

звітності за 

рік, що 

закінчився 

31.12.2020 р. 

Вплив 

поправок 

звітності 2018 року. 

Щорічні 

поправки в 

МСФЗ (2018-

2020): МСФЗ 

(IFRS) 1 

Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало 

МСФЗ. Поправка дозволяє дочірньому 

підприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке 

переходить на МСФЗ пізніше своєї материнської 

компанії), виконати оцінку накопиченого ефекту 

курсових різниць у складі іншого сукупного доходу 

- на підставі такої оцінки, виконаної материнською 

компанією на дату її переходу на МСФЗ. 

1 січня 

2022 

року 

Дозволено 
не 

застосовується 

Правки не 
мали 

впливу 

Щорічні 

поправки в 

МСФЗ (2018-

2020): МСФЗ 

(IFRS) 9 

Комісійна винагорода, що включається в «10-

відсотковий» тест при припиненні визнання 

фінансових зобов'язань. Поправка уточнює характер 

такої комісійної винагороди - воно включає тільки 

винагороду, сплачене між позикодавцем і 

займополучателя, включаючи винагороду, сплачене 

або отримане від особи інших сторін. 

1 січня 

2022 

року 

Дозволено 
не 

застосовується 

Правки не 
мали 

впливу 

Щорічні 

поправки в 

МСФЗ (2018-

2020): МСФЗ 

(IFRS) 16  

Стимулюючі платежі по оренді. Поправка уточнює 

ілюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 

шляхом виключення прикладу урахування 

відшкодування, отриманого орендарем від 

орендодавця в якості компенсації за понесені 

витрати на поліпшення об'єкта оренди. 

  
не 

застосовується 

Правки не 

мали 

впливу 

Щорічні 

поправки в 

МСФЗ (2018-

2020): МСБО 

(IAS) 41 

Ефекти оподаткування при визначенні справедливої 

вартості. Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка 

вказує, що потоки грошових коштів, пов'язані з 

оподаткуванням, не включаються до розрахунків 

справедливої вартості біологічних активів. 

Поправка призводить до відповідності IAS 41 і IFRS 

13. 

1 січня 

2022 

року 

Дозволено 
не 

застосовується 

Правки не 

мали 
впливу 

МСБО 1 

«Подання 

фінансової 

звітності» 

Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 1 для 

класифікації зобов'язання як довгострокового: 

вимога до суб'єкта господарювання мати право 

відкласти погашення зобов'язання принаймні на 12 

місяців після звітного періоду. 

Сутність поправок: 

 уточнено, що зобов'язання класифікується як 

довгострокове, якщо у організації є право 

відстрочити врегулювання зобов'язання 

щонайменше на 12 місяців, а право компанії на 

відстрочку розрахунків має існувати на кінець 

звітного періоду; 

 класифікація залежить тільки він наявності 

такого права і не залежить від імовірності того, 

чи планує компанія скористатися цим правом - 

на класифікацію не впливають наміри чи 

очікування керівництва щодо того, чи компанія  

реалізує своє право на відстрочку розрахунків; 

 роз’яснення впливу умов кредитування на 

класифікацію  - якщо право відстрочити 

врегулювання зобов'язання залежить від 

виконання організацією певних умов, то дане 

право існує на дату закінчення звітного періоду 

тільки в тому випадку, якщо організація 

виконала ці умови на дату закінчення звітного 

періоду. Організація повинна виконати ці 

умови на дату закінчення звітного періоду, 

навіть якщо перевірка їх виконання 

здійснюється кредитором пізніше; і 

 роз’яснення вимог до класифікації зобов'язань, 

які компанія може або може погасити шляхом 

випуску власних інструментів власного 

капіталу. 

01 січня 

2023 

року 

Дозволено 
не 

застосовується 

Правки не 

мали 
впливу 
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МСФЗ та правки 

до них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Дострокове 

застосування 

Застосування 

у фінансовій 

звітності за 

рік, що 

закінчився 

31.12.2020 р. 

Вплив 

поправок 

МСФЗ 17 

Страхові 

контракти  

• Виключення деяких видів договорів зі сфери 

застосування МСФЗ 17 

• Спрощене подання активів і зобов'язань, 

пов'язаних з договорами страхування в звіті про 

фінансовий стан 

• Вплив облікових оцінок, зроблених в 

попередніх проміжних фінансових звітностях 

• Визнання і розподіл аквізиційних грошових 

потоків 

• Зміна у визнанні відшкодування за 

договорами перестрахування в звіті про 

прибутки і збитки 

• Розподіл маржі за передбачені договором 

страхування інвестиційні послуги (CSM) 

• Можливість зниження фінансового ризику 

для договорів вхідного перестрахування і 

непохідних фінансових інструментів 

• Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а 

також продовження періоду звільнення від 

застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових 

компаній до 1 січня 2023 року 

• Спрощений облік зобов'язань по 

врегулюванню збитків за договорами, які 

виникли до дати переходу на МСФЗ 17 

• Послаблення в застосуванні технік для 

зниження фінансового ризику 

• Можливість визначення інвестиційного 

договору з умовами дискреційного участі в 

момент переходу на новий стандарт, ніж в 

момент виникнення договору 

1 січня 

2023 

року 

Дозволено 
не 

застосовується 

Правки не 
мали 

впливу 

 
6. Розкриття показників фінансової звітності: 

 

6.1 Рекласифікація статей балансу на початок року та виправлення помилок. 

 

До показників  фінансової звітності за 2019 рік внесені незначні зміни, а саме:  

- Прийнято рішення щодо врахування пайових внесків до капіталу спілки, які 

раніше були відображені за амортизованою вартістю у складі довгострокових 

зобов’язань, у складі зареєстрованого (пайового) капіталу, внаслідок чого 

відбулося зменшення суми інших довгострокових зобов’язань на 13 тис. грн. та 

збільшення суми непокритого збитку на 2 тис. грн.; 

- Виявлена помилка щодо обліку обов’язкового додаткового капіталу, який був 

помилково списаний до складу прибутків/збитків минулих періодів при 

переході на стандарти МСФЗ та трансформації звітності. Відновлена сума 

додаткового капіталу – 7 тис. грн., збільшена сума непокритого збитку минулих 

періодів на 7 тис. грн.  

 

Таким чином, до показників фінансової звітності станом на 31.12.2019 року 

внесені наступні зміни: 
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тис.грн. 

 Показник На 31.12.2019 На 01.01.2019 Сума змін Пояснення 

Ряд.1400 ф.1 0 15 +15  

Ряд.1410 ф.1 0 7 +7  

Ряд.1420 ф.1 (1481) (1490) -9  

Ряд. 1515 ф.1 563 550 -13  

Разом змін 0  

  

Вся порівняльна інформація у фінансовій звітності за 2019 рік надається з 

врахуванням змін.  

 

6.2 Операційна діяльність (в тис.грн.)  
 

Основний дохід Спілка отримувала від нарахування відсотків по наданим кредитам 

фізичним особам:  

Інші операційні доходи 

  2019 2020 

Дохід від нарахування відсотків 3049 3247 

Перегляд суми нарахованого резерву сумнівної заборгованості 1010 891 

Отримані відшкодування з бюджету судових витрат 30 30 

Разом: 4089 4168 

 

Адміністративні витрати 

 2019 2020 

Витрати на персонал 1250 1104 

Утримання основних засобів 96 98 

Оренда приміщення, комунальні послуги, охорона 722 130 

Матеріальні витрати 394 70 

Амортизація основних засобів  170 686 

Інші 2474 1552 

Всього адміністративних витрат 5106 3640 

 

Інші операційні витрати 

 2019 2020 

   

Нарахування резерву сумнівних боргів 420 1449 

Нарахування відсотків за залученими депозитами 257 93 

Витрати на списання нарахованих але несплачених процентів 

по кредитах 
495 0 

Інші 34 17 

Всього адміністративних витрат 1206 1559 

 

6.3  Фінансові доходи та витрати 

  

  2019 2020 
Фінансові доходи   

 Відсотки за депозитами 135 11 

Фінансові витрати   

Нарахування відсотків за дисконтуванням зобов’яань  37 137 
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6.4  Запаси 

 2019 2020 

матеріали для використання в управлінні (за історичною собівартістю) 24 32 

 

6.5. Дебіторська заборгованість 

  2019 2020 

Довгострокова  дебіторська заборгованість за кредитами 3842 2290 
резерв під знецінення довгострокової дебіторської заборгованості (444) (21) 

Заборгованість по внескам Асоціації кредитної спілки 0 0 

Чиста вартість довгострокової дебіторської заборгованості 3398 2269 

Аванси видані 12 3 

Розрахунки з бюджетом 1 3 
Заборгованість по нарахованим відсоткам 1475 2284 

резерв під знецінення заборгованості за відсотками (1132) (2239) 

Інша дебіторська заборгованість 10180 7057 
резерв під знецінення корисності дебіторської заборгованості (5559) (5424) 

Всього поточна дебіторська заборгованість  4977 1684 
 

 Дебіторська заборгованість обліковується за амортизованою собівартістю. 

У складі довгострокової дебіторської заборгованості врахована заборгованість за 

кредитами, наданими фізичним особам на загальну суму 2269 тис. грн. з урахуванням 

нарахованого резерву під очікувані кредитні збитки в сумі 21 тис. грн.. 

 

Заборгованість за нарахованими відсотками за кредитами, наданими членам 

кредитної спілки складає 45 тис. грн. з урахуванням нарахованого резерву під очікувані 

кредитні збитки в сумі 2239 тис. грн. 

 

У складі іншої поточної дебіторської заборгованості враховані: 

- заборгованість за кредитами, наданими фізичним особам на загальну суму 1460 

тис. грн. з урахуванням нарахованого резерву під очікувані кредитні збитки в сумі 

5424 тис. грн.; 

- заборгованість фізичних осіб за судовими позовами на загальну суму 170 тис. грн.; 

- попередня оплата внесків до пенсійного фонду – 3 тис. грн. 

 

Кредитна спілка проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику за кожним 

фінансовим інструментом з використанням індивідуального підходу (крім дебіторської 

заборгованості за авансами виданими, яка буде погашатися товарами/послугами). 

Спрощений підхід до оцінки очікуваних кредитних ризиків, який передбачений  

параграфом 5.5.15 МСФЗ 9 не застосовується. 

 
6.6. Грошові кошти 

  2019 2020 
Каса  639 1404 
рахунки  в банках,  95 32 
Поточні банківські депозити 50 1240 

всього грошові кошти 784 2676 

 

Станом на 31.12.2020 кошти на депозитних рахунках були  відображені у складі 

еквівалентів грошових коштів, оскільки складаються з депозиту на суму 1 240 тис. грн. зі 

строком погашення  не більше  трьох місяців. Оскільки депозити відповідають визначенню 

еквівалентів грошових коштів, резерв під очікувані збитки за ними не нараховувався. 
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6.7. Кредиторська заборгованість 

 
 2019 2020 
Довгострокові зобов’язання    
Зобов’язання за орендними платежами 550 - 

Короткострокові зобов’язання    

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями  2156 - 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями з 

оренди  
521 608 

Поточна заборгованість за товари, роботи, послуги - 30 

Поточна заборгованість за одержаними авансами 28 36 

Розрахунки з оплати праці (забезпечення під відпустки) 68 69 

Інша кредиторська заборгованість 127 73 

Всього кредиторська заборгованість 2942 816 

 

Станом на 31.12.2020 року довгострокові зобов’язання відсутні. 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями з оренди за 

амортизованою вартістю складає 608 тис. грн. 

 

До складу іншої кредиторської заборгованості віднесені: 

- заборгованість перед фізичними особами, що припинили членство в КС в сумі 45 

тис. грн..; 

- заборгованість перед фізичними особами у сумі 28 тис. грн. – помилково 

перераховані кошти, повернення членських внесків. 

 

В складі поточних забезпечень відображено нарахування та використання 

забезпечення на виплату відпусток працівниками  КС. 

 
 

6.8. Власний капітал 

 

Власний капітал кредитної спілки складається: 
 2019 2020 
Зареєстрований (пайовий) капітал 15 16 
Додатковий капітал  7 7 
Резервний капітал  9217 6640 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  (1490) 0 

Всього власний капітал 7749 6663 

 

До складу зареєстрованого капіталу включені пайові внески фізичних осіб в 

капітал Кредитної спілки згідно з її правовим статусом. В поточному році відбулося 

збільшення капіталу на суму 1 тис. грн. у зв’язку із прийняттям нових членів спілки. 

Додатковий капітал сформований відповідно до Статуту із обов’язкових цільових 

внесків членів КС, протягом звітного року не змінювався. 

Резервний капітал  кредитної  спілки  формується  за  рахунок вступних  внесків  

членів  кредитної  спілки,  членських  внесків до резервного капіталу  та  частини  доходів 

кредитної спілки до моменту досягнення ним не менш як 15 відсотків від суми активів,  

зважених на ризик  кредитної  спілки.  

Резервний капітал Кредитної Спілки, призначений для відшкодування можливих 

збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень 

поточного   року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту 
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заощаджень її членів. В звітному році, у зв`язку із отриманням Кредитною Спілкою 

значної суми збитків, частина резервного капіталу у сумі 2638 тис. грн. була направлена 

на покриття збитків поточного року. Надходження до резервного капіталу в поточному 

році склало 61 тис.грн. (безповоротні вступні внески).   
 

Протягом звітного року Кредитною Спілкою був отриманий збиток у сумі 1157 

тис. грн., крім того, сума непокритого збитку минулих років була збільшена на 9 тис. грн. 

при виправленні помилок минулих періодів. Отримана сума збитку повністю зменшена за 

рахунок резервного капіталу, непокритий збиток станом на 31.12.2020 року відсутній. 

 

6.9. Рух грошових коштів 

Стаття руху ГК 2019 2020 

Цільового фінансування 4 - 

Надходження від повернення авансів - 3 

Надходження фінансових установ від повернення позик 8711 10521 

Інші надходження 5649 3 483 

  -   

Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) -3762 -2382 

Витрачання на оплату праці -836 -731 

Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи -218 -192 

Зобов'язань з податків і зборів -245 -200 

Витрачання фінансових установ на надання позик -7082 -6002 

Інші витрачання -2347 -2670 

      

Чистий рух коштів від операційної діяльності -126 1 830 

Витрачання на придбання необоротних активів -53 - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -53 - 

Надходження від власного капіталу 92 62 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 92 62 

Чистий рух грошових коштів за звітний період -87 1 892 

Залишок коштів на початок року 871 784 

Залишок коштів на кінець року 784 2 676 

 

До складу інших надходжень віднесені: 

- отримані відсотки за кредитами, наданими членам кредитної спілки у сумі 2 359 

тис. грн.; 

- отримана сума депозитів від фізичних осіб 850 тис. грн.; 

- отримана сума відшкодування за простроченими кредитами та судовими 

позовами, відшкодування судових витрат – 135 тис. грн.; 

- проценти за кредитами сплачені авансом – 83 тис. грн.; 

- отримані відсотки за депозитом – 12 тис. грн.; 

- помилково (зайво) отримані кошти – 44 тис. грн.  

 

До складу інших витрачань віднесені: 

- виплачені відсотки за внесками на депозитні рахунки, отримані від членів 

кредитної спілки у сумі 87 тис. грн.; 

- повернена сума депозитів фізичним осібам 2531 тис. грн.; 

- повернення помилково (зайво) отриманих коштів – 57 тис. грн.  
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6.10. Умовні зобов’язання.  
 

Судові позови. Протягом 2020 року спілкою подавалися до суду позови до членів 

кредитної спілки-позичальників, які порушували умови кредитних договорів. Всього 

протягом року було подано чотири позови на загальну суму 716 тис. грн.. Задоволено на 

користь спілки в повному обсязі один позов на суму 13 тис. грн., три позови перебувають 

у розгляді. Керівництвом спілки проведено аналіз позичальників за кожним договором, 

нарахований резерв очікуваних кредитних збитків на всю суму заборгованості за 

кредитами, які передані до суду. 

 

Економічне середовище – Спілка здійснює свою основну діяльність на території України.  

Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть 

швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток  залежить  від спектру ефективних 

заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза 

зоною впливу Спілки . Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського 

Уряду може мати вплив на реалізацію активів , а також на здатність Спілки  сплачувати 

заборгованості згідно строків погашення.  

 

Керівництво Спілки  провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та 

класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Спілка ще досі 

знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.  

 

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів – 

Внаслідок ситуації, яка склалась на в економіці України, а також як результат економічної 

нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть 

бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Спілки . 

Ступінь повернення цих активів в значній мірі залежить від ефективності заходів, які 

знаходяться поза зоною контролю Спілки, спрямованих різними країнами на досягнення 

економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської 

заборгованості Спілки визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату 

балансу.  На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній 

день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 

 

6.11.  Розкриття інформації про пов’язанні сторони.  

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 

підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом зі Спілкою; 

асоційовані Спілки; 

спільні підприємства, у яких Спілка є контролюючим учасником; 

члени провідного управлінського персоналу; 

близькі родичі особи, зазначеної вище; 

 

Спілки, що контролюють Компанію, або здійснюють суттєвий вплив, або мають 

суттєвий відсоток голосів; 

 

Характер відносин зі 

зв'язаними сторонами 

2019 2020 

Залишок на 

початок 

звітного 

року, тис. 

грн. 

Нараховано, 

тис. грн. 

Сплачено, 

тис. грн. 

Залишок на 

кінець 

звітного 

року, тис. 

грн. 

Нараховано, 

тис. грн. 

Сплачено, 

тис. грн. 

Залишок на 

кінець 

звітного 

року, тис. 

грн. 

Компенсація провідному 

управлінському персоналу 0 303 303 0 268 268 0 
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Відомості про органи управління: 

- вищий орган управління спілки – загальні збори членів кредитної спілки – приймає 

рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки, у тому числі і з тих, що передані 

загальними зборами до компетенції спостережної ради або правління; 

- спостережна рада є органом управління кредитної спілки, який здійснює нагляд за 

діяльністю правління, захист прав членів, а також представляє інтереси членів кредитної 

спілки в період між загальними зборами; обирається загальними зборами в кількісному 

складі, що визначається рішенням загальних зборів (п’ять осіб із членів спілки) 

- правління – виконавчий орган спілки, який здійснює керівництво її поточною діяльністю; 

складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із кредитною спілкою (три 

особи – працівники спілки); 

- ревізійна комісія – здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної 

спілки; обирається загальними зборами з членів спілки у кількісному складі, що 

визначається рішенням загальних зборів (п’ять осіб із членів спілки). 

 

Надані кредити пов’язаним сторонам, що входять до органів управління КС:                                                                                    

тис.грн.  

 
Найменування 

статті 

Залишок на 

початок року 
Надані кредити 

Повернені 

кредити 

Залишок на 

інець року 

Дані за 2019 рік 

1 

Дебіторська 

заборгованість 1000 152 28 1124 

Дані за 2020 рік 

1 

Дебіторська 

заборгованість 1124 - 1056 68 

 

6.12. Звітність за сегментами. 

 

 Спілка має один основний  сегмент - надання кредитів. 

 

7. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

 Основні фінансові інструменти Спілки включають кредиторську заборгованість за 

отриманими депозитами, дебіторську заборгованість за наданими кредитами. Основною 

ціллю даних фінансових інструментів є  залучення коштів для фінансування операцій 

Спілки. Спілка  в своїй діяльності визнає наступні основні види ризиків: кредитний, 

ринковий,  ризик ліквідності. Загальні положення системи управління ризиками 

сформовані «Положенням про фінансове управління», затвердженими рішенням 

спостережної ради кредитної спілки “АКТИВ” протокол № 05/06 від 11.03.2020 р.  

 

Політика управління ризиками включає наступне: 
 

Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик являє собою поточний чи майбутній ризик збитків, що 

виникають в результаті негативних змін фінансового стану Спілки, що виникають в 

результаті неспроможності будь-якої особи, що є стороною за договором зі Спілкою , 

виконати умови такого договору, в тому числі ризик недобросовісності контрагента, що 

полягає в неспроможності контрагента (боржника чи будь-якого дебітора) виконати взяті на 

себе зобов’язання за будь-якою угодою із професійним учасником ринку цінних паперів. 
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Поточний контроль за дотриманням умов кредитних договорів здійснюється 

уповноваженою особою кредитної спілки. Зокрема, уповноважена особа здійснює 

контроль за своєчасністю та повнотою передбачених кредитними договорами платежів на 

підставі звірення фактично отриманих платежів з графіком планових платежів, який 

складається кожного місяця. Уповноважена особа звітує про дотримання графіку 

планових платежів на засіданні кредитного комітету.  

Інформація щодо платежів за дебіторською заборгованістю Спілки в розрізі строків 

погашення представлена наступним чином: 

Тис.грн. 

Дата звіту Вид заборгованості 
Заборгованість по термінам погашення, тис. грн. 

до 3-х міс-в від 3-х до 12-ти м. від 12-ти міс-в разом: 

31.12.2019 

заборгованість за кредитами 7 333 279,22 2 567 405,95 3 752 598,77 13 653 283,94 

резерв 5 549 104,49 9 517,85 444267,09 6 002 889,43 

чиста 1 784 174,73 2 557 888,10 3 308 331,68 7 650 394,51 
заборгованість за %% 1 474 959,94     1 474 959,94 

резерв 1 131 649,17   0 1 131 649,17 

чиста 343 310,77 0,00 0,00 343 310,77 

  
  

31.12.2020 
  
  
  

заборгованість за кредитами 5 264 024,83 1 618 536,35 2 290 593,67 9 173 154,85 

резерв 5 210 152,13 213 693,23 21222,02 5 445 067,38 

чиста 53 872,70 1 404 843,12 2 269 371,65 3 728 087,47 

заборгованість за %% 1 850 282,19 411 673,71 22 266,90 2 284 222,80 

резерв 1 849 616,84 388 531,23 1128,82 2 239 276,89 

чиста 665,35 23 142,48 21 138,08 44 945,91 

 

Ризик ліквідності. Спілка здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної 

ліквідності. Спілка аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською 

заборгованістю та іншими фінансовими активами,  а також прогнозні потоки грошових 

коштів від операційної діяльності.  

 

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими активами та 

зобов'язаннями КС в розрізі строків погашення представлена наступним чином: 

Рік, що закінчився 

 31 грудня 2020 року 
 До 1 місяця  

 Від 1 місяця 

до 3 місяців  

 Від 3 

місяців до 6 

місяців року  

Від  

6 місяців  
 Всього  

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
   2211 2211 

Грошові кошти  на рахунках у 

банках 
2676 - - - 2676 

Короткострокова торгівельна та 

інша дебіторська заборгованість 
- 55 1428 201 1684 

Всього активи  2676 55 1428 2412 6571 

Короткострокова кредиторська 

заборгованість 
139 29 275 304 747 

Всього зобов'язання 136 29 275 304 747 

GAP 2537 26 1153 2108 5 824 

 

Рік, що закінчився 31 грудня 2019 

року 
 До 1 місяця  

 Від 1 місяця 

до 3 місяців  

 Від 3 

місяців до 6 

місяців року  

Від 6 місяців   Всього  

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
   2269 2269 

Грошові кошти  на рахунках у 

банках 
784 - - - 784 

Короткострокова торгівельна та 

інша дебіторська заборгованість 
292 2127 2558 - 4977 

Всього активи  1076 2127 2558 2269 8030 

Довгосрокові зобов’язання  - - - 550 550 
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Рік, що закінчився 31 грудня 2019 

року 
 До 1 місяця  

 Від 1 місяця 

до 3 місяців  

 Від 3 

місяців до 6 

місяців року  

Від 6 місяців   Всього  

Короткострокова кредиторська 

заборгованість 
155 - 2156 - 2311 

Всього зобов'язання 155 - 2156 550 2861 

GAP 921 2127 402 1719 5169 

 

Фінансове планування в кредитній спілці (далі – Спілка) здійснюється шляхом 

розробки та затвердження, не пізніше 20 грудня, спостережною радою бюджету Спілки на 

наступний фінансовий рік. Складовою частиною бюджету є деталізований помісячний 

кошторис витрат Спілки.  

Затверджений бюджет на поточний фінансовий рік доводиться до відома загальним 

зборам членів Спілки, що проводяться у поточному фінансовому році і розглядають 

річний звіт про діяльність органів управління Спілки та її річний фінансовий звіт за 

попередній фінансовий рік. Загальні збори членів Спілки, виходячи з результатів роботи 

кредитної спілки за попередній фінансовий рік та визначених пріоритетів розвитку Спілки 

на поточний фінансовий рік, можуть надати свої висновки та пропозиції щодо 

затвердженого на поточний рік бюджету Спілки. У цьому випадку, спостережна рада 

Спілки вносить необхідні корективи до бюджету на поточний фінансовий рік на першому 

після загальних зборів членів Спілки засіданні. 

Контроль за виконанням планів діяльності Спілки, в тому числі бюджету, 

здійснюють спостережна рада та ревізійна комісія Спілки у межах компетенції, визначеної 

законодавством.  

В рамках контролю за виконанням бюджету ревізійна комісія не рідше одного разу 

на рік проводить перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Спілки.  

Результати перевірки розглядаються на засіданні ревізійної комісії та доводяться 

до відома спостережної ради Спілки та загальних зборів.  

Висновок за річними звітами про результати діяльності Спілки подається на 

затвердження загальним зборам.  

Звіт про виконання бюджету звітного року погоджений з ревізійною комісією 

розглядається на першому, після закінчення фінансового року,  засіданні спостережної 

ради. 

Перевірка поточної діяльності Спілки проводиться ревізійною комісією. 

 

Ринковий ризик 
Ринковий ризик являє собою поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в 

результаті несприятливих змін у цінах чи ринкової вартості цінних паперів або інших 

фінансових інструментів, включаючи змінність процентних ставок. При виявленні та 

управління ринковим ризиком здійснюється підготовка достовірних даних і ефективних 

методик, таких, як розрахунок ризикової вартості, стрес-тестування для оцінки характеру 

та вартості ринкових позицій і для оцінки рівня ринкового ризику 

 

Робота служби внутрішнього аудиту 
З метою удосконалення системи управління ризиками, контролю та  управління; для 

забезпечення надійності та ефективності системи внутрішнього контролю в КС «Актив» 

створена служба внутрішнього аудиту (контролю), діяльність якої регламентована 

«Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю) кредитної спілки «Актив», 

затвердженого рішенням спостережної ради спілки (Протокол № 62/06  від 14.11.2014 

року).  

Служба внутрішнього аудиту спілки є органом оперативного контролю 

спостережної ради, підпорядковується спостережній раді спілки та звітує перед нею.  
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Діяльність служби внутрішнього аудиту спілки у 2020 році була направлена на 

перевірку й оцінку адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю та якості 

виконання призначених обов’язків працівниками спілки, надання незалежної оцінки 

системи внутрішнього контролю, встановленого контролю за ризиками, зменшення 

ризиків у проведенні операцій, пов’язаних з раціональним та ефективним використанням 

ресурсів Спілки.  

 

Управління капіталом 

Для забезпечення стабільної діяльності кредитної спілки, своєчасного виконання 

ними зобов'язань перед своїми членами, а також запобігання можливим втратам капіталу 

через ризики, що притаманні діяльності кредитних спілок дотримується встановлених на 

законодавчому рівні нормативам. 

Розпорядженням (№ 1840 від 19.09.2019р.) встановлюються нормативи щодо 

капіталу, платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій, ліквідності, порядок 

формування та використання резерву, а також критерії якості системи управління. 

 

ДОТРИМАННЯ НОРМАТИВІВ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 

станом на 31.12.2020 р. 

 
1. Нормативи достатності капіталу:       

1.1. Норматив фінансової стійкості (К1)       

ПОКАЗНИКИ 
Код 

рядка 
вимірні  
одиниці 

значення 

1 2 3 4 

Нормативне значення нормативу К1 10 % >=10 

Фактичне значення нормативу К1 (р.020 дод.12 / р.021 
дод.12)*100 

11 % 892.48 

Виконання нормативу К1 12 так/ні Так 

Відхилення (р.011 дод.12 - р.010 дод.12) 13 % 882.48 

Капітал (р. 310 дод.3) 20 тис.грн. 6663 

Сума загальних зобов`язань (р.260дод.3) 21 тис.грн. 7466 

Примітки 30 X   

        

1.2. Норматив достатності капіталу (К2)       

ПОКАЗНИКИ 
Код 

рядка 
вимірні  
одиниці 

значення 

1 2 3 4 

Нормативне значення нормативу К2 50 % >=7 

Фактичне значення нормативу К2 (р.060 дод.12 / р.068 
дод.12)*100 

51 % 89.09 

Виконання нормативу К2 52 так/ні Так 

Відхилення (р.051дод.12-р.050дод.12) 53 % 82.09 

Основний капітал (р.061дод.12+р.062дод.12+р.063дод.12+ 
р.064дод.12-р.065дод.12-р.066дод.12-р.067дод.12+ряд.069дод.12) 

60 тис.грн. 6663 

Пайовий капітал (р.080 дод.2) 61 тис.грн. 16 

Резервний капітал (р.090 дод.2) 62 тис.грн. 6640 

Додатковий капітал (р.100 дод.2) 63 тис.грн. 7 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (р.300 дод.3) 64 тис.грн. 0 

Додаткові пайові членські внески (р.082 дод.2) 65 тис.грн. 0 

Цільові внески (р.101 дод.2 + р.104 дод.2) 66 тис.грн. 0 

Інші зворотні внески 67 тис.грн. 0 
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Балансова вартість всіх активів (р.1300 Звіту про фінансовий 
стан) 

68 тис.грн. 7479 

Позитивна різниця, яка включається до розміру основного 
капіталу  
(р.0693дод.12*р.0694дод.12, якщо р.0693дод.12 > 0; 0, якщо 
р.0693дод.12=<0) 

69 тис.грн. 0 

РЗПВ, фактично сформований станом на 31 грудня 2019 року 691 тис.грн. 7135 

РЗПВ, фактично сформований станом на 31 грудня 2018 року 692 тис.грн. 8827 

Позитивна різниця (р.0691дод.12 - р.0692дод.12) 693 грн. -1693 

Відсоток позитивної різниці, який включається до розміру 
основного капіталу (50%/25%) 

694 % 25 

Примітки 70     

        

1.3. Норматив "Буфер запасу капіталу (Б)"       

ПОКАЗНИКИ 
Код 

рядка 
вимірні  
одиниці 

значення 

1 2 3 4 

Розрахунковий буфер запасу капіталу  
(р.090дод.12, якщо значення р.090дод.12<=3; 3, якщо значення 
р.090дод.12 > 3) 

80 % 0 

Фактичне значення нормативу Б (р. 053 дод. 12) 81 % 77.17 

Відхилення (р.081дод.12 - р.080дод.12) 82 % 77.17 

Виконання нормативу Б 83 так/ні Так 

Розрахунковий буфер запасу капіталу (р.091дод.12 + 
р.092дод.12) 

90 % 0 

Буфер запасу (Б1) (р.093дод.12 * р.094дод.12) 91 % 0 

Буфер запасу (Б2) 92 % 0 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць 93 од. 0 

Визначений відсоток за кожну окрему адміністративно-
територіальну одиницю  
(0,1 % / 0,2 % / 0,3 % / 0,4 % / 0,5 %) 

94 % 0.2 

Залишок внесків (вкладів) на депозитні рахунки (р.170дод.3) 95 тис.грн. 3 

Примітки 100     

        

2. Нормативи кредитного ризику       

2.1. Норматив кредитного ризику (К3)       

ПОКАЗНИКИ 
Код 

рядка 
вимірні  
одиниці 

значення 

1 2 3 4 

Нормативне значення нормативу К3 110 % <=25 

Фактичне значення нормативу К3 (р 120дод.12 / р.121дод.12)*100 111 % 10.1 

Виконання нормативу К3 112 так/ні Так 

Відхилення (р.111дод.12 - р.110дод.12) 113 % -14.9 

Загальна сума залишку зобов`язань перед кредитною спілкою за 
кредитними договорами всіх пов`язаних із кредитною спілкою 
осіб (загальна сума граф 4 та 5 дод. 11) 

120 тис. грн. 673 

Капітал (р. 310 дод. 3) 121 тис. грн. 6663 

Примітки 130     

        

2.2. Норматив концентрації кредитних ризиків (К4)       

ПОКАЗНИКИ 
Код 

рядка 
вимірні  
одиниці 

значення 

1 2 3 4 

Нормативне значення нормативу К4 140 од. <=3 
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Фактичне значення нормативу К4 (р.150дод.12 / р.151дод.12) 141 од. 0.87 

Виконання нормативу К4 142 так/ні Так 

Відхилення (р.141дод.12 - р.140дод.12) 143 % -2.13 

Залишок зобов`язань за кредитами, наданими десятьом членам 
кредитної спілки,  
з найбільшими такими залишками (загальна сума граф 4 та 5 дод. 
10) 

150 тис. грн. 5821 

Основний капітал (р. 060 дод. 12) 151 тис.грн. 6663 

Примітки 160     

        

3.1. Норматив запасу ліквідності (К5)       

ПОКАЗНИКИ 
Код 

рядка 
вимірні  
одиниці 

значення 

1 2 3 4 

Розрахунковий запас ліквідності ((р.185дод.12 + р.186дод.12)*5 
%) 

170 тис.грн. 0 

Прийнятні активи (р.180дод.12 + р.181дод.12 + р.182дод.12 + 
р.183дод.12) 

171 тис.грн. 2 676 

Відхилення (р.171дод.12 - р.170дод.12) 172 тис.грн. 2676 

Виконання нормативу К5 173 так/ні Так 

Готівкові кошти в касі (р.081дод.3) 180 тис.грн. 1404 

Гроші на поточних і деп.рах. у банках та внески на деп.рах. до 
ОКС на строк, 
що не перевищує 1 р., які може бути вільно реалізовано на будь-
яку дату, а також ті, 
які підлягають погашенню протягом наступних 12 міс. або без 
визначеного строку погашення  
(р.082дод.3+р.040дод.3+р.041дод.3) 

181 тис.грн. 1 272 

Додаткові пайові внески до об`єднаної кредитної спілки 
(р.051дод.3) 

182 тис.грн. 0 

Державні цінні папери (р.050дод.3) 183 тис.грн. 0 

Активи, використання яких обмежено 184 тис.грн. 0 

Залишок додаткових пайових внесків членів (р.082дод.2) 185 тис.грн. 0 

Залишок внесків (вкладів) на депозитні рахунки (р.170дод.3) 186 тис.грн. 3 

Примітки 190     

        

4. Дотримання вимог, що обмежують ризики за 
операціями з фінансовими активами 

      

4.1. Обмеження розміру кредиту, наданого одному члену 
кредитної спілки 

      

ПОКАЗНИКИ 
Код 

рядка 
вимірні  
одиниці 

значення 

1 2 3 4 

Нормативне значення 200 % <=20 

Кількість договорів кредиту, укладених в звітному періоді,  
розмір кредиту за якими перевищував 20% від капіталу 

201 од. 0 

Дотримання вимоги 202 так/ні Так 

номер договору кредиту / дата укладання / дата видачі кредиту 210 тис.грн 0 

Капітал (на кінець робочого дня, що передує даті проведення  
 відповідної господарської операції) 

211 тис.грн 0 

Максимальний кредит в звітному кварталі (р.210дод.12 / 
р.211дод.12) * 100 

212 % 0 

Примітки 220     

        

4.2. Обмеження розміру зобов`язання перед одним 
членом 

      

ПОКАЗНИКИ 
Код 

рядка 
вимірні  
одиниці 

значення 
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