
Примітка 2  Основа складання фінансової звітності. 

 

Загальна інформація 

У своїй обліковій політиці на 2015 рік кредитна спілка керується принципами 

бухгалтерського обліку, які базуються на чинному законодавстві України, нормативно-

правових актах Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг,  

Міжнародних стандартах фінансової звітності та тлумаченнях.  

Датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності визначено 1 січня 

2015 року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №419 від 28.02.2000 р. зі 

змінами та доповненнями та із врахуванням рекомендацій, визначених спільним листом 

Національного банку України від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830, Міністерства фінансів 

України від 07.12.2011 № 31-08410-06-5/30523 та Державної служби статистики України 

від 07.12.2011 № 04/4-07/702.  

Фінансова звітність кредитної спілки складена вперше із застосуванням 

міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ), чинними протягом звітного 

періоду. Особливості складання фінансової звітності кредитної спілки за МСФЗ у перші 

звітні  періоди визначає МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів 

фінансової звітності" (далі — МСФЗ 1). Для складання попередньої фінансової звітності 

за МСФЗ за 2015 рік застосовані МСФЗ, чинні на 31.12.2015 р., з урахуванням винятків, 

визначених у МСФЗ 1. При складанні фінансової звітності за 2015 рік кредитна спілка 

відступила від деяких вимог МСФЗ. У зв’язку з тим, що датою переходу на складання 

фінансової звітності за МСФЗ кредитною спілкою прийнята дата 01.01.2015 року, 

фінансова звітність кредитної спілки за 2015 рік не може вважатись повним комплектом 

фінансової звітності у розумінні МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів 

фінансової звітності» та МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Перша фінансова 

звітність кредитної спілки за МСФЗ у повному складі буде складена за 2016 рік. Різниці, 

які виникають внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні 

балансу на дату переходу на МСФЗ, відображені у складі нерозподіленого прибутку 

(збитку) та інших складових власного капіталу та примітці 20. Кредитна спілка розкриває 

інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат 

(сукупні доходи) і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1. 

Під час переходу на МСФЗ кредитна спілка застосувала такі винятки: 

• Для визначення вартості фінансових активів застосовано виняток, 

передбачений п. Г19В МСФЗ 1.:«…Якщо для суб’єкта господарювання практично 

неможливо застосувати ретроспективно метод ефективного відсотка або вимоги 

зменшення корисності в параграфах 58 - 65 і КЗ84 - КЗ93 МСБО 39, то справедливою 

вартістю фінансового активу на дату переходу на МСФЗ є нова амортизована собівартість 

такого фінансового активу на дату переходу на МСФЗ.» Тобто на дату переходу на МСФЗ 

01.01.2015 визначити, що справедливою вартістю є нова амортизована собівартість 

фінансових активів, визначена за даними бухгалтерського обліку та підтверджена 

результатами інвентаризації на дату переходу на МСФЗ.  

• Для визначення вартості фінансових зобов’язань застосувати виняток, 

передбачений п. Г19 МСФЗ 1: «…Г19 МСФЗ 9 дозволяє призначати фінансове 

зобов'язання (за умови відповідності певним критеріям) як фінансове зобов'язання за 

справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки як прибутку або збитку. 

Незважаючи на цю вимогу, суб'єктові господарювання дозволяється призначати на дату 

переходу на МСФЗ будь-які фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з 

відображенням результату переоцінки як прибутку або збитку за умови, що таке 

зобов'язання відповідає критеріям у параграфі 4.2.2 МСФЗ 9 на таку дату..» Тобто на дату 

переходу на МСФЗ 01.01.2015 визначити, що справедливою вартістю фінансових 

зобов’язань є вартість, визначена за даними бухгалтерського обліку та підтверджена 

результатами інвентаризації на дату переходу на МСФЗ.  



• Для оцінки фінансових активів або фінансових зобов'язань за справедливою 

вартістю при первісному визнанні застосувати виняток відповідно до параграфу Г20 

МСФЗ 1: «…Г20 Незважаючи на вимоги параграфів 7 і 9, суб'єкт господарювання може 

застосовувати вимоги в останньому реченні параграфа Б5.4.8 і параграфа Б5.4.9 МСФЗ 

9 перспективно до операцій, укладених на дату переходу на МСФЗ або пізніше…» Тобто 

при первісному визнанні фінансових активів та фінансових зобов’язань використовувати 

ціну операції (суму договору) як справедливу вартість фінансового інструмента.  

• При підготовці фінансової звітності кредитна спілка відступила від вимог 

МСФЗ відповідно до параграфу 17 МСБО 1, а саме відхилилась від вимоги МСБО 39 в 

частині визнання зменшення корисності фінансових активів у зв’язку з нормативно 

визначеним обов’язком формування страхового резерву, відповідно до Розпорядження №7 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг «Про 

затвердження Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи 

управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок» від 16.01.2004 р. зі змінами 

та доповненнями. (далі по тексту — Розпорядження №7). 

• Кредитна спілка визначила, що, відповідно до МСБО 39 та методичних 

рекомендацій НБУ щодо розрахунку ефективної ставки відсотка, ефективна ставка 

відсотка, за умови відсутності додаткових гонорарів та додаткових комісійних зборів, 

сплачених або отриманих сторонами контракту, які є невід'ємною частиною ефективної 

ставки відсотка, витрат на операції та всіх інших премій чи дисконтів, дорівнює 

номінальній ставці. 

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

Звітний період - 2015 рік. 

 

Функціональна валюта звітності та одиниці її виміру 
Функціональна валюта звітності – гривня. 

Одиниці виміру – тисячі гривень. 

 

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

середовищі, обумовленому негативною ситуацією в Україні. Стрімке зростання цін та 

тарифів призвело до різкого зниження рівня платоспроможності позичальників та 

потенційних позичальників, що призвело до зменшення обсягів кредитування. Політична 

та економічна паніка, підкріплена додатково девальвацією гривні та збільшенням ставок 

оподаткування пасивних доходів призвела до відтоку ресурсів кредитної спілки. Зміни в 

податковому кодексі призвели до колізії норм права та невизначеності юридичного 

статусу кредитної спілки як господарської одиниці, оскільки, відповідно до ЗУ «Про 

кредитні спілки» та Статуту кредитної спілки, кредитна спілка вважається неприбутковою 

організацією з визначеним порядком ліквідації та розформування власного капіталу, і, 

разом з тим, Податковим кодексом кредитні спілки виключено з числа неприбуткових 

організацій без паралельного внесення відповідних змін до інших нормативних актів. Але, 

враховуючи достатній рівень капіталу кредитної спілки та її фінансовий стан, а також 

досвід діяльності в умовах кризи 2008-2009 років, керівництво кредитної спілки вважає 

обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що кредитна 

спілка є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі.  

 


