
Примітка 2  Основа складання фінансової звітності. 
 

Загальна інформація 
У своїй обліковій політиці на 2016 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 із застосуванням 

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

періоду.  
Звітна дата та звітний період 
Звітна дата – за станом на кінець дня 31 грудня 2016 року. 
Звітний період - 2016 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 2016 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.  
 


