
Примітка21  Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за 
методом участі в капіталі інших підприємств (рядок 1035) 

 
Кредитна спілка має довгострокові фінансові інвестиції, кредитна спілка є членом 

УОКС. 

Найменування показника  На кінець року  

Вступний внесок в УОКС 0,3 

Обов’язковий пайовий внесок 0,3 

Обов’язковий додатковий пайовий внесок 12,7 

Добровільний внесок в РК УОКС 1 

Разом  14 

 
 

Примітка 22 Довгострокова дебіторська заборгованість (рядок 1040) 
 
У складі довгострокової дебіторської заборгованості відображено частину кредитного 

портфеля кредитної спілки за фактичним терміном погашення пізніше ніж 31.12.2017 
року. Довгострокова дебіторська заборгованість відображена за амортизованою 

собівартістю в сумі 551тис грн., тобто з урахуванням фактично сформованого резерву 

покриття втрат від неповернених позичок на таку довгострокову заборгованість у сумі 7 
тис. грн.   
 

Примітка 23  Інші необоротні активи (рядок 1090) 
 
Кредитна спілка не має інших необоротних активів 
 

Примітка 24 Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155) 
 

Найменування показника  На кінець року  

Залишок основної суми за кредитами 1239 

Сума фактично сформованого резерву покриття втрат від 
неповернених позичок 15 

Залишок нарахованих, але несплачених процентів за 
кредитами 134 

Сума фактично сформованого РЗПВ на нараховані 

проценти 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 649 

Разом  2037 



 
 

Примітка 25 Поточні фінансові інвестиції (рядок 1160) 
 

Найменування показника  
На кінець року за 

справедливою 
вартістю 

Залишок коштів на 
депозитних рахунках в 
банках 

0  

Залишок коштів на 
депозитних рахунках в 
ОКС 

31 

Разом   0 

 
 
 

Примітка 26 Гроші та їх еквіваленти (рядок 1165) 
 
Складові статті Гроші та їх еквіваленти, відображеної у рядку 1165, наведено у таблиці 

нижче: 

Найменування показника  На кінець року  

1  3  

Готівка 84 

Поточний рахунок у банку  44 

Грошові кошти в дорозі   - 

Еквіваленти грошових коштів   - 

Разом   128 

 
Примітка 27 Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття (рядок 1200) 
Кредитна спілка не має активів, утримуваних для продажу. 
 

Примітка 28 Зареєстрований (пайовий) капітал (рядок 1400) 
 
Відповідно до МСБО 32, у якості пайового капіталу кредитна спілка визнає обов’язкові 

пайові внески членів кредитної спілки. Рух таких внесків відображено у Звіті про власний 

капітал у графі 3. 
 

Примітка 29 Додатковий капітал (рядок 1410) 
 
Кредитна спілка не має додаткового капіталу. 
 

Примітка 30 Резервний капітал (рядок 1415) 
 
Кредитна спілка формує резервний капітал відповідно до Положення про фінансове 

управління. Джерела формування резервного капіталу передбачені Статутом та 

Положенням про фінансове управління. Рух коштів резервного капіталу відображено у 

Звіті про власний капітал у графі 6. 
 

Примітка 31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  
(рядок 1420) 



У цій фінансовій звітності, відповідно до вимог МСФЗ, кредитна спілка вираховує 

фінансовий результат методом нарахування та за принципом відповідності доходів та 

витрат. Використання нерозподіленого прибутку протягом 2015 року відображено у Звіті 

про власний капітал у графі 7. 
 

Примітка 32 Інші довгострокові зобов'язання (рядок 1515) 
 
Кредитна спілка не має довгострокових зобов'язань. 
 

Примітка 33 Довгострокові забезпечення (рядок 1520) 
 
Кредитна спілка не формує довгострокових забезпечень. 
 

 
Примітка 34 Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов'язаннями (рядок 1610) 
До поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями віднесено поточну 

частину довгострокових зобов’язань кредитної спілки, які відображені за амортизованою 

вартістю. 
 

Примітка 35 Поточна заборгованість за розрахунками зі страхування 
та з оплати праці (рядки 1625,1630) 

 
Кредитна спілка не має заборгованості з виплати заробітної плати. Кредитна спілка 

своєчасно та в повному обсязі сплачує податки на заробітну плату. Заробітна плата за 
грудень виплачена в грудні 2016 р. 
 

Примітка 36 Поточні забезпечення (рядок 1660) 
 
Кредитна спілка не формує поточних забезпечень. 
 

Примітка 37 Інші поточні зобов'язання (рядок 1690) 
 
Деталізація статті Інші поточні зобов’язання наведена в таблиці нижче: 
 

Найменування показника 
На 

31.12.2016 
(тис. грн.) 

Внески членів на додаткові пайові внески 
за амортизованою вартістю 1543 

Добровільні внески членів в додатковий 
капітал - 

Поточні зобов'язання за внесками 
(вкладами) на депозитні рахунки за 

амортизованою вартістю 
219 

Поточні зобов'язання перед юридичними 
особами за амортизованою вартістю - 

Інша поточна кредиторська 
заборгованість  

171 
 

РАЗОМ 1933 

 


