
Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про рух грошових 
коштів (за прямим методом) 

 

Примітка 41Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 
(рядок 3035) 

В статті Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) зазначено погашення 

штрафних санкцій по кредитних договорах, здійснені грошовими коштами. 

 

Примітка 42 Надходження фінансових установ від повернення позик 
(рядок 3055) 

В статті Надходження фінансових установ від повернення позик кредитна спілка 

відображає погашення по основній сумі кредитів, здійснені грошовими коштами. 

 

Примітка 43 Інші надходження (рядок 3095) 
 

Деталізація статті Інші надходження наведена в таблиці нижче: 

 

Найменування показника За звітний рік  

Сплачені проценти за кредитами  

Надходження від юридичних осіб  

Залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки  

Внесення додаткових пайових внесків  281 

Внесення зворотніх цільових внесків у додатковий 
капітал 

 - 

Відшкодування судових витрат   

Інше  

Разом інших надходжень 281 

 

Примітка 44 Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг) 
(рядок 3100) 

 

В статті Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг) кредитна спілка відображає 

сплачені грошові кошти постачальникам за послуги, товарно-матеріальні цінності, роботи, 

необхідні для забезпечення діяльності кредитної спілки. 

  

Примітка 45 Витрачання на оплату праці (рядок 3105) 
 

В статті Витрачання на оплату праці кредитна спілка зазначає фактично виплачені 

грошові кошти на оплату праці працівників. 

 

Примітка 46 Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи 
(рядок 3110) 

В статті Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи відображається фактично 

сплачений Єдиний соціальний внесок. 

 

Примітка 47 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів (рядок 3115) 

В статті Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів зазначються 

фактично направлені грошові кошти на оплату податку з доходів фізичних осіб, 

військового збору та інших обов’язкових платежів. 



Примітка 48 Витрачання фінансових установ на надання позик 
 (рядок 3155) 

В статті Витрачання фінансових установ на надання позик кредитна спілка зазначає суму 

виданих кредитів членам кредитної спілки. Зокрема, за звітний рік було надано: 

Найменування показника 
Сума  

(тис. грн.) 

Комерційні кредити  - 

Кредити, надані на ведення фермерських господарств  - 

Кредити, надані на ведення особистих селянських 

господарств 
 - 

Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

- 

Споживчі кредити 36 

Всього надано кредитів  36 

 
Примітка 49 Інші витрачання (рядок 3190) 

 

Деталізація статті Інші витрачання наведена в таблиці нижче: 

 

Найменування показника За звітний рік  

Повернення внесків членам кредитної спілки 1732 

Виплата процентів за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членам 
кредитної спілки 

- 

Погашення фінансових зобов'язань перед юридичними особами - 

Сплата процентів по фінансових зобов'язаннях юридичним особам - 

Сплата судового збору (4) 6 

Виплата відсотків за пайовими внесками членів кредитної спілки - 

Інше 40 

Разом інших надходжень 1778 

 

 

 

 

 

 


