
Примітка 51 Пов’язані особи 
 
Відповідно до МСБО 24, кредитна спілка розкриває інформацію щодо пов’язаних осіб 

(сторін). Коло пов’язаних осіб кредитна спілка визначає у відповідності до ЗУ «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Таким чином, до 

пов’язаних осіб кредитна спілка відносить: 
членів правління та членів спостережної ради як провідний управлінський персонал у 

розумінні МСБО 24; внутрішнього аудитора (аудиторів) та членів сімей членів правління, 

спостережної ради та внутрішнього аудитора (аудиторів) як групу інших пов’язаних 

сторін.  
Примітка 52 Управління ризиками 

 
Нормативи ліквідності кредитної спілки станом на 31.12.2016 р. 
4.1.1. Миттєва ліквідність 
Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення суми грошових коштів у 

касі та на поточних рахунках у банках до суми внесків (вкладів) членів кредитної спілки 

на депозитні рахунки до запитання. Нормативне значення складає не менше ніж 10-12%. 
Фактичне значення складає 12%. 
4.2.1. Короткострокова ліквідність 
Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення ліквідних 

активів з початковим терміном погашення до одного року до короткострокових 

зобов'язань з початковим терміном погашення до одного року. Початковим терміном 

погашення вважається строк, на який укладався відповідний договір до внесення будь-
яких змін та доповнень до нього. Нормативне значення складає не менше ніж 100%, 

фактичне значення складає 276,2%. 
 
 Деталізація інформації щодо кредитного ризику та розрахунки нормативів якості 

активів  
Інформація, що 

розкривається Опис 

Максимальний рівень 

кредитного ризику 

Під максимальним рівнем кредитного ризику кредитна спілка визначає 

розмір кредитного портфеля з вирахуванням сформованого резерву 

покриття втрат від неповерених позичок, що станом на 31.12.2016 р. 

складає 100 тис.грн. 

Опис застави, утримуваної як 

забезпечення, та інших 

посилень кредиту, а також 

їхнього фінансового впливу 

Кредитна спілка надає кредити своїм членам під заставу рухомого та 

нерухомого майна, а також активно використовує такий вид забезпечення, 

як порука, враховуючи концентровану на певному регіоні діяльність 

кредитної спілки та менталітет її членів. Поручителями можуть виступати 

як інші члени кредитної спілки, так і інші особи, за умови відповідності 

встановленим вимогам щодо платоспроможності позичальника та 

поручителя.   

Інформація про кредитну 

якість фінансових активів, 
які не є ані простроченими, 

ані знеціненими 

Станом на 31 грудня 2016 року кредитна спілка має 1800 тис. грн. 

фінансових активів, які не є ані простроченими, ані знеціненими. Кредитна 

спілка, відповідно до Положення про фінансові послуги, здійснює 
постійний моніторинг кредитного портфеля, підтримує зв'язок із 

позичальниками нагадує про необхідність здійснення чергового платежу, 

що позитивно впливає на якість кредитного портфеля.  

Фінансові активи, які є або 

простроченими, або 

знеціненими 

Станом на 31 грудня 2016 року кредитна спілка має прострочених кредитів 

на суму 21 тис. грн., в тому числі прострочені 31-90 днів 5 тис. грн., 91-180 
днів 0 тис. грн., 181-365 днів  3 тис. грн. та більше 365 днів 13 тис. грн.    

Застава та інші отримані 

посилення кредиту 

Кредитна спілка не має на балансі майно, отримане внаслідок роботи по 

поверненню заборгованості В режимі поточної діяльності кредитна спілка 

не зберігає заставлене майно у зв'язку з відсутністю можливостей та умов 

зберігання 

 
 
 



 
 

Розрахунок нормативів якості активів 

3.1. Проблемні кредити до 

кредитів 

Відношення загальної суми заборгованості за простроченими, 

неповерненими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) 

кредитами, не перекритої сформованим резервом  забезпечення покриття 

втрат від неповернених позичок, до загальної суми заборгованості  за 

наданими кредитами для кредитних спілок, окрім об'єднаних кредитних 

спілок.Нормативне значення цього нормативу не більше ніж від 8 до 12% 

в залежності від групи регулювання. Фактичне значення нормативу 0,1 % 

 
Примітка 53 Умовні зобов’язання та умовні активи 

 
Станом на 31.12.2016 р. кредитна спілка не ідентифікує умовних зобов’язань та умовних 

активів у розумінні МСБО 37.  
 

Примітка 54  Події після дати балансу 
 
Датою затвердження фінансової звітності кредитна спілка визначає 27.02.2016р. Це дата 

розгляду та затвердження фінансової звітності спостережною радою до подання 

регулятору та публікації, що в розумінні МСБО 10 є датою затвердження до випуску.  
З 01.01.2017р. по_27.02.2017р. кредитна спілка не ідентифікувала подій, які б вимагали 

коригування після звітного періоду та які не вимагають коригування після звітного 

періоду в розумінні МСБО 10.   
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