
Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 - -
     первiсна вартiсть 1001 - -
     накопичена амортизація 1002 - -
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 - -
     первiсна вартiсть 1011 - -
     знос 1012 - -
  Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
  Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 - -

   інші фінансові інвестиції 1035 - -
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2 530 2 730
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових ре-
зервних фондах 1065 - -

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 2 530 2 730
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
 Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
 роботи, послуги 1125 - -

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 - -
    з бюджету 1135 - -
  у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
 Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-
рахованих доходів 1140 5 -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 317 6
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 552 677
Готівка 1166 - -

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

Рахунки в банках 1167 552 677
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в:
   резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -

   резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
   резервах незароблених премій 1183 - -
   інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
 Усього за роздiлом II 1195 874 683
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 3 404 3 413
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 - -
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 577 594
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 796 2 782
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
 Інші резерви 1435 - -
    Усього за роздiлом I 1495 3 373 3 376
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Пенсійні зобов’язання 1505 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 28 28
 Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
 Цільове фінансування 1525 - -
 Благодійна допомога 1526 - -
 Страхові резерви 1530 - -
 у тому числі:
  резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -

  резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
  резерв незароблених премій 1533 - -
  інші страхові резерви 1534 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 28 28
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
 Векселі видані 1605 - -
 Поточна кредиторська заборгованість за:

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство Кредитна спілка «Джерело» за ЄДРПОУ 20525207

Територія ЗАПОРІЗЬКА за КОАТУУ 2310100000

Організаційно-правова форма господарювання Кредитна спілка за КОПФГ 925

Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД 64.92

Середня кількість працівників1 5

Адреса, телефон проспект Металургів, буд. 30, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69006   2891886

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові   
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності V
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КС «Джерело»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство Кредитна спілка «Джерело» за ЄДРПОУ 20525207

ЗВІТ ПРО РУх ГРОшОВИх КОшТІВ (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

1 2 3 4
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

  Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 - -
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках 3025 - -

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 316 1 770

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство Кредитна спілка «Джерело» за ЄДРПОУ 20525207

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛьТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2017 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 - -

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2070 - -

Валовий:
 прибуток 2090 - -
 збиток 2095 ( - ) ( - )
Інші операційні доходи 2120 14 22
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 - -

Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції 2122 - -

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 96 ) ( 76 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( - ) ( - )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2181 - -

Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -

Фінансові результати від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 - -
 збиток 2195 ( 82 ) ( 54 )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 85 71
Інші доходи 2240 - -
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
    товари, роботи, послуги 1615 - -
    розрахунками з бюджетом 1620 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
   розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточна кредиторська заборгованість за одержани-
ми авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за розрахун-
ками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 1650 - -

 Поточні забезпечення 1660 3 9
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 - -
    Усього за роздiлом IІІ 1695 3 9
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсій-
ного фонду 1800 - -

    БАЛАНС 1900 3 404 3 413
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛьТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 3 17
 збиток 2295 ( - ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 3 17
 збиток 2355 ( - ) ( - )

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460) 2465 3 17

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 47 43
Відрахування на соціальні заходи 2510 9 7
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати 2520 40 26
Разом 2550 96 76

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

  Звітність фінансових установ№8/201816



КС «Джерело»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство Кредитна спілка «Джерело» за ЄДРПОУ 20525207

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИй КАПІТАЛ
за 2017 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зареєстро- 

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 - - - 577 2 796 - - 3 373
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 - - - 577 2 796 - - 3 373
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 3 - - 3
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційова-
них і спільних підприємств 4114 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205 - - - - - - - -

  Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - 17 ( 17 ) - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на матеріальне зао-
хочення 4225 - - - - - - - -

Внески учасників:
  Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
  Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - - - 17 ( 14 ) - - 3
Залишок на кінець року 4300 - - - 594 2 782 - - 3 376

Звіт про рух грошових коштів (продовження)
1 2 3 4

Інші надходження 3095 104 91
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 40 ) ( 24 )
Праці 3105 ( 33 ) ( 33 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9 ) ( 9 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 8 ) ( 8 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на додану вартість 3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів 3118 ( 8 ) ( 8 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов’язань за страхо-
вими контрактами 3150 ( - ) ( - )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 ( 200 ) ( 1 695 )

Інші витрачання 3190 ( 5 ) ( 3 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 125 89

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 - -
     необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
     відсотків 3215 - -
     дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприєм-
ства та іншої господарської одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 - -

Звіт про рух грошових коштів (продовження)
1 2 3 4

Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
     необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 - -
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприєм-
ства та іншої господарської одиниці 3280 ( - ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньо-
му підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 - -
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )

 Витрачання на:
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві 3370 ( - ) ( - )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 125 89
Залишок коштів на початок року 3405 552 463
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 677 552
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КС «Джерело»

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДЖЕРЕЛО»

ЄДРПОУ 20525207

Фінансова звітність КС «Джерело» підготовлена за звітний рік, який 
включає період з 01 січня 2017року по 31 грудня 2017 року.

1.Основні відомості про Кредитну спілку 
У цих пояснювальних примітках наводиться додаткова інформація, 

розкриття якої вимагається Законом України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999р., із змінами і 
доповненнями, та Міжнародними стандартами фінансової звітності, і яка не 
міститься у інших  формах фінансової звітності: Баланс(Звіт про фінансовий 
стан) станом на 31.12.2017р., Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний 
дохід) за 2017р. Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) за 2017 рік, 
Звіт про власний капітал за 2017 рік.   

Кредитна спілка «Джерело» (надалі - Кредитна спілка) зареєстровано 
Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради 25.01.1996 р., номер запису 
про включення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру 
1 103 120 0000 000260. 

Ідентифікаційний код Кредитної спілки за ЄДРПОУ – 20525207.
Статут Кредитної спілки у новій редакції затверджено рішенням Загальних 

зборів 29.11.2016р.  (Протокол від 29.11.2016р.) №110300026085 від 
05.12.2016р.

Місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд.30.

Види діяльності за КВЕД: 64.92. Інші види кредитування.
Даний вид діяльності становить виключну діяльність Кредитної спілки 

та здійснюється за умови дотримання вимог законодавства про надання 
фінансових послуг.

Предметом діяльності Кредитної спілки є надання фінансових кредитів за 
рахунок власних коштів.  

Свідоцтво про реєстрацію Кредитної спілки як фінансової установи видано 
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (КС № 
540 від 26.10.2004 р.).

Кредитна спілка «Джерело» здійснює надання фінансових послуг відповідно 
до  ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових 
послуг(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання 
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (видано згідно 
рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг № 4109 від 19.10.2017р.)

Кількість членів Кредитної спілки «Джерело» станом на 31 грудня 2016р. 
– 22 особи.

Кількість працівників Кредитної спілки «Джерело» станом на 31 грудня 
2016р. – 4 особи

Кількість членів Кредитної спілки «Джерело» станом на 31 грудня 2017р. 
– 20 особи.

Кількість працівників Кредитної спілки «Джерело» станом на 31 грудня 
2017р. – 4 особи

2. Основа підготовки фінансової звітності .
Основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти 

фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що 
офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Кредитна спілка вперше прийняла МСФЗ у 2015 році, датою переходу на 
МСФЗ визначено - 1 січня 2014 року.

Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів 
обліку за історичною собівартістю, за винятком оцінки за справедливою 
вартістю фінансових інструментів та фінансових активів  на дату першого 
застосування МСФЗ у відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування 
міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 39, визначення яких 
здійснюється за справедливою вартістю  з віднесенням змін за рахунок 
прибутків та збитків.

Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної 
фінансової звітності надані  нижче. Визначені положення облікової політики 
послідовно застосовувались по відношенню до всіх періодів, які надані в 
звітності.  При формуванні фінансової звітності Кредитна спілка  керувалася 
також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо 
організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 
в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності 
складається на основі бухгалтерських записів  згідно українського 
законодавства шляхом трансформації з внесенням корегувань, проведенням 
перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації 
згідно вимог МСФЗ.

Валюта надання інформації
Функціональною валютою фінансової звітності Кредитної спілки  є 

українська гривня.
Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень. 

Припущення про функціонування Кредитної спілки в найближчому 
майбутньому

Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про 
функціонування Кредитної спілки в майбутньому, яке передбачає реалізацію 
активів і виконання зобов’язань  у ході звичайної діяльності.

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань 
відображених сум активів, які були б необхідні, якби Кредитна спілка була 
неспроможна продовжувати свою діяльність у майбутньому. 

3.  Інформація про фінансову звітність та облікову політику
Облікова політика – це сукупність методів, засобів організації 

бухгалтерського обліку та конкретні принципи, основи та правила, які 
застосовує Кредитна спілка при складанні та поданні фінансової звітності. 
Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних 
документах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, Міжнародних стандартах фінансової звітності та 
рішеннях органів управління Кредитної спілки.

Облікова політика Кредитної спілки була затверджена наказом №1/01 від 
01.01.2015р.   

Протягом 2017 року облікова політика не змінювалась та застосовувалась 
послідовно для подібних операцій, інших подій.

Облікова політика не підлягає зміні, за винятком таких випадків:
зміни облікової політики вимагають стандарти МСФЗ;
зміна облікової політики призведе до того, що у фінансовій звітності буде 

представлена більш надійна і доречна інформація.
У разі опублікування нового стандарту МСФЗ, зміни облікових політик 

здійснюються у відповідності з його перехідними положеннями. Якщо новий 
стандарт не містить перехідних положень або перегляд облікової політики 
здійснюється добровільно, то зміна застосовується перспективно.

Зміни, що вносяться до тексту наказу про облікову політику, затверджуються 
головою правління Кредитної спілки.   

При складанні фінансової звітності за МСФЗ у 2017 році Кредитна спілка 
дотримувалася принципів складання фінансової звітності, викладених у 
Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних 
принципів, передбачених ст..4 Закону України «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні», а саме:

- методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, 
коли вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і 
відображаються в фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);

- безперервної діяльності (фінансова звітність складається на основі 
припущення, що підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в 
осяжному майбутньому);

- зрозумілості;
- доречності(суттєвості);
- достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, 

нейтральність, повнота);
- зі ставності;
- можливості перевірки, тощо.  
При складанні фінансової звітності суттєвою визнано ту інформацію, 

відсутність якої в фінансовому звіті і примітках до нього може вплинути на 
рішення його користувачів.    

Активи – ресурси, контрольовані Кредитною спілкою, в результаті подій 
минулих періодів від яких Кредитна спілка очікує отримання економічних вигод 
в майбутньому.

Зобов’язання – поточна заборгованість Кредитної спілки, що виникла в 
результаті подій минулих періодів, врегулювання якої призведе до відтоку з 
компанії ресурсів, що містять економічну вигоду.

Капітал – залишкова частка в активах Кредитної спілки після вирахування 
всіх її зобов’язань.

Дохід – прирощення економічних вигід протягом звітного періоду, у формі 
припливу(або збільшення ) активів або зменшення зобов’язань, що призводить 
до збільшення капіталу, непов’язаного з внесками власників.

Витрати – зменшення економічних вигід протягом звітного періоду, 
що відбувається у формі відтоку активів або збільшення зобов’язань, що 
спричиняють зменшення капіталу, не пов’язаного з його розподілом між 
власниками(акціонерами).

Визнанням у фінансовій звітності підлягають ті елементи, які відповідають 
визначенням одного з елементів та критеріям визнання.

Критерії визнання:
а) існує ймовірність того, що в майбутньому підприємство одержить 

економічні вигоди, пов’язані з цим активом;
б) вартість активу для підприємства можна вірогідно оцінити.
Вважати всі активи, які перебувають у власності Кредитної спілки, 

контрольованими і достовірно оціненими на підставі первинної вартості, 
зазначеної в первинних документах на момент їх визнання.

Також вважати активами ті об’єкти, які не використовуються в основній 
діяльності, але від яких очікується отримання економічних вигід разі їх 
реалізації третім особам. 

Об’єкти, які не визнаються активами, затверджуються спеціальним 
розпорядженням голови правління Кредитної спілки.

Основною базисною оцінкою для елементів фінансової звітності, якщо не 
передбачено окремими МСФЗ, вважати історичну вартість(собівартість). 

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Основні засоби Кредитної спілки враховуються і відображаються у 

фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».
Основні засоби – це матеріальні об’єкти, що їх використовуватимуть, за 

очікуванням, протягом більше одного року.

Клас основних засобів – це група активів, однакових за характером 
і способами використання в діяльності підприємства. На підприємстві 
використовуються такі класи активів:

Офісна техніка;
Меблі;
Інші основні засоби;
Придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби.

Основні засоби  Кредитної спілки враховуються по об’єктах. Об’єкти, 
що складаються з декількох компонентів, що мають різні терміни корисної 
експлуатації чи тих, що приносять вигоду підприємству різними способами ( 
що у свою чергу вимагає застосування по відношенню до них різних норм і 
методів амортизації), враховуються окремо.

  Первісно об’єкти основних засобів, які відповідають критеріям 
визнання активу, відображаються за їх собівартістю. Після визнання активом, 
об’єкти основних засобів обліковуються за їх собівартістю мінус будь-яка 
накопичена амортизація та будь –які накопичені збитки від зменшення 
корисності.

 Собівартість об’єктів основних засобів складаються з :
а )  ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані 

податки на придбання після вирахування торговельних знижок та цінових 
знижок;

б)   будь –яких витрат, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до 
місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у 
спосіб, визначений управлінським персоналом;

в)    первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об’єкта 
та відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання за якими 
суб’єкт господарювання бере або коли купує цей об’єкт, або коли використовує 
його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва 
запасів протягом цього періоду.

Собівартість об’єктів основних засобів, утримуваних орендарем за угодою 
про фінансову оренду, визначається згідно з МСБО 17 «Оренда». У випадку 
оренди основних засобів терміном до 12 місяців МСБО 17 «Оренда» не 
застосовується.

Ліквідаційна вартість -  це сума коштів, яку Кредитна спілка очікує отримати 
за актив при його вибутті і після строку закінчення строку його корисного 
використання , за вирахуванням витрат на його вибуття. Ліквідаційна вартість 
на кожний об’єкт основних засобів при зарахуванні на баланс Кредитною 
спілкою не встановлюється.
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Строк корисної експлуатації основних засобів визначати, виходячи з 
очікуваної корисності активу.

Строк корисного використання по групах однорідних об’єктів основних 
засобів визначається комісією з приймання основних засобів та затверджується 
головою правління Кредитної спілки. Цей строк переглядається щорічно за 
результатами річної інвентаризації.

Нарахування амортизації по об’єктах основних засобів, проводити 
прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання 
кожного об’єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з 
моменту коли цей актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його 
використання.

Амортизацію активу припиняти на одну з двох дат, яка відбувається раніше: 
на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу ( або включають 
до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з 
МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», 
або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів 
списуються на витрати в період їх виникнення. Вартість істотних оновлень 
і вдосконалень основних засобів капіталізуються. Якщо при зміні одного з 
компонентів складних об’єктів основних засобів виконані умови визнання 
матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості 
складного об’єкта, а операція по заміні розглядається як реалізація( вибуття) 
старого компонента.

У разі наявності факторів знецінення активів відображати основні засоби 
за мінусом збитків від знецінення згідно з МСБО 36 « Зменшення корисності 
активів» .

Основні засоби, що призначені для продажу та відповідають критеріям 
визнання, обліковуються відповідно до МСФЗ 5 « Непоточні активи, утримувані 
для продажу, та припинення діяльності».

НЕМАТЕРІАЛьНІ АКТИВИ 
Нематеріальні активи Кредитної спілки  враховуються і відображаються у 

фінансовій звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Нематеріальними активами визнавати контрольовані товариством 

немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути 
ідентифіковані окремо від товариства і використовуються товариством 
протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) для надання 
фінансових послуг.

- об’єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:
- авторські права (в тому числі на програмне забезпечення);
- ліцензії;
- торгові марки, включаючи бренди і назви публікацій.

Програмне забезпечення, яке є невід’ємним і необхідним для забезпечення 
роботи основних засобів, враховуються у складі цих об’єктів.

Нематеріальні активи первісно оцінювати за первісною вартістю 
(собівартістю), яка включає в себе вартість придбання і витрати, пов’язані 
з підготовкою цього активу для використання за призначенням. Після 
первісного визнання нематеріальні активи відображаються за їх собівартістю 
за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених 
збитків від зменшення корисності.

Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу містять:
а)   ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки 

на придбання після вирахування торгівельних та інших знижок;
б)   будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу 

для використання за призначенням.
Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість 

нематеріального активу, якщо:
- існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом 

майбутніх економічних вигід, які перевищать його спочатку оцінений рівень 
ефективності;

- ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу.

Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки 
спочатку оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.

Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом 
очікуваного строку їх використання, але не більше 10 років. Нарахування 
амортизації починається з моменту коли цей нематеріальний актив 
знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб 
передбачений комісією.

Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів 
визначається при їх зарахуванні на облік інвентаризаційною комісією, 
призначеною головою правління Кредитної спілки, виходячи з :

- очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків 
використання або інших факторів;

- строків використання подібних активів, затверджених головою правління 
Кредитної спілки.

Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від 
договірних або інших юридичних прав, не повинен перевищувати період 
чинності договірних або інших юридичних прав, але може бути коротшим від 
терміну їх чинності залежно від періоду, протягом якого суб’єкт господарювання 
очікує використовувати цей актив.

Якщо договірні або інші юридичні права надаються на обмежений строк, 
який може бути подовженим, строк корисної експлуатації нематеріального 
активу має включати такі періоди (період) поновлення, тільки якщо є свідчення, 
які підтверджують можливість поновлення суб’єктом господарювання без 
суттєвих витрат.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної 
експлуатації(безстрокові ліцензії) – не амортизуються.

Комісії перевіряти зменшення корисності нематеріального активу з 
невизначеним строком корисної експлуатації шляхом порівняння суми його 
очікуваного відшкодування з його балансовою вартістю:

а)  щорічно
б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисності 

нематеріального активу.

ЗАПАСИ
Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно 

до МСБО 2 «Запаси».
Запаси – це активи,які:
- існують у формі сировини та інших матеріалів, призначених для 

споживання у процесі надання послуг;
- утримуються для продажу.
Запаси враховуються за найменуванням.

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок:
- собівартістю або чистою вартістю реалізації.
- собівартістю запасів включає всі витрати на придбання, переробку та інші 

витрати,
що виникли під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження 

та приведення їх у теперішній стан.
Витрати на придбання:
- ціна закупки ;
- ввізне мито та інші податки, що не відшкодовуються товариству;
- транспортно – заготівельні витрати, які пов’язані з придбанням товарів.
При продажу або іншому вибутті запасів оцінка їх здійснюється за методом 

FIFO.
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в 

експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного 
кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними 
особами протягом строку їх фактичного використання.

Суму транспортно-заготівельних витрат враховуються в бухгалтерському 
обліку методом прямого обліку – включаючи до первісної вартості придбаних 
запасів при їх оприбуткуванні. Транспортно – заготівельні витрати, понесені 
при придбанні різних найменувань запасів, включаючи до первісної вартості 
таких запасів шляхом їх розподілу пропорційно вартості придбаних запасів 
у постачальників. Облік транспортно– заготівельних витрат (далі - ТЗВ) 
по кожному виду запасів (або загалом) вести без використання окремого 
субрахунку.

ДЕБІТОРСьКА ЗАБОРГОВАНІСТь
Дебіторська заборгованість – це непохідний фінансовий актив з 

фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню та не 
мають котирування на активному ринку.

До дебіторської заборгованості відноситься:
- поточна, якщо планується її реалізація(погашення), або, якщо планується 

її продаж або використання протягом 12 місяців після звітної дати.
- довгострокова( інша дебіторська заборгованість, крім поточної).
Видані аванси та переплата за податками не є фінансовими активами, 

тому вимоги МСФО 39 «Фінансові інструменти :визнання та оцінка» Кредитна 
спілка до них не застосовує.

Дебіторську заборгованість визнається як актив, тільки коли Кредитна 
спілка стає стороною договору і внаслідок цього має юридичне право 
отримувати грошові та інші цінності. Дебіторська заборгованість визнається в 
обліку , якщо щодо неї виконуються загальні критерії визнання активів:

1)отримання пов’язаних з активом економічних вигід є високо ймовірним;
2) вартість активу можна достовірно оцінити.
Кредитна спілка здійснює переміщення частини довгострокової 

дебіторської заборгованості до складу короткострокової, коли за умовами 
договору до погашення частини суми заборгованості залишається менше 365 
днів.

Дисконтування дебіторської заборгованості Кредитної спілки не 
здійснювати.

Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення 
корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із 
застосуванням рахунку резервів. 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається 
«Положенням про фінансове управління Кредитною Спілкою», затвердженого 
рішенням спостережної ради кредитної спілки “Джерело ” протокол б/н від 
27.12.2007р.

Розмір необхідного резерву забезпечення покриття втрат від неповернених 
позичок за конкретним кредитом визначається за формулою: 

РЗ = П х Н ,
де П - залишок заборгованості за простроченим кредитом; 
Н - норматив резервування для забезпечення покриття втрат від 

неповернених позичок. 
Нормативи резервування грошових коштів для розрахунку резерву 

забезпечення покриття втрат від неповернених позичок становлять: 
для 1-го рівня - 0 % залишку заборгованості; 
для 2-го рівня - 35 % залишку заборгованості; 
для 3-го рівня - 70 % залишку заборгованості; 
для неповернених та безнадійних кредитів - 100 % залишку заборгованості. 

Остаточний розрахунок суми резерву забезпечення покриття втрат від 
неповернених позичок на останній день кожного місяця визначається таким 
чином: 

РЗ =  ∑П1 х 0 % +  ∑П2 х 35 % / 100 +  ∑П3 х 70 % / 100 +  ∑НП, 
де РЗ - сума резерву забезпечення покриття втрат від неповернених 

позичок, що має бути сформований за станом на кінець місяця, виходячи з 
фактичного рівня простроченості кредитів; 

∑П1 - сума залишків заборгованості за всіма кредитами з простроченістю 
1-го рівня; 

∑П2 - сума залишків заборгованості за всіма кредитами з простроченістю 
2-го рівня; 

∑П3 - сума залишків заборгованості за всіма кредитами з простроченістю 
3-го рівня; 

∑НП - сума залишків заборгованості за всіма неповерненими та 
безнадійними кредитами. 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному 
періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення 
може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання 
зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення 
корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування 
визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської 
заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття 
збитків від зменшення корисності.

Аналітичний облік дебіторської заборгованості вести за кожним дебітором, 
групою, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення. 
Регістром аналітичного обліку розрахунків з дебіторами є реєстр дебіторів.

ГРОшОВІ  КОшТИ
Грошовим коштами є ліквідні інвестиції, які легко конвертуються у певну 

кількість грошових коштів, з термінами оплати в три місяці або менше, відносно 
яких існує незначний ризик в зміні їх вартості.

Грошові кошти складаються з грошових коштів в банках, готівки в касі та 
депозитів до запитання.

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні 
інвестиції, які вільно конвертуються  у відомі суми грошових коштів і яким 
притаманний незначний ризик зміни вартості.

Фінансова звітність Кредитної спілки складається   в національній валюті 
України(гривні), що є функціональною валютою.
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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА РЕЗЕРВИ
Облік і визнання непередбачених зобов’язань та забезпечень Кредитної 

спілки здійснюється відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні 
зобов’язання та умовні активи».

Зобов’язання Кредитної спілки, класифікуються на довгострокові(строк 
погашення понад 12 місяців) і поточні (строк погашення до 12 місяців).

Оцінка довгострокової кредиторської заборгованості ґрунтується на 
первісній (справедливій) вартості.   

Поточна кредиторська заборгованість за виключенням фінансових 
зобов’язань обліковується у відображається у звітності за первісною вартістю, 
яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.

Кредитна спілка здійснює переміщення частини довгострокової 
кредиторської заборгованості до складу короткострокової , коли за умовами 
договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів.

Забезпечення визнаються, якщо Кредитна спілка в результаті певної події 
в минулому має юридичні або фактичні зобов’язання, для  врегулювання яких  
з більшим ступенем ймовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна 
оцінити з достатньою надійністю.

Кредитна спілка визнає в якості резервів – резерв відпусток розмір якого 
визначається Кредитною спілкою, виходячи із сум витрат на оплату праці 
працівників, що приймаються при розрахунку відпускних сум і відрахувань 
(зборів) на соціальне страхування і забезпечення та підлягають накопиченню.

Величина резерву відпусток розраховується щомісячно за методом, що 
ґрунтується на кількості днів невикористаної працівниками щорічної відпустки 
і середньоденної оплати праці працівників

Суми створених забезпечень визнаються  витратами.
Кредитна спілка не має умовних зобов’язань.

ВИНАГОРОДИ ПРАЦІВНИКАМ
Винагороди працівникам Кредитної спілки враховуються як поточні так і 

довгострокові, в залежності від виду виплат.
Виплати працівникам включають:
а) короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, оплачені 

щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність;
б)виплати по закінченні трудової діяльності,такі як пенсії, інші види 

пенсійного забезпечення;
в) виплати при звільненні.
У процесі господарської діяльності Кредитна спілка сплачує обов’язкові 

внески до Пенсійного фонду України за своїх працівників, в розмірі 
передбаченому законодавством України.   

ВИЗНАННЯ ДОхОДІВ І ВИТРАТ
Дохід – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що 

виникає в ході звичайної діяльності компанії, коли власний капітал зростає в 
результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного 
капіталу.

Доходи Кредитної спілки визнаються в основі принципу нарахування, 
коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 
економічних вигід, а сума доходу може бути достовірно визначена.

Обліку підлягають фактично понесені витрати (які мають документальне 
підтвердження їх здійснення).

Транспортно – заготівельні, монтажно – налагоджувальні та інші витрати, 
пов’язані з придбанням запасів, необоротних активів, не включаються 
до складу витрат, а підлягають віднесенню на відповідні рахунки обліку 
необоротних активів та запасів.

Визначення фінансового результату проводиться щоквартально.
Величина нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) визначаються 1 

раз на рік в кінці звітного року.

4. Ключеві бухгалтерські оцінки та професійні судження в застосуванні 
облікової політики

Використання оцінок та припущень
При підготовці фінансової звітності Спілка  робить оцінки та припущення, 

які мають вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення 
доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань 
на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та 
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової 
звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Оцінки, 
які особливо чутливі до змін, стосуються резерву від знецінення дебіторської 
заборгованості, визначення справедливої вартості довгострокової дебіторської 
та кредиторської заборгованості-резерви сумнівної заборгованості, резерви 
майбутніх виплат ( резерв відпусток).

Безперервність діяльності
Керівництво здійснило оцінку щодо можливості подальшої безперервної 

діяльності КС за визначеними видами діяльності та впевнилося, що Кредитна 
спілка має ресурси для продовження діяльності в досяжному майбутньому. 
Керівництву не відомо про будь-які значні невизначеності, що можуть викликати 
значну невпевненість у можливості здійснювати безперервну діяльність. Таким 
чином, складання фінансової звітності було здійснено виходячи з принципу 
безперервності діяльності. 

Резерви на покриття збитків від фінансових зобов’язань
Оцінюються у відповідності з МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та 

умовні активи», який вимагає застосування оцінки та судження керівництва. 

Інші джерела невизначеності
Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву від знецінення 

дебіторської заборгованості, визначення справедливої вартості довгострокової 
дебіторської та кредиторської заборгованості-резерви сумнівної 
заборгованості, резерви майбутніх виплат ( резерв відпусток). На думку 
керівництва, вживаються усі необхідні заходи для підтримки життєздатності та 
зростання діяльності у поточних умовах. 

Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел 
виникнення невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик 
стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів 
та зобов’язань протягом наступного фінансового періоду, представлені таким 
чином:                                                   

      (тис.грн.)       
Станом 

на 31.12.2016
Станом 

на 31.12.2017
Довгострокова  кредиторська заборгованість      - - 2730
Резерв забезпечень 3 9
Резерв сумнівної заборгованості - -

Справедлива вартість
Справедлива вартість являє собою суму, на яку можна обміняти фінансовий 

інструмент при здійсненні поточної операції між двома зацікавленими 
сторонами, за винятком випадків вимушеного продажу або ліквідації. 
Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна фінансового 
інструмента, що котирується на ринку.

Оціночна справедлива вартість фінансових інструментів розраховується 
Кредитною спілкою виходячи з наявної ринкової інформації (якщо така існує) 
та відповідних методології оцінки. Однак, для інтерпретації ринкової інформації 
з метою визначення оціночної справедливої вартості необхідні суб’єктивні 
судження . Незважаючи на те, що керівництво Кредитної спілки використало 
наявну ринкову інформацію для визначення справедливої вартості фінансових 
інструментів, ці ринкові дані можуть не відображати вартість, яка могла б бути 
отримана за існуючих обставин.

Грошові кошти та їх еквіваленти показані на дату балансу за їхньою 
справедливою вартістю.

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих 
фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на 
момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої 
вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових 
потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим 
інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості».

Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 
справедливою вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості 
активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 
у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів 
та зобов’язань, 

оцінених за 
справедливою 

вартістю

Методики оцінювання
Метод оцінки 

(ринковий, 
дохідний, 

витратний)
Вихідні дані

Грошові кошти та 
їх еквіваленти

Первісна та подальша 
оцінка грошових коштів 

та їх еквівалентів 
здійснюється за 

справедливою вартістю, 
яка дорівнює їх 

номінальній вартості

Ринковий Офіційні курси 
НБУ

Дебіторська 
заборгованість

Первісна та подальша 
оцінка дебіторської 

заборгованості 
здійснюється за 

справедливою вартістю, 
яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі 
очікуваних контрактних 

грошових потоків на дату 
оцінки.

Дохідний

Контрактні 
умови, 
ймовірність 
погашення, 
очікувані вхідні 
грошові потоки

Поточні 
зобов’язання

Первісна та подальша 
оцінка поточних 

зобов’язань здійснюється 
за вартістю погашення

Витратний

Контрактні 
умови, 
ймовірність 
погашення, 
очікувані вихідні 
грошові потоки

5. Баланс(Звіт про фінансовий стан)
Необоротні активи
До форми № 1 Баланс(Звіт про фінансовий стан), протягом року 

коригування та зміни не вносилися.
Відомості викладені у розрізі оборотних активів. 
Оцінку балансової вартості активів та зобов’язань здійснено за історичною 

собівартістю.
У звіті здійснено розмежування активів та зобов’язань на поточні(оборотні) 

та довгострокові(необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 «Подання 
фінансових звітів» . До поточних активів та зобов’язань віднесено суми, що 
очікується до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати 
балансу.

Станом на 31 грудня 2017 року на балансі Кредитної спілки відсутні основні 
засоби. 

Нематеріальні активи
Станом на 31 грудня 2017 на балансі Кредитної спілки відсутні 

нематеріальні активи.
         
Інвестиційна нерухомість
На момент складання фінансової звітності Кредитна спілка інвестиційної 

нерухомості не має. 

Дебіторська заборгованість.
Станом на 31 грудня 2017р. на балансі Кредитної спілки обліковується 

довгострокова дебіторська заборгованість(довгострокова заборгованість 
членів спілки за кредитами) у сумі 2730 тис.грн. та інша поточна дебіторська 
заборгованість ( заборгованість постачальників) у сумі 6 тис.грн. 

Станом на 31 грудня 2017р. прострочена дебіторська заборгованість у 
Кредитній спілці відсутня.

                                                      (тис.грн.)

Показник Станом на 
31.12.2016

Станом на 
31.12.2017р.

Довгострокова дебіторська заборгованість 2530 2730
Інша поточна дебіторська заборгованість 317 6
Дебіторська заборгованість з нарахованих 
доходів 5 -

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти станом на 31 грудня 2017р. зберігаються на банківських 

рахунках. Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно «Положення 
про ведення касових операцій у національній валюті», затвердженого 
Постановою Правління НБУ від  29.12.2017р. № 148.   

  Звітність фінансових установ№8/201820



КС «Джерело»

Грошові кошти у банках Кредитної спілки в національній валюті станом 
на 31 грудня 2017р. становлять 677 тис.грн., з них 7 тис.грн. знаходиться на 
поточному рахунку, а 670 тис.грн  - на короткострокових  депозитних рахунках. 

Обмеження права Кредитної спілки на користування грошовими коштами 
у 2017 році відсутні.

Грошові кошти в іноземній валюті відсутні.
Грошові кошти в касі – відсутні.
                                                                                              
            (тис.грн.)

Показник Станом на 
31.12.2016

Станом на 
31.12.2017р.

Грошові кошти 552 677
Фінансові інвестиції 
Станом на 31 грудня 2017р.   на балансі Кредитної спілки відсутні фінансові 

інвестиції.
 
Відомості про власний капітал
 Загальний розмір власного капіталу Кредитної спілки станом на 31 грудня 

2017р.  складає 3376 тис. грн. Структура власного капіталу  Кредитної спілки, 
станом на 31 грудня 2017 року складається з

- резервного капіталу(сформований за рахунок вступних внесків та 
отриманого доходу)- 594 тис.грн.

- нерозподіленого прибутку –  2782 тис.грн.(сформований за рахунок 
нерозподіленого прибутку 3 тис.грн. та додаткового капіталу (сформований 
за рахунок  благодійних внесків фізичних та юридичних осіб) – 2779 тис.грн.)

                                                                                                    (тис.грн.)

Показник Станом на 
31.12.2016

Станом на 
31.12.2017р.

Резервний капітал 577 594
Нерозподілений прибуток 2796 2782

Вступні внески членів Кредитної спілки  згідно Протоколу № 2 від 
13.08.2004р. установлені в розмірі 25% від мінімальної заробітної плати  і 
станом на 31 грудня 2017 р. складають – 9 тис. грн. Обов’язкові внески членів 
Кредитної спілки пайового типу установлені з 13.08.2004р. в розмірі 50% від 
мінімальної заробітної плати  і станом на 31 грудня 2017 р. складають – 28 
тис. грн.

Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Довгострокові зобов’язання з очікуваним строком погашення, більшим за 

12 місяців  не визначені.
Довгострокові фінансові зобов’язання станом на 31 грудня 2017р. відсутні.
Довгострокова кредиторська заборгованість станом на 31 грудня 2017р. 

відсутня.
Відстрочені податкові зобов’язання станом на 31 грудня 2017р. відсутні.

До довгострокових забезпечень віднесено обов’язкові пайові внески членів 
кредитної спілки. Станом на 31 грудня 2017р. сума накопичених обов’язкових 
пайових внесків складає 28 тис. грн..

                                                                                                     (тис.грн.)

Показник Станом на 
31.12.2016

Станом на 
31.12.2017р.

Довгострокові зобов’язання (пайовий капітал) 28 28

Поточні зобов’язання  
Зобов’язаннями   визнається заборгованість Кредитної спілки  іншим 

юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок отримання товарів, 
робіт та послуг, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до 
зменшення ресурсів Кредитної спілки та її економічних вигід.

Поточними зобов’язаннями й забезпеченнями компанії визнані такі, що 
мають строк погашення не більш ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з 
відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п.60 МСФО 1.

Кредиторська заборгованість відображується за собівартістю , яка є 
справедливою вартістю компенсації, яка має бути передана в майбутньому за 
отримані товари, роботи, послуги.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями станом на 31 
грудня 2017р. відсутня.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31 
грудня 2017 року відсутня.

Поточні забезпечення (нарахований резерв невикористаних відпусток) 
станом на 31 грудня 2016р. складають 9 тис.грн. 

Інші поточні зобов’язання  Кредитної спілки станом на 31 грудня 2017р. 
відсутні.

Інші види кредиторської заборгованості станом на 31 грудня 2016р. у 
Кредитної спілки відсутні.

                                                                                                 (тис.грн.)

Показник Станом на 
31.12.2016

Станом на 
31.12.2017р.

Поточна кредиторська заборгованість - -
- за розрахунками зі страхування - -
- за розрахунками з оплати праці - -
Поточні забезпечення 3 9

6. Звіт про фінансові  результати (Звіт про сукупний дохід)
Всі статі доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу 

Звіту про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід).
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі 

зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витратами звітного 
періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов’язань, що 
призводить до зменшення власного капіталу Кредитної спілки, за умови, що ці 
витрати можуть буди достовірно оцінені.

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням 
доходу, для отримання якого вони здійсненні.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у 
звіті про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) відображається в 
момент надходження активу або погашення зобов’язання, які призводять до  
збільшення власного капіталу підприємства.

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати 
відображаються у звіті про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід)    в 
момент вибуття активу або збільшення зобов’язання.

Звіт складено за призначенням витрат.
Протягом 2017 року Кредитною спілкою отримано прибуток у розмірі 3 тис.грн.   

Доходи та витрати
      (тис.грн.)

За 2016 рік За 2017 рік
Інші операційні доходи
отримані у вигляду відсотків нарахованих за 
користування кредитами

22 14

Інші фінансові доходи
 у вигляді відсотків, отримані від розміщення 
тимчасово вільних коштів на депозитних 
рахунках у банку

71 85

Адміністративні витрати, в т.ч. 76 96
заробітна плата та нарахування на фонд оплати 
праці працівників 49 56

підвищення кваліфікації 1 3
оренду приміщення 9 15
послуги аудиторів 4 4
послуги банків (РКО) 1 2
витрати на відрядження 0 3
витрати на періодичні видання 2 2
обслуговування матеріально-технічної бази 7 6
інші витрати(в т.ч. плата за ліцензію) 3 5
Чистий прибуток за  рік 17 3

7. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік складено за вимогами МСБО 7 за 

прямим методом, згідно з яким  розкривається інформація про основні класи 
валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на 
нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної та 
інвестиційної діяльності Кредитної спілки.

Грошові потоки Кредитної спілки від операційної та інвестиційної діяльності 
в обліку за П(с)БО не відрізнялися істотно від МСФЗ.

8. Звіт про власний капітал
Власний капітал Кредитної спілки станом на 31  грудня 2017р. складає 3376 

тис.грн. 
Нерозподілений прибуток, отриманий за результатами 2016р., за рішенням 

загальних зборів Кредитної спілки було направлено до резервного капіталу 
Кредитної спілки у сумі 17 тис.грн. 

Управління капіталом Кредитної спілки спрямоване на досягнення 
наступних цілей: дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і 
забезпечення здатності Кредитної спілки функціонувати в якості безперервно 
діючого підприємства.   

9. Звітність за сегментами
В силу своїх технологічних особливостей і сформованою практикою 

організації  виробництва  Кредитна спілка займається одним видом діяльності. 
У зв’язку з цим, операційні сегменти не виділені і протягом 2017 року Кредитна 
спілка мала єдиний сегмент надання кредитів.

10. Внутрішній аудит 
Службу внутрішнього аудиту (контролю) Кредитної спілки представлено 

окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) 
фінансової установи.   Посаду внутрішнього аудитора КС «Джерело»  було 
запроваджено відповідно до вимог п.21 частини першої статті 28  Закону 
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» та на підставі рішення  спостережною радою КС «Джерело» від 30 
листопада 2012р.. Порядок організації внутрішнього аудиту кредитної спілки 
«Джерело», завдання та функції внутрішнього аудитора  КС «Джерело», 
а також його права, обов’язки та відповідальність регламентуються  
Положенням про внутрішній аудит КС «Джерело», затвердженим 30 листопада 
2012р. рішенням спостережної ради  КС «Джерело». Основними завданнями 
внутрішнього аудитора  є здійснення неупередженої та об’єктивної оцінки 
діяльності кредитної спілки, оцінка та аналіз виконання посадовими особами 
КС «Джерело» внутрішніх положень, що регулюють діяльність спілки, 
здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства України та  
розробка ефективних рішень та пропозицій, направлені на  усунення недоліків 
у діяльності працівників КС «Джерело». 

Для забезпечення стабільної діяльності Кредитної спілки, своєчасного 
виконання нею зобов’язань перед своїми членами, а також запобігання 
можливим втратам капіталу через ризики, що притаманні діяльності кредитних 
спілок Кредитна спілка дотримується встановлених на законодавчому рівні 
нормативів. Положенням № 7 від 16.01.2004   ( із змінами, внесеними згідно 
з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг  №3201 від 17.12.2015) встановлюються нормативи щодо капіталу, 
платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій, прибутковості та 
ліквідності, порядок формування та використання страхового резерву, а також 
критерії якості системи управління.

ДОТРИМАННЯ НОРМАТИВІВ ДІЯЛьНОСТІ КРЕДИТНИх СПІЛОК 
станом на 31.12.2017 р.  

Номер 
пункту 
полож.

Назва Фактичне 
значення %%

Нормативне 
значення %% Дотримання

 Група нормативів Група 1 Х Х

2.2.1. Достатність капіталу Зобов’язання 
відсутні 10% ТАК

2.2.2. Коефіцієнт 
платіжоспроможності 118,62 8% ТАК

2.2.3. Резервний капітал 20,73 15% ТАК

2.2.4. Мінімальний нормативний 
резевний капітал 0 3% ТАК

3.1. Проблемні кредити до 
кредитів 0,0 8% ТАК

3.2.1. Максимальний кредит 18,95 20% ТАК
3.2.2. Максим. залишок кредиту 16,04 25% ТАК
3.2.3. Великі ризики 65,20 80% ТАК
3.2.4. Кошти від юросіб 0 50% ТАК

3.2.5. Забов'язання перед 
членом КС 0 10% ТАК

3.2.6. Забов'язання перед 3-ми 
особами 0 100% ТАК
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КС «Джерело»

1 2 3 4 5
3.3.1. Прибутковість 102,25 100% ТАК
3.3.2. Збитки Збитку немає ТАК
4.1.1. Миттєва ліквідність 10.0 ТАК

4.2.1. Короткострокова 
ліквідність

Зобов’язання 
відсутні 100% ТАК

11.Вплив інфляції
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до 

МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не проведено.

12. Оподаткування
До 01.07.2017р. Кредитна спілка «Джерело» мала статус неприбуткової 

установи. З 01.07.2017р. Кредитну спілку було виключено з Реєстру 
неприбуткових організацій та установ, а Кредитна спілка набула статусу 
платника податку на прибуток на загальних підставах.   

13. Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін згідно МСБО 24
Пов’язаними   вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати 

іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних 
рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації 
щодо зв’язаних сторін». Рішення про те які сторони являються зв’язаними 
приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру 
стосунків зв’язаних сторін.

Пов’язаними сторонами не вважаються:
- два суб’єкти господарювання, просто тому, що вони мають спільного 

директора або іншого члена провідного управлінського персоналу, або тому, 
що член провідного управлінського персоналу одного суб’єкта господарювання 
має суттєвий вплив на інший суб’єкт господарювання;

- два контролюючі учасники, просто тому, що вони здійснюють спільний 
контроль за діяльністю спільного підприємства;

- особи, що надають фінансування;
- профспілки;
- комунальні служби;
- департаменти та агентства органу державної влади, що не контролюють , 

не здійснюють спільного контролю або не мають суттєвого впливу на компанію, 
що звітує;

- просто тому, що вони мають звичайні відносини з компанією(навіть якщо 
вони можуть обмежувати свободу дії компанії або брати участь у процесі 
прийняття рішень компанії);

Кредитною спілкою не визначено пов’язаних з діяльністю спілки осіб.
Протягом 2017 року управлінському персоналу Кредитної спілки було 

нараховано та виплачено заробітну плату відповідно до встановленої системи 
оплати праці у розмірі 16 тис. грн. 

14. Управління ризиками
Головним завданням управління фінансовими, економічними, політичними 

ризиками являється визначення поглибленого аналізу складу конкретних 
ризиків,  а також причин та факторів їх виникнення. Процес прийняття рішень 
передбачає наявність достатньо повної і правильної інформації. Ця інформація 
включає обізнаність: про наявність і величину попиту на товари і послуги, 
на капітал; про фінансову стійкість і платоспроможність клієнтів, партнерів, 
конкурентів; про ціни, курси; про можливості обладнання і нової техніки; про 
позиції, способи дій і можливі рішення конкурентів тощо.

Оцінка ризику також слугує основою для оптимального розподілу капіталу 
з урахуванням ризику, ціноутворення по операціях та оцінки результатів 
діяльності. Управління операційними та юридичними ризиками повинно 
забезпечувати мінімізацію операційних та юридичних ризиків, з чим керівництво 
Кредитної спілки протягом звітного року успішно справлялось.

Управління ризиками зосереджене на визнанні і аналізі ризиків, з метою 
обмеження їх впливу на прибуток до податків і амортизації, а також на чистий 
дохід.  

У цій примітці представлена інформація щодо кожного із зазначених 
ризиків, яких зазнає Кредитна спілка, про цілі, політику та процедури оцінки та 
управління ризиками, а також про управління капіталом.

Політика з управління ризиками розроблена з метою виявлення та аналізу 
ризиків, яких зазнає Кредитна спілка, встановлення належних лімітів ризику та 
впровадження засобів контролю ризиків, а також для здійснення моніторингу 
рівнів ризику та дотримання встановлених лімітів. Політика та системи 
управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін 
ринкових умов та умов діяльності Кредитної спілки. Через засоби навчання та 
стандарти і процедури управління керівництво Кредитної спілки намагається 
створити таке впорядковане і конструктивне середовище контролю, в якому всі 
працівники розуміють свої функції та обов’язки.

У ході звичайної діяльності у Кредитної спілки виникають наступні ризики:
- ринковий ризик
Це ймовірність того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися 

внаслідок  ринкових цін. Він виникає при зміні окремих стадій економічного 
циклу, зміні кон’юктури фінансового ринку та в інших випадках, на які кредитна 
спілка в процесі своєї діяльності вплинути не може. До цієї групи ризиків можуть 
бути віднесені інфляційний ризик, процентний ризик та валютний ризик.

-кредитний ризик

Це ризик того, що контрагент не виконує своїх зобов’язань за фінансовими 
інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. 
Кредитній спілці властивий кредитний ризик від операційної діяльності і 
фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах, 
інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть 
призвести до істотної концентрації кредитного ризику Кредитної спілки, 
складаються в основному із коштів у банку, короткострокових депозитів, а 
також іншої дебіторської заборгованості.

Кошти Кредитної спілки розміщуються у банках, які розташовані в Україні 
і мають добру репутацію. Кредитна спілка не має простроченої дебіторської 
заборгованості і не нараховує резерв покриття збитків. Кредитний ризик 
Кредитної спілки відслідковується та аналізується в кожному конкретному 
випадку.

- макроекономічні та політичні ризики
Ризик погіршення загальної економічної ситуації в Україні.
З метою обмеження впливу даних ризиків співробітники Кредитної спілки 

регулярно відслідковують макроекономічні показники, готують аналітичні звіти 
для керівництва та, у разі необхідності, розробляють механізми реагування на 
зміни макроекономічної ситуації та валютного курсі.

Інформація, щодо платежів за фінансовими зобов’язаннями Кредитної 
спілки в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

      ( тис.грн.)        

Дата звіту Вид заборгованості

Заборгованість по термінам 
погашення, тис. грн.

до 3-х 
міс-в

від 3-х 
до 12-
ти міс

від 
12-ти 
міс

разом

31.12.2017

Заборгованість по кредитам - - - -
Резерв сумнівної заборгованості - - - -
Чиста сума заборгованості - 9 - 9
Заборгованість по відсоткам - - - -
Резерв сумнівної заборгованості - - - -
Чиста сума заборгованості - - - -

31.12.2016

Заборгованість по кредитам - - - -
Резерв сумнівної заборгованості - - - -
Чиста сума заборгованості 3 - - 3
Заборгованість по відсоткам - - - -
Резерв сумнівної заборгованості - - - -
Чиста сума заборгованості - - - -

15. Умовні зобов’язання 
Судові позови. Протягом 2017 року Кредитною спілкою не подавалися до 

суду позови до членів кредитної спілки-позичальників та інших контрагентів.

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових 
активів – Внаслідок ситуації, яка склалась на в економіці України, а також 
як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує 
ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою 
вартістю в ході звичайної діяльності Кредитною спілкою. Ступінь повернення 
цих активів в значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться 
поза зоною контролю Кредитної спілки, спрямованих різними країнами на 
досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки.  Ступінь 
повернення дебіторської заборгованості Кредитної спілки визначається 
на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу.  На думку 
Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не 
потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

Економічне середовище в якому Кредитна спілка проводить свою діяльність
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона 

продовжує демонструвати особливості, характерні для перехідної 
економіки. Ці особливості включають, крім іншого, наявність валюти, що не 
є вільноконвертованою за межами України, валютні обмеження і контроль, 
високу інфляцію і високі процентні ставки. Стабільність української економіки 
буде в значній мірі залежати від політики та дій уряду, спрямованих на 
реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в 
цілому. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов’язана з ризиками, 
які не є типовими для розвинених країн.

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів 
економічного зростання у світовій економіці.

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні 
тлумачення та часто змінюється.

Керівництво Кредитної Спілки не може передбачити всі тенденції, які 
можуть впливати на фінансову галузь та на інші галузі економіки, а також те, 
який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий 
стан Кредитної спілки. Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних 
заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку кредитної спілки.

16. Події після дати балансу. 
У разі виникнення істотних подій після звітного періоду, які вимагають 

коригування Кредитна спілка коригує суми визнані у фінансовій звітності,ь або 
визнає статі, раніше не визнані у звітності.   

Коригувальні події Кредитна спілка розподіляє на дві групи:
1) події, що підтверджують умови, які існували на звітну дату;
2) події, які вказують, що при складанні фінансової звітності неприпустимо 

було застосовувати принцип безперервності діяльності(за наявності ознак, 
що Кредитна спілка не буде продовжувати свою діяльність, такі події можуть 
вимагати коригування всієї звітності).

Коригування фінансової звітності вимагає тільки суттєва інформація.
Кредитна спілка не коригує статті фінансової звітності для відображення 

подій, які свідчать про умови, що виникли після закінчення звітного періоду.
Однак, якщо зазначені події є суттєвими і можуть вплинути на думку 

користувачів звітності, то Кредитна спілка розкриває інформацію про такі події 
у примітках до фінансової звітності.

Відповідно до засад, зазначених МСБО 10 «Події після звітної дати» події, 
що потребують коригування активів та зобов’язань Кредитної спілки – відсутні.   

17.  Стандарти та тлумачення.
МСФЗ, Роз’яснення КРМФЗ (IFRIC) та поправки до МСФЗ, які вступили в 

силу вперше для річної фінансової звітності для року, що закінчився 31.12.2017.

Поправки і Щорічні поліпшення МСФЗ, які набирають чинності вперше для 
річних звітних періодів, які закінчилися 31.12.2017 (всі вони є обов’язковими 
до застосування для річних періодів, що починаються 01.01.2017 або після цієї 
дати), представлені нижче.

В 2017 році Кредитна Спілка  почала  застосовувати наступні зміни та  
удосконалення до стандартів, які набрали чинності  з 1 січня 2017 року:

-   Поправки до МСБО (IAS) 7 «Ініціатива в сфері розкриття інформації»; 
- Поправки до МСБО (IAS) 12 «Визнання відстрочених податкових активів 

за нереалізованим збитком»;
- Щорічні удосконалення МСФЗ (IFRS), 2014-2016 рр. (В частині 

застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 12). 

Зазначені зміни і удосконалення не зробили істотного впливу на фінансову 
звітність КС. Деякі нові стандарти, інтерпретації та поправки до стандартів, 
розкриті в фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, ще не 
вступили в силу і не застосовувалися Спілкою достроково. 

Вплив зазначених положень наступний:
МСБО (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» доповнений вимогами 

до розкриття суттєвої інформації щодо змін у зобов’язаннях, пов’язаних 
з фінансовою діяльністю компанії (п. 44A (IAS) 7). Тепер в звіті необхідно 
вказувати: 

- зміни в результаті грошових потоків від фінансової діяльності;
- зміни в результаті отримання або втрати контролю над дочірніми 

організаціями та іншими бізнесами;
 - впливу змін курсів валют;
- зміни у справедливій вартості; 
- інші зміни.
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Поправки стосуються тих зобов’язань, грошові потоки за якими 
класифіковані в звіті про рух грошових коштів як потоки від фінансової 
діяльності. Вимоги про розкриття застосовують також і щодо змін у фінансових 
активах (наприклад, активах, які хеджують зобов’язання, обумовлені 
фінансовою діяльністю) в разі, якщо мали місце або майбутні грошові потоки 
за такими фінансовими активами будуть включені до складу грошових потоків 
від фінансової діяльності. Ретроспективно вимога не застосовується, і за 
порівняльний період інформація не наводиться.

 МСБО (IAS) 12: зміни в частині визнання відкладених податкових активів
У МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» (далі – (IAS) 12) внесені поправки в 

частині визнання відкладених податкових активів щодо нереалізованих збитків 
(п. 29А (IAS) 12). Стандарт передбачає, що в результаті зниження справедливої 
вартості фінансового інструменту через зростання ринкової процентної 
ставки виникає податкова різниця. Адже при продажу або погашення такого 
активу організація отримає відрахування для цілей оподаткування в розмірі 
номінальної (а не справедливої) вартості активу і тим самим зможе реалізувати 
відстрочений податковий актив. Кредитна Спілка є неприбутковою установою і 
тому не застосовує вимоги цього стандарту.

МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших організаціях» 
(далі - МСФЗ (IFRS) 12) зобов’язує розкривати в примітках до фінансової 
звітності інформацію про дочірні та асоційовані організації, спільних 
підприємствах та операціях, а також структурованих організаціях, які не 
підлягають консолідації (п. 5А (IFRS) 12):  вимоги до розкриття інформації 
застосовують і до тих часток участі, які класифікуються як призначені для 
продажу, для розподілу власникам або як припинена діяльність. Виняток 
становить узагальнена фінансова інформація (пп. B10-B16 (IFRS) 12). 
Відносно вибуття активів її розкривати не слід.

Нові стандарти МСФЗ:
Вимоги нових стандартів Кредитна Спілка буде враховувати при складанні 

фінансової звітності за періодами, встановленими наступними стандартами: 
IFRS 15  Виручка за контрактами з клієнтами

МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» застосовується до 
першої річної фінансової звітності за період, що починається з або після 
1 січня 2018 року. Стандарт забезпечує єдину комплексну модель обліку 
виручки на основі п’ятиступінчастої моделі, яка може застосовуватися до 
всіх договорів з клієнтами. П’ять кроків до моделі: - ідентифікувати договір з 
клієнтом; - ідентифікувати виконання зобов’язань за договором; - визначити 
ціну операції; - розподілити ціну операції на зобов’язання виконавця за 
договором; - визнавати виручку, в момент (по мірі) виконання зобов’язання 
виконавця. Спілка визначила дату застосування вимог стандарту починаючи 
з 01.01.2018року. 

Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність в обліку податків на 
прибуток»

Роз’яснення передбачає порядок визначення облікової податкової позиції в 
ситуаціях, коли існує невизначеність щодо порядку обліку податків на прибуток.

Відповідно до Роз’яснення, організація зобов’язана:
- Встановити, яким чином необхідно виконати оцінку невизначених 

податкових позицій: окремо чи в сукупності; а також
- Оцінити, чи висока ймовірність того, що податковий орган погодиться 

з порядком податкового обліку, який організація застосувала або планує 
застосувати при складанні податкової декларації, в ситуації невизначеності:

- Якщо відповідь позитивна, то облікова податкова позиція повинна 
бути визначена відповідно до порядку податкового обліку, який організація 
застосувала або планує застосувати при підготовці податкової декларації.

- Якщо відповідь негативна, організація зобов’язана відобразити вплив 
невизначеності при визначенні облікової податкової позиції.

- Дата вступу в силу: річні періоди з 1 січня 2019 року або після цієї дати.

IFRS 2 Класифікація та оцінка платежів на підставі акцій
Ці поправки вступають в силу починаючи для звітних періодів з 1 січня 

2018 р. і пізніше. Затверджені поправки стосуються трьох аспектів і уточнюють 
окремі умови та ситуації, що виникають при виплатах, заснованих на пайових 
інструментах компанії. Перша поправка присвячена обліку впливу умов вступу 
в права по платежах на основі акцій з розрахунком грошовими коштами. Цією 
поправкою уточнено, що для обліку ефекту умов вступу в пайові права при оцінці 
платежу, заснованого на акціях, з розрахунком грошовими коштами необхідно 
застосовувати ті ж самі методи, як і при оцінці платежу, заснованого на акціях, з 
розрахунком пайовими інструментами. Зобов’язання має оцінюватися на підставі 
найкращої оцінки ймовірності виконання неринкових умов надання опціону на 
дату набрання права. Друга поправка стосується питань класифікації операцій 
по платежах на основі акцій, розрахунок з якими здійснюється за вирахуванням 
податку, утримуваного у джерела. Дана поправка вносить виключення в 
вимоги МСФЗ (IFRS) 2 при виконанні нетто-розрахунку, дозволяючи уникнути 
розбиття винагороди на два компоненти: розрахунок пайовими інструментами 
з співробітниками і  розрахунок грошовими коштами з податковими органами. 
Третя поправка уточнює облік змін періоду і умов платежу на основі акцій, 
при яких операція з виплатою грошовими коштами пере класифікується в 
операцію з виплатою пайовими інструментами. Оскільки попередня редакція 
МСФЗ (IFRS) 2 не містила вказівок щодо відображення подібних модифікацій, 
що призводило до певної різноманітності при підготовці фінансової звітності, 
то СМСФО вказало, що, починаючи з дати модифікації угоди про виплату, 
заснованої на акціях з розрахунком грошовими коштами, проводиться облік як 
виплати з розрахунком пайовими інструментами. Є деякі особливості першого 
застосування опублікованих поправок: компанії звільняються від підготовки 
порівнянної інформації, але можливо і ретроспективне застосування, якщо воно 
вибирається для всіх трьох поправок відразу. Очікується, що дані поправки не 
зроблять впливу на фінансову звітність КС.

IFRS 9 Фінансові інструменти
Кредитна спілка починає застосовувати новий стандарт з 01 січня 2018 

року. Виконання вимог   МСФЗ 9 вплине на наступне:
1) класифікація й оцінка фінансових активів і фінансових зобов’язань — 

буде  ґрунтуватись на бізнес-моделі, яка використовується для управління 
фінансовим активом, а також на характеристиках грошових потоків, 
передбачених договором;

2) знецінення — МСФЗ 9 змінює підходи до формування резервів 
під знецінення фінансових активів (модель «понесених збитків», яка 
використовується в МСБО 39, замінюється на модель «очікуваних збитків»);

3) облік хеджування — нова модель обліку хеджування, відповідно до 
МСФЗ 9, більш тісно пов’язує облік хеджування з діяльністю з управління 
ризиками. Похідні фінансові інструменти, які вбудовані у фінансові активи, 
не відокремлюються, замість цього оцінюється весь гібридний інструмент із 
метою його класифікації за справедливою вартістю з визнанням переоцінки 
через прибутки/збитки.

Запровадження МСФЗ 9 за попередньою оцінкою управлінського персоналу 
не призведе до збільшення рівня збитків та не вплине на балансову вартість 
активів, накопичений прибуток, капітал.

IFRS 10 та IAS 28 Продаж або розподіл активів між інвестором і його 
асоційованими підприємствами або підприємствами спільної діяльності.

МСБО (IAS) 28: змінено порядок оцінки за справедливою вартістю
Діюча раніше редакція (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» 

(далі - МСБО (IAS) 28) давала підстави вважати, що рішення про облік за 
справедливою вартістю організація повинна приймати по кожній інвестиції або 
за класами інвестицій. Відповідний вибір закріплювався в обліковій політиці.

Інвестиційні організації оцінюють інвестиції в наявні асоційовані організації 
або спільні підприємства за справедливою вартістю через прибуток або збиток 
відповідно до (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». При цьому рішення по кожній 
інвестиції приймається індивідуально на момент її первісного визнання (п. 18 
(IAS) 28)

Організації, які не є інвестиційними, можуть зберегти оцінку за справедливою 
вартістю, застосовану їх асоційованими організаціями або спільними 
підприємствами, які є інвестиційними, до своїх дочірнім організаціям. Рішення 
доведеться приймати окремо щодо кожної такої інвестиції на найбільш пізню 
з таких дат:

- на дату первісного визнання інвестиції в асоційовану організацію або 
спільне підприємство, є інвестиційною організацією;

- дату, коли асоційована організація або спільне підприємство стають 
інвестиційної організацією;

- коли асоційована організація або спільне підприємство, є інвестиційними, 
вперше стають материнською компанією.

Дата вступу в силу: річні періоди з 1 січня 2018 року

IFRS 16 Оренда  Початок обов’язкового застосування в фінансової звітності 
з 01 січня 

2019 року або після цієї дати. Цей стандарт докорінно змінює облік у 
орендарів. Він зобов’язує відображати активи і зобов’язання в звіті про 
фінансовий стан. Згідно IFRS 16 орендні зобов’язання розраховуються 
як дисконтування вартості майбутніх орендних платежів, а активом є 
право користування орендованого майна (right-of-use asset (ROU)), зникає 
визначення «операційна оренда». В подальшому активи ROU обліковуються 
відповідно МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 36 «Зменшення корисності 
активів», а отже в звіті про прибутки і збитки у орендаря будуть відображатися 
витрати з амортизації, фінансові витрати з оренди, а також можливі збитки 
від знецінення активу ROU. Згідно IFRS 16 будь-яка оренда для орендатора 
- це операція фінансування. Очікується збільшення активів і пасивів в 
бухгалтерському балансі. Новий стандарт вплине майже на всі фінансові 
показники: співвідношення власного і позикового капіталу, коефіцієнт поточної 
ліквідності, оборотність активів, коефіцієнт покриття. IFRS 16 КС застосує з 
початку обов’язкового застосування.

Дата затвердження звіту 20.02.2018 року.

Голова правління 
Кредитної спілки «Джерело»             Федорчук О.А.

Головний бухгалтер 
Кредитної спілки  «Джерело»   Калужська В.В.

 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
про фінансову звітність

 Кредитної спілки «Джерело» 
за 2017 рік

Керівництву Кредитної спілки  «Джерело»
для подання до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг         
  
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності та звітних даних Кредитної спілки 

«Джерело» (далі по тексту КС «Джерело», кредитна спілка), (код ЄДРПОУ 
20525207) , що знаходиться за адресою:  69006,  м. Запоріжжя, пр. Металургів, 
буд.30 .

Фінансова звітність, що підлягала аудиту: 
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017р.;
- Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік;
- Звіт про власний капітал за 2017 р.;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік, включаючи стислий 

виклад значущих облікових політик.
  На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно 

в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан КС «Джерело»   на 31 грудня 2017 
року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною 
датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ( МСФЗ).  

Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). 

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми 
є незалежними по відношенню до кредитної спілки згідно з Кодексом етики 
професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 
( Кодекс РСМЕБ) та етичними вимогами застосовними в Україні до нашого 
аудиту фінансової звітності, а також ми виконали інші обов`язки з етики 
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки. 

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – питання, які, на професійне судження аудитора, 

були значущими під час аудиту фінансової  звітності поточного періоду.
Ми визначили, що немає  ключових питань аудиту, інформацію щодо яких 

слід надати в нашому звіті.

Інформація щодо річних звітних даних
Управлінський персонал КС «Джерело»    несе відповідальність за іншу 

інформацію. Інша інформація складається  із річних звітних даних, які 
містяться окремо від фінансових звітів, які пройшли аудит, і які включено до 
річних звітів кредитних спілок, а саме:

Форми звітних даних за 2017 р. у складі: 
- загальна інформація про Кредитну спілку; 
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- звітні дані про фінансову діяльність Кредитної спілки; 
- звітні дані про склад активів та пасивів Кредитної спілки; 
-звітні дані про доходи та витрати Кредитної спілки; 
- розрахунок необхідної суми резерву покриття витрат від неповернених 

кредитів Кредитної спілки; 
- звітні дані про кредитну діяльність Кредитної спілки; 
-звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб; 
- звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки. 
-звітні дані про стан виконання зобов’язань за внесками (вкладами) на 

депозитні рахунки.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію 
та ми не робимо висновок з будь - яким рівнем впевненості  щодо цієї іншої 
інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю 
є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує 
суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або 
нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація 
виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо  на основі проведеної 
нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 
інформації, ми зобов’язані  повідомити про цей факт. Ми не виявили таких 
фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які потрібно було б  включити 
до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне 
подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ  та за таку систему 
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 
відповідальність за оцінку здатності кредитної спілки продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, 
що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, 
якщо управлінський персонал або планує ліквідувати кредитну спілку чи 
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Органом управління, якого наділено найвищими повноваженнями, 
визначено Ревізійну комісію кредитної спілки, яка несе відповідальність за 
нагляд за процесом фінансового звітування кредитної спілки.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова 

звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства 
або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 
воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що 
приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім 
того, ми:

-  ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо 
аудиторські процедури у  відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські 
докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для 
нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства 
є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або 
нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються 
аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а 
не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, 
робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 
поставили б під значний сумнів можливість кредитної спілки продовжити 
безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 
суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора 
до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші 
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого 
звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити кредитну 
спілку припинити свою діяльність на безперервній основі.

-  оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності 
включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність 
операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти 
достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 
аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  Під час аудиту ми 
використовували рівень суттєвості викривлень фінансової звітності у сумі  68 
тис.грн.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 
твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та 
повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано 
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 
застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Основні відомості про КС «Джерело»:

Повна назва Кредитна спілка "Джерело" 
Код ЄДРПОУ 20525207
№ свідоцтва про державну 
реєстрацію (перереєстрацію) та 
дата його видачі

серія А00 № 195382 від 25.01.1996 р.

Орган, який видав свідоцтво Виконавчий комітет Запорізької міської Ради
№ довідки про включення до 
єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій 
України

АА № 657657 від 23.05.2012р.

Орган, який видав довідку
Головне управління статистики державного 
комітету статистики України у Запорізькій 
області 

Місцезнаходження 69006,  м. Запоріжжя, Дніпровський р-н, пр. 
Металургів, буд.30

Телефон (0612) 289-18-86
Телетайп, телекс немає
Організаційно-правова форма Кредитна спілка
Розрахунковий рахунок 26504095301
МФО 313582
Банк АТ «МетаБанк » в м. Запоріжжя
Основні види діяльності Інші види кредитування
№ свідоцтва про реєстрацію 
фінансової установи та дата його 
видачі

КС № 540 від 26.10.2004 р.

Орган, який видав свідоцтво Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України

Ліцензія на надання коштів у 
позику, в тому числі і на умовах 
фінансового кредиту

Дата та номер запису про видачу, строк дії: 
розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.10.17 
р. №4019, з 19.10.2017р. - безстрокова

№ ліцензії і номер рішення про 
діяльність КС «Джерело»  по 
залученню внесків (вкладів) 
членів КС «Джерело»  на 
депозитні рахунки

немає  

Орган, який прийняв рішення і 
видав ліцензію -

Назва об’єднаної КС «Джерело» -
Кількість робітників станом на 
31.12.2017р. 5 чол.

Голова правління КС «Джерело» 

Федорчук Оксана Анатоліївна
Свідоцтво про складання екзамену на 
відповідність знань професійним вимогам за 
програмою підвищення кваліфікації  керівників 
кредитних спілок Рег. №48 від 20.05.2017р.
 Строк дії: з 20.05.2017р. до 20.05.2020р.

Головний бухгалтер КС 
«Джерело» 

Калужська Вікторія Вікторівна
Свідоцтво про складання екзамену за 
програмою підвищення кваліфікації головних 
бухгалтерів  КС «Джерело» 
№БКС-25/15 від 12.06.2015р. 
Строк дії:з 12.06.2015р. до 12.06.2018р.

Статут КС «Джерело» (нова редакція) затверджений рішенням загальних 
зборів Кредитної спілки (Протокол від 29.11.2016р.). Реєстрація Статуту 
проведена Державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг 
Запорізької міської ради   №11031050023000260  від 05.12.2016 року. Кількість 
засновників, які прийняли участь в затверджені Статуту17 осіб. 

Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності  з вимогами та 

положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших 
законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних 
стандартів аудиту (МСА видання 2015року)  в якості національних.  Аудитором 
зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум 
та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності 
застосування принципів обліку Концептуальним основам фінансової звітності, 
прийнятій обліковій політиці.

Аудитор при перевірці керувався Законодавством України в сфері 
господарської діяльності: Законами України «Про кредитні спілки»; «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; «Про захист прав 
споживачів»; «Про споживче кредитування»; «Про аудиторську діяльність», 
Міжнародних стандартів фінансової звітності;   Міжнародних стандартів 
аудиту, а також наступними нормативними документами:  «Порядок складання 
та подання звітності кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», затверджений 
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України від 25 грудня 2003 р. N 177 зі змінами та доповненнями, «Положення 
про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитної спілки та об’єднаної 
кредитної спілки», затверджене розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 р. N7 зі змінами 
та доповненнями, «Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського 
обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою», «Методичні 
рекомендації щодо  аудиторських звітів, що подаються до Національної  
комісії, що здійснює  державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ 
за 2017 рік», затверджені розпорядженням Нацкомфінпослуг від 01.02.2018р. 
№142.

Основою подання фінансової звітності КС «Джерело» є чинні Міжнародні 
стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку (МСБО), які кредитна спілка застосовує  з 2014 року. 

Кредитна спілка визнала Концептуальну основу фінансової звітності, 
яка ґрунтується на чинних Міжнародних стандартах фінансової звітності 
та затвердила Наказом №1/01 від 01.01.2015р. про облікову політику КС 
«Джерело». 

Фінансова звітність була складена за формами, встановленими 
Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 1, 
затверджених наказом МФУ від 07.02.2013р. №73.  
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Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів 
обліку за історичною собівартістю, за винятком оцінки за справедливою 
вартістю основних засобів, дебіторської заборгованості та інших фінансових 
активів з віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків .

Принципи облікової політики, які були використані при підготовці 
зазначеної фінансової звітності були розкриті в Примітках до фінансової 
звітності. Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались 
по відношенню до всіх періодів, які надані в звітності. 

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності 
була складена на основі бухгалтерських записів згідно українського 
законодавства з внесенням відповідних корегувань шляхом трансформації 
в бухгалтерському обліку - проведенням перекласифікації статей з метою 
достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ.

Інформація щодо змісту статей балансу, питома вага яких становить 5% і 
більше

Станом на 31.12.2017року в складі Балансу Кредитної спілки враховані такі 
активи питома вага яких складає 5% і більше: 

- Довгострокова дебіторська заборгованість (за  історичною вартістю). - 
2730 тис.грн.

- Гроші на рахунках в банках – 677 тис.грн.
- Резервний капітал – 594 тис.грн.
- Нерозподілений прибуток – 2782 тис.грн.

Розкриття інформації про власний капітал
В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо 

свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про правильність відображення та 
розкриття інформації щодо власного капіталу, згідно вимог Концептуальної 
основи фінансової звітності та Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
На нашу думку, спілка в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги 
щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності 
станом на 31.12.2017 р. та вірно відобразила розмір власного капіталу у 
фінансовій звітності.

 Власний капітал КС «Джерело» складається із:
- резервного капіталу            –   594 тис. грн.;
- нерозподіленого прибутку – 2782 тис. грн.

Суми пайових внесків на поворотній основі перекласификовані до складу 
фінансових зобов’язань, що відповідає тлумаченню КТМФЗ 2 «Частки 
учасників кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти» та 
відповідно до параграфу 16А МСБО 32.

В звітному році здійснено формування резервного капіталу за рахунок  
доходу  в сумі 17 тис. грн.  Станом на 31.12.2017р. резервний капітал  
становить 594 тис. грн. 

За наслідками фінансово-господарської діяльності станом на 31.12.2017 
року нерозподілений прибуток спілки зменшився в порівнянні з минулим роком 
на 14 тис. грн.  і складає 2782 тис. грн. внаслідок отримання чистого прибутку 
3 тис.грн. та відрахування до резервного капіталу 17 тис.грн.

Відображення в звітності власного капіталу відповідає Концептуальній 
основі фінансової звітності та МСФЗ.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал  в повній мірі 
відповідає вимогам чинного законодавства України.

Розкриття інформації за видами активів
На нашу думку, у фінансовій звітності КС «Джерело» достовірно і у повній 

мірі розкрита  інформація  за видами активів.
Надана інформація по необоротним та оборотним активам в усіх суттєвих 

аспектах  розкрита у відповідності до встановлених нормативів, зокрема 
МСФЗ.

Вартість активів кредитної спілки, що відображена у фінансових звітах 
станом на 31.12.2017 року складає  3413 тис. грн.

Облік дебіторської заборгованості КС «Джерело» здійснює відповідно до 
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття», МСБО 32 «Фінансові інструменти: 
подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». На базі 
даних стандартів було проведено узагальнення інформації щодо дебіторської 
заборгованості та розкриті основні позиції.

Довгострокова дебіторська заборгованість за кредитами зі строком 
погашення понад 12 місяців  станом  на 31.12.2017 р.  складає  - 2730 тис. грн.   
(за  справедливою вартістю). Поточна дебіторська заборгованість по чистій 
вартості реалізації на 31.12.2017 р.  складає  - 6 тис. грн. (за послуги) .  

Резерв сумнівних боргів розраховується за методом класифікації 
дебіторської заборгованості із застосуванням коефіцієнта сумнівності для 
кожної групи боржників згідно облікової політики КС «Джерело». Станом на 
31.12.2017 року сумнівна та безнадійна заборгованість відсутня. 

Облік здійснення безготівкових розрахунків здійснюється підприємством 
відповідно до вимог Інструкції «Про безготівкові розрахунки в національній 
валюті в Україні», затвердженою Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 
№ 22.

Грошові кошти на рахунках в банках станом на 31.12.2017 р. складають 
677 тис. грн.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в 
фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог 
чинного законодавства України.

Розкриття інформації про зобов’язання
На наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які 

дозволяють зробити висновок про достатню належність і відображення та 
розкриття інформації щодо зобов’язань.

Станом на 31.12.2017 року інші довгострокові зобов`язання складають 
28 тис. грн.(обов’язкові (зворотні) внески  пайового типу). Зворотні внески 
членів КС «Джерело»  в його капітал згідно правовим статусом, визначеним 
національним законодавством, є інструментами з правом дострокового 
погашення відповідно до МСФЗ. Тобто це фінансові інструменти, які надають 
право членам КС «Джерело»  повернути свої зворотні внески в капітал КС 
«Джерело»  шляхом отримання грошових коштів або переведення в інший 
фінансовий актив на підставі письмової заяви особи при виході з КС «Джерело»  
та/або без припинення членства в спілці. Відповідно до параграфу 16А МСБО 
32 зазначені суми відносяться до складу зобов’язань. 

Визнання, облік та оцінка поточних зобов’язань здійснювались відповідно до 
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття», МСБО 32 «Фінансові інструменти: 
розкриття та подання», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», 
МСБО 19 «Виплати працівникам», які визначали умови визнання, оцінки та 
згортання цих зобов’язань.

Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2017 р. відсутня
Поточні забезпечення (резерв відпусток)  розраховані в сумі 9 тис. грн.
На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань  подано 

в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог 
чинного законодавства України.

Кредитна діяльність
 Станом на 31 грудня 2017 року кількість членів КС «Джерело»  складає 

- 20 чол.
Вступні внески членів спілки  згідно Протоколу № 2 від 13.08.2004р. 

установлені в розмірі 25% від мінімальної заробітної плати  і станом на 31 
грудня 2017 р. складають – 9277 грн. 

Обов’язкові внески пайового типу установлені з 13.08.2004р. в розмірі 50% 
від мінімальної заробітної плати  і станом на 31 грудня 2017 р. складають – 
27709 грн.

Форми звітності КС «Джерело», які подаються до Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджені 
розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 р. № 177, заповнені на підставі 
даних бухгалтерського обліку за 2017 рік.

У першому розділі звіту «Звітні дані про фінансову діяльність Кредитної 
спілки» представлена інформація про надання та повернення кредитів.

Сума кредитів, наданих членам КС «Джерело»  (грн.):

Кредитна діяльність
Залишок 

на початок 
звітного 
періоду

Видано 
за звітний 

період 
(зараховано 

відсотків)
 

Сплачено 
за звітний 

період 
(погашено 
відсотків)

Залишок 
на кінець 
звітного 
періоду

Сума кредитів, наданих 
членам кредитної спілки  
в т.ч.:

2847554 200000 317554 2730000

З терміном погашення від 3 
до 12 місяців 1667 = 1667 =

З терміном погашення  
понад 12 місяців 2845887 200000 315887 2730000

Розрахунки за відсотки 
за кредитами членам 
кредитної спілки

5475 13799 19189 83

Із суми наданих кредитів заборгованість за простроченими та 
неповерненими кредитами на кінець року  відсутня (додаток 5).

Усього за звітний період надано 2 кредити на суму  200 тис. грн.  
Заборгованість за кредитами на кінець звітного періоду – 10 на суму 2730 тис. 
грн. 

 Кредити членам КС «Джерело»  більше 10% капіталу станом на 
31.12.2017р. складають в кількості – 3  на суму 1780 тис. грн. 

Заборгованість за безнадійними кредитами станом на 31.12.2017р. 
відсутня.

Згідно із  розробленим в КС «Джерело»  Положенням «Про фінансові 
послуги КС «Джерело» затвердженим рішенням спостережної ради (протокол 
від 08.09.2017р. ), кредитом наданим члену кредитної спілки є грошові кошти, 
надані кредитною спілкою члену кредитної спілки (позичальникові) у готівковій 
або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, встановлених 
кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати 
процентів у визначені кредитним договором строки.

Інформація про рух фінансових інвестицій (грн.):

Залишок 
на початок 

звітного 
періоду

Розміщено 
за звітний 

період

Повернуто 
за звітний 

період

Залишок 
на кінець 
звітного 
періоду

Загальна сума фінансових 
інвестицій, в тому числі: 543700 5985450 5858730 670420

грошові кошти на 
депозитних рахунках у 
банку

543700 5985450 5858730 670420

Розрахунки за 
нарахованими доходами 
від здійснення фінансових 
інвестицій

= 84519 84519 =

Внески  на депозитні рахунки членів КС «Джерело»  не здійснювались.

Інформація про рух капіталу КС «Джерело» .(грн.):

Залишок 
на початок 

звітного 
періоду

Внесено 
за звітний 

період

Повернуто 
за звітний 

період

Залишок 
на кінець 
звітного 
періоду

Пайовий капітал у тому 
числі: 28119 = 410 27709

обов’язкові пайові внески 28119 = 410 27709
Резервний капітал у тому 
числі: 577608 17420 = 595028

резервний капітал 
сформований за рахунок 
вступних внесків

9277 = = 9277

резервний капітал 
сформований за рахунок 
доходу

568331 17420 = 585751

Додатковий капітал у тому 
числі: 2779181 = = 2779181

благодійні внески фізичних 
та юридичних осіб 2779181 = = 2779181

Нерозподілений дохід, у 
тому числі розподілений 
(погашені збитки)

11945 8019 17420 2544

На формування резервного 
капіталу Х Х 17420 Х
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Згідно «Звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки» (додаток 
4) КС «Джерело» за  результатом діяльності у 2017 році отримано  прибуток, 
розрахований касовим методом, в розмірі 8019 грн.  У звітному періоді 
формування резервного капіталу за рахунок прибутку  складає 17420 грн. 

Величина резервного капіталу формується до моменту досягнення ним не 
менше як 15 % від суми активів, зважених на ризик КС «Джерело» . Резервний 
капітал у КС «Джерело»   на 31.12.17 р. становить 20,73% від суми активів, 
зважених на ризик.  

Цільове фінансування та цільові надходження  в КС «Джерело» (грн.):

.
Залишок 

на початок 
звітного 
періоду

Розміщено 
за звітний 

період

Повернуто 
за звітний 

період

Залишок 
на кінець 
звітного 
періоду

Загальна сума джерел 
цільового фінансування та 
цільового надходження, в 
тому числі:

3031 7976 2316 8691

забезпечення майбутніх 
витрат і платежів 3031 7976 2316 8691

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку(збитку)
Визнання доходів в бухгалтерському обліку КС «Джерело» здійснюється з 

використанням методу нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно 
оцінені, що відповідає вимогам МСБО 18 «Дохід».

КС «Джерело»  достовірно розподіляє за елементами та ознаками доходи 
та витрати на рахунках бухгалтерського обліку. Визнання доходів та витрат в 
фінансовій звітності Спілки здійснюється з використанням методу нарахування 
всіх доходів та витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає 
Концептуальній основі фінансової звітності та МСФЗ.

КС «Джерело» за 2017 рік отримала дохід в сумі   99 тис.грн :
- 14 тис.грн. - інші операційні доходи (нараховані проценти за кредитами, 

наданими членам КС «Джерело») ;
- 85 тис.грн. – інші фінансові доходи (відсотки по  депозитним рахункам в 

банках).

Адміністративні витрати за 2017 рік склали 96 тис. грн. (в т.ч. витрати на 
заробітну плату –   47 тис.грн., відрахування на соціальні заходи – 9 тис.грн., 
оренда приміщення – 15 тис.грн.,  та ін.);

Таким чином, за наслідками 2017 року КС «Джерело»  отримала прибуток 
у сумі  3 тис.грн.,  який визначено у відповідності до Концептуальної основи 
фінансової звітності та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

На думку аудитора, розкриття інформації про доходи, витрати та 
фінансовий результат  подано в фінансовій звітності достовірно та повно 
відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. 

Інші питання
На наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які 

дозволяють зробити висновок про дотримання КС «Джерело» наступних вимог 
законодавчих актів:

- Кредитна спілка своєчасно повідомляє Нацкомфінпослуг про всі зміни, 
дані про які додавалися до заяви про отриманні ліцензії. Спілка не має 
відокремлених структурних підрозділів; 

- Кредитна спілка має власний сайт, на якому розміщені внутрішні правила 
надання фінансових послуг та актуальна інформація відповідно до ст. 12 та 
12` Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» від 12.07.01 р. № 2664-14 зі змінами. Кредитна спілка 
дотримується внутрішніх правил і положень, перелік та вимоги до яких 
визначено Переліком № 116. Укладення договорів з надання фінансових 
послуг відбувається виключно відповідно до таких правил, про що робляться 
посилання за текстом договору;

- Кредитна спілка виконує вимоги пункту 41 Ліцензійних умов №913, якими 
встановлено, що фінансова установа не має права укладати договори щодо 
надання фінансових послуг, зобов’язання за якими визначені як грошовий 
еквівалент в іноземній валюті;

- Кредитна спілка виконує укладені нею договори з надання фінансових 
послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів 
дотримується вимог, визначених книгою п’ятою ЦКУ, статтею 6 Закону про 
фінансові послуги, частиною сьомою статті 10 Закону про Кредитні спілки;

- Станом на 31.12.2017р. Кредитною спілкою не проведено технічне 
обстеження приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів, щодо 
доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп; 

- Кредитна спілка дотримує вимоги ст.10 Закону про фінансові послуги 
щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів;

- Кредитною спілкою забезпечено зберігання грошових коштів і документів 
та наявність необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання 
грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), та 
дотримання законодавства щодо готівкових розрахунків, встановлених 
Постановою НБУ №637 та Постановою №210;

- Кредитна спілка має облікову та реєструючу системи (програмне 
забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які відповідають 
вимогам, установленим Вимогами №4122, і передбачають ведення обліку 
операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до 
Нацкомфінпослуг;

- Кредитна спілка не проводить господарську діяльність з надання 
фінансових послуг у частині залучення фінансових активів від фізичних осіб 
із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Кредитна спілка також не 
має залучених коштів, інших ніж внески (вклади) членів кредитної спілки на 
депозитні рахунки, в тому числі, залучених від юридичних осіб; 

- Кредитна спілка під час прийняття членів до своєї спілки дотримується 
ознаки членства, визначеної її статутом відповідно до статей 6, 7 Закону про 
Кредитні спілки;

- Кредитна спілка скликає загальні збори у строки, передбачені статутом 
кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік, з дотриманням вимог статті 
14 Закону  про Кредитні спілки;

- Кредитна спілка дотримується вимог законодавства щодо формування 
резерву сумнівних боргів та резерву забезпечення покриття втрат від 
неповернених позичок, який є резервом, що формується згідно з вимогами 
Міжнародних стандартів фінансової звітності у зв’язку із знеціненням 
(зменшенням корисності) активів внаслідок реалізації кредитного ризику;

- Кредитна спілка розкриває інформацію щодо активних операцій, не 
пов’язаних з її фінансовою діяльністю;

- Кредитна спілка здійснює виключний вид діяльності - кредитування 
фізичних осіб за рахунок власних коштів, що відповідає вимогам Ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, 
затверджених Постановою КМУ від 07.12.2016 року № 913, та Положення про 
встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання 
певних видів фінансових послуг N 1515, затвердженого Розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 8 липня 
2004 року. Діяльність здійснюється на основі діючої ліцензії.

Довідка
про дотримання фінансових нормативів КС «Джерело»

  на 31.12.2017р

Номер 
пункту 
полож.

Назва
Фактичне 
значення 

%%

Нормативне 
значення 

%%
 Група нормативів Група 1 Х

2.2.1. Достатність капіталу Зобов’язання 
відсутні 10%

2.2.2. Коефіцієнт платіжоспроможності 118,62 8%
2.2.3. Резервний капітал 20,73 15%

2.2.4. Мінімальний нормативний резервний 
капітал 0 3%

3.1. Проблемні кредити до кредитів 0 8%
3.2.1. Максимальний кредит 18,95 20%
3.2.2. Максим. залишок кредиту 16,04 25%
3.2.3. Великі ризики 65,2 80%
3.2.4. Кошти від юросіб 0 50%
3.2.5. Забов'язання перед членом КС 0 10%
3.2.6. Забов'язання перед 3-ми особами 0 100%
3.3.1. Прибутковість 102,25 100%
3.3.2. Збитки Збитку немає  
4.1.1. Миттєва ліквідність  10.0

4.2.1. Короткострокова ліквідність Зобов’язання 
відсутні 100%

Кредитна спілка «Джерело» на 31 грудня 2017 р.  ліквідна та 
платоспроможна, має досить стійкий фінансовий стан.

Основні відомості про аудиторську фірму

Назва аудиторської фірми Приватне підприємство «Аудиторська 
фірма «Синтез – Аудит – Фiнанс»

Ідентифікаційний код юридичної особи 23877071

Місцезнаходження юридичної особи 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-
Данченка, будинок 60, квартира 4

Номер, дата видачі свідоцтва про 
державну реєстрацію.

Виписка з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серії ААБ № 474088, номер 
запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців  № 1 103 145 0000 030872 
вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим 
комітетом Запорізької міської ради.  

Номер, дата видачі свідоцтва про 
внесення до Реєстру суб’єктів, які 
можуть здійснювати Аудиторську 
діяльність 

№ 1372, видане рішенням Аудиторської 
палати України № 98 від 26.01.2001 р., 
подовженого рішенням Аудиторської 
палати України 26 листопада 2015 року 
№ 317/4, дійсне до 26.11.2020 року. 

Номер, дата видачі свідоцтва про 
включення до реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ

№ 0065, видане розпорядженням 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг № 3220 
від 17 вересня 2013 року, подовжене 
Розпорядженням Нацкомфінпослуг 
від 29.12.2015р. №3506, дійсне до 
26.11.2020 р.  

Номер, дата видачі сертифіката 
аудитора Гончарової Валентини 
Георгіївни

Серія А № 000051, виданий рішенням 
АПУ від 23.12.1993 р., дійсний до 
23.12.2022 року

Телефон (061) 212-00-97; 212-05-81
Дата і номер договору на проведення 
аудиту №  142/2017  від 15.12.2017 р.

Дата початку і дата закінчення 
проведення аудиту  15.12.2017 -27.03.2018   

Генеральний директор
ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»                                В.Г.Гончарова

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів  №1372, видане рішенням Аудиторської палати 
України №98 від 26 січня 2001 року, подовжене рішенням 
Аудиторської палати України №317/4 від 26 листопада 2015 
року, дійсне до 26.11.2020 року.
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ № 0065, виданого розпорядженням 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг № 3220 від 17 вересня 2013 
року, дійсне до 26.11.2020 р.  

- сертифікат 
серії А № 
000051, виданий 
рішенням АПУ 
від 23.12.1993 
р., дійсний до 
23.12.2022р.  

Адреса: 
69091 м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, будинок 60, квартира 4 
27 березня 2018р.
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