Примітка 50 Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про власний
капітал
У Звіті про власний капітал кредитна спілка відображає рух власного капіталу в розрізі
складових капіталу, визнаного відповідно до МСФЗ.
По рядку 4005 в графах 3-10 відображено вплив зміни облікової політики кредитної спілки у
зв’язку з переходом на МСФЗ.
По графі 3:
В рядку 4240 відображаються внесені членами кредитної спілки внески до пайового капіталу, які
можуть бути повернені тільки при припиненні членства. В рядку 4275 відображаються внески,
повернені особам, які припинили членство в кредитній спілці, або визнані до повернення та
переведені до складу зобов’язань кредитної спілки.
По графі 5:
Кредитна спілка не має додаткового капіталу.
По графі 6:
В рядку 4210 зазначається сума відрахувань до резервного капіталу за рішеннями органів
управління, зокрема, за рішенням спостережної ради 570 грн. За рішенням загальних зборів 212
грн..
В рядку 4240 відображаються внески членів в резервний капітал відповідно до Статуту кредитної
спілки та внутрішніх положень.
В рядку 4290 відображається використання резервного капіталу на покриття збитків у порядку,
визначеному загальними зборами кредитної спілки у відповідності до чинного законодавства за
рішенням спостережної ради кредитної спілки.
По графі 7
У рядку 4100 відображено фінансовий результат діяльності, визначений у відповідності до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
В рядку 4210 відображено відрахування до резервного капіталу.
Графи 4, 8 та 9 кредитною спілкою не заповнюються.
Розрахунок нормативів достатності капіталу та платоспроможності

2.2.1. Достатність капіталу

Капітал кредитної спілки не може бути меншим, ніж 10 відсотків
від суми її загальних зобов'язань. Контроль за дотриманням цього
нормативу здійснюється щоденно на початок робочого дня. На
дату звітності фактичне значення нормативу становить 129,4 %

2.2.2. Коефіцієнт платоспроможності

Коефіцієнт платоспроможності визначається як співвідношення
регулятивного капіталу (власних коштів) кредитної спілки до
сумарних активів, зважених за ступенем ризику та суми залишку
зобов'язань членів кредитної спілки перед третіми особами, за
якими кредитна спілка виступає поручителем, зважених за
ступенем ризику. Нормативне значення не менше 7-8%. Станом
на дату звітності фактичне значення нормативу становить 12,4 %

2.2.4. Мінімальний розмір резервного
капіталу

Змінами до Розпорядження №7 від 31.12.2015, встановлена
вимога щодо мінімального розміру резервного капіталу в розмірі
3% від зобов'язань кредитної спілки, норматив треба досягти до
31.03.2016р. На дату звітності фактичне значення нормативу
складає 10,8 %

