Фінансовий звіт
Звітність про фінансово-господарську діяльність
КС “БЕБКО ФІНАНС” за 2013 рік (грн.)

Активи, разом

Початок
року

Кінець
року

Зміни
за рік,у
відсот
ках

6302493

10027675

59,1%

Кредити надані, в тому числі:
Членам кредитної спілки

6253183

10299686

64,7%

Кредитним спілкам

-

-

-

Кредити з порушенням режиму сплати, в т. ч.:

-

-

-

104145

486942

367,6%

Неповерненні кредити

-

-

-

Безнадійні кредити

-

-

-

-4155

-336581

8000,6%

Фінансові інвестиції, в тому числі:

-

-

-

Грошові кошти на депозитних рахунках в банках

-

-

-

Внески (вклади) на депозитні рахунки в
об’єднану КС

-

-

-

Внески до капіталу кооперативного банку

-

-

-

Внески до капіталу об’єднаної КС

-

-

-

Державні цінні папери

-

-

-

Внески до капіталу бюро кредитних історій

-

-

-

Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій

-

-

-

53465

64570

20,8%

-

-

-

Прострочені кредити

Сума фактично сформованого резерву покриття
збитків від неповернених позичок

Основні засоби
Капітальні інвестиції
Зобов’язання кредитної спілки, в т.ч.:
Внески(вклади) членів на депозитні рахунки
Інші платні зобов’язання (кредити КС,
кредити банків, кредити ОКС,
кошти залучені від інших осіб)

-

-

-

5234975

9461761

80,7%

-

-

-

Неоплатні зобов’язання

171125

447405

161,4%

Капітал кредитної спілки, в тому числі:

1600784

1160375

-27,5%

Пайовий капітал, в т. ч. сформований за рахунок: 1116220

517750

-53,6%

3720

5250

41,1%

Додаткових пайових внесків

1112500

512500

-53,9%

Резервний капітал

190209

401202

110,9%

Додатковий капітал

50000

50000

0%

Нерозподілений дохід (збиток)

244355

191423

-21,7%

Обов’язкових пайових внесків

Виконання бюджету за 2013 рік (грн.)
План
Доходна частина:
Проценти за кредитами
Проценти від фінансових інвестицій
Інші доходи
Доходи разом
Витратна частина (кошторис)
Витрати,пов’язані із залученням коштів, в т.ч:
Нараховані проценти за внесками(вкладами) на
депозитні рахунки членів КС
Нараховані проценти за зобов’язаннями перед
юридичними особами
Загальна сума операційних витрат, в тому числі:
Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів)
членів КС на депозитних рахунках
Витрати на нарахування заробітної плати та
обов'язкових платежів
Iншi операційні витрати, у тому числі:
на благодійну діяльність
Витрати на формування спільних фінансових фондів
асоціацій
Податок на прибуток нарахований
Iншi витрати
Загальна сума операційних витрат
Витрати на формування РЗПВ
Витрати на списання несплачених процентів за
кредитами
Усього витрат
Фінансовий результат
Розподіл доходу , у тому числі:
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід (збиток)

Голова правління

Факт

3600000
13000
3613000

3466670
12747
3479417

-

-

1850000

1820173

-

-

-

-

200000
-

174307
-

900000
1100000
350000

872084
1046391
345042

3300000
313000

3211606
267811

60000
253000

76388
191423

Геращенко О.В.

Фінансовий звіт розглянуто Спостережною радою (Протокол №12
від 07 лютого 2014 року). Фінансовий звіт розглянуто Ревізійною
комісією (Протокол № 1 від 07 лютого 2014 року).
З повним текстом фінансової звітності та звітних даних,
достовірність яких підтверджена Приватним підприємством
«Аудиторською фірмою «АУДИТ - ОПТІМ» можна ознайомитись в
приміщенні кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС» за адресою:
м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 48

УВАГА!!! Всіх членів кредитної спілки, що змінили
своє місце проживання, паспортні дані, місце роботи
або номер телефону,
просимо повідомити кредитну спілку.

ЗАПРОШЕННЯ
члену кредитної спілки
“БЕБКО ФІНАНС”
на чергові загальні збори, які відбудуться
20 травня 2014 року за адресою:
м. Херсон, Миколаївське шосе, 4 км.,
Конференц - зал.
Реєстрація з 10:30 по 11:00.
Початок зборів - о 11:00
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження порядку денного.
2. Заслуховування та затвердження звітів Спостережної
ради, Кредитного комітету, Правління кредитної
спілки.
3. Заслуховування і затвердження звіту та висновку
Ревізійної комісії.
4. Заслуховування аудиторського висновку, яким
підтверджена річна звітність кредитної спілки за
2013рік.
5. Затвердження річної звітності та результатів
діяльності кредитної спілки за звітний рік, та
заслуховування бюджету на 2014 рік.
6. Визначення та затвердження аудиторської фірми для
підтвердження фінансової звітності КС «БЕБКО
ФІНАНС» на 2014 р.
7. Розподіл прибутку за підсумками 2013 р.
8. Внесення змін до Статуту КС”БЕБКО ФІНАНС”.
9. Переобрання членів Спостережної ради та Ревізійної
комісії.
10. Внесення змін до Положення про кредитний комітет,
шляхом затвердження цього Положення у новій
редакції.
11. Надання згоди на укладення договорів про надання
послуг (робіт) кредитній спілці членами органів
управління кредитної спілки.
12. Припинення членства у кредитній спілці у зв'язку зі
смертю осіб, а також виключення члена у зв'язку з
порушенням ним Статуту.
13. Розгляд та обговорювання поточної діяльності
кредитної спілки.
УВАГА!!! З документами пов'язаними із порядком денним
можливо ознайомитися з 21 квітня 2014 року з 10.00 до 12.00 в
приміщенні кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС» за адресою:
м. Херсон, проспект Ушакова буд. 48. Пропозиції та
зауваження з питань порядку денного загальних зборів членів
кредитної спілки приймаються у письмовій формі до
спостережної ради до 05 травня 2014 року в приміщенні
кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС» за адресою: м. Херсон,
проспект Ушакова, буд. 48. Довідки за тел. (0552) 425-125
Спостережна рада КС «БЕБКО ФІНАНС»

На Загальних зборах при реєстрації
мати при собі
ОБОВ’ЯЗКОВО ПАСПОРТ!

Звіт Спостережної ради.
Спостережна рада це найбільш відповідальний орган
контролю за діяльністю кредитної спілки та гарант стабільності її
роботи. Вже чотири роки спостережна рада робить усе для того,
щоб члени нашої кредитної спілки відчули, що “БЕБКО ФІНАНС”
є найбільш динамічною та відповідальною спілкою порівняно з
іншими фінансовими установами.
2013 рік приніс спілці та її членам стабільне зростання.
Усі роки існування незалежно від ситуації в країні наша спілка
своєю працею доводить, що стабільністю будь-якої установи
керують люди. І це є, насамперед, підтвердженням зваженої
політики спостережної ради. Керівництво спілки прагне кращого
для всіх членів спілки і робить усе для їх фінансового зростання.
Членами спілки на кінець 2013 року є 525 осіб і майже кожного
дня ця кількість зростає.
Спостережна рада вчасно та регулярно проводила свої
засідання протягом року для розгляду усіх питань, пов’язаних з
управлінням спілкою. Всі члени спостережної ради приймали
активну участь у прийнятті будь-яких рішень.
Від себе особисто висловлюю подяку всім членам нашої
кредитної спілки за довіру, хочу побажати здоров’я та любові. А
наша щоденна праця кожного року буде змінювати Ваше життя на
краще!

Голова Спостережної ради
Бебко І.Я.

Звіт Правління.
Кожен рік, завдяки економічно обґрунтованій та зваженій
політиці, кредитна спілка «БЕБКО ФІНАНС» набагато збільшила
показники порівняно з показниками минулого року.
2013 рік приніс гарні результати. Активи спілки зросли
та на кінець року дорівнювали 10027675 грн. Кредитів членам
кредитної спілки протягом року надано на суму 13303707 грн. На
протязі року кредитна спілка «БЕБКО ФІНАНС» приймала внески
(вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки і на кінець
року об’єм депозитів склав 9461761 грн., за рахунок яких ми
збільшили кредитний портфель. Резервний капітал на кінець року
становив 401202 грн. Пайовий капітал на кінець року складає
517750 грн.
Розробляючи депозитні та кредитні програми, спілка має
за ціль виявляти потреби населення та розробляти найкращі
програми, які будуть конкурентоспроможні на ринку та дозволять
нашим членам мати максимальну вигоду, як в депозитних, так і в
кредитних програмах.
Ми, в цьому році знову, орієнтуючись на потреби ринку,
впроваджували різноманітні акції направленні на підвищення
процентних ставок за депозитними програмами.

Кредитна спілка “БЕБКО ФІНАНС” з самого початку свого
Звіт і висновок Ревізійної комісії.
існування дорожить репутацією надійної фінансово-кредитної
установи, тому на першому місці у нас завжди буде порядність та
Ревізійна комісія спілки стоїть на сторожі законності
прозорість.
та економічної обґрунтованості фінансової діяльності, сприяє
Дякую всім, хто з нами, за довіру до нашої установи, бажаю досягти максимальних показників.
вам реалізації будь-яких намірів разом з “БЕБКО ФІНАНС”.
Протягом року постійно проводились засідання
ревізійної комісії, щокварталу проводилась перевірка
Голова Правління
фінансово-господарської діяльності. В 2013 році регулярно
Геращенко О.В.
проводились перевірки кредитної спілки щодо дотримання
процедури обслуговування членів кредитної спілки на рівних
умовах. Перевірка підтвердила, що умови кредитування в
кредитній спілці однакові для всіх членів. Здійснювався
контроль за усіма статтями витрат.
Звіт Кредитного комітету.
Завжди проводились перевірки касової дисципліни.
Кредитний комітет, як відповідальний орган за якість Результати перевірок позитивні – порушень не виявлено.
нашого кредитного портфелю, завжди у своїй роботі керується ЗУ Здійснено контроль за виконанням рішень спостережної ради.
Проведена комплексна аудиторська перевірка
«Про кредитні спілки», рішеннями Спостережної ради, Положенням
фінансово-господарської діяльності кредитної спілки за
про кредитний комітет та іншими нормативно-правовими актами.
За минулий рік проведено багато засідань кредитного результатами діяльності 2013 року. Річна фінансова звітність
комітету на яких розглянуто і прийнято рішення про видачу 142 та звітні дані спілки складені за чинними даними
бухгалтерського обліку у відповідності з вимогами чинного
кредитів на суму 13303707 грн.
Структура кредитного портфеля на кінець 2013 року законодавства і достовірно відображають фактичне фінансове
виглядає наступним чином: комерційні кредити – 35,28%, кредити, становище кредитної спілки.
Звітні дані, які надсилаються членам кредитної спілки,
надані на ведення селянських (фермерських) господарств – 9,51%,
кредити, надані на ведення особистих селянських господарств – відповідають дійсності.
24,36%, кредити, наданні на придбання, будівництво, ремонт та
Голова Ревізійної комісії
реконструкцію житла –22,37% від загальної кількості отриманих
Педченко В. Ю.
кредитів, на інші споживчі потреби – 8,48%. Середня відсоткова
ставка по наданих кредитах становить – 41,67 відсотка річних.
На прийняття рішення про надання кредитів впливала,
насамперед, платоспроможність позичальника та кредитна історія.
Також розглядали особисті якості позичальника, прискіпливо
перевіряли майно, яке надається під заставу. Прострочена
заборгованість за наданими кредитами на кінець року складає
486942 грн., що складає 4,73% від загального об’єму наданих
кредитів протягом року.
Усі наші позичальники, з незначним виключенням, вчасно
здійснюють платежі по кредитам, а ваша допомога по залученню
нових членів до спілки завжди була важливою складовою зростання
нашої установи.
Голова Кредитного комітету
Кушнір А.О.

