Фінансовий звіт

Додаткових пайових внесків

Звітність про фінансово-господарську діяльність
КС “БЕБКО ФІНАНС” за 2016 рік (грн.)

Активи, разом
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Резервний капітал
Додатковий капітал
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Нерозподілений дохід (збиток)

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.

Кредити надані, в тому числі:
Членам кредитної спілки
Кредитним спілкам
Кредити з порушенням режиму сплати, в т. ч.:
Прострочені кредити
Неповерненні кредити
Безнадійні кредити
Сума фактично сформованого резерву покриття збитків
від неповернених позичок
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
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)
Неоплатні зобов’язання
Капітал кредитної спілки, в тому числі:
Пайовий капітал, в т. ч. сформований за рахунок:
Обов’язкових пайових внесків
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446440

588873

31,9 %

2689047

3020524

12,3 %

1770255

1007055

-43,1 %
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Виконання бюджету за 2016 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
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-
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-

Гладишев В.І.

ЗАПРОШЕННЯ
члену кредитної спілки
“БЕБКО ФІНАНС”
на чергові загальні збори, які відбудуться
27 травня 2017 року за адресою:
м. Херсон, Миколаївське шосе, 4 км.,
Конференц - зал.
Реєстрація з 10:30 по 11:00.
Початок зборів - об 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
2016 рік.
5. Затвердження річної звітності та результатів
діяльності кредитної спілки за звітний рік, та
заслуховування бюджету на 2017 рік.
6. Визначення та затвердження аудиторської фірми
(аудитора) для підтвердження фінансової звітності
КС «БЕБКО ФІНАНС» на 2017 рік.
7. Затвердження розподілу доходу та покриття збитків
кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС» за 2016 рік.
8. Переобрання членів Спостережної ради та Ревізійної
комісії.
9. Припинення членства у кредитній спілці у зв'язку зі
смертю осіб, а також виключення члена у зв'язку з
порушенням ним Статуту.
10. Розгляд та обговорювання поточної діяльності
кредитної спілки.

Фінансовий звіт розглянуто Спостережною радою (Протокол №4
від 08 лютого 2017 року). Фінансовий звіт розглянуто Ревізійною
комісією (Протокол № 1 від 08 лютого 2017 року).
УВАГА!!! З документами пов'язаними із порядком
З повним текстом фінансової звітності та звітних даних,
достовірність яких підтверджена Товариством з обмеженою денним можливо ознайомитися з 28 квітня 2017 року з 10.00
відповідальністю «Аудиторською фірмою «Аудит - стандарт» 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 адресовані
Спостережній раді до 12 травня 2017 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
Для здійснення, покладених Статутом на Спостережну
Раду функцій, використовувались засідання членів Ради, а
також робочі контакти Голови та інших членів Ради з членами
Правління та відповідними посадовими особами, як приклад з
аудитором служби внутрішнього аудиту, з відповідальної
особою за проведення фінансового моніторингу у кредитній
спілці.
Згідно цього порядку проведено ряд планових засідання, на
чотирьох з них розглянуто і прийняті рішення щодо поточних
підсумків діяльності спілки за І квартал, 6 місяців, 9 місяців та
за 2016 рік в цілому.
Спостережна Рада відзначає, що для своєчасного прийняття
нею рішень зі всіх вищезазначених питань інформація, яка
надавалась Правлінням, була повною і достовірною з
обґрунтуванням необхідності здійснення заходів та всебічним
аналізом очікуваних результатів.
У підсумковому рішенні Ради щодо результатів діяльності
спілки у 2016 році зазначено таке:
− відзначити, що за підсумками звітного року спілкою
досягнуто значного, поліпшення основних господарських і
фінансових показників і зокрема: зростання обсягів залучення
фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх
повернення; збільшення кредитного портфелю шляхом
надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового
кредиту
− схвалити дії і заходи, проведенні Правлінням та Кредитним
комітетом спілки протягом звітного року, по забезпеченню
обсягів реалізації надання фінансових послуг у 2016 році. Рада
оцінює фінансовий стан спілки за підсумками 2016 р, як,
стабільний і такий, що не несе в собі ніяких ознак
неплатоспроможності.
Голова Спостережної ради
Бебко І.Я.
Звіт правління

Правління є виконавчим органом кредитної спілки,
який здійснює керівництво поточною діяльністю спілки.
Правління є підзвітним Загальним зборам членів кредитної
спілки і Спостережній раді та організовує виконання цих
рішень.
У своїй діяльності орган Правління керується
законодавством України, Статутом, Положенням про
правління, внутрішніми положеннями спілки.
Минулий рік був складним для ведення фінансово господарської діяльності спілки.
Не дивлячись на фінансову та політичну нестабільність в
країні, яка в 2016 році виявилася стрімким падінням
економіки, політичними і військовими конфліктами на
території України, банкрутством безлічі банків, робота
спілки, правління і в цілому колективу «БЕБКО ФІНАНС»
була спрямована на забезпечення стабільної роботи, надання
фінансових послуг належної якості та в необхідних обсягах,
розвиток надання послуг, створення необхідних умов праці і
зайнятості його працівників.
Також протягом звітного року Правління вживало різні
заходи по оптимізації витрат та підтримці фінансової
стабільності, розвитку комерційної діяльності та забезпечення
її рентабельності, запровадження заходів, спрямованих на
отримання позитивного фінансового результату.
Завданням 2017 рік залишається активне просування
фінансових послуг спілки та реалізації поставлених планів та
завдань, вирішення питань фінансування розвитку майбутніх
проектів.
Голова Правління
Гладишев В.І.
Звіт Кредитного комітету
2016 рік для членів Кредитного комітету , як і для всіх
членів спілки, став роком наполегливої праці для розвитку
«БЕБКО ФІНАНС» Аналізуючи і підсумовуючи фінансові
показники, переконуємося у тому, що їх ріст та фінансова
стабільність Спілки є показником правильності вибраної
стратегії. У 2016 році кредитна політика нашої Спілки
відзначалася своєю виваженістю та збалансованістю. На
кінець 2016 року кредитний портфель становив 19 450 151,69
грн.
За 2016 рік члени Кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС»
скористалися кредитами на загальну суму 21 934 846,47 грн.,
середній розмір наданого кредиту становив 250 000,00 грн.
Приймаючи рішення про видачу кожного кредиту,
кредитний комітет ретельно вивчав і враховував можливості
кожного позичальника, брав до уваги не тільки зміни у
структурі доходів, рівні їх стабільності та платоспроможності,

а також такі позитивні фактори, як особисті якості
позичальника, джерела доходів, попередня кредитна історія,
надійність забезпечення кредиту.
На
кожному
засіданні
кредитного
комітету
розглядалися всі без виключення заяви членів Кредитної
спілки «БЕБКО ФІНАНС» та
приймалися обґрунтовані
виважені рішення. Кредитний портфель за структурою у нас
достатньо диверсифікований, як за процентною ставкою, так і
за цільовим призначенням.
Всі працівники Кредитної спілки «БЕБКО ФІНАНС»
крім своїх прямих обов’язків щоденно
здійснюють
моніторинг наданих кредитів, наполегливо працюють з
боржниками і регулярно звітують кредитному комітету.
Професійно і ретельно виконують свою роботу інші
спеціалісти кредитної спілки.
Протягом 2016 року мали місце випадки порушення
строків повернення кредиту деякими членами Спілки, тому
доводилося нагадувати їм про необхідність дотримання
строків
повернення кредиту обумовлених кредитним
договором. Разом з тим, ми завжди готові допомогти нашим
позичальникам, у яких виникли тимчасові фінансові
труднощі: це можливість подовження терміну дії кредитного
договору, розгляд і задоволення заяв про незастосування
нарахування штрафних санкцій за порушення умов договору
при наявності на те вагомих причин (хвороба, стихійне лихо
та інше). Такими діями ми відчутно полегшуємо нашим
позичальникам виплату боргу.
Активна робота Кредитного комітету - це перш за все
стабільна робота спілки, гарантія повернення депозитних
вкладів, а також є основою і запорукою успішного поступу.
Голова Кредитного комітету
Орлик І.А
Звіт та висновок Ревізійної комісії
За результатами фінансово-господарської діяльності
в 2016 році проведена документальна ревізія.
В процесі проведення зосереджено увагу на:
− дотримання спілкою вимог Статутів та законодавства;
− стан і достовірність бухгалтерського обліку та звітності і
його відповідність діючим Стандартам;
− ефективність використання фінансових ресурсів.
За результатами ревізії складено Акт, з висновками якого
ознайомлені Спостережна рада та Правління спілки.
Ревізійна комісія стверджує відповідність діяльності
спілки вимогам його Статуту та законодавства України,
достовірність фінансової звітності, достатній рівень
фінансової стійкості і платоспроможності.
Голова Ревізійної комісії
Стовбовенко О.М.

