Шановний член кредитної спілки!
Представляємо Вам РІЧНИЙ ЗВІТ за 2016 рік
і запрошуємо взяти участь у чергових загальних зборах
кредитної спілки «АКТИВ», які відбудуться 18.05.2017 р. за
адресою:
Запорізька область, м. Енергодар, вул. Центральна, 4.
Порядок денний:

1.
Затвердження порядку денного загальних зборів членів КС
«АКТИВ»;
2.
Заслуховування та затвердження звітів спостережної ради,
кредитного комітету, правління КС «АКТИВ»;
3.
Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії КС
«АКТИВ»;
4.
Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна
звітність КС «АКТИВ»;
5.
Затвердження річної звітності (фінансової звітності та звітних
даних) та результатів діяльності КС «АКТИВ» за звітний рік;
6.
Про розподіл доходу та покриття збитків КС «АКТИВ»;
7.
Розгляд бюджету КС «АКТИВ» на 2017 фінансовий рік;
8.
Про виключення з членів КС «АКТИВ» осіб, які порушували статут
спілки;
9.
Про відкликання та обрання членів ревізійної комісії КС «АКТИВ»;
10.
Про делегування спостережній раді КС «АКТИВ» права визначення
аудиторської фірми КС «АКТИВ».
11.
Строк для подачі пропозицій по питаннях порядку денного загальних
зборів членів кредитної спілки до 03 травня 2017 року.
Більш детальну інформацію та повні звіти або ознайомлення з документами,
пов’язаними з порядком денним загальних зборів, можна отримати в офісі
кредитної спілки «Актив» за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул.
Центральна, 4 або у відділеннях спілки вказаних на сайті: www.ksa.com.ua
Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 11.00 годин. Початок зборів – о 11-тій
годині.

ЗВІТ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ за 2016 рік

ЗВІТ ПРАВЛІННЯ за 2016 рік

Шановні члени кредитної спілки «АКТИВ»!
Завершився черговий рік діяльності нашої з Вами спільної справи!
За цей час було проведено 170 засідань із затвердження рішень кредитного комітету
КС «АКТИВ» про надання кредитів членам кредитної спілки (було затверджено рішення про
видачу 170 кредитів).
З метою найбільш повного надання фінансових послуг членам кредитної спілки «АКТИВ» у
2016 році було проведено 16 засідань про порядок та умови надання фінансових послуг
кредитною спілкою «АКТИВ». Було впроваджено нові кредитні та депозитні продукти.
Також було проведено 63 засідання з організаційних питань та з фінансово –
господарської діяльності кредитної спілки «АКТИВ», в тому числі: 1 засідання з питання
діяльності відділень спілки; 2 засідання з питання діяльності органів управління спілки; 5
засідань щодо затвердження внутрішніх положень, інструкцій, порядків, стандартів спілки.
На протязі всього 2016 року велась постійна робота спільно з ревізійною комісією,
правлінням, кредитним комітетом та правовою службою по роботі з боржниками,
простроченою заборгованістю, аналізу кредитного портфелю, з метою повного та
своєчасного виконання спілкою зобов’язань перед своїми членами-вкладниками.
Голова спостережної ради Юрій Гулівець

Шановні спілчани! Кредитна спілка «АКТИВ» на ринку фінансових послуг вже 14 років. Основними
принципами діяльності спілки є прозорість і демократичність, ефективність діяльності та забезпечення
рівного доступу членів спілки до її послуг. Сьогодні наша спілка є фінансовою установою, яка органічно
розвивається, нарощує фінансову надійність та незалежність, і тим самим гарантує стабільність своїм
членам.
Станом на 31 грудня 2016 року у кредитній спілці «Актив» працює 4 відділення, зокрема, це –
Водянське, Великобілозерське, Михайлівське, Тимошівське та центральний офіс спілки у м. Енергодарі.
Кількість працівників кредитної спілки «Актив», що надають послуги членам спілки - 25 осіб.
Завдяки виваженій, тісній співпраці спостережної ради, правління, кредитного комітету, ми
оперативно впродовж року вирішуємо питання діяльності кредитної спілки. За 2016 рік ми збільшили
капітал спілки, покращили якість кредитного портфелю. Наша кредитна спілка сумлінно виконує
зобов’язання перед своїми членами, справно виплачує проценти за внесками (вкладами) членів кредитної
спілки на депозитні рахунки, повертає вклади та приймає нові. І все це свідчить, як про надійну роботу
спілки, так і про високу довіру наших членів. Цю довіру ми бережемо та зміцнюємо щоденною роботою
наших органів управління та працівників кредитної спілки.
Для розгляду питань діяльності кредитної спілки правління провело 26 засідань. Фінансовий стан
кредитної спілки відповідає нормативним показникам. Станом на 31 грудня 2016 року кількість членів
спілки становило 1972 особи, розмір активів -12,427 млн.грн. Стабільні позитивні результати роботи та
планомірний розвиток сприяли тому, що капітал кредитної спілки збільшився за звітний період на 11,6 %,
на кінець звітного року склав 11,298 млн. грн. А це – запорука надійності у розвитку установи.
Кредитна політика спілки, як і в попередні роки, визначалась своєю виваженістю та залишається
спрямованою на надання якісних послуг своїм спілчанам. Наша кредитна спілка продовжує відігравати
значну роль у вирішенні соціальних потреб громадян,сприянні розвитку малого та середнього бізнесу,
розвитку особистих селянських господарств.
Підсумовуючи діяльність кредитної спілки за 2016 рік, слід оцінювати нашу роботу, як роботу
надійної, стабільної фінансової установи. Це підтверджує правильність рішень органів управління та
сумлінність роботи всіх працівників.
Дякую всім за довіру до нашої установи та співпрацю.
Голова правління Ірина Гардер

ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ за 2016 рік
За 2016 рік ревізійною комісією проведено:12 засідань, 2 камеральні перевірки, надіслано 2
запити про надання необхідної інформації для роботи РК .
Протягом 2016 року кредитна спілка «АКТИВ» працювала відповідно до Статуту та
Розпорядження № 146 від 02.12.2003 року «Про затвердження ліцензійних умов діяльності
кредитних спілок з надання фінансових послуг», затвердженого Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України.
Фінансові показники станом на 31 грудня 2016 року:
Норматив
Норматив достатності капіталу
Коефіцієнт платоспроможності
Резервний капітал
Норматив прибутковості
Короткострокова ліквідність

Фактичний показник, %
1056,0

Нормативний показник, %
10

90,0

7

44,6

15

116,2
953,3

100
100

Фінансові показники кредитної спілки «АКТИВ» виконуються в повному обсязі. Формування
бюджету кредитної спілки «АКТИВ» є таким, що відповідає існуючим тенденціям формування
ринку фінансових послуг.
Фінансова звітність кредитної спілки «АКТИВ» є такою, що складена відповідно до чинного
законодавства і належним чином відображає фінансово-господарську діяльність кредитної спілки
«АКТИВ».
Робота кредитної спілки «АКТИВ» за даними напрямками (дотримання касової дисципліни,
проведення роботи по наданню кредитів, ведення фінансово-господарської діяльності, формування
бюджету) відповідає внутрішнім положенням та державним нормативним актам.
Голова ревізійної комісії Оксана Рудік

ЗВІТ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ за 2016 рік
Протягом 2016 року кредитним комітетом було проведено 186 засідань, складено 186 протоколів,
підготовлено та передано на узгодження спостережній раді 176 поданні щодо видачі кредиту членам спілки.
Загалом в 2016 році видано кредитів на загальну суму 11,4 млн.грн., в кількості 437 шт.:
за рішенням КК комітету – 282 кредитів;
за рішенням СР – 155 кредитів.
За минулий рік повернено кредитів на загальну суму 14,2 млн.грн, кількість закритих кредитів – 476 шт.
Отримано процентних доходів від кредитної діяльності на суму 4,3 млн. грн.
Станом 31.12.2016 року у кредитному портфелі спілки 723 кредити на загальну суму 18,1 млн.грн.
Кількість кредитів прострочених понад три місяці складає 361 кредитів на суму 9,9 млн.грн.
Спільним засіданням правління, кредитного комітету, спостережної ради тридцять неповернених кредитів
визнано безнадійними, на підставі чого, за рахунок сформованих резервів спілки списано безнадійних боргів на
суму 867 620 грн.
З метою повного і своєчасного погашення кредитної заборгованості, кредитним комітетом постійно
проводиться аналіз кредитного портфеля, робота з боржниками.
Спільно з правовою службою підготовлено позовні заяви на позичальників та їх поручителів для
солідарного стягнення заборгованості по прострочених кредитах.
Для забезпечення надійності внесків членів кредитної спілки, з метою виконання нормативу ліквідності КС
«АКТИВ», встановлено максимальний термін кредитування – 60 місяців, максимальна відсоткова ставка – 120%
річних.
Голова кредитного комітету Наталья Баришева

