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Порядок розподілу доходу та покриття збитків  

у кредитній спілці «Калина» 

1. Нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за 

підсумками фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів, у тому числі 

між членами кредитної спілки, пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків 

(процентів). При цьому, в першу чергу відбувається необхідне поповнення капіталу та 

резервів. 

В тексті даного Порядку „нерозподілений дохід” визначається як різниця між 

сумою залишку нерозподіленого доходу попереднього періоду, доходів, фактично 

отриманих кредитною спілкою за звітній період, та сумою витрат цього періоду, 

пов’язаних з її діяльністю, збільшених на суму доходу, спрямованого на формування 

резервного капіталу, та суму плати (процентів), яка розподілена на додаткові пайові 

внески протягом звітного періоду. 

Сума доходу, яка розподіляється на додаткові пайові членські внески, визначається 

з дотриманням умови, що доходність додаткових пайових членських внесків не може 

перевищувати більш ніж у два рази середньозважену процентну ставку доходності внесків 

(вкладів) членів кредитної спілки на депозитних рахунках за їх наявності. Решта доходу, 

що залишилася після формування капіталу і резервів та розподілу на додаткові пайові 

членські внески, розподіляється на обов'язкові пайові членські внески. 
 

Метод розподілу нерозподіленого доходу за підсумками фінансового року 
 

Розподіл нерозподіленого доходу у вигляді плати (процентів) на пайові внески, 

які знаходилися в спілці на кінець року, при розрахунку враховуються внески, які були на 

кінець року. Розмір плати визначається за формулою: 
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де Пл – розмір плати, нарахований на внесок одного члена спілки; 

С – дума доходу, що розподіляється; 

П - розмір пайового внеску члена спілки станом на кінець року; 

П –сумарний розмір пайових внесків станом на кінець року. 

Виходячи з загальної суми нерозподіленого доходу, що підлягає розподілу між 

членами кредитної спілки підсумками фінансового року для співставлення плати 

(процентів) на пайові внески з доходністю внесків (вкладів) членів кредитної спілки на 

депозитні рахунки визначається  річний процент за наступною формулою: 

           С х 365 х 100 

% річний = --------------------, де  

                          ПД 
С – загальна сума доходу, що підлягає розподілу між членами кредитної спілки  (грн.); 

∑ПД – загальна сума пайоднів всіх членів кредитної спілки. 
 

2. Частина  нерозподіленого доходу поточного року використовується за рішен-

ням спостережної ради наступним чином: 

2.1. За умови дотримання кредитною спілкою нормативу прибутковості частина 

чистого доходу спрямовується на формування резервного капіталу відповідно до графіку, 

встановленого Положенням по фінансове управління. За рішенням спостережної ради цю 

суму може бути збільшено. 

2.2. Не більш ніж 70% від нерозподіленого доходу розподіляється у вигляді плати 

(процентів) на додаткові пайові внески, пропорційно розміру внесків членів кредитної 

спілки, після формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок 

відповідно до нормативного значення, визначеного Положенням про фінансове управлін-



ня та резервного капіталу у необхідному обсязі, нерозподілений дохід поточного року 

спрямовується на розподіл  на додаткові пайові внески у вигляді  плати (процентів). 

Обов’язковою умовою розподілу доходу на додаткові пайові внески є  досягнення 

нормативів достатності капіталу, коефіцієнта платоспроможності, дотримання нормативу 

прибутковості та графіку формування резервного капіталу. 

 Максимально можлива сума доходу, яка може розподілятися у вигляді процентів 

на додаткові пайові внески  визначається як найменше з: 

 Суми наявного нерозподіленого доходу до розподілу. 

 Максимальної суми доходу, яка може бути розподілена на додаткові пайові внески, 

визначена таким чином, щоб доходність додаткових пайових внесків не  перевищувала 

більш ніж у два рази середньозважену процентну ставку доходності внесків (вкладів) 

членів кредитної спілки на депозитних рахунках. 

 Максимально можливої суми розподілу доходу на додаткові пайові внески, з ураху-

ванням того, що загальна сума таких доходів, збільшена на загальну суму процентів, 

нарахованих на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки не може 

перевищувати суми процентів нарахованих за цей період за кредитами, виданими 

членам кредитної спілки. 

2.3. Періодичність розподілу нерозподіленого доходу на додаткові пайові внески 

встановлюється не частіше ніж 1 раз на рік. 

2.4. У випадку недотримання кредитною спілкою нормативу прибутковості весь 

нерозподілений доход поточного року спрямовується на погашення збитку попереднього 

періоду. Використання чистого доходу поточного року на будь – які цілі починається 

тільки після повного погашення збитку. 

3. Використання кредитною спілкою капіталу на покриття збитків здійснюється в 

наступній черговості: 

1) залишку нерозподіленого доходу за попередній рік; 

2) резервного капіталу, сформованого за рахунок частини доходу; 

3) резервного капіталу, сформованого за рахунок членських  внесків до резервного 

капіталу; 

4) додаткового капіталу, крім внесків членів у додатковий капітал; 

5) резервного капіталу, сформованого за рахунок вступних внесків. 

За умови недостатності вищевказаних складових капіталу на покриття збитку 

спостережною радою приймається рішення про покриття збитків за рахунок частини 

капіталу, сформованого за рахунок зворотних внесків членів кредитної спілки. 

Покриття збитків за рахунок частини капіталу, сформованого за рахунок зворотних 

внесків членів, відбувається в такій черговості: 

1) внесків членів кредитної спілки в додатковий капітал; 

2) додаткового пайового капіталу; 

3) обов'язкового пайового капіталу. 

Якщо залишок непогашеної суми збитків менший за залишок того виду внеску, за 

рахунок якого він має бути погашений, то здійснюється пропорційне зменшення суми 

відповідного виду внесків кожного члена кредитної спілки. 

Використання капіталу кредитної спілки на покриття збитків здійснюється 

кредитною спілкою за результатами фінансового року в зазначеному порядку за рішенням 

спостережної ради кредитної спілки. 

Після прийняття рішення про покриття збитків за рахунок частини капіталу, 

сформованого за рахунок зворотних внесків членів, кредитна спілка зобов’язана протягом 

трьох робочих днів повідомити про це Уповноважений орган та протягом десяти робочих 

днів повідомити членів кредитної спілки в порядку скликання загальних зборів. 

4. Персональну відповідальність за дотримання встановленого порядку розподілу 

доходу кредитної спілки перед загальними зборами несе голова спостережної ради 

кредитної спілки. 
 

Голова Загальних зборів 

кредитної спілки „Калина”      О.О. Луцишин 


