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ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ДОХОДУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ  

У КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ «КАЛИНА» 

(нова редакція) 

 

1. Нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ 

«КАЛИНА» (надалі – кредитна спілка) за підсумками фінансового року, розподіляється за рішенням 

загальних зборів шляхом його спрямування на поповнення капіталу та резервів.  

2. Кредитна спілка має право спрямовувати на формування резервного капіталу частину 

доходу більшу, ніж передбачена графіком формування резервного капіталу. 

3. Кредитна спілка не здійснює розподіл доходів на пайові внески членів кредитної спілки. 

4. Кредитній спілці забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину 

серед засновників, членів кредитної спілки, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування 

єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

5. Доходи кредитної спілки використовуються виключно для фінансування видатків на 

утримання кредитної спілки, реалізації мети та завдань, напрямів діяльності, визначених Статутом 

кредитної спілки. 

6. Рішення про використання капіталу на покриття збитків кредитної спілки приймає 

спостережна рада кредитної спілки за результатами звітного року. 

7. Якщо за підсумками звітного року кредитна спілка отримала збиток, який не змогла 

покрити за рахунок надходжень поточного року, його покриття здійснюється з урахуванням такої 

черговості та за рахунок: 

1) залишку нерозподіленого прибутку; 

2) резервного капіталу; 

3) додаткового капіталу, крім цільових внесків членів у додатковий капітал; 

4) цільових внесків членів кредитної спілки в додатковий капітал; 

5) додаткових пайових членських внесків у пайовий капітал; 

6) обов’язкових пайових членських внесків у пайовий капітал. 

Якщо залишок непогашеної суми збитків менше ніж залишок членських внесків, за рахунок 

яких він має бути погашений, здійснюється пропорційне зменшення суми відповідного виду внесків 

кожного члена кредитної спілки. 

8. Рішення спостережної ради кредитної спілки про використання капіталу на покриття 

збитків кредитної спілки має містити такі відомості: 

1) розмір збитків, які не можуть бути покриті за рахунок надходжень поточного року; 

2) складові капіталу кредитної спілки, за рахунок яких покриватимуться збитки; 

3) розмір кожної складової капіталу кредитної спілки до і після покриття цих збитків; 

4) розмір пайового та/або цільового членського внеску кожного члена кредитної спілки після 

покриття таких збитків, якщо покриття здійснювалось за рахунок їх пайових та/або цільових 

членських внесків. 

9. Після прийняття спостережною радою рішення про покриття збитків за рахунок пайових 

та/або цільових членських внесків 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. 


