Інформація про результати діяльності кредитних спілок
станом на кінець І півріччя 2005 року

І. Загальна інформація
Протягом І півріччя 2005 року Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України здійснила реєстрацію 101 кредитної спілки (далі – КС)
як фінансової установи та видала 112 ліцензій на провадження діяльності по
залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Таким
чином, станом на 1 липня 2005 року до Державного реєстру фінансових установ
було внесено інформацію про 711 кредитних спілок.
Кількість членів кредитних спілок збільшилася протягом двох кварталів на
19,5% і на 1 липня 2005 р. становила понад 942 тис.осіб (рис.1), з яких 363
тис.осіб (38,5%) – члени КС, які мають чинні кредитні договори, та 69 тис.осіб
(7,3%) – члени, які мають депозитні внески.
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Рис.1 Динаміка кількості членів КС поквартально за
2004-2005 рр.

Розподіл кредитних спілок за регіонами України має такий вигляд: лідерами
за кількістю кредитних спілок є Центральний (243 КС) та Західний (181 КС)
регіони, за розмірами активів – Центральний (499 млн.грн.) та Південний
(363 млн.грн.) регіони України.
Розподіл кредитних спілок за регіонами України
Кількість
КС

Кількість
членів КС

Східний
Південний
Центральний
Західний

173
114
243
181

255 851
215 362
253 433
216 981

РАЗОМ

711

941 627

Регіон

Активи,
грн.
251 603 654
362 775 470
499 184 902
273 498 856
1 387 062 882

табл.1

Депозити
членів КС, грн.

Капітал, грн.

177 410 144
274 789 475
263 754 722
193 965 982

58 295 611
70 540 068
205 774 187
65 417 305

909 920 323

400 027 171

Як свідчить діаграма (рис.2), на даний час переважають кредитні спілки з
відносно невеликою кількістю членів – до 100 осіб (29,4%) та від 100 до 500 осіб
(34,3%). Частка великих КС, що об’єднують понад 5 тис.осіб, становить лише 5%.
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Рис.2 Групування кредитних спілок за кількістю членів
станом на 1 липня 2005 року

Таким чином, близько 64% (453 КС) від загальної кількості кредитних
спілок об’єднують 7,7% всіх членів, тоді як 5,1% (36 КС) – 56,9% всіх членів.
Аналіз показав, що в І півріччі 2005 року суттєвих змін у структурі
розподілу кредитних спілок за кількістю їх членів у порівнянні з І півріччям 2004
року не відбулося. Так, у I півріччі 2004 року переважали КС з кількістю членів до
100 осіб та від 100 до 500 осіб (33% та 35% загальної кількості КС відповідно). У
І півріччі 2005 року домінували КС з кількістю членів від 100 до 500 осіб
(34% КС), у той час як частка КС з кількістю членів до 100 осіб зменшилася на
3 в.п. Структура та структурні зрушення в розподілі КС за кількістю членів у І
півріччі 2004-2005 рр. наведені в таблиці 2.
Структура і структурні зрушення КС у 2004-2005 рр.
табл.2
% від загальної кількості КС
Кількість
членів
кредитної І півріччя
І півріччя
Структурні
спілки
2005 року
2004 року зрушення, в.п.
<100 осіб
30%
33%
-3
101-500 осіб
34%
35%
-1
501-1000 осіб
13%
12%
+1
1001-5000 осіб
18%
15%
+3
>5000 осіб
5%
5%
0
Отже, у І півріччі 2005 року частка КС із невеликою кількістю членів (до 100
осіб та від 100 до 500 осіб) знизилась відповідно на 3 та 1 відсоткові пункти;
питома вага КС із великою кількістю членів (понад 5000 осіб) залишилася без
змін; у той час як частка КС із середньою кількістю членів (501-1000 та 1001-5000
осіб) зросла на 1 та 3 відсоткові пункти відповідно.

ІІ. Основні показники фінансового стану КС
Розподіл кредитних спілок за розміром активів у І півріччі 2005 року
представлено на рис.3.
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Рис.3 Групування кредитних спілок за розміром активів
станом на 1 липня 2005 року

Поряд із кредитними спілками, активи яких менші 50 тис.грн. (168 КС), на ринку
домінують кредитні спілки, активи яких становлять від 500 тис. до 5 млн.грн.
(246 КС). Значну частку ринку (20%) становлять кредитні спілки з розміром
активів 150-500 тис. грн. Частка кредитних спілок з активами, більшими 5
млн.грн., є відносно невеликою (7%).
Зміни в структурі розподілу КС за обсягом їхніх активів ІІ кв. у порівнянні з
I кв. 2005 року наведені в таблиці 3.
Структура і структурні зрушення КС у 2005 р.
табл. 3
% від загальної кількості КС
Розмір
активів
І півріччя
І квартал
Структурні
кредитної спілки
2005 року
2005року зрушення, в.п.
<50 тис.грн
24%
24%
0
50 – 150 тис.грн
14%
16%
-2
150 – 500 тис.грн
20%
21%
-1
500 – 5 000 тис.грн
35%
32%
+3
>5 000 тис.грн
7%
7%
0
Отже, у ІІ кв. 2005 року частка КС з обсягом активів, меншим 50 тис.грн,
залишилася без змін, у той час як питома вага КС із середніми розмірами активів
(50-150 та 150-500 тис.грн.) зменшилася на 2 та 1 відсоткових пункти відповідно, а
КС з обсягом активів 500-5000 тис.грн. – зросла на 3 відсоткові пункти.
Слід зазначити, що в групуванні КС за розміром активів частка спілок із
розміром активів, більшим 500 тис.грн., поступово збільшується: IV кв.2004 р. –
34%, І кв.2005 р. – 39%, ІІ кв.2005 р. – 42%.

Сума активів кредитних спілок у порівнянні з початком року (рис.4) зросла
на 60,4% та становить близько 1 387,1 млн.грн., з яких 89,8% (майже
1 246 млн.грн.) – це продуктивні1 та решта 10,2% – непродуктивні активи2.
Серед продуктивних активів переважну більшість (78,2%) становлять
кредити, надані членам кредитних спілок та іншим кредитним спілкам; серед
непродуктивних активів переважають грошові кошти (46,0%), тобто кошти в касі
та на поточних рахунках, а також капітальні інвестиції (21,9%), що є вартістю
придбаних основних засобів, необоротних матеріальних та нематеріальних
активів.
Капітал кредитних спілок зріс протягом звітного періоду в 1,6 рази і на
1 липня 2005 року становив 400,0 млн.грн. Структура капіталу виглядає таким
чином: 79,2% – пайовий капітал; 14,8% – резервний капітал; 10,6% – додатковий
капітал; (-4,6%) – непокриті збитки.
За результатами звітних даних про доходи та витрати КС за І півріччя 2005
року загальна сума доходів, отримана КС, становила 179,4 млн.грн., а загальна
сума витрат – 141,7 млн.грн. Таким чином, фінансовий результат становив 37,7
млр.грн., з якого 13,4 млн.грн. було спрямовано на формування резервного
капіталу, 11,9 млн.грн. – на нарахування процентів на додаткові пайові внески та
12,4 млн.грн. залишилось нерозподіленого доходу.
За фінансовими результатами діяльності 367 кредитних спілок (52% від їх
загальної кількості) мали нерозподілений дохід, 108 спілок (15%) не мали доходів,
решта 236 кредитних спілок (33%) мали непокриті збитки.
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Рис.4 Основні показники діяльності кредитних спілок,
поквартально за 2004-2005 рр.
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2

Активи, використання яких дає кредитній спілці економічні вигоди у вигляді доходу.
Активи, які забезпечують діяльність кредитної спілки, але не дають доходу.

IІІ. Кредитна діяльність
Сума кредитів, наданих членам кредитних спілок, станом на кінець першого
півріччя 2005 р. становила 958,3 млн.грн. і зросла протягом 6 місяців (з початку
2005 р.) на 34,6%. У структурі кредитів,
понад 12 міс.
наданих членам кредитних спілок, за
від 3 до 12 міс.
22,9% терміном погашення (рис.5) найбільшу
74,6%
частку
становлять
середньострокові
кредити від 3 до 12 міс. та довгострокові
кредити від 12 міс. (74,6% та 22,9%
відповідно), найменшу частку (2,5%) –
2,5%
короткострокові кредити до 3 міс.
до 3 міс.
Рис.5 Структура кредитів, наданих членам КС,
станом на кінець І півріччя 2005 року

Сума кредитів, наданих кредитним спілкам, на кінець І півріччя 2005 року
становила 18,6 млн.грн. та зросла порівняно з початком року на 60,3%.
Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами станом на
1 липня 2005 року становила близько 9% (84,6 млн.грн.) від загальної суми
наданих кредитів. За аналогічний період 2004 року сума цієї заборгованості склала
48,9 млн.грн.
В кредитному портфелі КС кредити, надані членам спілки, структуруються
таким чином (рис.6):
51,9% – споживчі кредити;
24,5% – комерційні кредити (для здійснення господарської діяльності);
12,9% – кредити на інші потреби;
7,3% – кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт житла;
3,4% – кредити, надані на ведення фермерських та особистих селянських
господарств.
Рис.6 Структура кредитів, наданих
членам КС
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Зміни в структурі кредитів, наданих членам КС, у І півріччі 2005 року в
порівнянні з I півріччям 2004 року наведені у таблиці 4.
Структура кредитного портфеля КС щоквартально за 2004-2005 рр.
табл.4
І півріччя
І півріччя
Структурні
Види кредитів, наданих членам КС
Споживчі кредити
Комерційні
кредити
(для
здійснення
господарської діяльності)
Кредити, надані на інші потреби
Кредити, надані на придбання, будівництво,
ремонт житла
Кредити, надані на ведення фермерських та
особистих селянських господарств
РАЗОМ

2005 року
52%
25%

2004 року
74%
3%

зрушення, в.п.
-22
+22

13%
7%

18%
3%

-5
+4

3%

2%

+1

100%

100%

Х

IV. Депозити
Станом на кінець І півріччя 2005 року на депозитні рахунки членів
кредитної спілки було залучено вкладів на загальну суму 909,9 млн.грн., що на
65% перевищує відповідний показник на початок року.
Структура внесків на депозитні рахунки на 1 липня 2005 року наведена на
рис.7. Найбільше внесків (48,4%) було залучено на період від 3 до 12 міс.,
найменше (3,5%) – на період, що перевищує 12 міс.
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Рис.7 Структура внесків на депозитні рахунки КС
станом на 1 липня 2005 року

Розподіл депозитів та наданих кредитів за терміном погашення (рис.8)
показує, що найбільшим попитом користуються кредити від 3 до 12 міс. та
коротко- (до 3 міс.) і середньострокові депозити.
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Рис.8 Розподіл депозитів та кредитів КС за терміном погашення
(станом на кінець І півріччя 2005 року)

