ЗВІТ ПРАВЛІННЯ
Церковної кредитної спілки “Анісія”
за 2015 рік
Звітний 2015 рік для кредитної спілки був ювілейним — 13 листопада 2015р.
минуло 20 років з дня заснування спілки. Звичайно, це чималий відрізок часу для
фінансової установи в умовах періодичних фінансових криз та загальної нестабільності.
З'явившись у важкий період економічних негараздів, інфляції, зубожіння населення, ми
поступово відвоювали своє право на пристійне місце на фінансовому ринку України.
Не все було гладко за цих 20-ть років, були злети і падіння, успіхи й розчарування,
але “Анісії” вдалося налагодити плідну працю, яка принесла свої результати, і сьогодні
наша кредитна спілка розвивається та впевнено крокує у майбутнє.
В умовах військової агресії і боротьби за свою незалежність ми не проводили
гучних святкувань, трудовий колектив вирішив цілий рік працювати над розвитком,
освоєнням нових видів фінансових продуктів, удосконаленням через навчання та тренінги.
Правління є постійно діючим колегіальним виконавчим органом кредитної спілки,
який здійснює керівництво її поточною діяльністю та організовує виконання рішень
загальних зборів та спостережної ради.
Організаційною формою роботи правління є засідання, на яких розглядаються
важливі питання життєзабезпечення діяльності кредитної спілки, зокрема, аналіз
виконання бюджету (помісячний та поквартальний), питання прийняття до спілки нових
членів та виключення за бажанням членів кредитної спілки, організація роботи відділень
та контроль за їх діяльністю, розробка кредитних та депозитних програм і ін .
2015 рік минув під гаслом: “кожен член кредитної спілки — активний”, в тому
числі ми завершили дворічний процес активізації членів, кількість яких на кінець
звітного року становила 7593 осіб.
В умовах постійних змін до законодавства нам довелося провести величезну
роботу по підготовці персоналу, реєстрації та впровадженні з 1 січня 2016р.
Реєстраторів розрахункових операцій (РРО), які вперше адаптовані у діяльності
кредитних спілок, хоча ВАКС і НАКСУ не полишають надій на відміну цих
невластивих для КС методів роботи.
Незважаючи на складну ситуацію на фінансовому ринку України, завдяки
виваженій політиці всіх органів управління, високому рівню довіри від членів кредитної
спілки та сумлінній праці трудового колективу нам вдалося досягнути у 2015 році
хороших показників: достатність капіталу становить 61,7% при нормі 10%, резервний
капітал – 30,9% при нормі 15%, миттєва ліквідність – 816,2% при нормі 12%,
короткострокова ліквідність – 162% при нормі 100%. При цьому, капітал зріс з
9581135грн. до 10819091,27 грн., активи незначно зменшилися з 28549012 грн. до
28442157,86 грн.
Досягнуті у 2015 році показники підтверджують, що наша фінустанова здатна
успішно працювати, разом з тим в умовах постійних змін до законодавства потрібно
бути готовими до коректив в організації робочого процесу, а тому трудовому колективу
потрібно бути завжди готовим до вирішення поставлених завдань.
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