Звіт Кредитного комітету
Церковної кредитної спілки “Анісія”
за 2015рік
Закінчився 2015 рік і ми в черговий раз звітуємо про наші здобутки.
Підсумовуючи результати кредитної діяльності спілки, аналізуючи її фінансові
показники, можна із впевненістю сказати, що Церковна кредитна спілка
“Анісія” має міцний потенціал для подальшого розвитку.
Протягом звітного року відбулося 237 засідань кредитного комітету.
Членам спілки було надано 4363 кредити на суму 40 млн.628 тис. 888 грн. і на
кінець звітного періоду кредитний портфель становив 26млн.457тис.551грн.
Структура кредитного портфеля станом на 31 грудня 2015 року
розподілилася наступним чином: комерційні та сільськогосподарські кредити
– 6,67%, кредити на будівництво, ремонт та придбання житла – 50,97%,
кредити на різноманітні споживчі цілі, а саме: придбання товарів, оплата
навчання, кредити по програмі “Енергозбереження” та на інші потреби —
42,36%. На сьогоднішній день в ЦКС “Анісія” працює 11 відділень, частка
кредитного портфеля відділень становить 79,6 % до загального кредитного
портфеля спілки.
Діяльність кредитної спілки у 2015 році була спрямована на
забезпечення високої якості кредитного портфеля та на збільшення
кредитування сільського господарства. У звітному періоді працівники
кредитної спілки активно співпрацювали з Департаментом агропромислового
розвитку Львівської області. Члени спілки, які брали кредити для розвитку
фермерського господарства, отримали компенсацію відсотків згідно
“Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового
виробництва Львівської області на 2013-2015 роки”.
Велика робота проводилася з боржниками. Працівники кредитного
відділу та відділень ретельно відслідковували погашення кредитів згідно
планового графіку, спілкувалися з позичальниками, нагадували про своєчасні
платежі та з порозумінням підходили до кожної ситуації, які виникали з
погашенням кредитів з певних поважних причин.
Слід відзначити, що загальна заборгованість на кінець року становила 1,5% до кредитного портфеля, цей результат свідчить про низький ризик
кредитного портфеля, про гарантію депозитних вкладів, а також високий
професійний рівень працівників кредитної спілки.
Активно проводилася робота по організації реклами нашої фінансової
установи, неодноразово працівники спілки зустрічалися з підприємцями та
фермерами Львівської області, запрошували до співпраці.
Робота кредитного комітету була вагомим внеском у досягненні
позитивних фінансових результатів кредитної спілки. Кредитний комітет тісно
співпрацював з правлінням та спостережною радою, тож складаємо щиру
подяку спостережній раді, правлінню та всім спілчанам за безпосередню
участь у нашій спільній справі. Сподіваємось, що наше співробітництво
успішно триватиме і надалі та приведе до нових успіхів у майбутньому.
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