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Шановний Вікторе Івановичу!

Національна Асоціація кредитних спілок України (далі НАКСУ)
занепокоєна ситуацією, що склалася зі Змінами до Порядку складання та подання
звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками,
затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 12 березня 2009 року № 167, які мають
використовуватися кредитними спілками для складання та подання звітності з 1
кварталу 2010 року.

Затверджені зміни містять серйозні недоліки, які полягають, зокрема у
наступному:

• Незважаючи на наявність великої кількості додаткових позицій
(понад 70 позицій лише для кредитних спілок які не мають відокремлених
підрозділів), ці зміни не покращують інформативності звітних даних, при цьому
суттєво ускладнюючи процес їх заповнення, що призведе до додаткових помилок
та перекручень у звітних даних і знизить їх достовірність;

• Введення змін потребує суттєвих додаткових витрат як від
Держфінпослуг на налагодження процесу прийому звітних даних у новому
форматі, так і від кредитних спілок, у тому числі на внесення змін до програмного
забезпечення та підготовки персоналу, при цьому відсутність методичних
рекомендацій щодо заповнення звітних даних, неоднозначність тлумачення та
неузгодженість окремих позицій унеможливлює завчасне внесення змін до
програмного забезпечення.



фінансових послуг України від 12 березня 2009 року № 167, які мають
використовуватися кредитними спілками для складання та подання звітності з 1
кварталу 2010 року.

В той же час система моніторингу діяльності кредитних спілок потребує
кардинальних змін як в частині оптимізації та підвищення інформативності
звітних даних, що подаються, так і в частині запровадження системи
відслідковування ранніх попереджень негативних тенденцій у діяльності
кредитних спілок.

Як показала практика, перевірка діяльності фінансових установ на
відповідність встановленим нормам, не виправдала себе, в зв'язку з тим, що
кредитні спілки інколи отримують велику кількість приписів та актів від
Держфінпослуг за формальними ознаками порушення порядку складання та
подання звітності, без урахування ризиків, на які наражається фінансова установа
в процесі своєї діяльності, і незалежно від того, чи пов'язані ці порушення зі
здатністю установи виконати всі свої зобов'язання. В зв'язку з цим ми вважаємо
за доцільне вжити заходів щодо переведення нагляду за кредитними спілками на
систему пруденційного нагляду, яка дозволить, в першу чергу, ідентифікувати
ризики, які приймають на себе кредитні спілки в процесі своєї діяльності та
оцінювати наскільки вони в стані управляти цими ризиками, і наскільки здатні
протистояти кризовим явищам.

Для реалізації цих заходів НАКСУ пропонує створити робочу групу по
розробці та запровадженню такої системи нагляду і, зі свого боку, підтверджує
свою готовність до активної участі в цьому процесі в рамках робочої групи при
департаменті пруденційного нагляду Держфінпослуг.

З повагою,
Президент НАКСУ П.М. Козинець


