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ПРОФЕСІЙНИЙ ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ ЧЛЕНІВ ВАКС
1. Фінансовий стан кредитних спілок-членів ВАКС, повинен відповідати вимогам,
встановленим цим Професійним фінансовим стандартом, що передбачає дотримання
кредитною спілкою у своїй фінансовій діяльності відповідних граничних значень в розрізі
окремих фінансових нормативів, а саме:
- достатність капіталу (2.2.1) – не менше 8 %;
- платоспроможність (2.2.2) – не менше 10 %;
- резервний капітал (2.2.3) – не менше 3 %;
- прибутковість (3.3.1) – не менше 80 % та при цьому не містити ознак
неплатоспроможності, визначених в Положенні про фінансові нормативи діяльності та
критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок,
затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.04 № 7;
- проблемні кредити до власних коштів (3.1.1) – не більше 150 %;
- великі ризики (3.2.3) – не більше 80 %;
- сформовано резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок
відповідно до вимог нормативно-правових актів державного регулятора.
2. Всі кредитні спілки – члени ВАКС обов'язково приймають участь в
інформаційному проекті «Відкрита кредитна спілка», що передбачає розкриття базової
фінансової інформації про діяльність кредитної спілки. ВАКС співпрацює з об’єднанням
кредитних спілок «Програма захисту вкладів» в рамках адміністрування інформаційного
проекту «Відкрита кредитна спілка».
3. У випадку недотримання граничних значень фінансових нормативів, встановлених
в пункті 1 Професійного фінансового стандарту членів ВАКС, кредитна спілка-член
ВАКС повинна покращити свій фінансовий стан в порядку та строки, визначені складеним
кредитною спілкою планом фінансового оздоровлення. Такий план фінансового
оздоровлення складається кредитною спілкою самостійно або із залученням на її запит
консультантів з боку ВАКС.
4. План фінансового оздоровлення надається кредитною спілкою до Виконавчої
дирекції ВАКС з метою визначення комплексу необхідних заходів для підтримки
кредитної спілки в процесі запровадження відповідного плану фінансового оздоровлення.
В процесі розробки та реалізації зазначеного плану заходів Виконавча дирекція ВАКС, за
потреби, може залучати зовнішніх експертів, зокрема, фахівців ПЗВ.
5. Виконавча дирекція ВАКС періодично інформує Правління ВАКС про фінансовий
стан кредитних спілок-членів ВАКС та вжиті, у разі потреби, заходи з метою підтримки
кредитних спілок в процесі реалізації ними власних планів фінансового оздоровлення.

