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ПОРІВНЯННЯ ДОХІДНИХ ПРАВИЛ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
«ПОСТУП-КРЕДИТ» ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
періоду, то і дохід на них отримає лише за наступний розрахунковий період.
Є ще один метод, який передбачає нарахування відсотків лише на внески, які значились на
кінець розрахункового періоду. В цьому випадку,
при вилученні додаткових пайових внесків навіть
за день до закінчення періоду, пайовик відсотків
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не отримає. І навпаки, якщо внести додаткові
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внески в останній день розрахункового періоду,
Кредитна спілка «Поступ-Кредит» розпочала хитрий член спілки мав би змогу «зірвати куш»
виплату відсотків за додатковими пайовими вне- по відсотках за весь квартал.
Наша кредитна спілка «Поступ-Кредит» обсками за 3 квартал 2007 року. Відсотки нарахорала найбільш справедливий метод. Його ще
вані з розрахунку 20% річних.
Хоча це не перша виплата доходу, у поступів- називають «банківським». Скільки б кошти не
ців (членів та не членів спілки) виникають пи- обліковувались у спілці, відсотки за цей період
тання з цього приводу. Тому зараз є потреба будуть нараховані відповідно до фактичного занагадати основні принципи та порядок нараху- лишку. Це слід запам’ятати: скільки коштів який
строк зберігались – стільки буде і доходу. Не
вання та сплати відсотків.
Відсотки на внески можуть нараховуватись залежно від того, коли ви їх внесли (поповнили)
щорічно або щоквартально. Починаючи з цього або забрали.
Проте, хоч метод «банківський», але відмінроку, як і було погоджено на Загальних зборах,
за обов’язковими пайовими внесками (нага- ність від банківських депозитів є. Полягає вона
дуємо – це 5 грн. при вступі) відсотки спла- у самій суті пайових внесків. Депозит – це
чуються за результатами року, а за додатковими кошти передані для використання, а пайові внеЕсли бы получить кредит в банке было так просто, как утверждает реклама, никто
бы не грабил банки. (Американская пословица)
пайовими внесками (добровільних, не обмеже- ски – це участь в капіталі. Тому і дохід по пайних у сумі) – щоквартально. На вступний вне- ових внесках виплачується після визначення
сок у розмірі 50 грн. відсотки не нараховуються, результату діяльності спілки, а простіше – після
так як відповідно до законодавства він спрямо- складання та подання звітності до контролюювується до резервного капіталу спілки, і не є чих органів. Отриманий дохід розподіляється
Спостережною радою спілки. Частина доходу
власністю члена спілки.
спрямовується на поповнення резервного
фонду, а інша частина за наведеним методом
Про додаткові пайові внески
Перше, про що необхідно сказати, це те, що розподіляється для нарахування відсотків за
періодом для нарахування відсотків, або розра- пайовими внесками. Це означає, що проценти
хунковим періодом, у нашому випадку є кален- після закінчення кварталу сплачуються не відарний квартал. А головний принцип, який діє дразу після його закінчення, а через зазначений
в «Поступ-Кредиті» – це нарахування відсотків проміжок часу. Цей проміжок часу від нарахувідповідно до суми та строку обліку додаткових вання до сплати компенсується рівнем відсотвнесків. Це принципово, бо так є не в усіх фіна- кової ставки. На сьогодні вона аж ніяк не
банківська, а відчутно вища!
нсових установах.
Відсотки можуть бути виплачені пайовику гоТак чинним законодавством передбачені та
застосовуються в інших кредитних спілках тівкою або, за заявою, зараховані на поповнення
різні методи нарахування відсотків. Напри- власного додаткового пайового внеску. При цьому
клад, дохід розподіляється лише (і тільки) по слід зазначити важливу річ: і виплата готівкою, і
внесках за їх обсягом на початок року або зарахування до додаткових внесків відбувається
кварталу. Якщо ж член спілки збільшив суму лише в день звернення пайовика до працівників
додаткових внесків протягом розрахункового спілки та складання відповідного документу. Ав-
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Новини «Поступу»
• Вступили «Поступ»: Бартенький А.Ю (рек Гоголь
С.М.), Ващенко В.П. та Жукович В.І. (без рек.). За
порушення Кодексу члена «Поступа» виключено з
організації Солуянова О.В. та Єреська В.М. На
26.10.2007 в «Поступі» – 198 чоловік.
• В середу 24 жовтня в офисі «Поступу» під егідою
Юридичного центру відбулись громадянські слухання на тему «Проблема парковок в місті Києві», в
яких взяли участь 14 членів організації. Під час обговорення були порушені найболючі питання щодо
організації парковок. В результаті, проведених слухань були підготовлені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у зазначеній сфері.
Передбачається, що головні з цих пропозицій будуть надіслан до відповідних інстанцій з метою початку їх застосування.
• В середу 21 листопада в офісі організації планується провести громадянські слухання з проблем
виховання української молоді в дусі патріотизму. Запрошуються всі не байдужі.
• На середу 28 листопада в офісі організації планується інформаційна доповідь-дискусія за темою
«Страхування життя». Запрошуються всі охочі.
• В середу 5 грудня в офісі «Поступу» планується
провести громадянські слухання з проблеми взаємовідносин в суспільстві між багатими та бідними.
Запрошуються всі бажаючі.
• На середу 19 грудня в офісі організації планується
проведення інформаційної доповіді “Досвід Ізраїлю
у побудові сильної держави”. Доповідач – перший
секретар Посольства держави Ізраїль в Україні Фелікс Міндель. Запрошуються всі, кого цікавить ця
проблематика.
• В середу 26 грудня заплановано підбити підсумки, обговорити діяльність «Поступу» за рік,
проаналізувати, що вдалось, а що ні. Запрошуються
всі бажаючі.

Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Колісника Олександра Миколайовича (28 жовтня)
Пашкова Олега Валентиновича (29 жовтня)
Твердохліба Максима Миколайовича (30 жовтня)
Дмитраша Олега Зиновійовича (31 жовтня)

томатично відсотки до додаткових внесків не зараховуються і дохід на них не нараховується! Тому
не слід розраховувати, що капітал пайовика росте
у геометричній прогресії, якщо пайовик не звер-

(Продовження на стор. 2)
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ПОРІВНЯННЯ ДОХІДНИХ ПРАВИЛ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
(Початок на стор. 1)
«ПОСТУП-КРЕДИТ» ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
тається за своїми відсотками.
бо завданням спілки є не гонитва за прибутком,
Про виплату відсотків кредитна спілка «По- а збереження оптимального балансу попиту та
ступ-Кредит» повідомляє на шпальтах газети пропозиції поступівців у грошових коштах. Вар«Поступінформ.» Важлива річ: обмежень у стро- тість кредиту є рівно такою, яка достатня для поках виплати відсотків нема. У спілці вже довгий криття організаційних витрат діяльності спілки
час чекають на господарів відсотки за перший та забезпечення рівня доходу по внесках, який
рік діяльності спілки. Копійки, але все ж таки. І був би цікавий для «інвестора» та не обтяжличерез десять років, і через двадцять ми їх спла- вий для «позичальника». Для довідки: кількість
тимо за умови звернення пайовика.
«інвесторів» та «позичальників» у спілці пракДокладно розповідаючи про відсотки по вне- тично рівна. Часто доводиться чути порівняння
сках, зупинимося на джерелі їх походження. Це відсоткових ставок у нашій спілці та в банках.
відсотки по кредитах, які надані членам спілки. Ми й самі тримаємо руку на пульсі. В зв’язку з
Обсяг та кількість позик постійно зростає. На цим ще раз наголошую: в банках за різними вифоні реального підвищення банківських відсот- дами кредитів працюють різні технологічні
кових ставок, наші залишаються стабільними, схеми та встановлені різні стандарти. Тому

З усіх питань звертайтесь:
8 067 935 8716 – Ігор Костін;
8 067 239 4184 – Андрій Геращенко;
8 050 442 0171 – Єременко Олександра.
E-mail: postup-kredit@ukr.net

сумма основного долга уменьшается с течением
срока кредитования значительно быстрее и, как
следствие, сумма выплачиваемых банку средств в
погашение начисленных процентов сокращается.
В целом, использование лизинга, равно как и
использование автокредитования зависит от индивидуальных потребностей заемщиков. Например, достаточно распространено приобретение
авто в лизинг компаниями для своих сотрудников. Договор лизинга заключается с работодателем, а на работника оформляется генеральная
доверенность. При этом платежи за машину либо
вычитываются из заработной платы, либо автомобиль просто используется, как служебный, его
передают от одного сотрудника к другому. Подоходный налог в этом случае не платится, а все
сопутствующие расходы при оформлении договора несет компания-работодатель.
Также такой вид финансирования подходит
людям, которые склонны часто менять автомобили,
ведь платежи за машину рассчитываются без остаточной стоимости автомобиля. Под этим понятием
лизинговые компании понимают ту часть стоимости машины, которую клиент должен выплатить в
конце срока лизинга – если хочет получить машину
в собственность. По остаточной стоимости автомобиль можно выкупить у лизинговой компании
или же, не выплачивая ее, взять в лизинг другой
автомобиль без авансового взноса.
В любом случае – решать потребителю, но решать, предварительно взвесив все «за» и «против» и выбрав для себя оптимальный вариант.

AВТОКРЕДИТ И ЛИЗИНГ – СРАВНИМ?
Финансовый
рынок
Украины с каждым годом
становится все более насыщенным. Появляются
новые банковские учреждения, наблюдается стремительный
прилив
иностранного капитала в
нашу экономику, вследствие чего повышается конкуренция, условия финансирования
для
потенциальных
потребителей-клиентов становятся все более лояльными (снижение процентных ставок на кредитование для физических лиц и повышение – на
вкладные счета), и расширяется круг предлагаемых банковских продуктов и услуг. Продуктовая линейка финансовых учреждений пестрит
новомодными словами такими, как программы
«buy-back», факторинг, форфейтинг и лизинг. Испытывая необходимость в заемных денежных средствах, и не зная сути и особенностей новых услуг,
потребитель зачастую останавливает свой выбор
на привычном кредитовании с присущими ему особенностями и недостатками. А между тем, у него
есть альтернатива и возможность реализовать поставленные цели с наименьшими затратами – времени или денег. Сравним два механизма
получения заемных денег физическим лицом на
покупку автомобиля: лизинг (аренда с правом выкупа) и автокредитование.
Автолизинг – это передача в пользование заемщику автомобиля на достаточно длительный срок
(от 1 года до 4 лет) на платной основе (лизинговые

скажу просто: спитайте в банку, скільки коштує
(це ключове слово) кредит готівкою без цільового призначення (на споживчі цілі). Після отриманої відповіді чекаємо на Вас! А від нас ще
додамо індивідуальний підхід, порядок сплати
відсотків і кредиту за Вашим вибором та просто
товариську поступівську прихильність.
З урахуванням цих знань звертайтеся до
спілки, і у всіх поступівців у фінансовому плані
все буде «шоколад»!

платежи) с правом последующего выкупа авто.
Автокредит – это предоставление заемщику
денежных средств на покупку автомобиля на
длительный срок на платной основе (проценты
за кредит), при условии, что залогом выступает
сам автомобиль.
Оба финансовых продукта предусматривают
возможность пользоваться автомобилем после
уплаты первого взноса, а не после выплаты полной стоимости машины, обязательны ежемесячные платежи и страхование авто на случай
аварии либо причинения ущерба третьим лицам.
Главное же отличие между автокредитованием
и лизингом заключается в том, что при лизинге
владельцем автомобиля является лизинговая компания, а заемщик пользуется машиной на основании генеральной доверенности. При этом
лизинговая компания берет на себя регистрацию
автомобиля, отвечает за прохождение обязательных плановых техосмотров, некоторые лизингодатели также проводят подготовку автомобиля к
эксплуатации, устанавливают необходимое оборудование (противоугонные устройства, автомагнитолу, автонабор, коврики и др.). То есть, лизинг
– это комплекс взаимосвязанных и необходимых
услуг, экономящих время и нервы клиентов.
Следует заметить, что процентные ставки по автокредитованию в сравнении с лизинговой формой
финансирования намного ниже. Но при лизинге заемщик выплачивает проценты по финансированию
за часть основного долга, погашение которого за- Марина Романченко,
планировано на конец срока финансирования. В член «Поступа»
классических же продуктах автокредитования
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