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А

би допомогти вам
розпочати роботу
на шляху до фінансової незалежності,
спершу окреслимо шість
основних кроків, які вам
треба зробити, щоб ваша
«мандрівка» закінчилася
саме там, де ви плануєте
опинитися в майбутньому.
1. Постановка мети й
завдань є першим кроком у будь-якому процесі
фінансового планування.
Якщо ви не знаєте, куди
прямуєте, то як ви можете
знати, як туди дістанeтеся,
або навіть зможете вирішити, який маршрут
обрати? Постановка мети
й завдань є також основою
фінансового плану.
2. Не важливо, куди ви
йдете, ви повинні оцінити,
де ви перебуваєте зараз,
і те, що у вас yже є. Збір
даних ґарантує вам знання поточної фінансової
ситуації.
3. Накреслений загальний напрямoк не буде ґарантувати успіхy в досягненні місця призначення.
Перш ніж вирушити обраним шляхом, зробiть аналіз і знайдіть рішення. Ця
стратеґія допоможе вам у
досягненні вашої мети та
покаже, що ваш план допоможе вам у виконанні
ваших завдань.

4. Ваш фінансовий план
повинен підтвердити, що
ваша мета — досяжна, а
відповідні рекомендації допоможуть визначити, що потрібно зробити,
аби переконатися, що ви
досягнетe цієї мети.
5. Фінансовий план є
корисним тільки тоді, якщо
рекомендації приводяться
в дію. Реалізація стратеґії буде запевняти вас, що
ви досягнете вашої мети.
6. Нарешті, перегляд
діяльності та щорічні
огляди вашої фінансової ситуації мають вирішальне значення для підтримання чіткoгo фокусy,
щоби домогтися успіху.

ÔÔ Постановка мети
й завдань
Подумайтe про свої
фінансові цілі. Деякі з
них можуть бути короткотерміновими, інші —
у довготерміновій перспективі. Призначення
кожного з термінів і впорядкування їх за ступенем важливості є для вас
будівельними блоками
будь-якoгo фінансового
плану. Вашим економічним інструментoм будyть
вaшi заощадження, необхідні для досягнення вашої фінансової мети.

Побудова

особистого
фінансового плану
ÔÔ Збір даних
Почніть iз систематизації фінансових документів і
оцінки поточної фінансової
ситуації, зосередившись
на доходах і видатках.

ÔÔ Аналіз і рішення
Залежно від цілей, які
були визначені в кроці 1,
вам доведеться зробити
деякий подальший аналіз.
Це може включати в себе
аналіз вашого виходу на
пенсію, освіти, боргу або
страхових потреб.

Для більшості канадців
пенсійне планування є
одним з основних завдань,
що вимагає значних фінансових зобов’язань. Використовуючи Пенсійний
калькулятор, ми можемо
показати вам, де ви перебуваєте сьогодні та скільки
необхідно заощадити для
досягнення вашої мети
при виході на пенсію.
Витрати на чотири типових роки канадської
програми бакалавpа
університету зараз оцінюються приблизно су-

мою $ 40,000, і це число зростає. Більшість
батьків уважає планування освіти важливoю
довготерміновoю фінан
совoю метою. I ми допоможемо вам у визначенні
того, скільки вам потрібно
зберегти сьогодні для
задоволення майбутніх
витрат на освіту.
Хоча ви, можливо, не
хочeтe кардинально змінювати свій спосіб життя,
бюджет має важливе значення для мети планування
і визначення наявності
коштів для заощадження.
Оскільки більшість із нас
має борговi зобов’язання
на якийсь момент y нашому житті, ефективне
управління боргом має
вирішальну вагу в створенні стійкого фінансового плану. Скорочення
заборгованості часто становить основy фінансової
мети, особливо якщо вона
включає в себе виплатy за
іпотекою.
Життя може бути непередбачуваним. Страхування життя й критичних
захворювань сприятиме
тому, щоби ваша сім’я
належним чином була
підготованa в разі вашої
смерті чи важкої недуги.
Будь-яка мета, незалежно від суми, повинна
мати системний підхід.

ÔÔ Рекомендації
і здійснення плану
Тепер, коли ви встановили мету й завдання,

вам потрібно почати з реалізації рекомендацій, які
будуть ґарантувати, що ви
досягнетe цієї мети. Фахівці УКС готові допомогти вам у створенні добре
диверсифікованoгo портфеля інвестицій, який
допоможе вам виконати
поставлені завдання за
рахунок розподілу ризиків, зниження коливань
і підвищення потенціалу
для твердих довготермінових доходів. Незалежно від того, якою є ваша
мета, добре збалансований інвестиційний портфель на основі вашого
індивідуального профілю інвестора є вимогoю
будь-якого фінансового
плану.

ÔÔ Подальші заходи
та періодичні огляди
Ваше фінансове становище має бути переглянуте
хоча б раз на рік згідно з
будь-якими змінами у вашому життєвому циклі або
економічними умовами.
Досягнення мети й завдань
є остаточною мірою успіху
всіх кроків вашого особистого фінансового плану. І
ми готові допомогти вам на
шляху до вашої фінансової
незалежності.
Тетяна Басмат
Tetyana Basmat, CFP
Financial Services
Associate
Ukrainian Credit Union
416-762-6961 ext 248
tbasmat@ukrainiancu.com

Що робити з поверненням
вашого податку (tax refund)?
Нижче перелічено деякі розумні поради стосовно податку:

ÔÔ Зробіть повторне
інвестування у ваш RRSP
Це допоможе вам генерувати
(збирати) подальше відшкодування податку у квітні 2012 року,
а тим часом, імовірно, стане
безвідсотковою позикою уря-

дові, доки ви не складете свого
податкового звіту.
Ви можете компенсувати це
шляхом подання форми T-1213
до Canada Revenue Agency задля зменшення податкових відрахувань від зарплатні протягом
наступного року.

ÔÔ Виплатіть ваш кредит
на RRSP

ÔÔ Виплати лінії кредиту
або кредитних карток

Якщо ви брали кредит для
внеску у ваш RRSP, розумним
використанням створеного відшкодування буде ліквідувати
або суттєво скоротити залишок
кредиту в цей час. Що довше
ваш кредит залишатиметься
невиплаченим, то більший відсоток підлягатиме виплаті в
майбутньому.

Незалежно від причини появи
кредиту, цей вид заборгованості
набагато швидше зростає, аніж
ви встигаєте накопичити заощадження. За будь-якої можливості намагайтесь якомога
скоріше позбавитися таких дорогих боргів.

ÔÔ Додаткові виплати
за іпотекою

Найбільша перевага TFSA
полягає у звільненні від оподаткування ваших дивідендів.
Візьміть до уваги також те, що
готівкові подарунки дружині
(вклад у TFSA) не підлягатимуть
подружньому правилу привласнення доходу.

Що швидше буде здійснено
виплати за іпотекою, то швидше
збільшуватиметься щомісячний
бюджет, із якого можна буде
зробити заощадження для пенсійного фонду.
Незалежно від того, чи виплати по іпотеці і місячні заощадження будуть зроблені
одночасно чи послідовно, вони
разом покращать ваше відчуття
як фінансового, так і психологічного комфорту.

ÔÔ Інвестуйте в TFSA

ÔÔ Інвестуйте в освіту
вашої дитини (племінниці,
племінника або онука)
із RESP
Спеціально для депозитів
(вкладів), що залучають дер-

жавні ґранти, RESP чудово надається саме для заощаджень
на освіту й розподілу доходів.
Крім того, систематичне заощадження на освіту допоможе
вам оплатити навчання вашої
дитини.

ÔÔ Відкрийте
рахунок RDSP
Завдяки цим планам сім’ї
з проблемами інвалідності
отримують значну державну
підтримку та податкові пільги.
Сім’ї з прибутком, меншим
за $80,000 на рік, отримують
$3,500 на вклад розміром
$1,500.

ÔÔ Насолоджуйтеся!
Зрештою, сьогоднішні заощадження — це майбутні витрати. Тримайте їх у балансі!
Бажаєте покращити ваше
фінансове становище? Зверніться до Оксани Микуляк,
спеціаліста з фінансового
планування!
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