
 

 

Звіт про фінансові результати 

за II квартал 2010 року  

(тис. грн.)  

Рядок  Найменування статті  

На звітну дату кварталу  

поточного 

року  

попереднього 

фінансового 

року  

1  2  3  4  

1  
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати)  
18 982 19 080 

1.1  Процентні доходи  41 868 51 685 

1.2  Процентні витрати  (22 886) (32 605) 

2  
Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні 

витрати)  
862 1 766 

2.1  Комісійні доходи  3 176 3 983 

2.2  Комісійні витрати  (2 314) (2 217) 

3  
Результат від торгових операцій з цінними 

паперами в торговому портфелі банку  
1 855 6 678 

4  Результат від операцій з хеджування  ── ── 

5  

Результат від переоцінки інших фінансових 

інструментів, які обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових 

результатах  

1 367 (631) 

6  Результат від торгівлі іноземною валютою  3 348 398 

7  

Прибуток/(Збиток), який виникає під час 

первісного визнання фінансових активів за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, 

ніж ринкова  

 

── 

 

── 

8  

Прибуток/(Збиток), який виникає під час 

первісного визнання фінансових зобов'язань 

за процентною ставкою, вищою або нижчою, 

ніж ринкова  

 

── 

 

── 

9  
Результат від переоцінки об'єктів 

інвестиційної нерухомості  

── ── 

10  Результат від переоцінки іноземної валюти  (1 530) 1 258 

11  Резерви під заборгованість за кредитами  (14 160) (11 809) 
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12  
Знецінення цінних паперів у портфелі банку 

на продаж  

(479) ── 

13  
Результат від продажу цінних паперів у 

портфелі банку на продаж  
1 618 (1 451) 

14  
Знецінення цінних паперів у портфелі банку 

до погашення  

── ── 

15  Резерви за зобов'язаннями  (361) ── 

16  Інші операційні доходи  272 888 

17  
Доходи/(Витрати) від дострокового 

погашення заборгованості  

── ── 

18  Адміністративні та інші операційні витрати  (8 456) (8 462) 

19  Результат від участі в капіталі  ── ── 

19.1  Дохід від участі в капіталі  ── ── 

19.2  Втрати від участі в капіталі  ── ── 

20 
Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, 

призначених для продажу  

── ── 

21 Прибуток/(Збиток) до оподаткування  3 318 7 715 

22 Витрати на податок на прибуток  (129) (206) 

23 Прибуток/(Збиток) після оподаткування  3 189 7 509 

24 Чистий прибуток/(збиток) від продажу 

довгострокових активів, призначених для 

продажу  

 

── 

 

── 

25 Чистий прибуток/(збиток) банку  3 189 7 509 

 

 

 

 

Голова Правління                                                             В. П. Прохоренко 

 

Головний бухгалтер                                                          Л. М. Корж 

 

 

 

 

 

 


