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Витрати від операційної діяльності банківських установ 
ПОКАЗНИКИ
Код
рядка
Сума
1
2
3
Витрати від операційної діяльності банківських установ (сума рядків 05.1 - 05.10)
05

Процентні витрати за кредитно-депозитними операціями, в тому числі за кореспондентськими рахунками та коштами до запитання, цінними паперами власного обігу

05.1

Комісійні витрати, в тому числі за кредитно-депозитними операціями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, операціями з довірчого управління


05.2

Від'ємний результат (збиток) від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів

05.3

Від'ємне значення курсових різниць від переоцінки активів та зобов'язань у зв'язку зі зміною офіційного курсу національної валюти до іноземної валюти відповідно до підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 розділу III Податкового кодексу України


05.4

Суми страхових резервів, сформованих у порядку, передбаченому статтею 159 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі суми страхових резервів, сформованих за:

05.5

всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), включаючи нараховані проценти та комісії, із них:

05.5.1

страховий резерв, сформований за рахунок сум наданих гарантій, включаючи нараховані проценти та комісії

05.5.1.1

коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, включаючи нараховані проценти та комісії

05.5.2

придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), включаючи нараховані проценти та комісії

05.5.3

іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані проценти та комісії

05.5.4

Суми коштів (зборів), внесені до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
05.6

Витрати з придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги (факторинг)

05.7

Витрати, пов'язані з реалізацією заставленого майна
05.8

Інші витрати, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг

05.9

Інші витрати, передбачені розділом III Податкового кодексу України
05.10

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік. 
2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.
      3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році. 

Керівник (уповноважена особа)

__________________
(підпис) 
М. П.
____________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

__________________
(підпис)
___________
(ініціали, прізвище)


 

