
   

 

Звіт про прибутки та збитки 

 

АБ  “УКРГАЗБАНК” 

 

за IІІ квартал 2014 р. 
               (тис. грн.) 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний 

квартал 

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

Процентні доходи 694 090 2 062 361 614 259 1 683 460 

Процентні витрати (457 787) (1 222 864) (351 980) (991 716) 

Чистий процентний 

дохід/(Чисті процентні 

витрати) 

236 303 839 497 262 279 691 744 

Комісійні доходи 64 090 169 899 50 258 133 562 

Комісійні витрати (12 605) (32 481) (7 938) (21 295) 

Результат від операцій з 

цінними паперами в торговому 

портфелі банку 

101 146 428 912 (1 273) (1 262) 

Результат від операцій з 

хеджування справедливої 

вартості 

0 0 0 0 

Результат від переоцінки інших 

фінансових інструментів, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням 

результату переоцінки у 

фінансових результатах 

0 0 0 0 

Результат від продажу цінних 

паперів у портфелі банку на 

продаж 

(20 027) (89 333) 3 136 36 299 

Результат від операцій з 

іноземною валютою 
112 121 531 981 24 546 76 658 

Результат від переоцінки 

іноземної валюти 
87 535 279 593 (6 838) (30 570) 



   

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний 

квартал 

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

Результат від переоцінки 

об’єктів інвестиційної 

нерухомості 

0 0 0 0 

Прибуток(Збиток), який 

виникає під час первісного 

визнання фінансових активів за 

процентною ставкою, вищою 

або нижчою, ніж ринкова 

0 0 0 0 

Збиток(Прибуток), який 

виникає під час первісного 

визнання фінансових 

зобов’язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, 

ніж ринкова 

0 0 0 0 

Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в 

інших банках 

(350 335) (1 338 947) 155 116 489 048 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості та інших 

фінансових активів 

(10 330) (120 901) (4 894) (37 380) 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
(51 775) (58 960) (12 988) (5 653) 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
0 0 0 0 

Відрахування до резервів за 

зобов’язаннями 
3 112 2 117 86 552 

Інші операційні доходи 4 518 42 672 58 866 66 186 

Адміністративні та інші 

операційні витрати 
(204 572)       (622 086) (195 538) (538 073) 

Частка в прибутку/(збитку) 

асоційованих компаній 
0 0 0 0 

Прибуток(Збиток) до 

оподаткування 
(40 819) 31 963 324 818 859 816 

Витрати на податок на 

прибуток 
(20 037) (25 087) 6 010 (821) 

Прибуток/(збиток) від 

діяльності, що триває 
(60 856) 6 876 330 828 858 995 



Найменування статт! 

Зв1тний пер10д Попередн1й першд 

Найменування статт! за поточний 
квартал 

за поточний 
квартал 

наростаючим 
п1дсумком 3 

початку року 

за виповщний 
квартал 

попереднього 
року 

за вщповщний 
квартал 

попереднього 
року 

наростаючим 
пщсумком 3 

початку року 
Прибуток/(збиток) в1д 
ПрИПИНеНО! Д1ЯЛЬНОСТ1 П1СЛЯ 

оподаткування 
0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) (60 856) 6 876 330 828 858 995 

Прибуток/(збиток) на акщю в1д д1яльност1, що тривае (грн.): 

чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акц1ю (грн.) (0,01) 0 0,04 0,09 

скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 
просту акц1ю (грн.) 

(0,01) 0 0,04 0,09 

Прибуток/(збиток) на акц1ю в1д припинено! д1яльност1 (грн.): 

чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акц1ю (грн.) 0 0 0 0 

скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 
просту акц1ю (грн.) 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) на акц1ю за квартал (грн.): 

чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акц1Ю (грн.) (0,01) 0 0,04 0,09 

скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 
просту акц1ю (грн.) 

(0,01) 0 0,04 0,09 

Затверджено до випуску та п1дп 

Голова Правл!ння 

Головний бухгалте 

14 жовтня 2014 
Махкамова 
239-28-36 

С. г. Мамедов 

Н. Г. Хрустальова 


