
   

 

Звіт про прибутки та збитки 

 

АБ  “УКРГАЗБАНК” 

 

за II квартал 2015 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 748 210 1 514 967 690 693 1 368 270 

Процентні витрати (587 895) (1 150 656) (407 229) (765 077) 

Чистий процентний 

дохід/(Чисті процентні 

витрати) 

160 315 364 311 283 464 603 193 

Комісійні доходи 65 571 132 418 56 127 105 809 

Комісійні витрати (16 677) (33 367) (11 171) (19 876) 

Результат від операцій з 

цінними паперами в торговому 

портфелі банку 

0 0 0 0 

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 

(605 124) (214 684) 127 184 327 822 

Результат від продажу цінних 

паперів у портфелі банку на 

продаж 

553 080 541 329 (11 312) (69 362) 

Результат від операцій з 

іноземною валютою 
(253 372) (599 792) 147 071 419 861 

Результат від переоцінки 

іноземної валюти 
(30 788) 1 190 016 64 122 192 057 



   

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 

614 767 (1 037 703) (320 383) (988 612) 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості та інших 

фінансових активів 

(36 546) (61 202) (103 427) (110 570) 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
(250 620) (245 544) (3 779) (7 185) 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
0 0 0 0 

Відрахування до резервів за 

зобов’язаннями 
(7) 6 779 882 (995) 

Інші операційні доходи 5 392 11 507  5 580 38 154 

Адміністративні та інші 

операційні витрати 
(187 005) (364 707) (229 781) (417 515) 

Частка в прибутку/(збитку) 

асоційованих компаній 
0 0 0 0 

Прибуток(Збиток) до 

оподаткування 
18 986 (310 639) 4 577 72 781 

Витрати на податок на 

прибуток 
64 483 (3 668) (1 380) (5 050) 

Прибуток/(збиток) від 

діяльності, що триває 
83 469 (314 307) 3 197 67 731 




