
  

 

Звіт про прибути та збитки 

 

АБ  “УКРГАЗБАНК” 

 

за IІ квартал 2012 р. 
               (тис. грн.) 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний 

квартал 

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за 

відповідний 

квартал 

попередньог

о року 

за 

відповідний 

квартал 

попередньог

о року 

наростаючи

м підсумком 

з початку 

року 

Процентні доходи 511 940 994 962 402 685 860 173 

Процентні витрати (311 881) (627 547) (217 761) (448 594) 

Чистий процентний 

дохід/(Чисті процентні 

витрати) 

200 059 367 415 184 924 411 579 

Комісійні доходи 33 368 63 820 32 012 59 986 

Комісійні витрати (7 093) (13 330) (5 686) (10 639) 

Результат від операцій з 

цінними паперами в торговому 

портфелі банку 

(818) (777) 1 305 4 501 

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 

24 815 50 784 (7 392) (8 955) 

Результат від операцій з 

іноземною валютою 
39 189 58 342 6 240 9 319 

Результат від переоцінки 

іноземної валюти 
(26 609) (30 578) (4 551) (3 765) 



   

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний 

квартал 

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за 

відповідний 

квартал 

попередньог

о року 

за 

відповідний 

квартал 

попередньог

о року 

наростаючи

м 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 

(67 245) (68 220) (58 287) (158 682) 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості та інших 

фінансових активів 

64 338 64 008 208 (626) 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
(4 771) (7 573) 15 253 (12 468) 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
0 0 0 0 

Відрахування до резервів за 

зобов’язаннями 
(872) (816) (22) 2 181 

Інші операційні доходи 2 787 5 178 2 315 4 513 

Адміністративні та інші 

операційні витрати 
(143 518) (278 584) (143 847) (272 052) 

Частка в прибутку/(збитку) 

асоційованих компаній 
0 0 0 0 

Прибуток(Збиток) до 

оподаткування 
113 630 209 669 22 472 24 892 

Витрати на податок на 

прибуток 
(25 610) (27 187) (18 990) (18 222) 



Найменування статт! 

Зв1тний пер!од Попередн!й пер10д 

Найменування статт! за поточний 
квартал 

за поточний 
квартал 

наростаючим 
пщсумком 3 

початку року 

за 
В1ДП0В1ДНИЙ 

квартал 
попередньог 

0 року 

за 
В1ДП0ВЩНИЙ 

квартал 
попередньог 

0 року 
наростаючи 
м пщсумком 

3 початку 
року 

Прибуток/(збиток) в1д 
д1яльност1, що гривае 88 020 182 482 3 482 6 670 

ПрибуТОК/(збиТОК) В1Д 
ПрИПИНеНоГ Д1ЯЛЬН0СТ1 П1СЛЯ 

оподаткування 
0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) 88 020 182 482 3 482 6 670 

Прибуток/(збиток) на акц1ю В1д дхяльност!, що тривае (грн.): 

чистий прибуто1с/(збиток) на 
одну просту акц1ю (грн.) 0,01 0,02 0 0 

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

0,01 0,02 0 0 

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 0,02 0 0 

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

0,01 0,02 0 0 

Голова Правл!ння 

Головний бухгалте 

12липня2012р. 
Махкамова 
239-28-36 

С. г. Мамедов 

Н. Г. Хрустальова 


