
  

 

Звіт про прибутки та збитки 

 

АБ  “УКРГАЗБАНК” 

 

за I квартал 2013 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 512 797 512 797 483 022 483 022 

Процентні витрати (321 908) (321 908) (315 666) (315 666) 

Чистий процентний 

дохід/(Чисті процентні 

витрати) 

190 889 190 889 167 356 167 356 

Комісійні доходи 37 399 37 399 30 453 30 453 

Комісійні витрати (6 256) (6 256) (6 237) (6 237) 

Результат від операцій з 

цінними паперами в торговому 

портфелі банку 

136 136 40 40 

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 

25 390 25 390 25 969 25 969 

Результат від операцій з 

іноземною валютою 
7 647 7 647 19 153 19 153 

Результат від переоцінки 

іноземної валюти 
5 783 5 783 (3 968) (3 968) 



   

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 

435 760 435 760 (975) (975) 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості та інших 

фінансових активів 

(70 425) (70 425) (331) (331) 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
2 490 2 490 (2 801) (2 801) 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
0 0 0 0 

Відрахування до резервів за 

зобов’язаннями 
167 167 56 56 

Інші операційні доходи 2 575 2 575 2 391 2 391 

Адміністративні та інші 

операційні витрати 
(168 719) (168 719) (135 067) (135 067) 

Частка в прибутку/(збитку) 

асоційованих компаній 
0 0 0 0 

Прибуток(Збиток) до 

оподаткування 
462 836 462 836 96 039 96 039 

Витрати на податок на 

прибуток 
(17 000) (17 000) (1 578) (1 578) 

Прибуток/(збиток) від 

діяльності, що триває 
445 836 445 836 94 461 94 461 



Найменування статт! 

Зв1тний пер1од Попередн1й пер10д 

Найменування статт! за поточний 
квартал 

за поточний 
квартал 

наростаючим 
п!дсумком 3 

початку року 

за ВЩП0В1ЛНИЙ 

квартал 
попереднього 

року 

за вщповшний 
квартал 

попереднього 
року 

наростаючим 
пщсумком 3 

початку року 

ПрибуТОК/(збиТОК) В1Д 

ПрИПИНеНО! Д1ЯЛЬНОСт1 П1СЛЯ 

оподаткування 
0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) 445 836 445 836 94 461 94 461 

Прибуток/(збиток) на акц1ю вщ д1яльност1 , що тривае (грн.): 

чистый прибуток/(збиток) на 
одну просту акц1ю (грн.) 0,05 0,05 0,01 0,01 

скоригований чистий 
прибуто1с/(збиток) на одну 
просту акц1ю (грн.) 

0,05 0,05 0,01 0,01 

Прибуток/(збиток) на акц1ю вщ припиненоТ д1яльност1 (грн.): 

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

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

0 0 0 0 

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

чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акц1ю (грн.) 0,05 0,05 0,01 0,01 

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

0,05 0,05 0,01 0,01 

Голова Правл!ння 

Головний бухгалтер 

15 КВ1ТНЯ 2013 р. 

М а х к а м о в а 

239-28-36 


