
  

 

Звіт про прибутки та збитки 

 

АБ  “УКРГАЗБАНК” 

 

за IІІ 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 614 259 1 683 460 579 163 1 574 124 

Процентні витрати (351 980) (991 716) (372 698) (1 000 244) 

Чистий процентний 

дохід/(Чисті процентні 

витрати) 

262 279 691 744 206 465 573 880 

Комісійні доходи 50 258 133 562 38 406 102 226 

Комісійні витрати (7 938) (21 295) (7 076) (20 406) 

Результат від операцій з 

цінними паперами в торговому 

портфелі банку 

(1 273) (1 262) 47 (730) 

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 

3 136 36 299 33 042 83 826 

Результат від операцій з 

іноземною валютою 
24 546 76 658 4 183 62 525 

Результат від переоцінки 

іноземної валюти 
(6 838) (30 570) 13 023 (17 555) 



   

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 

155 116 489 048 36 594 (31 626) 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості та інших 

фінансових активів 

(4 894) (37 380) (33 971) 30 036 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
(12 988) (5 653) (23 915) (31 487) 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
0 0 0 0 

Відрахування до резервів за 

зобов’язаннями 
86 552 (78) (895) 

Інші операційні доходи 58 866 66 186 2 580 7 758 

Адміністративні та інші 

операційні витрати 
(195 538) (538 073) (156 838) (435 423) 

Частка в прибутку/(збитку) 

асоційованих компаній 
0 0 0 0 

Прибуток(Збиток) до 

оподаткування 
324 818 859 816 112 462 322 129 

Витрати на податок на 

прибуток 
6 010 (821) (4 167) (31 354) 

Прибуток/(збиток) від 

діяльності, що триває 
330 828 858 995 108 295 290 775 



Найменування статт! 

Зв1тний пер10д Попереднш пер!од 

Найменування статт! за поточний 
квартал 

за поточний 
квартал 

наростаючим 
падсумком 3 

початку року 

за вщпов1дний 
квартал 

попереднього 
року 

за вщпов!дний 
квартал 

попереднього 
року 

наростаючим 
пцсумком 3 

початку року 

ПрибуТОК/(збиТОК) В1Д 

припинено! д1яльност1 П1сля 

оподаткування 
0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) 330 828 858 995 108 295 290 775 

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

чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акц1ю (грн.) 0,04 0,09 0,01 0,03 

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

0,04 0,09 0,01 0,03 

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

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

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

0 0 0 0 

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

чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцш (грн.) 0,04 0,09 0,01 0,03 

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

0,04 0,09 0,01 0,03 

Затверджено до випуску та п1дписано 

594-11-36 


