
A
n

n
u

a
l R

e
p

o
rt

 2
0

1
0

U
k

ra
in

e

Основні показники діяльності банку
на кінець 2010 року*

2010 Зміна,% 2009

Балансові показники

Активи 56 791 612 1,65% 55 871 315

Кошти в кредитних установах 384 903 (23,80)% 505 101

Кредити клієнтам 33 870 374 (18,73)% 41 674 464

Зобов'язання перед кредитними установами 19 409 987 (0,28)% 19 464 536

Зобов'язання перед клієнтами 27 268 833 2,61% 26 575 531

Субординований борг 2 368 864 (0,09)% 2 370 890

Сплачений статутний капітал 3 083 650 0% 3 083 649

Капітал 7 158 029 5,24% 6 801 708

Звіт про прибутки 

Чистий процентний дохід після відрахування резервів на 
можливі збитки від кредитних операцій

1 440 785 (984 831)

Чистий комісійний дохід 1 136 659 0,03% 1 136 318

Чистий дохід від торгових операцій із іноземною валютою 
та цінними паперами

562 627 191,42% 193 067

Загальні адміністративні витрати (2 949 039) 9,15% (2 701 763)

Прибуток до оподаткування 191 032 (2 357 209)

Чистий прибуток 84 270 (1 844 731)

Загальна інформація про банк 

Адекватність капіталу групи згідно з МСБО 20,79% 18,64%

Адекватність капіталу згідно з вимогами НБУ 16,92% 13,34%

Кількість філій та відділень банку (група) 931 (2,31)% 953

Кількість працівників (група) 15 432 1,36% 15225

тис. грн.

*Згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)
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Звернення
голови Правління банку

Шановні пані та панове!

Рік, що минув, додав оптимізму щодо перспектив української 
економіки. Після річної рецесії відбулося зростання ВВП на рів-
ні 4,2%, інфляція вимірювалась однозначною цифрою - 9,1%. 
Після більш ніж 20-відсоткового спаду виробництва у 2009 
році, звітний рік приніс зростання цього показника на 11%. 

Відповідно покращилися справи й у банківській системі. Голо-
вним чинником цієї тенденції було відновлення довіри як компа-
ній, так і населення до українських банків. Після зменшення де-
позитної бази на 25% у 2009 році банківська система Украї-
ни в минулому році спромоглася не тільки поновити колишній 
обсяг депозитів, а навіть збільшити його. Більшість банківських 
установ у 2010 році повернулася до прибуткової діяльності. 

Неабиякі зміни відбулися в законодавчому та регулятивному 
середовищі української банківської системи. Приємно, що до 
визначення майбутнього цього середовища долучилися й екс-
перти Райффайзен Банку Аваль. Відмінна репутація нашого фі-
нансового інституту та багаторічний досвід співробітників по-
сприяли тому, що до нашої думки прислухалися. Переконані, 
що оновлене законодавство дозволить збільшити ефективність 
вітчизняної банківської системи як джерела ресурсів для укра-
їнської економіки.

Ми раді констатувати, що у звітному році Райффайзен Банк 
Аваль спромігся виконати головне завдання акціонерів – відно-
вити прибуткову діяльність. Згідно з міжнародними стандарта-
ми фінансової звітності, чистий прибуток банку становив близь-
ко 84,3 млн. грн. Цього позитивного результату було досягнуто 
завдяки вагомим зусиллям співробітників банку. Велику роль ві-
діграла також програма економії витрат, запроваджена на всіх 
рівнях нашої фінансової установи.

Світова економічна криза змусила багато фінансових установ 
переглянути засади своєї діяльності. У нашому банку було роз-
почато чимало проектів, покликаних зменшити витрати та по-
кращити рівень сервісу для наших клієнтів. Так, продовжується 
оптимізація ІТ-систем нашого банку, включаючи головні систе-
ми банку Bankmaster та MIDAS.

На окрему увагу заслуговує розвиток операційного напрямку. 
Операційний центр Райффайзен Банку Аваль, розташований у 
Херсоні, успішно розвивається і поступово приймає на себе все 
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більше функцій, вивільняючи тим самим співробітникам відділень час для процесу 
продажів. Інформаційний центр Райффайзен Банку Аваль уже кілька років поспіль 
визнається кращим серед подібних центрів групи Райффайзен Банк Інтернаціональ. 

У 2010 році ще одним найвищим пріоритетом нашого банку була якість обслуго-
вування. Саме цей показник незабаром визначатиме, які фінансові установи пере-
можуть у конкурентній боротьбі. У Райффайзен Банку Аваль є чимало визнаних до-
сягнень у цій сфері. Приміром, втретє поспіль читачі англомовної газети Kyiv Post ви-
знають наш банк найкращим банком столиці. 

Успіх банку у цій сфері базується на численних програмах навчання персоналу, які, 
попри кризу, активно розвиваються в нашому банку. Дається взнаки також багато-
рівнева система контролю якості надання послуг, що базується і на внутрішньому,  і 
на зовнішньому аудитах. 

Як і у попередні роки, Райффайзен Банк Аваль залишається соціально відповідаль-
ною установою. Кількість благодійних програм нашого банку постійно збільшуєть-
ся. Причому, до багатьох із них мають безпосереднє відношення самі співробітники, 
які виїжджають до соціальних закладів та своєю працею допомагають зробити жит-
тя нужденних кращим. Я вдячний їм за це, адже багато в чому саме такі дії забезпе-
чують найвищу репутацію нашого банку у сприйнятті українців. Запевняю, що поді-
бні акції проводитимуться і надалі.

Від імені правління Райффайзен Банку Аваль я дякую всім нашим клієнтам, партне-
рам та друзям, які йшли поруч із банком у 2010 році. Ми й надалі будемо намагати-
ся робити «найближчий великий банк» ще більш зручним, відкритим та дружнім для 
клієнтів. Бажаю всім процвітання.

Від імені Правління

Володимир Лавренчук,
Голова Правління
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Звернення
голови Спостережної ради

Шановні пані та панове!

Хоча 2009 рік запам’ятався більшості керівників банків як не-
ймовірно напружений, 2010-й видався ще інтенсивнішим. Про-
те цього разу наші зусилля було сконцентровано переважно на 
вирішенні внутрішніх завдань, оскільки ми працювали над важ-
ливою реорганізацією нашої Групи. У результаті злиття Райф-
файзен Інтернаціональ, колишньої материнської компанії Райф-
файзен Банку Аваль, із головними сферами бізнесу Райффай-
зен Центральбанк (РЦБ), утворено Райффайзен Банк Інтернаці-
ональ (РБІ), який внесено у комерційний реєстр у жовтні 2010 
року. Одна із цілей цього злиття полягала у тому, щоб поєднати 
розгалужену мережу Райффайзен Інтернаціональ у Центральній 
та Східній Європі (ЦСЄ) із досвідом РЦБ у сфері розробки про-
дуктів корпоративного та інвестиційного банкінгу, тим самим ге-
неруючи додаткову вартість і для наших клієнтів, і для акціонерів. 
На додаток, РБІ нині отримує переваги від покращених можли-
востей рефінансування, адже якщо Райффайзен Інтернаціональ 
раніше мав доступ до ринку акцій, а РЦБ – до ринку боргових ін-
струментів, то новоутворений РБІ має доступ до обох цих ринків.

Протягом 2010 року наш внутрішній ринок у Центральній та Східній Європі також продемонстру-
вав перші прояви покращення ситуації після відтоку ліквідності наприкінці 2008 року та подаль-
шого економічного спаду. На зміну різкому зниженню темпів зростання у 2009 році прийшли ре-
альні досягнення в економічній діяльності. Крім стабілізації ситуації в ЦСЄ, економісти очікують, 
що ці ринки повернуться до швидших темпів зростання порівняно з країнами єврозони. За нашими 
прогнозами, темпи економічного зростання в країнах ЦСЄ будуть майже на 2 процентних пунк-
ти вищими, ніж у західноєвропейських країнах. Рушійною силою цієї тенденції залишатиметься, як 
і раніше, висока потенційна можливість регіону ЦСЄ, який знову на тривалий період стане зоною 
зростання в Європі, наздогнати Західну Європу. Попри вищезгадане злиття і наступне розширен-
ня зони активності, ЦСЄ залишиться головним фокусом нашої стратегії.

Результати нашої діяльності у 2010 році свідчать про правильність вжитих нами заходів під час 
кризи. Незважаючи на продовження деякого зростання обсягу непогашених кредитів, пік якого 
ми очікуємо протягом 2011 року, Група РБІ досягла консолідованого прибутку в розмірі 1087 
млн. євро. Це означає зростання на 142% порівняно з попереднім роком, що є дуже гарним ре-
зультатом навіть на фоні інших міжнародних груп. Початок економічного відновлення, ініційовані 
у поточному році заходи для підвищення ефективності та конкурентоздатності нашої діяльності, а 
також довіра клієнтів та акціонерів надає мені впевненості щодо успіху нашої Групи в 2011 році.

Стосовно Райффайзен Банку Аваль, я радий відзначити, що 2010 рік був для нього успішним, 
адже йому вдалося від негативного фінансового результату в 2009 році перейти до прибутко-
вості після складного періоду кризи. Минулого року банки в Україні один за одним  відновлюва-
ли свою прибутковість. Згідно з даними Національного банку України, кількість збиткових банків 
скоротилася із 64-х у 2009 році до 35-ти у 2010 році. Райффайзен Банк Аваль завершив 2010 
рік із чистим прибутком близько 84,3 млн. грн. згідно з Міжнародними стандартами фінансової 
звітності (МСФЗ). Він зберіг свої позиції на ринку України як найбільший банк із іноземним капі-
талом, що посідає четверте місце серед комерційних банків за розміром загальних активів. Звіт-
ний рік характеризувався відновленням довіри українців до банківського сектора країни загалом 
та до Райффайзен Банку Аваль, зокрема. Серед найважливіших результатів цього процесу було 
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зростання обсягу гривневих та валютних депо-
зитів населення в банківській системі.

Банк адаптував свою політику кредитування 
фізичних осіб у відповідності до існуючого еко-
номічного клімату і відновив кредитування з ви-
користанням кредитних карток.

У 2010 році банк також продовжував роботу з 
корпоративними клієнтами у напрямку подаль-
шого покращення якості кредитного портфеля. 

Райффайзен Банк Аваль залишався у перших 
рядах серед провідних українських банків за 
показниками довіри і визнання клієнтів, парт-
нерів, а також українських та міжнародних 
експертів. Його лідерські позиції отримали ви-
знання в численних рейтингах та дослідженнях. 

Протягом звітного періоду Спостережна рада 
брала безпосередню участь у прийнятті всіх 
основних рішень стосовно діяльності банку.

У 2010 фінансовому році вона виконувала 
свої обов’язки відповідно до чинного законо-
давства, Статуту Райффайзен Банку Аваль та 
Положення про Спостережну раду. Ми ре-
гулярно консультували Правління з питань 
управління банком та здійснювали моніто-
ринг його діяльності. Правління на регулярній 
основі забезпечувало нас своєчасною та до-
стовірною інформацією про плани та бізнес-
діяльність, а також про стратегічний розвиток 
та поточний стан банку. Разом із Правлінням 
ми визначили стратегічні орієнтири фінансової 
установи. Загалом у 2010 році було проведе-
но чотири регулярні засідання Спостережної 
ради.

Перелік тем для обговорення на засіданнях 
Спостережної ради включав: перебіг подій 
в економіці, політиці та банківському секто-
рі України, вимоги до капіталу і фондування, 
а також питання ризик-менеджменту та управ-
ління витратами.

Спостережну раду регулярно інформували 
щодо розвитку кризи та її впливу на банк, і це 
питання завжди залишалося у центрі особли-
вої уваги протягом звітного року. 

Згідно з рішенням загальних річних зборів ак-
ціонерів від 14 жовтня 2009 року, нинішній 
склад Спостережної ради було обрано термі-
ном на три роки.

Склад Правління банку зазнав у 2010 році 
таких змін:
• Спостережна рада прийняла рішення про 
звільнення із 6 червня 2010 року за власним 
бажанням заступника голови Правління Райф-
файзен Банку Аваль Райнера Зіхерта;
• Андреаса Гшвентера було призначено 
членом Правління, відповідальним за опера-
ційну діяльність, за рішенням Спостережної 
ради від 3 липня 2010 року;
• Спостережна рада своїм рішенням від 20 
серпня 2010 року прийняла відставку з 5 лис-
топада 2010 року за власним бажанням пер-
шого заступника голови Правління Райффай-
зен Банку Аваль Райнера Франца;
• Герхарда Бьоша було призначено пер-
шим заступником голови Правління банку, за 
рішенням Спостережної ради від 6 листопада 
2010 року. 

У рамках своїх повноважень як голови Спо-
стережної ради я перебував у постійних кон-
тактах із Правлінням у періоди між засідання-
ми Спостережної ради і був у курсі поточної 
бізнес-ситуації та ключових угод банку.

Аудиторська компанія Ernst & Young Audit 
Services LLC провела перевірку річної фінансо-
вої звітності та консолідованої звітності Райф-
файзен Банку Аваль, а також звіту Правлін-
ня за фінансовий рік, що закінчився 31 груд-
ня 2010 року, та надала незалежний аудитор-
ський висновок. 

Провівши власний аналіз річної фінансо-
вої звітності, консолідованої звітності та звіту 
Правління, ми погоджуємося з результатами 
перевірки, проведеної аудитором. Результати 
аудиту не викликали жодних заперечень. 

Спостережна рада дякує Правлінню та співро-
бітникам банку за їхню самовіддану та ефек-
тивну працю у складному ринковому середо-
вищі.

Від імені Спостережної ради

Герберт Степіч,
Голова Спостережної ради
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Інформація про банк
Історія успіху
1992 р.
НБУ зареєстрував АКБ «Аваль».

1993 р.
12 регіональних підрозділів банку почали свою ро-
боту.

1994 р.
НБУ зареєстрував банк як АППБ «Аваль».

1995 р.
Банк отримав акредитацію для реалізації проектів 
Європейського банку реконструкції та розвитку.

1996 р.
Розпочав роботу власний процесінговий центр 
банку – Український процесінговий центр. Банк 
став членом міжнародних платіжних систем Visa та 
Europay.

1997 р.
Компанія Western Union визнала «Аваль» найкра-
щим партнером у Східній Європі.

1999 р.
Банк став учасником Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб.

2000 р.
Western Union визнала банк «Аваль» найбільш 
творчо орієнтованим агентом системи.

2001 р.
Банк першим в Україні запровадив виплату пен-
сій із використанням пластикової картки «Онікс-
Пенсійний». Впроваджено власну систему тер-
мінових грошових переказів по Україні «Аваль-
Експрес».

2002 р.
Статутний капітал досяг рекордної для української 
банківської системи позначки – 500 млн. грн. Банк 
увійшов до TOP-100 банків ЦСЄ за рейтингом 
Standard & Poor’s.

2003 р.
Журнал Euromoney назвав «Аваль» найкращим 
банком України. Банк розмістив власний випуск 
облігацій на суму 80 млн. грн.

2004 р.
Статутний капітал банку досяг рекордної суми в 1 
млрд. грн. ЄБРР визнав «Аваль» одним із найбіль-
ших і динамічних банків у ЦСЄ. Банк очолив рей-
тинг TOP-100 «Інвестгазети» в номінації «Найбільші 
банки за розміром чистих активів за 2003 рік».

2005 р.
ЄБРР визнав «Аваль» одним із найактивніших бан-
ків у регіоні Південно-Східної Європи та країнах 
колишнього СРСР. 93,5% акцій банку придбано 
групою Райффайзен Інтернаціональ.

2006 р.
АППБ «Аваль» перейменовано на ВАТ «Райффай-
зен Банк Аваль». Журнал Euromoney визнав банк 
«Найкращим банком в Україні», ЄБРР – «Найак-
тивнішим банком у сфері торгового фінансування 
в Україні в 2006 році» в рамках програми сприян-
ня торгівлі «TFP».

2007 р.
Активи банку перевищили 40 млрд. грн. Власний 
капітал банку збільшено на 1,5 млрд. грн. шляхом 
розміщення 23-ї емісії акцій. Журнал The Banker 
назвав Райффайзен Банк Аваль «Банком року» в 
Україні. Бренд банку в рамках Всеукраїнської рей-
тингової програми «Гвардія брендів» визнано най-
дорожчим серед усіх банків України.

2008 р.
Власний капітал банку збільшено на 1,4 млрд. грн. 
за результатами розміщення акцій 24-ї емісії.

2009 р.
Юридичну назву банку змінено на Публічне акціо-
нерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (ско-
рочено – АТ «Райффайзен Банк Аваль»). Вкотре 
став найдорожчим банківським брендом в Україні 
– в рамках рейтингу BrandFinance Global Banking 
500, опублікованого виданням The Banker. «Кра-
щий банк в Україні» за версією Euromoney.

2010 р.
За результатами 25-ї емісії акцій банку, його ка-
пітал збільшено на 932,54 млн. грн., у т.ч. ста-
тутний капітал – на 582,84 млн. грн., до понад 3 
млрд. грн. Банк знову відзначено як «Кращий банк 
в Україні», за версією журналу Euromoney.

КОНСОЛІДОВАНА
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ДІЯЛЬНІСТЬ
БАНКУ

ДОЧІРНІ УСТАНОВИ.
ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

РИНКОВЕ
СЕРЕДОВИЩЕ

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО БАНК

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» стор. 9



До складу акціонерів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» входить 
384 юридичні особи та 109 830 фізичних осіб. Юридичним особам – акціонерам банку нале-
жить 99,8% статутного капіталу, а фізичним – 0,2%.

Власником істотної участі у банку є Група Райффайзен (Австрія), до складу якої входять Райффай-
зен Банк Інтернаціональ АГ із часткою в статутному капіталі – 96,18% (письмовий дозвіл Націо-
нального банку України від 14 жовтня 2005 р. №377 – 93,5% у розподілі голосів) та Райффай-
зен Центральбанк Остеррайх АГ (Австрія) – 0,2%.

Зареєстрований та сплачений статутний капітал банку станом на 31 грудня 2010 року становить 
3 002 774 908 грн. Статутний капітал сформовано за рахунок випуску 25-ти емісій простих імен-
них акцій у кількості 29 977 749 080 штук та однієї емісії привілейованих акцій у кількості 50 000 
000 штук номінальною вартістю 0,10 грн. кожна.

У 2010 році банк успішно зареєстрував випуск простих іменних акцій 25-ї емісії в обсязі 5 828 
400 000 штук номінальною вартістю 0,10 грн. кожна. Дата видачі свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій – 21 травня 2010 року.

Протягом 2010 року активно проводилися торги за простими акціями банку на фондовій біржі 
ПФТС та Українській біржі. Прості акції банку містяться у котирувальному списку першого рівня 
лістингу на обох торгових майданчиках. Середньозважений біржовий курс простих акцій банку 
за 2010 рік на Українській біржі становив 0,3985 грн.

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» банк у 2010 році успішно пе-
ревів випуски простих та привілейованих акцій із документарної форми в бездокументарну. Гло-
бальні сертифікати простих та привілейованих акцій розміщено у Всеукраїнському депозитарії 
цінних паперів. Разом із тим, банк відкрив рахунки в цінних паперах своїм акціонерам у зберіга-
ча АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Акціонери

Рейтинги банку
Поточні рейтинги, присвоєні Райффайзен Банку Аваль агентством Moody’s

Довгострокові депозити в іноземній валюті B3

Прогноз стабільний

Короткострокові депозити в іноземній валюті NP

Довгострокові депозити у національній валюті Ba1

Рейтинг фінансової стабільності D-

Рейтинг за борговими цінними паперами (senior unsecured) Ba1

Рейтинг за національною шкалою Aa1.ua
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Органи управління банку
Вищими органами управління банку є Загальні збори акціонерів, а також Спостережна рада та 
Правління банку. У своїй діяльності органи управління банку керуються чинним законодавством 
та Статутом банку.

До складу Спостережної ради Райффайзен Банку Аваль входять:

Герберт Степіч — голова Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль», голова Правління 
Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ

Мартін Грюль — член Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль», член Правління Райф-
файзен Банк Інтернаціональ АГ

Айріс Богданеріс — член Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль», член Правління 
Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ

Ганс Віднер — член Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль», член Правління Райф-
файзен Банк Інтернаціональ АГ

Пітер Леннк — член Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль», член Правління Райф-
файзен Банк Інтернаціональ АГ

Ренате Каттінгер — член Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль», старший віце-
президент Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ

Курт Гайгер — член Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль», член Спостережної ради 
Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ

Павло Грушко — член Спостережної Ради АТ «Райффайзен Банк Аваль», адвокат компанії 
Schönherr Ukraine LLC

Спостережна рада

У 2010 році склад Правління Райффайзен Банку Аваль поповнився заступником голови 
Правління Андреасом Гшвентером, який замінив на цій посаді Райнера Зіхерта, відповідального 
за операційну вертикаль, котрий звільнився з банку за власним бажанням.

За власним бажанням у листопаді 2010 року також звільнився перший заступник голови 
Правління Райнер Франц. Спостережна рада банку призначила на посаду першого заступника 
голови Правління Герхарда Бьоша.

Правління банку
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Зліва направо:
Андреас Гшвентер, Корнеліус Граніг, Володимир Лавренчук, Григорій Шелудько, Герхард Бьош,
Олександр Вітте, Артур Іліяв, Віктор Горбачов, Роберт Коссманн

Отже, до складу Правління Райффайзен Банку Аваль входять:

Володимир Лавренчук – голова Правління

Герхард Бьош – перший заступник голови Правління

Віктор Горбачов – заступник голови Правління, корпоративний бізнес (українські компанії)

Артур Іліяв – заступник голови Правління, корпоративний бізнес (мультинаціональні 
корпорації)

Андреас Гшвентер – заступник голови Правління, операційна підтримка

Григорій Шелудько – заступник голови Правління, безпека

Роберт Коссманн – заступник голови Правління, роздрібний бізнес

Олександр Вітте – заступник голови Правління, управління ризиками

Граніг Корнеліус – заступник голови Правління, інформаційні технології
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Організаційна структура*
Ефективна структура управління банку ґрунтується на чіткому розподілі на бізнес-лінії (корпо-
ративний бізнес, роздрібний бізнес, малий та мікробізнес, казначейство і підрозділ із надання 
послуг фінансовим інститутам) та на вертикалі підтримки (інформаційні технології, операційна 
підтримка, контролінг, безпека та інші), які створено на рівні Центрального офісу та обласних 
дирекцій банку. Райффайзен Банк Аваль має чітке розмежування функцій фронт-офісу та бек-
офісу, що підвищує якість обслуговування клієнтів та сприяє зменшенню ризиків.

Організаційна структура банку постійно вдосконалюється, щоб і надалі забезпечувати швидке 
прийняття рішень, оптимізувати витрати та підтримувати високий рівень обслуговування клієнтів 
по всій Україні.

* Організаційна структура ЦО АТ «Райффайзен Банк Аваль» станом на 31 грудня 2010 року
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Мережа відділень
Одним із пріоритетних напрямків діяльності роздрібного бізнесу в 2010 році було продовження 
розпочатої роком раніше оптимізації мережі банку.

Мережа банку на кінець 2010 року нараховувала:
• обласних/регіональних дирекцій – 25;
• відділень – 931;
• центрів самообслуговування – 450;
• банкоматів – 2 905.

Переважна більшість відділень Райффайзен Банку Аваль є повнофункціональними, тобто вони на-
дають повний перелік стандартних банківських послуг приватним та корпоративним клієнтам, а 
також малому та мікробізнесу. Окрім того, у мережі банку працюють комісійні відділення на те-
риторії Державної митної служби України та у представництвах/магазинах компанії «МТС Украї-
на» – корпоративного клієнта банку.

У 2010 році у Райффайзен Банку Аваль тривала реструктуризація мережі відділень, метою якої 
було впровадження принципів централізованого ефективного управління мережею, регламента-
ція процесу визначення типів відділень та їхніх функціональних модулів і запровадження нових 
стандартів для забезпечення оптимальної організації роботи та максимальної ефективності діяль-
ності відділень.

Одним із досягнень у 2010 році стало успішне впровадження програми «Орбіта» з метою підви-
щення ефективності та результативності роботи відділень. Завдяки «Орбіті», багато раніше мало-
ефективних відділень покращили результати своєї діяльності.

У звітному році було встановлено 60 нових банкоматів, таку ж кількість банкоматів переміщено у 
більш перспективні місця; встановлено 55 кіосків самообслуговування.

З метою підвищення продажів інвестиційних монет та зливків банківських металів було встанов-
лено відповідні вітрини у понад 240 відділеннях. 4500 працівників відділень отримали новий фір-
мовий одяг.

Персонал банку
Кількість працівників Райффайзен Банку Аваль (група) станом на 31 грудня 2010 року станови-
ла 15 432 особи.

Політика роботи з персоналом, як частина загальної соціальної відповідальності банку, постійно 
отримує суспільне визнання. Так, кілька років поспіль, за результатами соціологічних досліджень, 
Райффайзен Банк Аваль утримує лідируючі позиції в рейтингах найкращих роботодавців серед 
українських банків,  а також серед найбільших компаній, що працюють на території України в різ-
них галузях економіки.

Послідовна та стратегічно зважена політика підбору, мотивації, навчання та розвитку персона-
лу є об’єктивною передумовою лояльності працівників та високої оцінки банку як роботодавця на 
ринку праці.
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Принцип кадрової політики банку – «найкращі позиції мають займати найкращі фахівці» – є осно-
вою ефективного підбору та адаптації персоналу, що створює передумови для самовиявлення та 
професійного розвитку працівників. 

Системний підхід до вибору методів та інструментів розвитку, забезпечення своєчасного та фо-
кусного навчання згідно з потребами бізнесу стали запорукою високої якості індивідуального 
зростання кожного працівника, який прагне бути кращим у своїй сфері.

Банк підтримує своїх працівників, сприяючи їхньому професійному розвиткові та застосовуючи 
різні методи матеріальної та нематеріальної мотивації, впроваджує довгострокові програми утри-
мання кращих співробітників. Персонал банку і надалі залишається його основним капіталом та 
рушієм ефективного розвитку.

Навчання та розвиток
Політика управління персоналом Райффайзен Банку Аваль спрямована на забезпечення необхід-
них компетенцій та кваліфікації працівників усіх рівнів і функціональних напрямків роботи.

На базі управління навчання та розвитку персоналу діє навчальний центр, де реалізуються про-
грами навчання співробітників банку на постійній основі або у вигляді тих чи інших проектів. Всі 
підходи та програми з навчання та розвитку персоналу розробляються й впроваджуються у відпо-
відності до стандартів Групи Райффайзен.

Серед нових важливих проектів у 2010 році, значною складовою яких було навчання, можна ви-
ділити впровадження програмного забезпечення «Майдас плюс» та нових депозитних продуктів. 
Продовжено навчальну підтримку проектів «Піраміда якості» та «Ефективність персоналу, задія-
ного у продажах» (SFE).

На постійній основі діють багатомодульні програми навчання працівників відділень «Школа каси-
ра» (1021 учасник протягом 2010 року) та «Школа менеджера з продажу базових продуктів» 
(450 учасників упродовж року).

Окремий акцент було зроблено на професійному розвиткові начальників відділень мережі Райф-
файзен Банку Аваль. 537 начальників відділень та 85 їхніх потенційних наступників взяли участь 
у співбесіді з комплексної оцінки професійних знань та управлінських навичок. Усі вони отримали 
індивідуальні рекомендації з розвитку та навчання.

З метою реалізації загальних стратегічних пріоритетів у банку було започатковано навчання з пи-
тань бережливого управління (Lean management) для менеджерів проектів, фахівців із розробки 
банківських продуктів та оптимізації бізнес-процесів. 

За звітний рік фахівці банку розробили 26 нових курсів електронного навчання. Усього в 2010 
році працівники банку пройшли понад 78 тис. електронних курсів та склали 54,1 тис. електро-
нних тестувань.
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Нагороди та відзнаки
Вагомі успіхи банку традиційно визнають, і в Україні, і за її межами провідні впливові видання та 
експерти, рейтингові компанії, партнери та клієнти.

Приміром, у 2010 році британський фінансовий журнал Euromoney удостоїв Райффайзен Банк 
Аваль звання «Кращий банк в Україні». І цю відзнаку банк отримує уже не вперше. «Коли стає 
складно, сильні не падають духом, а беруться за справу. Цей принцип відображає підхід Райф-
файзен Банку Аваль до діяльності протягом 2009-2010 років...», – зазначається у липневому но-
мері журналу. Euromoney визнав також Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ) кращим 
банком в Австрії у 2010 році.

«Найкращим банком в Україні-2010» Райффайзен Банк Аваль став і за версією видання Business 
New Europe (bne). У межах рейтингу «Найкращий банк у ЦСЄ/СНД у 2010 році» bne назвало 
кращими ще й дочірні банки групи РБІ в Албанії, Боснії та Герцеговині, а також у Хорватії. До того 
ж, Райффайзен Банк Інтернаціональ отримав нагороду як найкращий у регіоні в цілому.

Райффайзен Банк Аваль відзначено в двох номінаціях II Національного конкурсу «Банк року – 
2010» журналу «Банкиръ»: як «Банк з високим рівнем відкритості та прозорості бізнесу» та «Най-
кращий банк для студентства» (за версією Університету банківської справи НБУ, Київ).

Голову правління Райффайзен Банку Аваль Володимира Лавренчука третій рік поспіль визнано 
кращим керівником у банківському секторі України в межах Всеукраїнського рейтингу «ГVардія 
керівників – 2010».

Репутація банку знову отримала найвищу оцінку за результатами регулярного дослідження іміджу 
найбільших українських фінансових установ, яке здійснює компанія GfK Ukraine. Своє лідерство 
він зберіг і в репутаційному рейтингу українських банків, який проводився кілька разів протягом 
року журналом «Власть денег» спільно з консалтинговою компанією NOKs fishes.

Найбільшою довірою серед українців користується Райффайзен Банк Аваль і за результатами 
онлайн-голосування, проведеного серед відвідувачів інтернет-порталу delo.ua.

Депозитні продукти банку для фізичних осіб четвертий рік поспіль визнано кращими в Україні в 
рамках Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року – 2010».
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Інформаційний центр Райффайзен Банку Аваль став кращим call-центром середніх розмірів за 
підсумками конкурсу «CCG CallCenter Awards «Кришталева Гарнітура-2010», який визначав кра-
щих серед тих, що працюють на теренах СНД.

Читачі тижневика Kyiv Post у черговий раз назвали послуги Райффайзен Банку Аваль найкращи-
ми у межах щорічної премії Best of Kyiv. Найкращими на регіональних рівнях у 2010 році визнава-
ли також різні обласні дирекції банку.

Соціальна відповідальність
Як і кожна комерційна організація, Райффайзен Банк Аваль прагне досягти максимальної ефек-
тивності, отримувати прибутки, виплачувати дивіденди акціонерам тощо. Разом із тим, його діяль-
ність має і соціальну складову, яка визначається належною якістю його продуктів і послуг, прозо-
рістю діяльності, високим рівнем безпеки, хорошими умовами праці для персоналу, благодійною 
та спонсорською діяльністю. Бізнес банку є соціально відповідальним перед споживачами, персо-
налом, партнерами та суспільством.

Корпоративна соціальна відповідальність банку поширюється на такі взаємопов’язані напрямки, 
як формування та зміцнення іміджу й ділової репутації, корпоративний розвиток, здоров’я, безпе-
ка й охорона праці персоналу, дотримання прав людини, взаємодія з різними суспільними інсти-
тутами для вирішення загальних соціальних проблем та екологічна відповідальність.

Банк своєчасно виконує всі обов’язки, покладені на нього державою, забезпечуючи прозору фі-
нансову звітність, сплату всіх податків, офіційну заробітну платню персоналу тощо.

Материнська компанія банку в Австрії – Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ – впроваджує свої 
стандарти ведення соціально відповідального бізнесу в усіх дочірніх банках у Центральній та Схід-
ній Європі, у тому числі й у Райффайзен Банку Аваль. Ділові стосунки та бізнес-етика регламен-
туються у банку власним Кодексом поведінки працівників.

У 2010 році банк продовжував займатися благодійною та спонсорською діяльністю на рівні і Цен-
трального офісу, і регіонів. 

Основний акцент у благодійній діяльності банку нині – це підтримка дитячих закладів для сиріт та 
дітей із проблемних сімей, а також дитячих лікувальних закладів. Крім того, банк активно підтри-
мує проекти, спрямовані на розвиток культури та духовності українців. 

Доброю традицією у фінансовій установі стало проведення благодійних толок до чергової річниці 
банку чи його обласних дирекцій у дитячих будинках, міських парках та на дитячих ігрових май-
данчиках. Вдалою стала також ініціатива Центрального офісу, підтримана й регіональними дирек-
ціями, щодо проведення благодійних аукціонів, зібрані кошти від яких спрямовуються на лікування 
працівників банку, надання їм матеріальної допомоги чи на інші доброчинні цілі. Останнім часом у 
банку також поширюються такі форми благодійності, як придбання подарунків для вихованців ди-
тячих будинків за власні кошти співробітників, волонтерство, донорство тощо. 

Благодійна діяльність ініціюється та підтримується як адміністрацією банку, так і профспілкою. 
Протягом 2010 року було реалізовано багато доброчинних акцій – у Центральному офісі та в 
регіонах. Приміром, співробітники Центрального офісу взяли участь у благодійних толоках в Ба-
банській школі-інтернаті Черкаської області. Банк передав цьому дитячому закладу автомобіль та 
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ігровий майданчик, а також подарунки для вихованців. 

У 2010 році банк продовжував підтримувати благодійні організації та фонди, а також громадські 
та гуманітарні організації. Так, було надано благодійну допомогу Міжнародному благодійному 
фонду «Україно! Я за тебе!» на підтримку доброчинного проекту «Подаруй дитині радість»; Київ-
ському міському благодійному фонду соціального захисту в’язнів – жертв нацистських пересліду-
вань до 65-річчя Великої Перемоги; Міжнародному благодійному фонду «Спорт і діти» для про-
ведення благодійної акції «Планета бажань», а також Міжнародному благодійному фонду «Мис-
тецька скарбниця» на підтримку доброчинного проекту «Книжковий кошик» із метою забезпечен-
ня книгами шкіл-інтернатів та бібліотек України. Підтримку банку отримали також громадські ор-
ганізації, що опікуються українською національною культурою: Шевченківський національний за-
повідник – на реконструкцію меморіалу Т.Г. Шевченка у м. Каневі; національна спілка театраль-
них діячів України – на підтримку ветеранів сцени; громадська організація «Країна мрій» – на 
проведення однойменного етнофестивалю; Чернігівський академічний симфонічний оркестр «Фі-
лармонія» – на проведення міжнародного фестивалю класичної музики тощо. Крім того, банк до-
лучився до благодійного аукціону для збору коштів на створення пам’ятника Олександру Вер-
тинському в Києві та надав благодійну підтримку проекту з реставрації найстарішої будівлі Києво-
Могилянської академії. Суттєву благодійну допомогу банк також надав на подолання наслідків літ-
нього паводку в Чернівецькій області. 

Регіональні дирекції банку також продовжують активно займатися благодійною діяльністю, не за-
лишаючи поза увагою тих, ким вони опікувалися раніше, та впроваджуючи нові форми доброчин-
ства. Майже всі дирекції підтримують і реалізують ідеї благодійних толок та волонтерства.

Протягом року всі регіональні дирекції проводили багато благодійних акцій, спрямованих пере-
важно на допомогу дітям, а також на підтримку освітніх і культурних проектів. Львівська ОД, при-
міром, отримала почесне звання «Помічник Святого Миколая» від Мальтійської служби допомо-
ги за участь в ініціативах, у результаті яких 6 тис. дітей із 36 інтернатів та притулків для сиріт на 
Львівщині отримали подарунки і необхідні речі. Тернопільська дирекція взяла участь у благодійно-
му марафоні «Добро повертається», організованому Тернопільською обладміністрацією для до-
помоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки.

Продовжується і діяльність представництва бла-
годійного фонду керівника Групи Райффайзен 
Г.Степіча в Україні («Г.Степіч ЦЕЕ Чаріті»). У трав-
ні 2010 року за його підтримки було відбудова-
но дитячий будинок сімейного типу для сиріт у
с. Бортничі (Київська обл.), який зазнав руйну-

вань внаслідок вибуху побутового газу. У цьому ж місяці було реалізовано ще один благодійний 
проект: спільно з місією «Карітас-Спес Україна» та місцевою гуманітарною організацією «Соці-
альна служба допомоги» у Харкові урочисто відкрили приватний дитячий будинок «Відрадне». 
При цьому, Представництво профінансувало будівництво одного з трьох будинків притулку для 
сиріт. А у вересні 2010 року Представництво «Г.Степіч ЦЕЕ Чаріті» разом із місією «Карітас-Спес 
Україна» завершили реконструкцію благодійної пекарні у селі Пнікут на Львівщині, яка випікати-
ме хліб для соціальних закладів.

Протягом звітного року Райффайзен Банк Аваль реалізував і низку спонсорських проектів, спря-
мованих на підтримку національної культури, літератури, мистецтва, економічних зв’язків Укра-
їни тощо. Приміром, банк продовжив підтримку Національного академічного драматичного теа-
тру імені Івана Франка в якості титульного спонсора. Крім того, він підтримав етнічний фестиваль 
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«Різдвяна країна мрій» у Києві, музичний рок-фестиваль «Славське – рок» у Львівській області, 
проведення Х Міжнародного економічного форуму «Міжнародна співпраця. Погляд у майбутнє» 
у Львові та інші спонсорські проекти.

Інвестуючи в соціальні проекти, Райффайзен Банк Аваль робить свій посильний внесок у підви-
щення добробуту українських громадян, впровадження новітніх технологій, розвиток освіти, куль-
тури, мистецтва. Розвиваючись сам, він розвиває середовище навколо себе. При цьому, соціаль-
на активність банку слугує додатковим індикатором його надійності та стабільності.

Участь у професійних організаціях 
та установах
У 2010 році Райффайзен Банк Аваль не лише брав активну участь у роботі низки професійних 
об’єднань, асоціацій та організацій, а й виступив засновником Форуму провідних міжнародних 
фінансових установ – нової організації, робота якої спрямована на забезпечення розвитку ста-
більної і прозорої фінансової системи України, орієнтованої на кращі міжнародні практики. Тра-
диційно протягом звітного року банк продовжував співпрацювати з міжнародними об’єднаннями 
та фінансовими інститутами, зокрема Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та 
Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК).

Перелік організацій, членом яких є Райффайзен Банк Аваль:
• Форум провідних міжнародних фінансових установ;
• Український кредитно-банківський союз;
• Асоціація «Фондове Партнерство»;
• ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»;
• ЗАТ «Українська фондова біржа»;
• Національний депозитарій України;
• ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»;
• Українська національна іпотечна асоціація;
• Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЕМА»;
• Перше всеукраїнське бюро кредитних історій;
• Українська асоціація управління проектами «УКРНЕТ»;
• Асоціація «Українські Фондові Торговці»;
• Співтовариство всесвітніх інтербанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT);
• Асоціація розвитку менеджменту у Центральній та Східній Європі;
• Європейська Бізнес Асоціація;
• Американська торговельна палата.

Згідно з вимогами чинного законодавства України, банк є учасником Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб, який було засновано в 1998 році з метою захисту інтересів вкладників.
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Ринкове середовище

Обсяги ВВП України у 2010 році зросли на 
4,2% порівняно з попереднім роком. Отже, 
після того, як Україна виявилася однією із най-
більш постраждалих від глобальної кризи кра-
їн (ВВП у 2009 році скоротився на 14,8%), у 
звітному році вона стала однією з країн із най-
вищими темпами економічного зростання в 
регіоні Східної Європи. Зростання ВВП було 
пов’язане переважно з відновленням внутріш-
нього попиту (з урахуванням зростання дохо-
дів населення та деякого пожвавлення інвести-
ційної діяльності), у той час як внесок чистого 
експорту в зростання ВВП був від’ємним. Се-
ред секторів економіки промислове виробниц-
тво було, вочевидь, одним із основних рушіїв 
зростання минулого року (збільшення вироб-
ництва на 13,5% у річному обрахунку) разом 
із енергетикою та роздрібною торгівлею, де 
зростання становило 9,5% та 7,6% відповідно. 
Випуск продукції сільського господарства зни-
зився на 1% у 2010 році через менший уро-
жай, у той час як обсяг виробництва у будівельній галузі скоротився на 5,4%, що, однак, означа-
ло помітне покращення результату після різкого спаду на 48,2% у 2009 році.

Окремі макроекономічні та фіскальні показники, 2006-2010 рр.

Показники 2006 2007 2008 2009 2010

ВВП, млрд. грн. 544,2 720,7 948,1 913,3 1081,1

ВВП, млрд. дол. США 108,2 143,3 180,2 113,9 136,0

ВВП, річна зміна, % 7,3 7,9 2,3 (14,8) 4,2

Промислове виробництво, річна зміна, % 6,2 10,2 (3,1) (21,9) 11,0

Приватне споживання, річна зміна, % 15,9 17,2 12,0 (14,2) 4,8

Інвестиції, річна зміна, % 21,2 23,9 1,6 (46,2) 0,0

ІСЦ, середньорічний, % 9,1 12,8 25,2 15,9 9,4

ІСЦ, річна зміна, % 11,6 16,6 22,3 12,3 9,1

ІЦВ, річна зміна, % 14,1 23,2 23,0 14,3 18,7

Реальний наявний дохід, річна зміна, % 13,4 12,8 10,3 (8,5) н/д

Безробіття, % 6,8 6,5 6,7 8,8 8,5

Бюджетний дефіцит, % ВВП (0,7) (1,1) (1,5) (9,0) (7,0)

Державний борг, % ВВП 14,8 12,3 19,9 34,6 40,0

Джерело: Державний комітет статистики, Національний банк України, Міністерство фінансів, Райффайзен Банк Аваль
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Вперше з 2003 року темпи інфляції уповільнилися до однозначних цифр: на кінець періоду зрос-
тання індексу споживчих цін за 2010 рік склало 9,1% (знизившись із 12,3% у 2009 році). У пер-
шому півріччі 2010 року спостерігалося стабільне уповільнення інфляції на тлі слабкого спожив-
чого попиту (станом на кінець липня темпи зростання індексу споживчих цін знизилися до 6,8%), 
хоча пізніше протягом року інфляційний тиск почав зростати через підвищення тарифів на газ для 
населення та значно менший урожай порівняно з попереднім роком. Однак через посилення ад-
міністративного контролю над продовольчими ринками (зокрема, обмеження на експорт зерно-
вих, тиск влади на виробників і роздрібних торговців продовольчими товарами, а також дії анти-
монопольного комітету), зростання цін на харчові продукти у кінці року штучно уповільнилося. В 
результаті, споживча інфляція у четвертому кварталі досягла рекордно низького рівня, а динаміка 
цін на харчові продукти в Україні була протилежною тенденціям на світовому продовольчому рин-
ку. У 2010 році темпи зростання цін на харчові продукти становили 10,7% (незначне підвищення 
порівняно з 10-відсотковим зростанням минулого року). Іншим чинником зростання індексу спо-
живчих цін стало підвищення на 50% роздрібних цін на газ у серпні, що призвело до підвищення 
комунальних платежів у минулому році на 13,8%. По суті, темпи зростання цін на комунальні по-
слуги були також заниженими, оскільки уряд відклав коригування тарифів на опалення та гаряче 
водопостачання до 2011 року.

Потужний притік капіталу призвів до істотного покращення зовнішнього балансу України у 2010 
році, у той час як торговельний баланс погіршився в умовах відновлення внутрішнього попиту та 
зниження конкурентоздатності. Дефіцит поточного рахунку в 2010 році становив 2,6 млрд. дол. 
США (порівняно з 1,7 млрд. дол. США у 2009 році), збільшившись із 1,5% до 1,9% ВВП. Дефіцит 
балансу торгівлі товарами у звітному році зріс майже вдвічі (до 8,4 млрд. дол. США із 4,3 млрд. 
дол. США у 2009 році) на тлі відновлення внутрішнього попиту (і споживчого, й інвестиційного), 
послаблення зовнішньої конкурентоспроможності (внаслідок постійно великого інфляційного ди-
ференціалу) та введення бюрократичних обмежень на експорт зернових. Помітне збільшення об-
сягів експорту та імпорту (29% та 35,4% відповідно) здебільшого пояснюється низькою статистич-
ною базою попереднього року, оскільки в абсолютному вимірі експорт та імпорт товарів повер-
нувся на рівень кінця 2007 року.

Стан рахунку руху капіталу в 2010 році значно покращився, змінивши дефіцит у розмірі 12 млрд. 
дол. США на профіцит у розмірі 7,7 млрд. дол. США. Цей успіх пояснюється переважно зміною 
в обсягах надходжень зовнішніх запозичень на 
тлі зниження показників ризиків країни і висо-
кого інтересу інвесторів до ризикованих ак-
тивів ринків, що розвиваються. Профіцит ба-
лансу зовнішніх запозичень зріс до 6,7 млрд. 
дол. США (порівняно з дефіцитом у розмірі 9,1 
млрд. дол. США у 2009 році), включаючи роз-
міщення державних та корпоративних євро-
облігацій, придбання ПДВ-облігацій нерези-
дентами, транші МВФ, проміжний кредит від 
ВТБ у розмірі 2 млрд. дол. США та відновлен-
ня торгового фінансування. Проте банківська 
система стала виключенням, оскільки банки 
продовжували зменшувати обсяги зовнішнього 
боргу в умовах низького попиту на кредити та 
майже відсутнього кредитування в іноземній ва-
люті. Обсяги прямих іноземних інвестицій (ПІІ) 
у 2010 році зросли на 22% (із 4,7 млрд. дол. 
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США до 5,7 млрд. дол. США), хоча й залишалися значно нижчими за показники докризових ро-
ків. Обсяги ПІІ у банківський сектор залишилися майже на тому самому рівні, що й у попередньо-
му році (2 млрд. дол. США), що здебільшого пояснюється рекапіталізацією іноземних банків їхні-
ми материнськими групами. ПІІ у корпоративний сектор зросли на 50%, хоча ми вважаємо, що 
більша частина цих інвестицій (а також значна частка короткострокових іноземних позичок) – це 
фінансування всередині груп. Попит на готівкову валюту залишається одним із найважливіших де-
термінантів формування зовнішнього платіжного балансу України. Минулого року чистий попит 
на готівкову валюту (переважно протягом останніх чотирьох місяців) становив 7,3 млрд. дол. США 
(знизившись із 9,7 млрд. дол. США у 2009 році), тим самим значно скоротивши профіцит фінан-
сового рахунку.

Незважаючи на заявлені наміри перейти до режиму гнучкого курсу валют, НБУ продовжував полі-
тику жорсткого управління обмінним курсом, дозволивши у звітному році лише незначні коливан-
ня курсу гривні до долара США. Загалом 2010 рік був відносно спокійним для валютного ринку 
України (особливо зважаючи на бурхливі події 2008 та 2009 років). Протягом року курс долара 
коливався у межах 7,87-8,11. Національному банку доводилося час від часу втручатись, аби за-
побігти різким змінам курсу долара США до гривні, спрямовуючи його на кінець року до позна-
чки 7,95. Баланс валютних інтервенцій НБУ в 2010 році склав 1,3 млрд. дол. США (на відміну від 
дефіциту в розмірі 10,4 млрд. дол. США роком раніше). Завдяки додатному балансу інтервенцій, 
двом траншам МВФ та масивним державним запозиченням, золотовалютні резерви НБУ на кі-
нець 2010 року зросли до 34,6 млрд. дол. США.

Монетарна політика НБУ в 2010 році була зосереджена на трьох основних завданнях: знижен-
ня інфляції, стимулювання кредитування та підтримання стабільності курсу валют. Окрім цієї три-
леми, НБУ доводилося постійно реагувати на звернення уряду щодо пом’якшення монетарної по-
зиції у той час, як МВФ, навпаки, вимагав жорсткішої політики (встановлення лімітів на зростан-
ня грошової бази й обсяги чистих внутрішніх активів). Після послаблення девальваційного тиску 
НБУ в березні почав зменшувати ставки з метою стимулювати кредитування. За період із березня 
по жовтень Нацбанк знизив ставки рефінансування «овернайт» на 625-675 б.п. Однак зростання 
девальваційних ризиків та бажання утримати інфляцію в межах однозначних чисел змусили Нац-
банк посилити монетарну політику під кінець року, піднявши ставки «овернайт» на 50 б.п. та акти-
візувавши операції на відкритому ринку (тобто, продаж облігацій на вторинному ринку), а також 

Окремі показники платіжного балансу та монетарні показники, 2006-2010 рр.

Показники 2006 2007 2008 2009 2010

Сальдо рахунку поточних операцій, % ВВП (1,5) (3,7) (7,1) (1,5) (1,9)

Торговий баланс товарів, млрд. дол. США (5,2) (10,6) (16,1) (4,3) (8,4)

Прямі іноземні інвестиції, млрд. дол. США 5,3 9,2 9,9 4,5 5,7

Зовнішній борг, % ВВП 50,4 55,8 56,4 90,7 84,6

Грошова база, річна зміна, % 17,5 46,0 31,6 4,4 15,8

Грошова маса, річна зміна, % 34,5 52,2 29,5 (5,5) 22,7

USD/UAH, на кінець періоду 5,05 5,05 7,65 8,00 7,97

USD/UAH, середньорічний 5,03 5,03 5,26 8,02 7,95

EUR/UAH, середньорічний 6,36 6,89 7,73 11,18 10,57

Валові міжнародні резерви, млрд. дол. США 21,8 32,7 31,5 26,5 34,6

Джерело: Національний банк України, Райффайзен Банк Аваль
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закликавши банки погасити кредити рефінан-
сування. Відсоткові ставки на грошовому рин-
ку змінювалися відповідно: одномісячна ставка 
різко знизилася з 14-15% у січні до 2% в сере-
дині року. Однак більш жорстка монетарна по-
літика НБУ, сезонне підвищення державних ви-
трат і відновлення кредитної активності сприя-
ли значному скороченню надлишкової ліквід-
ності в банківській системі в листопаді-грудні. 
Як результат, ставки грошового ринку підско-
чили вгору – ставка «овернайт» зросла з 0,5% 
до 3%, а одномісячна ставка досягла 10%.

Фіскальна ситуація в 2010 році помітно по-
кращилася на тлі поступового відновлення еко-
номіки, безперервної консолідації бюджету 
та значного покращення умов фінансування. 
Проте через різке зростання державного бор-
гу, розбалансований Пенсійний фонд, склад-
ний фінансовий стан «Нафтогазу» та все ще невирішене питання відшкодування ПДВ, фіскаль-
на стабільність знаходиться під сумнівом. За даними Міністерства фінансів, дефіцит консолідо-
ваного бюджету в 2010 році становив 48,1 млрд. грн. (майже 4,5% ВВП). Надходження в кон-
солідований бюджет склали 330,8 млрд. грн. (97% від плану), збільшившись на 21% у порівнян-
ні з попереднім роком. Щоб скоротити дефіцит бюджету, урядові довелося зменшити витрати. 
Загальні витрати в консолідованому бюджеті за 2010 рік склали 377,9 млрд. грн., що стано-
вить 93% від запланованих обсягів (коефіцієнт виконання зріс із 86% у 2009 році). У звітному 
році умови фінансування для уряду помітно покращилися завдяки пожвавленню попиту на внут-
рішні державні облігації (40 млрд. грн.), вдалому розміщенню єврооблігацій (на загальну суму 2,5 
млрд. дол. США), кредиту від ВТБ та траншу на суму 2 млрд. дол. США від МВФ у рамках угоди 
stand-by. Однак у фінансових рахунках Украї-
ни було й декілька «чорних дірок». По-перше, 
фінансовий стан «Нафтогазу» залишався на-
пруженим, незважаючи на підвищення у серп-
ні тарифів на газ для населення на 50%. За на-
шою оцінкою, загальний фінансовий дефіцит 
«Нафтогазу» у 2010 році сягнув 17-18 млрд. 
грн. (1,6-1,7% ВВП). По-друге, нестача влас-
них находжень до Пенсійного фонду призвела 
до збільшення його дефіциту в 2010 році до 7,9 
млрд. грн. (0,7% ВВП). Тому, за поперед-німи 
оцінками, загальний дефіцит бюджету в 2010 
році становив 7% ВВП, лише незначно змен-
шившись із 9% ВВП у 2009 році. Іншим надзви-
чайно тривожним сигналом у фінансових ра-
хунках є зростання державного боргу. У 2010 
році загальний державний борг стрімко зріс на 
36%, підскочивши з 34,6% до 40% ВВП.

Ми очікуємо, що економіка й надалі відновлюватиметься помірними темпами за умови відсутності 
відчутних зовнішніх потрясінь. За прогнозами, темпи зростання ВВП становитимуть 4-4,5%, завдя-
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ки знову ж таки внутрішньому попиту (підтриманому активними приготуваннями до ЄВРО-2012 та 
поступовим відновленням кредитування). Водночас, жорстка фіскальна політика та численні під-
вищення тарифів послаблять темпи зростання споживання у приватному секторі. Інфляція, віро-
гідно, залишиться на високому рівні на тлі широкомасштабного підвищення тарифів. За нашими 
очікуваннями, у 2011 році платіжний баланс буде додатним. Дефіцит поточного рахунку зросте 
до 2,5% ВВП на фоні постійної втрати конкурентоспроможності. Профіцит фінансового рахунку 
може й надалі зростати цього року, переважно завдяки державним та корпоративним позичкам, 
вливанням МВФ та дещо слабшому попиту на готівкову валюту. Найбільшу загрозу для розвитку 
цього сценарію може становити погіршення економічної ситуації у світі (а саме: різке уповільнен-
ня темпів зростання у країнах, що розвиваються), яка може справити значний негативний вплив 
на попит на український експорт.

Банківський сектор України
у 2010 році
Для українських банків 2010 рік був періо-

дом стабілізації після бурхливих подій двох по-
передніх років. Продовження відбудови еко-
номіки, відновлення довіри до банківської сис-
теми та відсутність інших привабливих варіан-
тів інвестування повернули вкладників до бан-
ків. Зреш-тою, у 2010 році обсяг депозит-
ної бази банківської системи повністю відно-
вився й перевищив докризовий рівень (на піку 
відтоку депозитів на початку 2009 року бан-
ки втратили майже 25% депозитів населення). 
Минулого року депозити населення зросли на 
28,5% (на відміну від спаду на 1,9% у 2009 
році). Обсяги депозитів у гривні зростали на-
багато швидше, ніж обсяги валютних депозитів 
(на 41,6% та 17,4% відповідно) на тлі прогно-
зів щодо стабільного курсу валют і великої різниці між відсотковими ставками (прибуток від депо-
зитів у гривні наразі на 5-6% більший, ніж від депозитів у доларах). Обсяги депозитів корпоратив-
них клієнтів зросли на 22,5%, що пояснюється підвищенням прибутковості корпоративного секто-
ра (в умовах продовження відновлення економіки) та розміщенням ПДВ-облігацій, що збільшило 
грошові потоки компаній. У 2010 році обсяги гривневих депозитів корпоративних клієнтів зрос-
ли на 34,1%, тоді як обсяги депозитів у валюті залишилися майже без змін (зростання на 1,9%).

Загальне зростання кредитного портфеля банківської системи у 2010 році становило лише 1%. 
Обсяги корпоративних кредитів минулого року зросли на 7,9% завдяки збільшенню обсягів кре-
дитів у гривні на 13,5%, причому портфель кредитів фізичним особам зменшився на 13%. Протя-
гом року банкам було складно видавати нові кредити. З одного боку, це пояснювалося жорстки-
ми вимогами до кредитних ризиків і високими відсотковими ставками. Однак, із іншого боку, фак-
тичний попит на нові кредити залишається слабким. Український корпоративний сектор уже пере-
буває в значних боргах, особливо після девальвації гривні. Проте в другому півріччі з’явилися пев-
ні ознаки відновлення кредитування на тлі продовження пожвавлення економіки та зниження від-
соткових ставок. У другому півріччі 2010 року обсяги корпоративних кредитів зросли на 30 млрд. 
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грн.; при цьому багато банків також відновили 
споживче кредитування. Через потужний при-
тік депозитів і слабкий попит на кредити у при-
ватному секторі, українські банки, наслідуючи 
тенденції на світовому ринку, скупили держав-
ні цінні папери. У результаті, в 2010 році част-
ка цінних паперів у загальному обсязі активів 
банківської системи зросла з 4% до 8%, а част-
ка кредитів зменшилась із 67% до 59%. Масив-
не накопичення депозитів у поєднанні зі слаб-
ким зростанням кредитного портфеля призвело 
до вражаючого зменшення співвідношення кре-
дитів до депозитів. Воно скоротилося з 219% у 
кінці 2009 р. до 175% на кінець 2010 р., однак 
залишилося вищим за докризовий рівень через 
значне знецінення гривні.

За минулий рік фінансовий стан банківської 
системи відчутно покращився. Другий рік поспіль банківська система показує збитки в умовах по-
гіршення якості кредитів. Водночас загальні збитки зменшилися майже втричі, порівняно з попе-
реднім роком (із 38 млрд. грн. у 2009 р. до 13 млрд. грн. у 2010 р.), завдяки зменшенню обся-
гів нових резервів на покриття втрат за кредитами, стабільному операційному доходу та скоро-
ченню адміністративних витрат. Попри загальний від’ємний результат, кількість прибуткових бан-
ків у минулому році значно зросла. За даними НБУ, кількість збиткових банків зменшилася із 64 
у 2009 р. до 35 у 2010 р. Проте зарано стверджувати, що банківській системі України вдалося 
вийти з кризової фази на шлях невпинного зростання. Зокрема, на заваді прибутковості банківсь-
кого сектора України та його здатності кредитувати стоїть високий рівень непрацюючих кредитів. 
За даними НБУ, частка непрацюючих кредитів сягнула 11,2% на кінець 2010 року, а їхній обсяг 
зріс за минулий рік на 21% – до 85 млрд. грн. Однак, за іншими підрахунками (приміром, міжна-
родної рейтингової агенції Fitch та Міжнародного валютного фонду), реальний рівень проблемних 
кредитів може бути набагато вищим.

Минулого року зростання конкуренції та все 
ще слабкий попит на кредити й інші банків-
ські послуги призвели до зниження банківської 
маржі. Чиста процентна маржа скоротилася із 
6,2% до 5,8%, хоча банки й намагались утри-
мувати її, зменшивши відсотки за депозитами. 
У 2010 році чистий комісійний дохід скоротив-
ся на 4,5% у порівнянні з попереднім роком, а 
непроцентна маржа, відповідно, знизилася з 
1,5% до 1,4%. Через поступове пожвавлення 
діяльності зросли накладні витрати банків, тому 
після помітного покращення в 2009 році ефек-
тивність витрат у минулому році знизилася. За-
гальні операційні витрати банківської системи 
зросли в 2010 році на 6,6% порівняно з по-
казником попереднього року, а співвідношення 
накладних витрат до загальної вартості активів 
підвищилося з 4,1% до 4,4%.
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Україна: Показники банківського сектору, 2006–2010 рр.

Показники 2006 2007 2008 2009 2010

Кількість діючих банків 170 175 184 182 176

Кількість банків із іноземним капіталом 35 47 53 51 55

Частка іноземного капіталу в капіталі банків, % 27,6 35,0 36,7 35,8 40,6

Активи, млрд грн. 340,2 599,4 927,2 880,3 942,1

Активи, % ВВП 62,5 83,2 97,7 96,4 87,1

Активи, річний приріст, % 59,1 76,2 54,7 (4,9) 7,0

Депозити,% ВВП 33,6 38,6 37,7 35,9 39,2

Кредити, % ВВП 45,1 59,9 77,3 78,8 67,0

Кредити/депозити, % 134 155 205 219 175

Капітал, млрд. грн. 42,6 69,6 121,4 115,2 137,7

Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 14,2 13,9 14,0 18,1 20,8

Рентабельність активів, % 1,61 1,50 1,03 (4,38) (1,45)

Рентабельність капіталу, % 13,5 12,7 8,5 (32,5) (10,2)

Чиста процентна маржа, % 5,3 5,0 5,3 6,2 5,8

Витрати/Доходи (CIR), % 58,1 58,3 50,3 51,9 54,6

Джерело: Національний банк України, Райффайзен Банк Аваль

Іншою важливою тенденцією 2010 року стало 
падіння відсоткових ставок. Після значного по-
кращення стану ліквідності банки почали зни-
жувати відсоткові ставки за депозитами, осо-
бливо за депозитами в іноземній валюті (оскіль-
ки кредитування в ній майже повністю заморо-
жено). Завдяки різкому зниженню відсоткових 
ставок за депозитами, посиленню конкуренції 
та зменшенню кредитних ризиків, знач-но зни-
зилися відсоткові ставки за кредитами, суттєво 
полегшивши клієнтам доступ до кредитних ре-
сурсів. Наприклад, ставки за новими кредита-
ми в корпоративному сегменті зменшилися з 
25-28% на початку 2010 року до 15-18% у 
кінці року.

На кінець грудня 2010 року в Україні працю-
вало 176 банків (замість 182 станом на кінець 
2009 р.). Наразі 6 банків виключено з Держав-
ного реєстру банків і 18 перебувають на стадії ліквідації. Рекапіталізовані державою банки за-
лишаються в скрутному становищі. Зокрема, за оцінкою уряду, на цей час три фінансові устано-
ви («Укргазбанк», «Родовід Банк» та банк «Київ») потребують вливання капіталу на загальну суму 
12,5 млрд. грн. (на додаток до 17 млрд. грн., інвестованих раніше). До того ж, справа Надра Бан-
ку все ще залишається невирішеною, оскільки МВФ та Світовий банк продовжують наполягати 
або на рекапіталізації банку приватним інвестором із авансовим внесенням суми вартості готів-
кою, або на його ліквідації.
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Згідно з даними НБУ, на кінець 2010 року в Україні працювало 55 банків з іноземним капіталом 
(у 2009 році – 51 банк). Частка іноземного капіталу в загальному обсязі капіталу банківської 
системи зросла з 35,8% станом на кінець 2009 р. до 40,6% у кінці 2010 р., оскільки іноземні 
банки проводили активну рекапіталізацію своїх дочірніх банків в Україні. Вражаючою тенден-
цією 2010 року було зростання розбіжності між російськими банками і банками, що належать до 
західних банківських груп. Російські банки вдалися до стратегії агресивного нарощування част-
ки кредитного ринку, спираючись на масштабну фінансову підтримку з боку материнських ком-
паній. Водночас інші іноземні банки протягом минулого року були значно обережнішими та про-
довжували скорочувати свої кредитні портфелі. Відповідно частка ринку корпоративних кредитів 
російських банків зросла з 14% до 15%, а частка іншої підгрупи іноземних банків скоротилася із 
28% до 23%. Частка іноземних банків у загальному обсязі активів зменшилася із 47% до 42% у
2010 р. на тлі стрімкого зростання декількох українських банків (а саме: «Приватбанку», «Укрек-
сімбанку» та «Дельта банку»). Крім того, оскільки минулого року іноземні банки першими знизи-
ли ставки за депозитами фізичних осіб, їхня частка в цьому сегменті скоротилась із 39% до 35%, 
попри той факт, що іноземні фінансові установи вважаються надійнішими.

За нашими прогнозами, напруга в банківській системі продовжуватиме спадати, оскільки через 
поступове пожвавлення економіки ситуація з поганими кредитами стабілізується, а здешевлення 
фінансування та відновлення кредитування сприятимуть поліпшенню фінансових результатів бан-
ків. Очікується, що в 2011 році зростання кредитного портфеля (особливо корпоративних та спо-
живчих кредитів) поступово відновиться. Ми очікуємо, що показник зростання кредитування не 
перевищить показник підвищення номінального ВВП протягом наступних двох років. Отже, спів-
відношення кредитів до ВВП поступово вирівняється відповідно до рівня доходів у країні. Темпи 
приросту депозитного портфеля цього року уповільняться, проте перевищать темпи нарощуван-
ня кредитування. Структура ринку може радикально змінитися через підвищення рівня концентра-
ції та консолідації в результаті посилення конкуренції в умовах повільного зростання та через зу-
силля НБУ щодо забезпечення достатньої капіталізації шляхом суттєвого підвищення вимог до мі-
німального розміру капіталу банків.

КОНСОЛІДОВАНА
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ДІЯЛЬНІСТЬ
БАНКУ

ДОЧІРНІ УСТАНОВИ.
ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

РИНКОВЕ
СЕРЕДОВИЩЕ

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО БАНК

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» стор. 29



Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»стор. 30



Діяльність банку
Основні
результати*
У 2010 році Райффайзен Банк Аваль упевнено 
подолав виклики кризового періоду, які спри-
чинили спад у показниках діяльності в 2009 
році, і відновив поступове зростання. Завдяки 
обраній стратегії стриманого розвитку, банк 
зберіг провідні позиції серед основних конку-
рентів і продовжив якісне обслуговування клі-
єнтів як універсальний сучасний банк із міжна-
родним рівнем надання послуг. 

Чисті активи банку в 2010 році мали позитивну 
динаміку зростання, їхній обсяг збільшився на 
1,6% у річному вимірі і на кінець року становив 
56,8 млрд. грн. Банк упевнено утримує звання 
найбільшого і найстабільнішого серед банків із 
іноземним капіталом.

Зважаючи на продовження скорочення обся-
гу кредитного портфеля клієнтів, викликаного 
ринковими факторами, та враховуючи пост-
кризове відновлення ліквідності, банк протягом 
минулого року активно долучався до купівлі 
державних боргових цінних паперів. Загальний 
портфель цінних паперів банку на кінець року 
склав понад 9 млрд. грн., зрісши за рік більш 
ніж уп'ятеро. Банк став другим за обсягом утри-
мувачем державних цінних паперів після Укрек-
сімбанку.

Пасиви Райффайзен Банку Аваль протягом 
звітного року не зазнали значних змін. Банк 
продовжував нарощувати ресурсну базу, за-
лишаючись одним із лідерів ринку за обсягами 
приросту коштів резидентів – юридичних осіб. 
Загальний обсяг коштів клієнтів банку зріс про-
тягом минулого року на 2,6% проти 1,8% при-
росту в 2009 році. Проте, через консерватив-
ну відсоткову політику залучення коштів фізич-
них осіб на фоні більш агресивної стратегії кон-
курентів (особливо Приватбанку), їхній обсяг із 
початку року зменшився, і ринкова частка бан-
ку в цьому сегменті скоротилася.
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За фактичної відсутності кредитування та слабкої економічної активності клієнтів у посткризовий 
період, банку вдалося поступово відновити нормальну діяльність і отримати  позитивний  фінансо-
вий результат – його чистий прибуток за 2010 рік склав 84 млн. грн., на противагу збитку за по-
передній рік. Головним фактором прибуткової діяльності банку стало зменшення на 57%  відраху-
вань до резервів порівняно з аналогічним показником за 2009 рік. Обсяг відрахувань у резерви 
на можливі втрати банку в 2010 році становив 2,1 млрд. грн.

Послуги
корпоративним клієнтам
2010 рік продемонстрував правильність обраних пріоритетів посткризового розвитку корпо-
ративного бізнесу банку. Активна співпраця з боржниками, які мали труднощі з обслуговуван-
ням кредитів, низка заходів із реструктуризації кредитного портфеля, переорієнтація системи 
продажу на пасиви, послуги з управління грошовими коштами та банківські продукти з порівня-
но низьким рівнем ризику (акредитиви, лізинг, факторинг) – все це зумовило те, що з середини 
2010 року корпоративний бізнес знову став найприбутковішим бізнесом банку. Сегмент послуг 
для корпоративних клієнтів у звітному році отримав валовий дохід у розмірі 1 653 млн. грн. або 
32,4% усього валового доходу банку. За результатами року, чистий прибуток після оподаткуван-
ня склав 283,4 млн. грн.

У 2010 році на 18,5% зросла кількість активних клієнтів банку – юридичних осіб. Частково це від-
булося за рахунок зростання сегменту малого бізнесу – як наслідок активної роботи із залучен-
ня нових клієнтів, особливо сегменту mid market на регіональному рівні. Райффайзен Банк Аваль 
у якості фінансового партнера продовжують обирати і великі транснаціональні корпорації. Так, 
у 2010 році новими клієнтами банку стало 65 компаній, що належать до великого міжнародно-
го бізнесу.  

Внаслідок активної роботи з реструктуризації проблемної заборгованості та дострокового пога-
шення кредитів кредитний портфель корпоративного бізнесу за рік зменшився на 9%. З огляду на 
виважену кредитну політику, якої дотримується банк, а також через поки що низькі кредитні рей-
тинги значної кількості потенційних позичальників, кількість та обсяги нових кредитів не перекри-
ли падіння, викликаного реструктуризацією та форсованим достроковим погашенням кредитно-
го портфеля. Однак динаміка нових видач наприкінці року, а також завершення основного обся-
гу робіт із планової реструктуризації надають 
впевненості у тому, що вже з першого кварталу 
2011 року розпочнеться зростання кредитно-
го портфеля за рахунок якісних нових кредитів.

Структура кредитного портфеля банку в 2010 
році не зазнала суттєвих змін. Як і раніше, 
портфель кредитів корпоративним клієнтам за-
лишався добре диверсифікованим і за галузя-
ми економіки, і за сегментами клієнтів.

Внаслідок зміщення акцентів у системі продажу 
корпоративного бізнесу з кредитів на депозити 

Структура кредитного портфеля

Інші промисловості, 1,8%
Металургія, 9,2%

Машинобудування,
7,6%

Енергетика,
0,1%
Будівництво, 6,3%

Спирт/пром, 2,7%

Хім/пром, 1,7%

Сільске
господарство, 6,4%

Харчова промис-
ловість, 7,1%

Нерухомість, 14%

Послуги, 5,5%

Торгівля, 37,6%
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та на послуги управління грошовими потоками 
клієнтів Райффайзен Банк Аваль на 20% збіль-
шив обсяг ресурсної бази в сегменті корпо-
ративних клієнтів. Окремо слід відзначити, що 
цього вдалося досягти завдяки виваженій полі-
тиці формування процентних ставок, що дозво-
лило залучати на ринку ресурси за порівняно 
низькою вартістю.

У 2010 році корпоративний бізнес продовжу-
вав активно розвивати послуги факторингу та 
сash management. Райффайзен Банк Аваль за-
лишається одним із банків-лідерів у сфері тор-
гового фінансування та документарного бізне-
су. Шість років поспіль Європейський банк ре-
конструкції та розвитку відзначає банк у різних 
номінаціях. Так, у 2010 році Райффайзен Банк 
Аваль отримав нагороду від ЄБРР як найбільш активний випускаючий банк в Україні в 2009 р. у 
рамках International Trade Facilitation Programme. Окрім того, в 2010 році національне видання у 
сфері банківської справи  – журнал «Банкиръ» – назвало Райффайзен Банк Аваль кращим бан-
ком для корпоративного бізнесу в рамках національного конкурсу «Банк року». 

Банк і надалі орієнтується на задоволення потреб експортерів та імпортерів в якісних банківських 
послугах. Окрім послуг торгового фінансування, комплексу сash management та інших пропози-
цій, такі компанії можуть розраховувати на ефективну підтримку потреб бізнесу і з боку казначей-
ства банку, адже за обсягами операцій купівлі-продажу валюти Райффайзен Банк Аваль є одним 
із лідерів банківського ринку України.

2010 рік став для корпоративного бізнесу банку роком інвестицій в інновації та процеси обслуго-
вування клієнтів. Зокрема, повністю оновлено операційну систему, що використовується для об-
робки операцій корпоративних клієнтів. Окрема увага приділяється питанням початкового та по-
точного навчання персоналу, адже в корпоративному бізнесі особливого значення набуває роз-
виток інституту персонального менеджера, який має комплексно супроводжувати обслуговуван-
ня клієнта в банку. 

Одним із головних пріоритетів корпоративного бізнесу в сфері продажу у звітному році став пере-
хресний продаж продуктів лізингової компанії, роздрібного бізнесу (картки, платежі) та продуктів 
казначейства (ПДВ-облігації). Саме наявність інституту персонального менеджера дозволяє ак-
тивно пропонувати клієнту весь спектр продуктів та послуг банку, незалежно від бізнес-вертикалі, 
що їх супроводжує.

Отже, 2010 рік ще раз довів, що гнучкість та ефективність побудованої в корпоративному бізнесі 
моделі продажів дозволяє оперативно реагувати на зміни в мікро- та макроекономічному середо-
вищі, ефективно вирішуючи будь-які завдання бізнесу. Головною стратегічною метою корпоратив-
ного бізнесу на 2011 рік є повернення до поступового виваженого зростання кредитного портфе-
ля та продовження комплексного розвитку партнерських відносин зі своїми клієнтами.

Динаміка депозитів корпоративних клієнтів

2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Перелік основних послуг корпоративного бізнесу:
• УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ
— відкриття та ведення поточних рахунків;
— система «Клієнт-Банк» у режимі реального часу (інтернет-банкінг) та комп’ютерний банкінг в 
автономному режимі;
— виписки з рахунку на мобільний телефон та на електронну адресу;
— інкасація коштів, виплата, транспортування та підрахунок готівкових коштів;
— обслуговування платежів (прийом платежів готівкою від фізичних осіб та надходжень готів-
ковими коштами від уповноважених агентів на рахунок компанії);
— консолідовані звіти за рахунками для власної мережі клієнта;
— централізоване управління платежами по всіх регіональних та структурних підрозділах ком-
панії; 
— виписки за операціями в системі SWIFT у форматі МТ940, МТ942;
— об’єднання грошових коштів (розподіл ресурсів компанії по її структурних підрозділах в ав-
томатичному режимі);
— нульове сальдо (консолідація залишків коштів системних клієнтів);
— грошові перекази, платіжні документи в національній та іноземних валютах;
— придбання, продаж та обмін іноземних валют;
— зарплатні проекти;
— корпоративні картки;
— еквайрінг та інтернет-еквайрінг.

• ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ
(капітальні інвестиції, заміна основних засобів, фінансування оборотного капіталу)
— інвестиційне кредитування;
— фінансування проектів;
— фінансування оборотного капіталу;
— кредити на придбання автомобілів;
— кредити сільськогосподарським підприємствам;
— факторинг;
— корпоративні овердрафти (юридичним особам);
— овердрафти з диференційованими процентними ставками;
— торгове фінансування та документарні операції (включаючи банківські гарантії, експортні та 
імпортні акредитиви, резервні акредитиви, документарне інкасо);
— лізинг;
— організація та участь у проектах надання синдикованих кредитів;
— довгострокове фінансування, гарантоване іноземними експортними кредитними агентства-
ми. 

• ДЕПОЗИТНІ ПРОДУКТИ
— депозити з виплатою процентів у строки погашення; 
— депозити з виплатою процентів щомісяця;
— депозити з можливістю поповнення;
— депозити з можливістю повного чи часткового зняття коштів до строку погашення;
— розміщення тимчасово вільних коштів на короткі терміни (три та більше днів).

• ЦІННІ ПАПЕРИ
— придбання та продаж цінних паперів від імені клієнтів;
— організація випуску облігацій для розміщення на національному та зовнішніх ринках;
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— андерайтинг (придбання цінних паперів нової емісії для їх подальшого розміщення чи
продажу); 
— послуги зберігача (зберігання та облік цінних паперів, інформаційна та консультаційна під-
тримка, інші послуги депозитарію та зберігача цінних паперів);
— придбання, продаж, дисконтування та гарантування векселів. 

• ЮРИДИЧНІ ТА ФІНАНСОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ. ПОШУК ІНОЗЕМНИХ ПАРТНЕРІВ ДЛЯ ПРИ-
ДБАННЯ АБО ПРОДАЖУ ІСНУЮЧИХ КОМПАНІЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ

Послуги суб’єктам малого бізнесу
Для малого бізнесу банку 2010 рік відзначився змінами пріоритетів розвитку, що були спрямова-
ні на оновлення та вдосконалення існуючого продуктового ряду та на підтримку бізнесу клієнтів.

Кількість активних клієнтів малого бізнесу в 2010 році у Райффайзен Банку Аваль зросла на 12% 
– із 16 409 до 18 415. Висока якість обслуговування та надійність банку, а також орієнтація на 
довгострокові відносини забезпечили постійне зростання кількості представників малого бізнесу, 
які обирають саме Райффайзен Банк Аваль в якості фінансового партнера.  

Загальні пасиви малого бізнесу в банку станом на 31 грудня 2010 року становили  близько 1,27 
млрд. грн., за рік відбувся їхній приріст на 33%. Кредитний портфель малого бізнесу на кінець 
року склав майже 5,52 млрд. грн.

Райффайзен Банк Аваль завжди активно співпрацював із представниками агропромислового 
комплексу; їх обслуговування залишається одним із пріоритетів для бізнес-лінії малого бізнесу. 
Спільно з аграріями банк подолав не одну кризу, зміцнюючи партнерські відносини та зростаю-
чи разом зі своїми клієнтами. У 2010 році фахівцями банку було розроблено та впроваджено но-
вий продукт — невідновлювальну кредитну лінію фінансування будівництва елеваторних комплек-
сів. Даний продукт на вигідних умовах дозволяє сільськогосподарським підприємствам збудувати 
власні потужності для зберігання та подальшої реалізації зерна.

У звітному році Райффайзен Банк Аваль, першим серед українських банків, за підтримки Між-
народної фінансової корпорації (IFC, група Світового банку) та спільно зі страховими компанія-
ми – партнерами банку, успішно реалізував пілотний проект із розробки та впровадження про-
дукту «Страхування посівів та майбутнього врожаю озимої пшениці на весь період вирощування». 
Цей продукт допоміг стабілізувати доходи агропідприємств та убезпечитися від збитків, спричине-
них погодними та іншими ризиками. Продукт базується на зібраному IFC найкращому міжнарод-
ному досвіді та має на меті сприяти розвиткові в Україні страхування сільськогосподарських ризи-
ків із урахуванням потреб аграріїв.

Перелік послуг для клієнтів малого бізнесу:
• ТАРИФНІ ПАКЕТИ
Тарифний пакет має оптимальне співвідношення необхідних бізнесу послуг та їхньої вартості, що 
дозволяє отримувати якісніший та зручніший сервіс за більш вигідною ціною. Відкриваючи поточ-
ний рахунок, клієнти малого бізнесу можуть обрати один із п’яти тарифних пакетів, які врахову-
ють потреби на будь-якому етапі розвитку бізнесу.

• ДЕПОЗИТНІ ПРОГРАМИ
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— Депозитна лінія
Вклад надає можливість частково знімати кошти в межах встановленого ліміту без розірвання 
договору та зі збереженням відсоткової ставки.

— МСБ лідер
Клієнти, що обрали цей вклад, можуть самостійно визначити для себе схему одержання відсотків 
– щомісяця або в кінці терміну дії вкладу.

— МСБ Партнер
Цей вклад допоможе використовувати депозит як забезпечення зобов’язання за кредитними 
операціями.

— МСБ Капітал
Вклад передбачає капіталізацію відсотків – щомісяця відсотки додаються до суми депозиту, 
збільшуючи прибуток від нього. 

• АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ
— інвестиційне кредитування;
— фінансування поповнення оборотних коштів;
— кредитна лінія, овердрафт;
— факторинг.

• ДОКУМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ
— безвідкличний покритий акредитив у гривні;
— тендерна гарантія;
— гарантія платежу;
— гарантія виконання.

• ФІНАНСУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ
— поповнення обігових коштів у формі відновлювальної або невідновлювальної кредитної лінії;
— інвестиційне кредитування;
— невідновлювальна кредитна лінія для фінансування будівництва елеваторних комплексів.

Послуги суб’єктам мікробізнесу
Райффайзен Банк Аваль залишився у 2010 році провідним банком у наданні послуг клієнтам мік-
робізнесу. Кількість клієнтів мікробізнесу (юридичні та фізичні особи – підприємці з річним оборо-
том до 1 млн. євро) збільшилася на 13% порівняно з попереднім роком. Підрозділ надання послуг 
мікробізнесу показав значний чистий прибуток у розмірі більш ніж 100 млн. грн. Комісійний дохід 
зріс на 33 млн. грн. (18%), збільшившись із початку року з майже 182 млн. грн. до 217 млн. грн. 
Портфель пасивів склав 460 млн. грн., що майже на 20% більше, ніж у 2009 році.

Завдяки впровадженню централізованого процесу збору простроченої заборгованості та ефек-
тивній програмі реструктуризації, якість кредитного портфеля мікробізнесу було стабілізовано, 
що забезпечило зменшення відповідних резервів удесятеро порівняно з 2009 роком.

У 2010 році Райффайзен Банк Аваль запропонував підприємцям новий продукт – «Бізнес-картка 
для підприємців». З її допомогою підприємці можуть здійснювати розрахунки, пов’язані з основ-
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ною бізнес-діяльністю, повсякденними господарськими витратами тощо. Карткою зручно розра-
ховуватись і у торгово-сервісній мережі, і в мережі інтернет, а також ефективно управляти обіго-
вими коштами 24 години на добу й забезпечувати надійне зберігання коштів.

Врахувавши особливості різних сфер бізнес-діяльності клієнтів, Райффайзен Банк Аваль запро-
вадив особливий підхід до клієнтів та запропонував кожному з них оптимальний перелік послуг.

Для клієнтів мікробізнесу банк і надалі планує розробляти інноваційні продукти, впроваджувати 
партнерські програми та програми лояльності, що допоможуть покращити бізнес клієнтів та під-
вищити його ефективність.

Перелік послуг для клієнтів мікробізнесу:
• ПОТОЧНИЙ РАХУНОК (ТАРИФНІ ПАКЕТИ)
Комплекс банківських послуг для управління поточним рахунком.

• СИСТЕМА «КЛІЄНТ – БАНК»
Система дистанційного банківського обслуговування поточних рахунків, яка дозволяє управляти 
рахунком без відвідування банку.

• БІЗНЕС-КАРТКА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ
Це ефективний інструмент для здійснення щоденних платежів та мобільного управління витрата-
ми для забезпечення ефективного ведення бізнесу 24 години на добу. 

• ДЕПОЗИТНІ ПРОГРАМИ
— Депозитна лінія
Вклад надає можливість частково знімати кошти в межах встановленого ліміту без розірвання 
договору та зі збереженням відсоткової ставки.

— Лідер
Клієнти, що обрали цей вклад, можуть самостійно визначити для себе схему отримання відсотків 
– щомісяця або в кінці терміну дії вкладу.

— Партнер
Цей вклад допоможе використовувати депозит у якості забезпечення зобов’язань за кредитни-
ми операціями.

— Капітал
Вклад передбачає капіталізацію відсотків – щомісяця відсотки додаються до суми депозиту, 
збільшуючи її та прибуток від депозиту.

• АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ
— інвестиційне кредитування;
Кредити на придбання автотранспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання; надаються в 
національній валюті.
— фінансування поповнення обігових коштів;
— невідновлювальна кредитна лінія, овердрафт.

• ДОКУМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ
— безвідкличний покритий акредитив у гривні;
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— тендерна гарантія (надається банком клієнту для участі у тендерних торгах);
— туристична гарантія (надається суб’єктам туристичної діяльності).

Послуги приватним особам
В обслуговуванні фізичних осіб Райффайзен Банк Аваль у 2010 році був націлений на вдоскона-
лення послуг і продуктових пропозицій.

Райффайзен Банк Аваль залишається одним із лідерів за обсягом залучених коштів фізичних осіб 
серед усіх банків країни: його ринкова частка за цим показником на кінець звітного року стано-
вила 6,2%. Протягом року було повністю оновлено продуктову лінійку вкладів та запропоновано 
нові види депозитних рахунків, які відповідають потребам споживачів та пропонують вкладникам 
гнучкіші умови користування своїми коштами, розміщеними у банку.

Клієнти банку можуть розмістити свої заощадження на рахунках до запитання та на  депозитних 
рахунках. Останні мають низку додаткових переваг для вкладника:
• виплату відсотків наприкінці терміну чи щомісяця або капіталізацію відсотків;
• можливість поповнення (у т.ч. через банківські термінали самообслуговування); 
• можливість поповнення або часткового зняття коштів протягом «пільгового періоду» (7 днів 
після пролонгації вкладу) без розірвання договору.

Вкладники Райффайзен Банку Аваль можуть дізнатися про стан свого  рахунку через інформацій-
ний центр за допомогою картки ідентифікації клієнта. 

Депозитний вклад можна розмістити терміном на 3, 6 і 12 місяців. Ставки за депозитними дого-
ворами не змінюються протягом усього терміну їхньої дії. Привабливі умови депозитних продук-
тів для приватних клієнтів Райффайзен Банку Аваль сприяли тому, що вчетверте поспіль ці продук-
ти було визнано кращими в Україні у рамках Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року-
2010».

Після призупинення на два роки кредитування роздрібних клієнтів, викликаного загальною ситу-
ацією на ринку, в 2010 році в якості пріоритетної програми у банку було запроваджено креди-
тування існуючих клієнтів та надання кредитів без забезпечення (кредитні картки та кредити го-
тівкою). Так, у третьому кварталі було успішно розгорнуто програму споживчого кредитування 
«Кредит готівкою для найкращих клієнтів банку», в рамках якої існуючим клієнтам із позитивною 
кредитною історією було надіслано листи з індивідуальними пропозиціями банку щодо отриман-
ня кредиту. За результатами першої кампанії було видано понад 8 тис. кредитів на загальну суму 
майже 110 млн. грн.

Враховуючи позитивні результати цієї кампанії, було ухвалено рішення щодо проведення даної 
програми на постійній, щоквартальній основі. Так, до кінця року було розпочато ще одну кампа-
нію, в рамках якої більш ніж 24 тис. клієнтів отримали передноворічні листи з індивідуальною про-
позицією від банку. На кінець року загальний обсяг виданих кредитів фізичним особам у рамках 
діючої програми склав майже 11 тис. на суму понад 139 млн. грн.

Уперше у звітному році було впроваджено регулярну сегментацію клієнтів – фізичних осіб, що 
дало змогу краще розуміти поведінку споживачів та, як результат, розробляти такі пропозиції, які 
б повністю задовольняли потреби клієнтів банку.
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У 2010 році у банку також продовжувалась активна робота з існуючими кредитами фізичних осіб 
в рамках другої хвилі реструктуризації. Основне завдання полягало у тому, аби збільшити питому 
вагу інструментів, які мають довгостроковий ефект на платіж клієнта (до кінця дії кредитного дого-
вору). До таких інструментів належать пролонгація, зміна схеми погашення кредиту на ануїтет та 
конвертація валюти кредиту в гривню. В результаті другої хвилі реструктуризації переглянуто умо-
ви 4,5 тис. кредитів на суму близько 1,5 млрд. грн.

Райффайзен Банк Аваль продовжує впроваджувати пакетне обслуговування при продажі банків-
ських продуктів та сервісів. У 2010 році кількість клієнтів банку, які скористалися перевагами па-
кетів послуг та сервісів, збільшилася більш ніж удвічі: число активних пакетів зросло з 401 тис. до 
871 тис. протягом року.

Обслуговуючись на умовах пакетів, клієнт за єдиним вигідним тарифом отримує сучасні банків-
ські послуги та сервіси відповідно до своїх потреб. Крім того, вдосконалено якість обслуговуван-
ня клієнтів у рамках пакетів; розширено спектр включених до них сервісів та послуг, що надають-
ся клієнтам на спеціальних умовах.

У рамках спільного ко-брендингового карткового проекту з мобільним оператором «МТС Украї-
на» у 2010 році в банку було вперше досягнуто рівня 100 тис. активних карт, і їхня кількість про-
довжує зростати.

Банк також продовжував розширювати перелік послуг у центрах самообслуговування (ЦСО). 
Центр самообслуговування – це міні-відділення зі встановленими банківськими терміналами са-
мообслуговування, які дають можливість клієнтам банку – держателям платіжних карток Visa або 
MasterCard, емітованих Райффайзен Банком Аваль, виконувати широкий спектр банківських опе-
рацій самостійно, не звертаючись до працівників відділень, зокрема: поповнювати депозит, пога-
шати кредити, сплачувати рахунки, здійснювати перекази між картками, вносити готівку на раху-
нок тощо.

Минулого року було розширено функціональність послуги «Вільний платіж», що надає клієнтам 
можливість здійснювати платежі на користь будь-якої юридичної особи (у тому числі бюджетні пла-
тежі), поповнювати депозитний або поточний рахунок у будь-якому банку України через ЦСО без 
черг та в зручний для клієнтів час. За 2010 рік у мережі самообслуговування банку було здійсне-
но більш ніж 135 тис. таких платежів.

Райффайзен Банк Аваль є одним із визнаних лідерів ринку за обсягами продажів банківських 
металів. Банк пропонує клієнтам широкий асортимент інвестиційних монет виробництва провід-
них монетних дворів світу, більшість із яких розповсюджується банком на правах ексклюзивного 
дистриб'ютора.

Велику увагу роздрібний бізнес приділяє розвиткові послуг грошових переказів. Протягом 2010 
року клієнтами банку було здійснено понад 1 млн. термінових переказів. У звітному році було 
впроваджено виплату переказів через систему «Быстрая почта» в російських рублях, здійснення 
грошових переказів за системою Western Union без заповнення клієнтом паперових бланків. Крім 
цього, Райффайзен Банк Аваль продовжував розширювати мережу банків-партнерів у сфері здій-
снення грошових переказів через платіжні системи «Аваль-Експрес» та Western Union.
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Перелік послуг для приватних клієнтів:
• ДЕПОЗИТНІ ПРОДУКТИ
— депозити з виплатою відсотків у кінці строку;
— депозити зі щомісячною виплатою відсотків;
— депозити з можливістю поповнення вкладу, капіталізацією та складною процентною ставкою;
— депозити з можливістю повного та часткового дострокового зняття коштів;
— депозити для пенсіонерів зі щомісячною виплатою відсотків та поповненням вкладу.

• ПОТОЧНІ РАХУНКИ
— поточні рахунки для фізичних осіб (не карткові);
— поточні пенсійні рахунки (не карткові) для отримання пенсії та соціальної допомоги;
— платіжні картки «Онікс-Пенсійний».

• КАРТКОВІ ПРОДУКТИ
— карткові рахунки на умовах пакету «Оптимальний» для приватних та зарплатних клієнтів;
— пакет послуг для приватних клієнтів, карткові рахунки яких відкрито у доларах США або євро;
— карткові рахунки на умовах пакету «Оптимальний Легкий» для зарплатних клієнтів;
— кредитні картки (тарифні пакети «Вигідний», «Стандартний», «Преміум»);
— кредитні картки під заставу майнових прав на вклад позичальника;
— «Мобільний бонус МТС» – спільна програма банку та компанії «МТС Україна».

• ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ЧЕРЕЗ БАНКОМАТИ
— видача готівки;
— поповнення рахунку;
— перегляд залишку коштів на рахунку та міні-виписка;
— грошові перекази «АТМ-Експрес» (переказ коштів із однієї картки на іншу);
— платежі; 
— підключення до послуги «М-банкінг».

• ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛИ САМООБСЛУГОВУВАН-
НЯ
— перегляд залишку коштів на рахунку та міні-виписка; 
— грошові перекази «АТМ-Експрес» (переказ коштів із однієї картки на іншу);
— погашення кредитів;
— поповнення депозитів;
— платежі компаніям;
— підключення до послуги автоматичної оплати рахунків.

• ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 
— «Мобільний банкінг»;
— виписка на e-mail;
— онлайн-виписка; 
— поповнення депозитів із карткового рахунку постійними дорученнями;
— погашення кредитів із карткового рахунку постійними дорученнями;
— платежі компаніям із карткового рахунку постійними дорученнями;
— автоматична сплата рахунків та регулярні платежі («Директ-Дебіт»);
— послуги платіжного порталу на сайті банку (інтернет-платежі за комунальні послуги, мобільні 
платежі, купівля електронних ваучерів тощо).
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• ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ
— грошові перекази через систему Western 
Union (у межах України та за кордон);
— грошові перекази між фізичними особами в 
межах України за допомогою системи «Аваль-
Експрес»;
— іменні перекази з Росії через установи АБ 
«Газпромбанк»;
— грошові перекази з країн СНД через сис-
тему грошових переказів «Быстрая почта»;
— грошові перекази від юридичних осіб на 
користь фізичних осіб через систему «Аваль-
Експрес»;
— грошові перекази між картковими рахунка-
ми через банкомати або банківські термінали 
самообслуговування («АТМ-Експрес»);
— переказ коштів через касу банку на раху-
нок будь-якого одержувача.

• ЧЕКИ
— продаж бланків дорожніх чеків American 
Express; 
— прийняття іменних та дорожніх чеків на умо-
вах інкасо та виплата готівки за ними;
— виплата готівки за дорожніми чеками.

• ОПЕРАЦІЇ З ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛА-
МИ
— продаж інвестиційних монет виробництва 
провідних монетних дворів світу на правах 
ексклюзивного дистриб’ютора в Україні;
— продаж зливків дорогоцінних металів від ви-
знаних виробників;
— відповідальне зберігання зливків та монет.

• ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДЕПОЗИТ-
НИХ СЕЙФІВ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

Послуги
казначейства
Райффайзен Банк Аваль багато років є актив-
ним учасником міжбанківського ринку Украї-
ни. Провідні позиції банку в 2010 році збере-
жено практично в усіх сегментах українського 
фінансового ринку, в тому числі, на грошово-
му та валютному ринках, а також на ринку цін-
них паперів.

Упродовж звітного року в умовах відсутнос-
ті активного кредитування банк майже вдві-
чі збільшив вкладення своїх тимчасово віль-
них коштів у державні цінні папери та депозит-
ні сертифікати Національного банку. Так, на кі-
нець 2010 року портфель державних цінних 
паперів та депозитних сертифікатів НБУ склав 
у банку 10,2 млрд. грн. проти 5, 95 млрд. грн. 
на початок року. За цим показником банк за-
йняв друге місце серед українських банків.

Багаторічний досвід роботи казначейства та 
високі стандарти діяльності стали запорукою 
успішного управління ліквідністю та грошови-
ми потоками банку. В результаті цього забез-
печується суворе дотримання платіжної дисци-
пліни, виконання економічних нормативів НБУ 
та, головне, досягається оптимальний баланс 
між ризиком, прибутком та ліквідністю, що є 
пріоритетним напрямком у роботі казначей-
ства.

Як висококваліфікований та досвідчений фі-
нансовий контрагент, Райффайзен Банк Аваль 
підтримує регулярні торговельні стосунки з по-
над 200 банками, у тому числі з численними 
іноземними установами, що мають бездоганну 
репутацію та значний досвід здійснення казна-
чейських операцій, міжнародних та міжбанків-
ських розрахунків.

Райффайзен Банк Аваль залишається одним 
із лідерів за обсягами ввезеної на український 
ринок готівкової валюти. Ринкова частка бан-
ку в цьому сегменті складає 25-30%, залежно 
від виду валюти.
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Акціонерам і Правлінню Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль», що додається, яка включає консолідований звіт про фінансовий стан 
станом на 31 грудня 2010 року і консолідований звіт про сукупний дохід, консолідований звіт про 
зміни у капіталі та консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначе-
ну дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї консолідо-
ваної фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий 
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити 
складання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шах-
райства або помилки.

Відповідальність аудиторів

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності на 
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стан-
дартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також пла-
нування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що консолідована фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо 
сум і розкриттів у консолідованій фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження ау-
дитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності вна-
слідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи вну-
трішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарю-
вання консолідованої фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відпо-
відають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових по-
літик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального 
подання консолідованої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої
думки.

Висловлення думки

На нашу думку, консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспек-
тах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» станом на 
31 грудня 2010 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився за-
значеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

11 квітня 2011 року
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Примітки 2010 2009

Активи

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 9 270 920 8 579 108

Торгові цінні папери 7 740 045 402 195

Заборгованість кредитних установ 8 384 903 505 101

Кредити клієнтам 9 33 870 374 41 674 464

Активи призначені для продажу 10 92 724 65 556

Інвестиційні цінні папери: 11

- за справедливою вартістю з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку 5 467 381 974 640

- наявні для продажу 54 670 65 343

- утримувані до погашення 2 806 633 —

Інвестиційна нерухомість 12 56 281 53 019

Основні засоби 13 2 692 209 2 626 337

Нематеріальні активи 14 589 032 407 030

Поточні активи з податку на прибуток 5 256 11 054

Відстрочені активи з податку на прибуток 15 396 037 197 822

Інші активи 17 365 147 309 646

Всього активи 56 791 612 55 871 315

Зобов’язання

Заборгованість перед кредитними установами 18 19 409 987 19 464 536

Заборгованість перед клієнтами 19 27 268 833 26 575 531

Випущені боргові цінні папери 20 21 167 193 162

Поточні зобов’язання з податку на прибуток 566 —

Субординований борг 21 2 368 864 2 370 890

Резерви 16 131 257 106 944

Інші зобов’язання 17 432 909 358 544

Всього зобов’язання 49 633 583 49 069 607

Капітал

Статутний капітал 3 083 650 3 083 649

Додатково сплачений капітал 3 033 376 3 033 375

Інші резерви 1 161 626 907 603

Нерозподілений прибуток (72 246) (173 948)

Всього капітал, що належить акціонерам Банку 22 7 206 406 6 850 679

Частка не контролюючих акціонерів (48 377) (48 971)

Всього капітал 7 158 029 6 801 708

Всього капітал і зобов’язання 56 791 612 55 871 315

Консолідований звіт про фінансовий стан

Від імені Правління Банку підписано та надано дозвіл на публікацію

Володимир Лавренчук      Голова правління

Герхард Бьош    Перший заступник Голови правління

11 квітня 2011 р.
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Консолідований звіт про прибутки
та збитки

Примітки 2010 2009
(перерахо-

вано)

Процентні доходи

Кредити клієнтам 5 920 265 7 341 342

Заборгованість кредитних установ 191 880 107 767

Інвестиційні цінні папери 554 906 155 170

6 667 051 7 604 279

Процентні витрати

Заборгованість перед клієнтами (1 858 092) (2 111 492)

Заборгованість перед кредитними установами (1 062 212) (1 394 184)

Субординований борг (207 258) (126 767)

Заборгованість перед Національним банком України — (48 601)

(3 127 562) (3 681 044)

Чисті процентні доходи 3 539 489 3 923 235

Резерв під зменшення корисності кредитів 8, 9 (2 098 704) (4 908 066)

Чисті проценті доходи після резерву під змен-
шення корисності кредитів

1 440 785 (984 831)

Комісійні доходи 1 327 995 1 339 623

Комісійні витрати (191 336) (203 305)

Чисті комісійні доходи 24 1 136 659 1 136 318

Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними 
валютами:

- торгові операції 130 456 143 489

- курсові різниці 8 138 (91 938)

Чисті прибутки від операцій з цінними паперами

Торгові 76 417 23 540

Інвестиційні:

- торгові операції 40 151 4 282

- переоцінка 246 332 40 711

Переоцінка фінансових інструментів — (1 140)

Інші доходи 25 61 133 74 123

Непроцентні доходи 562 627 193 067

Витрати на персонал 26 (1 437 559) (1 251 537)

Знос і амортизація 13, 14 (339 393) (302 929)

Інші адміністративні та операційні витрати 26 (1 134 297) (1 129 159)

Зменшення корисності інших активів та резерви 16 (37 790) (18 138)

Непроцентні витрати (2 949 039) (2 701 763)

Прибуток до оподаткування 191 032 (2 357 209)

Вигоди/(витрати) з податку на прибуток 15 (106 762) 512 478

Збиток/(прибуток) за рік 84 270 (1 844 731)

Припадає на:

- акціонерів Банку 83 676 (1 765 978)

- частку не контролюючих акціонерів 594 (78 753)

84 270 (1 844 731)

Переклад з оригіналу англійською мовою

в тисячах грн.
за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року
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Консолідований звіт про зміни у капіталі

Консолідований звіт про сукупний дохід

Припадає на акціонерів материнської компанії

Частка не 
контро-
люючих 

акціонерів
Всього 

капітал

Статут-
ний 

капітал

Додат-
ковий 

сплачений 
капітал

Нероз-
поділений 
прибуток/

(Накопичені
збитки)

Інші ре-
зерви 

(Примі-
тка 22) Всього

31 грудня 2008 р. 2 500 810 2 683 672 1 574 017 1 092 735 7 851 234 29 782 7 881 016
Всього сукупний 
дохід (1 765 978) (166 419) (1 932 397) (78 753)

(2 011 
150)

Амортизація ре-
зерву з переоцінки 
(Примітка 22) 18 422 (18 422) — —

Вибуття резер-
ву з переоцінки 
матеріальних 
основних засобів 
(Примітка 22) 291 (291) — —

Збільшення 
статутного 
капіталу(Примітка 
22) 582 839 349 703 932 542 932 542

Дивіденди 
оголошені 
акціонерам Банку 
(Примітка 22) (700) (700) (700)

31 грудня 2009 р. 3 083 649 3 033 375 (173 948) 907 603 6 850 679 (48 971) 6 801 708
Всього сукупний 
дохід 83 676 272 049 355 725 594 356 319

Амортизація ре-
зерву з переоцінки 
(Примітка 22) 17 923 (17 923) — —

Вибуття резер-
ву з переоцінки 
матеріальних 
основних засобів 
(Примітка 22) 103 (103) — —

Збільшення ста-
тутного капіталу 
(Примітка 22) 1 1 2 2

31 грудня 2010 р. 3 083 650 3 033 376 (72 246) 1 161 626 7 206 406 (48 377) 7 158 029

Примітки 2010 2009

Збиток /(прибуток) за рік 84 270 (1 844 731)

Інший сукупний дохід

Переоцінка матеріальних активів 22 (638) (247 092)

Нереалізовані доходи за операціями з інвестиційними 
цінними паперами наявними для продажу

22 (11 865) 25 200

Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого 
сукупного доходу 

15, 22 3 125 55 473

Відвернення податку на прибуток, що відноситься до 
переоцінки матеріальних основних засобів, як результат при-
йняття нового Податкового кодексу

15, 22 281 427 —

Інший сукупний дохід за рік, за вирахуванням податків 272 049 (166 419)

Всього сукупний дохід за рік 356 319 (2 011 150)

Що припадає на:

- акціонерів банку 355 725 (1 932 397)

- частку не контролюючих акціонерів 594 (78 753)

356 319 (2 011 150)

Переклад з оригіналу англійською мовою

в тисячах грн.
за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року
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Консолідований звіт про рух 
грошових коштів

Рік, що закінчився 31 грудня

Примітки 2010 2009

Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності

Проценти та комісії отримані 7 109 566 8 124 385

Проценти та комісії сплачені (2 412 953) (4 954 000)

Прибутки за мінусом збитків від операцій з іноземними валютами та 
цінними паперами

167 086 170 338

Інші операційні доходи отримані 61 132 73 797

Витрати на персонал (1 409 624) (1 284 485)

Інші операційні та адміністративні витрати (1 168 766) (1 074 748)

Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності до змін 
в операційних активах та зобов’язаннях

2 346 441 1 055 287

Чисте (збільшення)/зменшення операційних активів 

Заборгованість кредитних установ 120 647 (295 670)

Кредити клієнтам 6 205 463 8 975 837

Торгові цінні папери (298 064) (272 937)

Інші активи 27 247 (37 835)

Чисте збільшення/(зменшення) операційних зобов’язань

Заборгованість перед кредитними установами (123 818) (3 412 614)

Заборгованість перед клієнтами 1 010 649 170 198

Інші зобов’язання (8 443) (28 937)

Чисті грошові кошти, використані у операційній діяльності до 
податку на прибуток

9 280 122 6 153 329

Податок на прибуток сплачений (19 860) (26 842)

Чисті грошові кошти, використані у операційній діяльності 9 260 262 6 126 487

Рух грошових коштів у процесі інвестиційної діяльності

Придбання інвестиційних цінних паперів (15 793 101) (1 581 916)

Продаж інвестиційних цінних паперів 8 961 517 1 539 152

Придбання основних засобів (359 265) (236 865)

Придбання нематеріальних активів (237 167) (243 439)

Надходження від продажу основних засобів 16 869 19 954

Чисті грошові кошти використані у інвестиційній діяльності (7 411 147) (503 114)

Рух грошових коштів у процесі фінансової діяльності

Надходження від збільшення заборгованості перед кредитними 
установами

— 7 752 959

Погашення заборгованості перед кредитними установами (807 691) (15 171 493)

Погашення заборгованості перед Національним банком України — (573 000)

Надходження від збільшення статутного капіталу 22 2 932 542

Дивіденди сплачені (50) (941)

Надходження від збільшення субординованого боргу — 2 044 090

Погашення субординованого боргу — (840 345)

Надходження від випущених боргових цінних паперів 40 484 44 656

Погашення випущених боргових цінних паперів (195 547) (548 348)

Чисті грошові кошти, отримані від фінансової діяльності (962 802) (6 359 880)

Вплив курсових різниць  на грошові кошти та їх еквіваленти (194 501) 234 286

Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів 691 812 (502 221)

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 6 8 579 108 9 081 329

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 6 9 270 920 8 579 108

Переклад з оригіналу англійською мовою

в тисячах грн.
за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року
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Дочірні установи банку
Райффайзен Лізинг 
Аваль
ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» – універсальна лізингова компанія, яка надає повний спектр по-
слуг лізингу в будь-якій галузі діяльності клієнтів. Її  було створено у червні 2006 року як дочірню 
компанію Райффайзен Банку Аваль (60% статутного капіталу) та холдингової компанії Райффай-
зен Лізинг Інтернаціональ (40% статутного капіталу).

2010 рік став роком відновлення для Райффайзен Лізинг Аваль. Це підтверджують статистичні 
дані ринку лізингу: порівняно з 2009 роком кількість укладених договорів фінансового лізингу 
зросла на 40%, вартість договорів – майже вдвічі. Учасники ринку лізингу також не змінилися: 
компанії, які фінансували клієнтів у період кризи, продовжили діяльність у 2010 році. Зростання 
активності лізингового ринку зумовлене, в першу чергу, зростанням попиту на техніку в таких га-
лузях економіки, як транспорт (51,94% від загальної кількості укладених угод фінансового лізин-
гу) та сільське господарство (12,69%).

Фінансовий стан клієнтів дещо покращився, але про стабільність говорити ще рано. Найбільш 
проблемною галуззю залишається будівництво. Продовжується робота з клієнтами, які мають за-
боргованість: компанія докладає максимальних зусиль для того, аби допомогти таким лізингоо-
держувачам вийти з проблемної ситуації та не допустити вилучення техніки. 

Попит на фінансовий лізинг постійно зростає. Предметами лізингу виступають і нова техніка, і та, 
що була у використанні. Завдяки продуманій політиці ремаркетингу (продаж або повторна пере-
дача в лізинг вилученої техніки) та зусиллям усіх співробітників компанії, кількість вилученої техні-
ки на складах Райффайзен Лізинг Аваль постійно зменшується. Продаж здійснюється і в Україні, і 
в країнах ближнього зарубіжжя.

Незважаючи на негативні наслідки кризи, можна відзначити стабілізацію ринку та зростання по-
питу на послуги лізингу. За підсумками 2010 року, компанія Райффайзен Лізинг Аваль продовжує 
залишатися серед лідерів ринку, користуючись своїми перевагами над конкурентами: наявністю 
кваліфікованого персоналу, стандартизованого підходу та процедур, оптимізованих під потреби 
клієнтів. Акціонери мають великі сподівання на розвиток Райффайзен Лізинг Аваль та будують ам-
біційні плани на майбутнє.

Компанія з 
управління активами 
«Райффайзен Аваль»
2010 рік для КУА «Райффайзен Аваль» став, насамперед, періодом стрімкого зростання і клієнт-
ської бази, й обсягів активів під її управлінням.

Серед досягнень 2010-го: зростання активів під управлінням із 3 млн. грн. до майже 63 млн. грн.; 
збільшення кількості інвестиційних фондів із чотирьох до дев’яти; початок обслуговування інститу-
ційних інвесторів.
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У своїй продуктовій лінійці компанія має пайові інвестиційні фонди, індивідуальні інвестиційні рі-
шення, а також управління активами інституційних інвесторів (страхових компаній та пенсійних 
фондів).

У 2010 році було засновано нові інвестиційні фонди:
– відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Райффайзен акції» – фонд із 
агресивною стратегією інвестування;
– відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Райффайзен збалансований» – 
пропонує помірковану інвестиційну стратегію та горизонт інвестування від 1 року.

За 2010 рік КУА «Райффайзен Аваль» залучила під управління три нові індивідуальні інвестиційні 
фонди, кожен із яких розроблено для окремого інвестора: «Алексс», «Моноліт» та «ВДМ». Порт-
фель фонду формується з урахуванням індивідуальних потреб та вподобань клієнта, а також ре-
комендацій інвестиційного комітету компанії. 

Послуга «Індивідуальні інвестиційні рішення» є інноваційною на українському фондовому ринку та 
передбачає управління капіталом приватних клієнтів за принципом довірчого управління. Інвесто-
рам пропонується створити власний інвестиційний портфель відповідно до запропонованих стра-
тегій: дохід від капіталу, захист капіталу, зростання капіталу та передача капіталу у спадок. По-
слуга надається при інвестуванні суми від 2 млн. грн.

У травні 2010 року компанія провела масштабний захід для клієнтів – «Raiffeisen Private Wealth 
Forum 2010 – Форум власників приватного капіталу», який залучив 200 учасників: власників біз-
несу, топ-менеджерів українських та іноземних компаній, представників законодавчої влади та 
міжнародної бізнес-спільноти.

За результатами 2010 року компанія також посіла такі місця в ринкових ренкінгах (дані ренкін-
гів інформаційного ресурсу Investfunds, агентство CBonds.ru):
– інвестиційний фонд «Райффайзен грошовий ринок» став лідером за доходністю серед фон-
дів, які інвестують в інструменти грошового ринку. Доходність за 2010 рік – 20,6%;
– друге місце в ренкінгу показників залучення коштів в інвестиційні фонди серед банківських 
КУА;
– третє місце в ренкінгу показників залучення коштів в інвестиційні фонди.

У планах КУА «Райффайзен Аваль» на 2011 рік –  подальше активне органічне зростання для ре-
алізації своєї мети – бути провідною компанією з управління активами в Україні.
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Райффайзен Банк 
Інтернаціональ
Райффайзен Банк Аваль є дочірнім банком Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (РБІ), провідно-
го універсального банку в Центральній та Східній Європі (ЦСЄ) та одного з основних надава-
чів послуг у сфері корпоративного та інвестиційного банкінгу в Австрії. РБІ утворено в результа-
ті злиття відокремлених сфер бізнесу Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ) та компа-
нії Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ. Процес злиття юридично завершився у жовтні 
2010 року. 

РБІ є повністю консолідованою дочірньою компанією РЦБ, який володіє 78,5% акцій банку. Решта 
акцій знаходиться у вільному обігу; акції котируються на Віденській фондовій біржі. 

РБІ пропонує послуги з корпоративного та інвестиційного банкінгу для австрійських і міжнародних 
компаній через широку мережу банківських та лізингових дочірніх установ у ЦСЄ – і для корпора-
тивних, і для роздрібних клієнтів, а також обслуговування корпоративних клієнтів та послуги з ін-
вестиційного банкінгу в Азії та основних фінансових центрах світу. Дочірні банки групи представ-
лені на таких ринках Центральної та Східної Європи:

Албанія Raiffeisen Bank Sh.a.

Білорусь Пріорбанк, ВАТ

Болгарія Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD

Боснія і Герцеговина Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina

Косово Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Польща Raiffeisen Bank Polska S.A.

Росія ЗАТ «Райффайзенбанк»

Румунія Raiffeisen Bank S.A.

Сербія Raiffeisen banka a.d.

Словаччина Tatra banka, a.s.

Словенія Raiffeisen Banka d.d.

Угорщина Raiffeisen Bank Zrt.

Україна АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Хорватія Raiffeisenbank Austria d.d.

Чеська республіка Raiffeisenbank a.s.
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Материнською компанією для цих банків є РБІ, частка акцій якого становить в більшості з них 
близько 100% чи 100%. Група Райффайзен Банк Інтернаціональ має також у своєму складі бага-
то фінансових лізингових компаній (включаючи по одній у Казахстані та Молдові), а також низку 
інших надавачів фінансових послуг.

У Західній Європі РБІ має філію в Лондоні та представницькі офіси у Франкфурті, Мадриді, Міла-
ні, Парижі, Стокгольмі, а також у Нью-Йорку, США. Фінансова компанія у Нью-Йорку та дочір-
ній банк на Мальті також належать до переліку підрозділів групи. В Азії, другому за значенням ге-
ографічному центрі уваги Групи, РБІ представлений філіями в Пекіні, Сямені та Сінгапурі, фінансо-
вою компанією у Гонконзі, а також представництвами в Хошиміні, Гонконзі, Бомбеї та Сеулі. Така 
потужна присутність Групи чітко відображає її стратегію на ринках, що розвиваються.

Крім надання банківських послуг, РБІ управляє низкою спеціалізованих компаній у ЦСЄ, пропо-
нуючи рішення в різноманітних сферах діяльності, включаючи злиття та поглинання компаній, ін-
вестування капіталу, фінансування будівництва нерухомості, проектний менеджмент та управлін-
ня фондами.

Незмінна увага Групи РБІ до забезпечення якості обслуговування регулярно знаходить відобра-
ження у великій кількості національних та міжнародних нагород, включаючи нагороди таких про-
відних видань у фінансовій індустрії, як журнали The Banker, Euromoney та Global Finance.

РЦБ та австрійська банківська 
Група Райффайзен

РБІ – дочірній банк розташованого у Відні Райффайзен Центральбанку Остеррайх АГ (РЦБ). За-
снований у 1927 році, РЦБ є управляючою холдинговою компанією всієї Групи РЦБ та централь-
ною установою австрійської банківської Групи Райффайзен (РБГ), найбільшої банківської групи в 
країні.

РБГ представляє майже чверть усього банківського бізнесу Австрії та має найбільшу в країні бан-
ківську мережу, що нараховує 535 самостійних банків та 1689 відділень (станом на кінець 2009 
року). На той же час консолідована загальна валюта балансу РБГ становила 260 млрд. євро. Три-
рівнева структура РБГ складається із Райффайзен банків на місцевому рівні, регіональних бан-
ків Райффайзен на рівні федеральних земель та РЦБ як центральної установи. Райффайзен бан-
ки є приватними кооперативними кредитними установами, що функціонують як роздрібні банки. 
Райффайзен банк кожної федеральної землі володіє акціями відповідних регіональних Райффай-
зен банків, а загалом вони володіють майже 88% простих акцій РЦБ. Ідея створення кооперати-
вів, яка лежить в основі організації Райффайзен, належить німецькому соціальному реформатору 
Фрідріху Вільгельму Райффайзену (1818-1888 рр.).

Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Phone: +43-1-71 707-0
Fax: +43-1-71 707-1715
www.rbinternational.com

Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Phone: +43-1-26 216-0
Fax: +43-1-26 216-1715
www.rzb.at
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Глосарій Райффайзен
Емблема
Схрещені силуети кінських голів

Міжнародна емблема Групи Райффайзен – стилізований хрест у вигляді двох 
схрещених силуетів кінських голів. Вона пов’язана з віковими європейськими на-
родними традиціями. Це – своєрідний оберіг від зла та життєвих негараздів і його 
можна ще й сьогодні побачити на дахах сільських будинків у Центральній Європі. 
За задумом засновників, єдність та співпраця членів спільноти Райффайзен захи-

щали їх від економічних ризиків, тож вони обрали саме цей стилізований хрест, яким здавна прикрашали 
фронтони будинків, як символ захисту під спільним дахом. Згодом логотип став знаною у світі торговою 
маркою, яка викликає позитивні асоціації.

Банківська група Райффайзен
Банківська група Райффайзен (Raiffeisen Banking Group, RBG) є найбільшою банківською групою Австрії 
за показником загальних активів. Станом на кінець 2009 року консолідований баланс РБГ досяг 260 
млрд. євро. Група представляє чверть усього банківського бізнесу країни і має найбільшу в Австрії бан-
ківську мережу, що налічує понад 2200 самостійних банків і відділень із чисельністю персоналу близь-
ко 23 000 осіб. До складу РБГ входять місцеві Райффайзен банки, регіональні Райффайзен банки та РЦБ 
як центральна установа, яка відіграє також роль «сполучної ланки» в міжнародній діяльності банківської 
групи Райффайзен.

Райффайзен банки є приватними кооперативними кредитними установами, що функціонують як роз-
дрібні банки. Райффайзен банк кожної землі володіє акціями відповідних регіональних Райффайзен бан-
ків, а загалом вони володіють майже 88% простих акцій РЦБ.

Своїм заснуванням Райффайзен банки завдячують ініціативі німецького соціального реформатора Фрі-
дріха Вільгельма Райффайзена (1818–1888), який, створивши першу кооперативну банківську асоціа-
цію у 1862 році, заклав підвалини організації кооперативів Райффайзен в усьому світі.

Уже через 10 років після появи першого австрійського банківського кооперативу Райффайзен, у 1886 
році в країні працювало 600 ощадних та кредитних банків за системою Райффайзен. Основний прин-
цип самодопомоги, який сповідував Ф.Райффайзен, полягає у тому, що головна мета бізнесу – всіляко 
сприяти інтересам членів кооперативних товариств.

Райффайзен Банк Інтернаціональ
Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (РБІ) розглядає Центральну і Східну Європу (ЦСЄ), включаючи
Австрію, як свій внутрішній ринок і ключовий регіон. У країнах Центральної та Східної Європи РБІ вис-
тупає в якості універсального банку і представлений об’єднаною мережею дочірніх банків, лізингових 
компаній та широким колом надавачів інших спеціалізованих фінансових послуг у 17 країнах. В Австрії 
РБІ є одним із провідних комерційних інвестиційних банків. Він також представлений у світових фінансо-
вих центрах і має відділення та представництва в Азії. Станом на кінець 2010 року близько 60 000 пра-
цівників РБІ обслуговували майже 14 мільйонів клієнтів у близько 3 000 своїх підрозділів у регіоні. За-
гальний обсяг активів Групи становив 131,2 млрд. євро.

РБІ утворено в результаті злиття восени 2010 року основних сфер бізнесу Райффайзен Центральбанк 
Остеррайх АГ (РЦБ) та компанії Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ (РІ). Зберігши свій хоро-
ший доступ до роздрібних і корпоративних клієнтів та об’єднавши асортимент продуктів РІ та РЦБ, РБІ 
стратегічно переформатувався в універсальну банківську групу в основному регіоні своєї діяльнос-
ті – ЦСЄ. Сучасний ризик-менеджмент і суттєво покращений доступ до ринку капіталу та всіх своїх про-
дуктів забезпечили базу для подальшого зростання банку і готовність до майбутніх викликів. Акції РБІ, 

КОНСОЛІДОВАНА
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ДІЯЛЬНІСТЬ
БАНКУ

ДОЧІРНІ УСТАНОВИ.
ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

РИНКОВЕ
СЕРЕДОВИЩЕ

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО БАНК

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» стор. 53



які включено до ATX, DJ Euro Stoxx Banks та інших головних біржових індексів, торгуються на Віденській 
фондовій біржі. Близько 21,5% акцій знаходяться у власності міжнародних інвесторів, переважно у Ве-
ликобританії та США, а також приватних інвесторів Австрії. Рештою акцій (близько 78,5%) володіє без-
посередньо РЦБ. Маючи довгострокові рейтинги «А» (S&P, Fitch) та «А1» (Moody’s), РБІ також регулярно 
випускає боргові цінні папери.

РЦБ
Заснований у 1927 році, Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ) є головною установою ав-
стрійської банківської групи Райффайзен (РБГ) та виступає як управляючий центр для всієї Групи РЦБ, 
включаючи РБІ. РЦБ виконує функцію ключової ланки між австрійською банківською групою Райффай-
зен та РБІ, маючи банківську мережу в Центральній та Східній Європі та проводячи інші численні міжна-
родні операції.

Група РЦБ
Групою володіє та управляє РЦБ.

Райффайзен Банк Інтернаціональ є найбільшим підрозділом Групи.
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Довідник Райффайзен 
Банк Інтернаціональ

Австрія

Am Stadtpark 9, 1030 Vienna

Тел.: +43-1-71 707-0

Факс: +43-1-71 707-1715

www.rbinternational.com

ir@rbinternational.com

rbi-pr@rbinternational.com

Мережа банків

Албанія
Raiffeisen Bank Sh.a.
European Trade Center,

Bulevardi «Bajram Curri», Tiranë 

Тел.: +355-4-238 1000

Факс: +355-4-2275 599 

SWIFT/BIC: SGSBALTX 

www.raiffeisen.al

Білорусь
ВАТ Пріорбанк, 

вул. В.Хоружей, 31а

Мінськ, 220002

Тел.: +375-17-289 9090

Факс: +375-17-289 9191

SWIFT/BIC: PJCBBY2X

www.priorbank.by 

Болгарія
Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD 
18/20 Ulica N. Gogol

1504 Sofi a 

Тел.: +359-2-9198 5101 

Факс: +359-2-943 4528 

SWIFT/BIC: RZBBBGSF 

www.rbb.bg 

Боснія та Герцеговина
Raiffeisen Bank d.d. Bosna i 
Hercegovina
Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo 

Тел.: +387-33-287 101 

Факс: +387-33-213 851 

SWIFT/BIC: RZBABA2S 

www.raiffeisenbank.ba 

Косово
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. 
Rruga UÇK 51 

Priština 10000

Тел.: +381-38-222 222

Факс: +381-38-2030 1130

SWIFT/BIC: RBKORS22

www.raiffeisen-kosovo.com

Польща
Raiffeisen Bank Polska S.A. 
Ul. Piękna 20

00-549 Warszawa 

Тел.: +48-22-585 2001

Факс: +48-22-585 2585

SWIFT/BIC: RCBWPLPW

www.raiffeisen.pl

Росія
ЗАТ Райффайзенбанк 

пл. Смоленська-Сінна, 28

119002 Москва

Тел.: +7-495-721 9900 

Факс: +7-495-721 9901 

SWIFT/BIC: RZBMRUMM 

www.raiffeisen.ru 

Румунія
Raiffeisen Bank S.A.
Piaţa Charles de Gaulle 15

011857 Bucureşti 1

Тел.: +40-21-306 1000

Факс: +40-21-230 0700

SWIFT/BIC: RZBRROBU

www.raiffeisen.ro 

Сербія
Raiffeisen banka a.d. 
Bulevar Zorana Djindjica 64a 

11070 Novi Beograd 

Тел.: +381-11-320 2100 

Факс: -+381-11-220 7080 

SWIFT/BIC: RZBSRSBG

www.raiffeisenbank.rs 

Словаччина
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3

811 06 Bratislava 1

Тел.: +421-2-5919 1111

Факс: +421-2-5919 1110

SWIFT/BIC: TATRSKBX

www.tatrabanka.sk

Словенія
Raiffeisen Banka d.d. 
Zagrebška cesta 76

2000 Maribor 

Тел.: +386-2-229 3100 

Факс: +386-2-303 3442 

SWIFT/BIC: KREKSI22

www.raiffeisen.si

Угорщина
Raiffeisen Bank Zrt.
Akadémia utca 6

1054 Budapest

Тел.: +36-1-484 4400

Факс: +36-1-484 4444

SWIFT/BIC: UBRTHUHB

www.raiffeisen.hu

Україна
АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» 

вул. Лєскова, 9, 01011 Київ

Тел.: +38-044-490 88 88

Факс: +38-044-285 32 31 

SWIFT/BIC: AVAL UA UK 

www.aval.ua

Хорватія
Raiffeisenbank Austria d.d. 
Petrinjska 59, 

10000 Zagreb 

Тел.: +385-1-456 6466 

Факс: +385-1-481 1624 

SWIFT/BIC: RZBHHR2X 

www.rba.hr 

Чеська республіка
Raiffeisenbank a.s. 
Hvezdova 1716/ 2b

14078 Praha 4

Тел.: +420-221-141 111

Факс: +420-221-142 111 

SWIFT/BIC: RZBCCZPP 

www.rb.cz 

Лізингові компанії

Австрія
Raiffeisen-Leasing
International GmbH
Am Stadtpark 3, 1030 Vienna

Тел.: +-43-1-71 707 2966

Факс: + 43-1-71 707 2059

www.rli.co.at

Албанія
Raiffeisen Leasing Sh.A.
Rruga Kavajes 44

Tiranë

Тел.: +355-4-2274 920

Факс: +355-4-2232 524

www.raiffeisen.al

Білорусь
СООО Райффайзен Лізінг
вул. B.Хоружей, 31а

220002 Мінськ

Тел.: +375-17 289 9395

Факс: +375-17 289 9394 

Болгарія
Raiffeisen Leasing Bulgaria 
OOD
Business Park Sofi a

Building 7B, 4th fl oor

1766 Sofi a

Тел.: +359-2-491 9191

Факс: +359-2-974 2057

www.rlbg.bg
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Боснія та Герцеговина
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Sarajevo

St. Branilaca Sarajeva No. 20

71000 Sarajevo

Тел.: +387-33-254 354

Факс: +387-33-212 273

www.rlbh.ba

Казахстан
Raiffeisen Leasing Kazakhstan 
LLP
146, Shevchenko Str., Flat 1

050008 Almaty

Тел.: +7-727-3785 430

Факс: +7-727-3785 447

www.rlkz.kz

Косово
Raiffeisen Leasing Kosovo
Rruga Agim Ramadani No.15

10000 Prishtina 

Тел.: +381-38-222 22

Факс: +381-38-2030 3011

Молдова
ICS Raiffeisen-Leasing SRL
51 Alexandru cel Bun

2012 Chisinau

Тел.: +373 –22- 2793 13

Факс: +373-22-2783 81

www.raiffeisen-leasing.md

Польща
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
Ul. Prosta 51

00838 Warszawa

Тел.: +48-22-3263 600

Факс: +48-22-3263 601

www.rl.com.pl

Румунія
Raiffeisen Leasing IFN S.A.
Nusco Tower

Sos Pipera nr 42, Etaj 1A

020112 Sector 2, Bucharest

Bucureşti

Тел.: +40-21 306 9696

Факс: +40-37 287 9988

www.raiffeisen-leasing.ro

Росія
ТОВ Райффайзен Лізінг
вул. Станіславського, 21/1

109004 Москва

Тел.: +7-495-721 9980

Факс: +7-495-721 9901

www.rlru.ru

Сербія
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Milutina Milankovića 134a

11000 Novi Beograd

Тел.: +381-11-201 77 00

Факс: +381-11-713 0081

www.raiffeisen-leasing.rs

Словаччина
Tatra Leasing s.r.o.
Hodžovo námestie 3

81106 Bratislava

Тел.: +421-2-5919 3168

Факс: +421-2-5919 3048

www.tatraleasing.sk

Словенія
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Tivolska 30 (Center Tivoli)

1000 Ljubljana

Тел.: +386-1-241 6250

Факс: +386-1-241 6268

www.rl-sl.com

Угорщина
Raiffeisen Lízing Zrt.
Hungaria krt. 40-44

1087 Budapest

Тел.: +36-1-477 8707

Факс: +36-1-477 8702

www.raiffeisenlizing.hu

Україна
ТОВ Райффайзен Лізинг 
Аваль
пр. Московський, 9,

корп.5, оф. 101

04073 Київ

Тел.: +38-044-590-24 90

Факс: +38-044-200-04 08

www.rla.com.ua

Хорватія
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Radnicka cesta 43

10000 Zagreb

Тел.: +385-1-6595 000

Факс: +385-1-6595 050

www.rl-hr.hr

Чеська Республіка
Raiffeisen Leasing
Real Estate s.r.o.
Hvezdova 1716/2b

14078 Praha 4

Тел.: +420-221-5116 11

Факс: +420-221-5116 66

www.rl.cz

Лізинг нерухомості

Чеська республіка
Raiffeisen-Leasing Real Estate 
s.r.o.
Hvezdova 1716/2b

14078 Praha 4

Тел.: +420-2-215116 10

Факс: +420-2-215116 41

www.realestateleasing.cz

Відділення та представництва 

у Європі

Велика Британія
RBI London Branch
10, King William Street

London EC4N 7TW

Тел.: +44-20-7929 2288

Факс: +44-20-7933 8099

Іспанія
RBI Representative Offi ce 
Madrid
Príncipe de Vergara 11, 4°C

28001 Madrid

Тел.: +34-91-431 6536

Факс: +34-91-431 8772

Італія
RBI Representative Offi ce 
Milan
Via Andrea Costa 2

20131 Milan

Тел.: +39-02-2804 0646

Факс: +39-02-2804 0658

Німеччина
RBI Representative Offi ce 
Frankfurt
Mainzer Landstrasse 51

60329 Frankfurt am Main

Тел.: +49-69-2992 1918

Факс: +49-69-2992 1922

Росія
RBI Representative Offi ce Mos-

cow

14, Pretchistensky Pereulok, 

Building 1

119034 Moscow

Тел.: +7-495-721 9905

Факс: +7-495-721 9907

Франція
RBI Representative Offi ce 
Paris
9-11, Avenue Franklin D. Roos-

evelt

75008 Paris

Тел.: +33-1-4561 2700

Факс: +33-1-4561 1606

Швеція
RBI Representative Offi ce 
Nordic Countries
Drottninggatan 89

P.O. Box 3294

10365 Stockholm

Тел.: +46-8-440 5086 

Факс: +46-8-440 5089 

Відділення та 
представництва в Азії 
та США

В’єтнам
RBI Representative Offi ce Ho 
Chi Minh City
6 Phung Khac Khoan Street, 

Room G6

District 1, Ho Chi Minh City

Тел.: +84-8-3829 7934

Факс: +84-8-3822 1318
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Індія
RBI Representative Offi ce 
Mumbai
803, Peninsula Heights

C.D. Barfi wala Road, Andhere 

(W)

400 058 Mumbai

Тел.: +91-22-2623 0657

Факс: +91-22-2624 4529

Китай
RBI Beijing Branch
Beijing International Club 200 

2nd fl oor

Jianguomenwai Dajie 21

100020 Beijing

Тел.: +86-10-653 23388

Факс: +86-10-653 25926

RBI Representative Offi ce 
Hong Kong
Unit 2106-08, 21st Floor,

Tower One, Lippo Centre 

89 Queensway, Hong Kong

Тел.: +85-2-2730 2112

Факс: +85-2-2730 6028

RBI Xiamen Branch
Unit 01-02, 32/F, Zhongmin 

Building

No. 72 Hubin North Road

Xiamen

Fujian Province

361012 China

Тел.: +86-592-2623 988

Факс: +86-592-2623 998

Корея
RBI Representative Offi ce 
Korea
Leema Building, 8th fl oor

146-1, Soosong-dong

Chongro-ku

Seoul 110-755

Тел.: +82-2-398 5840

Факс: +82-2-398 5807

Сінгапур
RBI Singapore Branch
One Raffl es Quay

#38-01 North Tower

Singapore 048583

Тел.: +65-6305 6000

Факс: +65-6305 6001

США
RB International Finance (USA) 
LLC
1133, Avenue of the Americas, 

16th Floor

10036 New York

Тел.: +01-212-845 4100

Факс: +01-212-944 2093

usa.rbinternational.com

RBI Representative Offi ce New 
York 

1133, Avenue of the Americas, 

16th Floor

10036 New York

Тел.: +01-212-593 7593 

Факс: +01-212-593 9870 

Окремі спеціалізовані 
компанії Райффайзен

F.J. Elsner Trading Gesell-
schaft m.b.H.
Am Heumarkt 10

1030 Vienna

Тел.: +43-1-79 736 0

Факс: +43-1-79 736 9142

www.elsner.at

Kathrein & Co. Privatge-
schäftsbank Aktiengesell-
schaft
Wipplingerstraße 25

1010 Vienna

Тел.: +43-1-53 451 269

Факс: +43-1-53 451 233

www.kathrein.at

Raiffeisen-Leasing Interna-
tional Gesellschaft m.b.H.
Am Stadtpark 3

1030 Vienna

Тел.: +43-1-71707 2966

Факс: +43-1-71707 76 2966

www.rli.co.at 

Raiffeisen Centrobank AG
Tegetthoffstraße 1

1015 Vienna

Тел.: +43-1-51520 0

Факс: +43-1-51343 96

www.rcb.at

Raiffeisen Investment Aktieng-
esellschaft
Krugerstraße 13

1015 Vienna

Тел.: +43-1-710 5400 0

Факс: +43-1-710 5400 169 

www.raiffeisen-investment.com

ZUNO BANK AG
Am Stadtpark 3

Тел.: +43-1-71707 5939

Факс: +43-1-71707 76 5939

1030 Vienna

www.zuno.eu
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Центральний офіс
01011, м. Київ,
вул. Лєскова, 9
Тел.: 0-800-500-500,
38 0 44 490-88-88
e-mail: info@aval.ua

Вінницька обласна дирекція
21001, м. Вінниця,
вул. 50-річчя Перемоги, 35

Волинська обласна дирекція
43021, м. Луцьк,
вул. Винниченка, 26

Дніпропетровська обласна 
дирекція
49044, м. Дніпропетровськ,
вул. Артема, 4д

Донецька обласна дирекція
83086, м. Донецьк,
вул. Ф.Зайцева, 46в

Житомирська обласна дирекція
10014, м. Житомир,
пл. Перемоги, 10а

Закарпатська обласна дирекція
88000, м. Ужгород,
пл. Театральна, 19

Запорізька обласна дирекція
69063, м. Запоріжжя,
вул. Тургенєва, 29

Івано-Франківська обласна 
дирекція
76000, м. Івано-Франківськ,
вул. Незалежності, 19

Кіровоградська обласна дирекція
25006, м. Кіровоград,
вул. Декабристів, 2/14

Київська регіональна дирекція
01030, м. Київ,
вул. Пирогова, 7-7б 

Кримська республіканська 
дирекція
95000, м. Сімферополь,
вул. Набережна, 32

Луганська обласна дирекція 
91016, м. Луганськ,
вул. Радянська, 61

Львівська обласна дирекція
79000, м. Львів,
вул. Матейка, 8

Миколаївська обласна дирекція
54030, м. Миколаїв,
вул. Артилерійська, 19а

Одеська обласна дирекція
65125, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 20

Полтавська обласна дирекція
36014, м. Полтава,
вул. Монастирська, 5а

Рівненська обласна дирекція
33027, м. Рівне,
вул. С.Петлюри, 35

Сумська обласна дирекція
40030, м. Суми,
пл. Незалежності, 1

Тернопільська обласна дирекція
46001, м. Тернопіль,
вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 8

Харківська обласна дирекція
61166, м. Харків,
вул. Новгородська, 11

Херсонська обласна дирекція
73000, м. Херсон,
вул. Червонофлотська, 17

Хмельницька обласна дирекція
29000, м. Хмельницький,
вул. Грушевського, 54

Черкаська обласна дирекція
18000, м. Черкаси,
вул. Гоголя, 224

Чернівецька обласна дирекція
58022, м. Чернівці,
вул. Головна, 143

Чернігівська обласна дирекція
14017, м. Чернігів,
пр. Перемоги, 21

Довідник банку
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Head Office
9 Leskova St., 01011, Kyiv
Phone: 0-800-500-500,
+38 044 490-88-88
E-mail: info@aval.ua

Cherkasy Regional Directorate
224 Gogolya St.,
18000, Cherkasy

Chernigiv Regional Directorate
21 Peremohy Ave,
14017, Chernigiv

Chernivtsi Regional Directorate
143 Golovna St.,
58022, Chernivtsi

Crimean Republic Directorate
32 Naberezhna St.,
95000, Simferopol

Dnipropetrovsk Regional Directorate
4d Artema St.,
49044, Dnipropetrovsk

Donetsk Regional Directorate
46v F.Zaitseva St.,
83086, Donetsk

Ivano-Frankivsk Regional Directorate
19 Nezalezhnosti St.,
76000, Ivano-Frankivsk

Kharkiv Regional Directorate
11 Novgorodska St.,
61166, Kharkiv

Kherson Regional Directorate
17 Chervonoflotska St.,
73000, Kherson

Khmelnytsky Regional Directorate
54 Hrushevskoho St.,
29000, Khmelnytsky

Kirovograd Regional Directorate
2/14 Dekabristiv St.,
25006, Kirovograd

Kyiv Regional Directorate
7-7b Pyrogova St.,
01030, Kyiv

Lugansk Regional Directorate
61 Radyanska St.,
91016, Lugansk

Lviv Regional Directorate
8 Mateyka St.,
79000, Lviv

Mykolaiv Regional Directorate
19a Arteleriyska St.,
54030, Mykolaiv

Odesa Regional Directorate
20 Velyka Arnautska St.,
65125, Odesa

Poltava Regional Directorate
5a Monastyrska St.,
36014, Poltava

Rivne Regional Directorate
35 S. Petlyury St.,
33027, Rivne

Sumy Regional Directorate
1 Nezalezhnosti Square,
40030, Sumy

Ternopil Regional Directorate
8 Kardynala Yosypa Slipogo St.,
46001, Ternopil

Vinnytsya Regional Directorate
35 50-richya Peremohy St.,
21001, Vinnytsya

Volyn Regional Directorate
26 Vynnychenka St.,
43021, Lutsk

Zakarpattya Regional Directorate
19 Teatralna Square,
88000, Uzhgorod

Zaporizhya Regional Directorate
29 Turgeneva St.,
69063, Zaporizhya

Zhytomyr Regional Directorate
10a Peremogy Square,
10014, Zhytomyr

Raiffeisen Bank Aval 
Addresses
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