Загальні Збори акціонерів АТ “Райффайзен Банк Аваль”

Основні результати діяльності
АТ “Райффайзен Банк Аваль”
в 2011 році

Головні досягнення Банку в 2011 році
 Чистий прибуток Банку після оподаткування склав 30,7 млн.грн
(згідно НСБО) в першу чергу завдяки:
 8% річного приросту чистого процентного доходу. У 2011 році чистий процентний
дохід РБ Аваль склав 4,5 млрд.грн., це 2-й з найбільших обсягів по банківській
системі. В результаті, чиста процентна маржа зросла з 7,7% до 8,3% та була
найбільшою серед головних конкурентів.
 13% річного приросту чистого комісійного доходу. У 2011 році він склав 1,3
млрд.грн., це 2-й результат після Привату і значно вищий ніж у головних
конкурентів.
 6% зменшення у річному вимірі обсягу формування резервів під кредитні ризики,
внаслідок роботи над покращанням якості кредитного портфеля.
 Обсяг кредитів юридичних осіб у національній валюті зріс на 30% у річному вимірі
(3,2 млрд.грн.). Це 3-й за обсягом (у нац.валюті) по банківській системі.
 Було активізовано кредитування фізичних осіб в національній валюті: обсяг
кредитів фізичних осіб у національній валюті зріс до попереднього року на 17 %
(0,8 млрд.грн).
 Протягом звітного періоду всі економічні нормативи регулювання діяльності
Банку, встановлені Національним банком України, залишалися на належному
рівні. Норматив адекватності капіталу на звітну дату становить 16,16% (при
нормативному не <10%)
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Визнання Банку в 2011 році



Райффайзен Банк Аваль отримав нагороду «Банк року з найкращим рівнем
обслуговування» у межах конкурсу «Вибір року – 2011».



Вдруге Райффайзен Банк Аваль став найкращим у наданні послуг
приватного банкінгу в рамках нагородження Luxury Lifestyle Awards 2011.



Райффайзен Банк Аваль визнано «Найкращим аграрним банком» у межах
премії Ukrainian Banker Awards 2011, проведеної тижневиком «Інвестгазета».



Райффайзен Банк Аваль очолив репутаційний рейтинг українських банків,
складений журналом «Власть денег» та консалтинговою компанією NOKs
fishes.
«Кращий банк в Україні» за версією журналу Euromoney.




Депозитні продукти банку для фізичних осіб уп‘яте поспіль визнано кращими
в Україні у рамках Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року – 2011».
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Чисті активи банку
Чисті активи банку протягом 2011 року скоротились на 6,9% в основному за рахунок
скорочення розміру портфелю цінних паперів на 1,4 млрд.грн. та кредитів наданих
клієнтам на 1,2 млрд.грн.

6,9 %
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Кредити Банку
Падіння портфеля за 2011 рік становило -1,2 млрд.грн. або -2,6%:
 Зменшення портфелю в іноземній валюті (погашення та робота з проблемною
заборгованістю) є основною причиною скорочення кредитного портфелю.
 В той же час завдяки рефінансуванню валютного портфеля і кредитування в
гривні, портфель кредитів в національній валюті зріс на 4 млрд.грн. (+26% за
рік)
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Депозити Банку
Протягом 2011 року Банк скоротив процентні витрати в цілому на 27%.
Витрати за коштами юридичних та фізичних осіб скоротились на 42%
за рахунок зниження клієнтських ставок, водночас обсяг залучених
коштів юридичних та фізичних осіб скоротився лише на 2,5%.

2,5%
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Капітал банку
Капітал Банку протягом 2011 року збільшився на 120 млн.грн (або +2%).
Рівень адекватності капіталу на кінець року склав 16,16% (при нормативному
значенні 10%), що свідчить про високий рівень фінансової стійкості банку.
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Прибуток банку
В 2011 році банк одержав прибуток в розмірі 30 655 тис.грн. Позитивний
фінансовий результат 2011 року зумовлений ростом валових доходів та
скороченням витрат на формування резервів.

Прибуток після оподаткування, млн. грн

Доходи та витрати на формування резервів
під кредитні ризики, млн. грн
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Довідково: перегляд звітності за 2010 рік


Відповідно до вимог Національного Банку України при складанні фінансової та
консолідованої фінансової звітності з 01.01.2012 року комерційні банки мають
застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).



Відповідно до вимог НБУ та МСФЗ обов'язковим є ретроспективне коригування
звітності у зв’язку з чим, була відкоригована річна звітність Банку за 2010 рік.



Коригування звітності за 2010 рік було здійснено на резерви під забезпечення оплати
відпусток та єдиних соціальних виплат працівників банку: коригування здійснені проводками
за рахунок капіталу банку в поточному році (2011), а в фінансовій звітності банку відображено за рахунок
внесення ретроспективних змін у звітність за попередні роки. Надалі відпустки будуть резервуватись в
періоді, до якого вони відносяться.
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