Загальні Збори акціонерів АТ “Райффайзен Банк Аваль”

Основні результати діяльності
АТ “Райффайзен Банк Аваль”
в 2017 році
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Основні показники діяльності Банку
У 2017 Банк показав найвищий
фінансовий результат в
банківський системі України –
прибуток у розмірі 4,5 млрд.
грн.

 Протягом року було

досягнуто значне
скорочення обсягу
проблемної заборгованості
(UAH -18.9 млрд. грн. або
70%), особливо в іноземній
валюті.

у млн. грн.
Прибуток/збиток після оподаткування
Валові доходи
Операційні витрати
Операційний результат
(до витрат на формування резервів)
Показник адекватності капіталу (Н2)

Факт
2016
3 821
7 675
3 257

Факт
2017
4 469
8 625
3 525

3 796

2 909

-23%

26,8%

19,5%

-27%

Приріст

17%
12%
8%

 Банк перевиконує

нормативи, встановлені НБУ.
Рівень виконання нормативу
адекватності капіталу (Н2)
на кінець звітного року
становить 19,5% (при
нормативному не <10%)
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Чисті активи Банку
Чисті активи, млрд.грн.
+18.4%

 Зростання обсягу
кредитного портфелю
склало 31.6% і в
основному обумовлено
приростом працюючих
кредитів (+9.1 млрд. грн.:
Корпоративний бізнес
+7.8 млрд. грн.;
Роздрібний бізнес + 1.3
млрд. грн.)
 Зростання розміру чистих
активів обумовлено
наступними причинами:
приріст якісних кредитів,
робота з проблемною
заборгованістю,
інвестування в боргові
цінні папери.

46,2

45,3

2013

2014

51,2

56,0

2015

2016

66,3

2017

Кредити надані клієнтам*,
млрд.грн.
+31.6%

29,3

28,4

25,3

28,0

2013

2014

2015

2016

36,8

2017

* вкл. резерв під зменшення корисності кредитів
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Кредити клієнтам (до зменшення корисності)
 Загальний обсяг кредитного
портфеля зменшився на 9.8
млрд. грн (-18% рік до
року).
 Скорочення відбулось за
рахунок проведення
ефективної роботи,
спрямованої на зменшення
обсягу старих проблемних
кредитів в іноземній валюті
(- 594 млн. дол. США)

 В той же час зростання
працюючого портфеля
протягом 2017 року
становило 9.1 млрд. грн.
(+34% рік до року). Ріст
портфеля в основному
відбувся за рахунок
збільшення кредитів
наданих корпоративним
клієнтам

Кредити надані клієнтам,
млрд.грн.
-18.2%

37,6

2013

48,5

2014

55,3

53,6

2015

2016

43,9

2017

Кредити клієнтам в
національній валюті, млрд.грн.

20,6

21,5

2013

2014

23,6

28,1

2015

2016

32,0

+14.0%

Кредити юридичним особам в нац. валюті, млрд.грн.
Кредити фізичним особам в нац. валюті, млрд.грн.

2017
3
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Депозити клієнтів Банку

Депозити клієнтів,
млрд.грн.

 Депозити клієнтів є
головним джерелом
ресурсної бази Банку.
 Станом
на
кінець
звітного
року
обсяг
коштів, залучених від
клієнтів, становив 52.3
млрд. грн., в тому числі
кошти в національній
валюті - 37.3 млрд. грн.
 Зростання депозитів
(+18% рік до року)
відбулось в основному
за рахунок приросту
залишків на рахунках
роздрібного бізнесу,
що свідчить про
високий рівень довіри
клієнтів до Банку.

+17.9%

27,2

29,8

2013

2014

39,9

44,4

2015

2016

52,3

2017

Депозити клієнтів в
національній валюті,
млрд.грн.

+12,8%

19,2

20,1

2013

2014

29,1

33,1

37,3

2015

2016

2017
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Прибуток/збиток Банку
 Чистий прибуток після
оподаткування (згідно МСФЗ) за
звітний рік становить 4.5 млрд.
грн.
 Покращення результату
діяльності на 0.6 млрд. грн.
відбулось в основному за
рахунок:
−

−

покращення процентного
результату на 0.8 млрд. грн.:
збільшення процентних доходів від
кредитування клієнтів, в
Корпоративного клієнтів та
приватних осіб; зменшення
процентних витрат по депозитах
клієнтам в основному за рахунок
зменшення процентних ставок у
національній валюті; позитивний
ефект від погашення у 2016 році
субординованого боргу та
фінансування від Райффайзен
Інтернаціональ

Чистий прибуток/збиток після
оподаткування (МСФЗ), млн.грн.
3 821 4 469
985
2013

2014

2015

2016

2017

-1 443
-3 806

розформування витрат на резерви
під зменшення корисності кредитів
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Капітал Банку

 Балансовий капітал
Банку протягом
звітного року
збільшився на
0.8 млрд. грн. завдяки
прибутковій діяльності
за 2017 рік.

 Рівень виконання
нормативу
адекватності капіталу
(Н2) на кінець звітного
року становить 19,5%
(при нормативному не
<10%), що свідчить про
високий рівень
фінансової стійкості
Банку.

Капітал, млрд.грн.
20,62%

13,05%

18,91%

26,82%

10,9

10,1

9,1

3,0
2013

4,4

3,0

2014

Балансовий капітал

6,3 6,2

2015
Статутний капітал

19,48%

6,2

2016

6,2

2017

Показник адекватності капіталу (Н2), %

6
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Динаміка вартості акцій Банку

0,35

Динаміка цін на акції РБ Аваль 2012-2017, грн.
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Джерело: Українська біржа
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