Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова Правлiння

Лавренчук В.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

29.04.2010
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2009 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14305909
1.4. Місцезнаходження емітента
01011, м.Київ, вул.Лєскова, буд.9
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0444908801, 0442853231
1.6. Електронна поштова адреса емітента
info@aval.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

29.04.2010
(дата)

79 (837) Відомості Державної комісії з
2.2. Річна інформація опублікована у

цінних паперів та фондового ринку

30.04.2010

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці
(за наявності)

www.aval.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2010
(дата)
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Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

X

е) інформація про рейтингове агентство;

X

є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

X

г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

X

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що

X
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виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до
Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
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30. Примітки:
- Iнформацiя про органи управлiння не заповнюється - Банк є акцiонерним товариством.
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається - Банк не здiйснює випуск похiдних цiнних
паперiв.
- Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв не надається - АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснює
банкiвську дiяльнiсть.
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається - АТ
"Райффайзен Банк Аваль" здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiїї не надається - АТ "Райффайзен Банк Аваль"
здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв не надається - Банк
не є емiтентом цiнних паперiв iз додатковим забезпеченням.
- Iпотечних цiнних паперiв та ФОН не було.
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
01011
3.1.5. Область, район
м.Київ
3.1.6. Населений пункт
м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул.Лєскова, буд.9
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
АО1 № 646961
3.2.2. Дата державної реєстрації
27.03.1992
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Печерська районна у мiсцi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
2 419 934 908,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
2 419 934 908,00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Головне управлiння Нацiонального банку України по м.Києву та Київськiй обл.
3.3.2. МФО банку
321024
3.3.3. Поточний рахунок
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32008173102
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, Vienna (RZBA ATWW)
3.3.5. МФО банку

3.3.6. Поточний рахунок
55022305
3.4. Основні види діяльності
65.12.0 - Iнше грошове посередництво

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Банкiвська дiяльнiсть. Лiцензiя на
право
здiйснювати
банкiвськi
операцiї

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

2
10

3
17.11.2009

4
Нацiональний банк України

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
5
Строк дiї не
визначений

Лiцензiя дiє та поновлюється вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України.
Банкiвська дiяльнiсть. Дозвiл на
10-5
17.11.2009
Нацiональний банк України
Строк дiї не
право здiйснення операцiй згiдно з
визначений
додатком до цього дозволу
Дозвiл дiє та поновлюється вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв
Опис
Нацiонального банку України.
Депозитарна дiяльнiсть. Лiцензiя на Серiя АВ №
24.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та 20.10.2012
депозитарну дiяльнiсть зберiгача
498040
фондового ринку
цiнних паперiв
Планується продовження термiну дiї у порядку, передбаченому нормативноОпис
правовими актами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними Серiя АВ №
24.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та 20.10.2012
паперами. Брокерська дiяльнiсть
498037
фондового ринку
Планується у 2010 роцi та у наступнi роки розширити обсяги дiяльностi за
лiцензiєю та продовжити термiн її дiї у порядку, передбаченому нормативноОпис
правовими актами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, у разi
закiнчення термiну, на який ця лiцензiя була видана.
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними Серiя АВ №
24.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та 20.10.2012
паперами. Дилерська дiяльнiсть
498038
фондового ринку
Планується у 2010 роцi та у наступнi роки розширити обсяги дiяльностi за
лiцензiєю та продовжити термiн її дiї у порядку, передбаченому нормативноОпис
правовими актами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, у разi
закiнчення термiну, на який ця лiцензiя була видана.
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними Серiя АВ №
24.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та 20.10.2012
паперами. Андеррайтинг
498039
фондового ринку
Опис

Опис

Планується у 2010 роцi та у наступнi роки розширити обсяги дiяльностi за
лiцензiєю та продовжити термiн її дiї у порядку, передбаченому нормативноправовими актами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, у разi
закiнчення термiну, на який ця лiцензiя була видана.
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств:
Найменування
об'єднання:
Професiйна
асоцiацiя
реєстраторiв
i

депозитарiїв.

Місцезнаходження об'єднання: вул.Щорса, буд.32-б, м.Київ, 01133.
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (скорочена назва - ПАРД) є саморегулiвною
органiзацiєю, що створена у формi асоцiацiї. ПАРД об'єднує юридичних осiб, що отримали
лiцензiю на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - депозитарної дiяльностi.
В своїй дiяльностi забезпечує iнформацiйну, методичну i технiчну пiдтримку своїх членiв,
здiйснює представницькi функцiї i захищає iнтереси членiв асоцiацiї у державних органах та
iнших установах, розробляє i впроваджує у дiяльнiсть членiв ПАРД єдинi норми, стандарти i
правила етичної i професiйної поведiнки на фондовому ринку, забезпечує посередництво у
вирiшеннi спорiв, що можуть виникати мiж членами ПАРД або мiж її членами i третiми особами.
АТ "Райффайзен Банк Аваль" є членом ПАРД з 30 травня 2006 року.

Банк користується

наступними послугами ПАРД: отримує консультацiї юристiв, отримує поштову розсилку
бюлетнiв ПАРД та електроннi повiдомлення стосовно стану фондового ринку України та чинного
законодавства України. Банк приймає участь у рейтингу ПАРДу.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя українських банкiв (АУБ).
Місцезнаходження об'єднання: вул.Марини Раскової, буд.15, м.Київ, 02660.
Всеукраїнська недержавна, незалежна, добровiльна, некомерцiйна органiзацiя. АУБ об'єднує
комерцiйнi банки та представляє їх системнi iнтереси у вiдносинах з Нацiональним банком,
Верховною Радою, Адмiнiстрацiєю Президента, Кабiнетом Мiнiстрiв, Державною податковою
адмiнiстрацiєю, Верховним судом України та iнш. Призначення Асоцiацiї українських банкiв
полягає у сприяннi розвитку нацiональної банкiвської системи. Займається полiпшенням
перепiдготовки персоналу банкiв шляхом перетворення Нацiонального центру пiдготовки
банкiвських працiвникiв (НЦПБП) в базовий Центр пiдвищення квалiфiкацiї банкiвських
працiвникiв, координацiєю дiяльностi iнших навчальних закладiв, створених за участю АУБ.
Представляє iнтереси нацiональної банкiвської системи за кордоном шляхом розширення зв'язкiв
з асоцiацiями та iншими банкiвськими структурами зарубiжних країн.
АТ "Райффайзен Банк Аваль" є членом асоцiацiї з 16 вересня 1992 року.
Найменування

об'єднання:

Асоцiацiя

"Український

кредитно-банкiвський

союз".

Місцезнаходження об'єднання: вул.Кловський узвiз, буд.9/2, м.Київ, 01021.
Асоцiацiя об'єднує 92 фiнансово-кредитних установи з усiх регiонiв України, а також
представництва iноземних фiнансових установ. Асоцiацiю створено з метою сприяння
стабiльному розвитку i дiяльностi банкiвської системи України, захисту прав та законних
iнтересiв членiв Кредитно-Банкiвського Союзу, надання їм всебiчної допомоги, забезпечення
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координацiї їх зусиль для вирiшення питань, що стоять перед кредитно-грошовою системою.
Головною метою дiяльностi Українського Кредитно-Банкiвського Союзу є сприяння розвитку
банкiвської системи України, забезпечення консолiдацiї, координацiї i спiвробiтництва мiж
фiнансово-кредитними установами, їх об'єднаннями, взаємодiя з органами державної влади й
управлiння.
До основних завдань Українського Кредитно-Банкiвського Союзу належать:
- захист прав та законних iнтересiв членiв Українського Кредитно-Банкiвського Союзу;
- об'єднання й координацiя зусиль фiнансово-кредитних установ у впровадженнi спiльних
програм по розвитку банкiвських послуг;
- органiзацiя професiйних зустрiчей, зборiв, семiнарiв, конгресiв, а також пiдготовка спецiалiстiв
рiзних рiвнiв квалiфiкацiї для банкiвських та iнших фiнансово-кредитних установ, проведення
дискусiй, сприяння розробцi галузевих програм полiпшення стану
безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища;
- налагодження тiсного спiвробiтництва з органами державної влади та управлiння,
представництво iнтересiв його членiв у цих органах;
- розробка пропозицiй та участь в пiдготовцi та реалiзацiї нацiональних, регiональних i галузевих
програм розвитку;
- здiйснення спiвробiтництва з iншими фiнансово-кредитними установами, в т.ч. закордонними,
та їх об'єднаннями.
АТ "Райффайзен Банк Аваль" є членом асоцiацiї з 1994 року.
Найменування об'єднання: Українська мiжбанкiвська Асоцiацiя членiв платiжних систем
"ЕМА". Місцезнаходження об'єднання: вул.Саксаганського, буд.37, офiс 2, м.Київ, 01033.
Асоцiацiя створена українськими банками, членами платiжної системи Europay International для
координацiї розвитку ринку платiжних карт Maestro i MasterCard в Українi. ЕМА переважно
взаiмодiє з мiжнародними платiжними системами i iншими системами, заснованими на
використаннi платiжних карт, працюючих за загальновизначеними мiжнародними стандартами.
Асоцiацiя вирiшує три основних завдання:
1. Забезпечує функцiювання i вдосконалення системи колективної безпеки i спiльнi заходи по
запобiганню шахрайських дiй з використанням платiжних карт;
2. Забезпечує взаємодiї i представлення iнтересiв членiв Асоцiацiї в державних органах за
питаннями развитку карткових програм, юридичним i технологiчним питанням карткового
бiзнесу i безготiвкових платежiв громадян;
3. Проведення навчальних компанiй

держателям карток та торговельним пiдприємствам,

пiдготовки i перепiдготовки працiвникiв банкiв i державних органiв, вiдповiдальних за весь
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спектр питань, пов'язаних з безготiвковими розрахунками з використанням платiжних карток.
Банк є членом ЕМА з 1999 року. Представники Банку приймають участь в щоквартальних
засiданнях Форума з безпеки розрахункiв та операцiй з платiжними картками, що є структурним
пiдроздiлом Асоцiацiї.
Найменування об'єднання: Холдингова компанiя "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг
АГ". Місцезнаходження об'єднання: А-1030, Австрiя, м.Вiдень, вул.Ам Штадтпарк, буд.3.
Холдингова

компанiя

"Райффайзен

Iнтернацiональ

Банк-Холдинг

АГ"

є

повнiстю

консолiдованою дочiрньою структурою Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ),
розташованого у Вiднi (Австрiя). Заснований у 1927 роцi,

РЦБ є третiм за величиною

австрiйським банком та центральною установою австрiйської банкiвської групи Райффайзен,
найбiльшої банкiвської групи країни за обсягом загальних активiв та розмiром мережi вiддiлень.
РЦБ та Райффайзен Iнтернацiональ не раз пiдтверджували свою репутацiю першопрохiдникiв у
Центральнiй та Схiднiй Європi, вiдкривши свiй перший дочiрнiй банк iще в 1986 роцi в
Угорщинi, за три роки до падiння "залiзної завiси". За бiльш нiж 20 рокiв присутностi на ринку
вони заснували десять банкiв та придбали ще десять банкiв. Створена в результатi мережа
унiверсальних банкiв охоплює регiон на 15 нижчезазначених ринках, обслуговуючи понад 15 млн
клiєнтiв у бiльш нiж 3 тис. вiддiлень.

Албанiя

Raiffeisen Bank Sh.a.

Бiлорусь

Прiор банк, ВАТ

Боснiя i Герцеговина

Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina

Болгарiя

Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD

Хорватiя

Raiffeisenbank Austria d.d.

Чеська республiка

Raiffeisenbank a.s.

Угорщина

Raiffeisen Bank Zrt.

Косово

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.С.

Польща

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Румунiя

Raiffeisen Bank S.A.

Росiя

ЗАТ "Райффайзенбанк"

Сербiя

Raiffeisen banka a.d.

Словаччина

Tatra banka, a.s.

Словенiя

Raiffeisen Banka d.d.

Україна

АТ "Райффайзен Банк Аваль"
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Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдинг АГ управляє мережею цих банкiв, володiючи
контрольним пакетом акцiй (у бiльшостi випадкiв - 100% чи майже 100% акцiй). Крiм того, до
складу групи Райффайзен Iнтернацiональ входить багато фiнансових лiзингових компанiй
(включаючи компанiї в Казахстанi та Молдовi).
РЦБ володiє близько 70% пакету акцiй Групи. Решта акцiй, якими володiють iнституцiйнi та
приватнi iнвестори, знаходиться у вiльному обiгу й торгується на Вiденськiй фондовiй бiржi.
АТ "Райффайзен Банк Аваль" є учасником банкiвської холдингової компанiї "Райффайзен
Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ" з 2005 року.
Найменування об'єднання: Консорцiум "Концесiйнi транспортнi магiстралi "Трансмагiстраль".
Місцезнаходження об'єднання: вул. Чайковського, буд.33, м.Львiв, 79000. Консорцiум
"Трансмагiстраль" створений i функцiонує як статутне об'єднання юридичних осiб на основi
об'єднання капiталу, кооперування i координацiї дiяльностi учасникiв для досягнення спiльної
мети - реалiзацiї проекту "Будiвництво та експлуатацiя нової автомобiльної дороги ЛьвiвКраковець на умовах концесiї". Консорцiум "Трансмагiстраль" приймає участь у реалiзацiї iнших
проектiв, прямо або опосередковано пов'язаних з розбудовою на територiї України мiжнародного
транспортного коридору №3 Берлiн/Дрезден-Вроцлав-Львiв-Київ.
АТ "Райффайзен Банк Аваль" є учасником Консорцiуму "Концесiйнi транспортнi магiстралi
"Трансмагiстраль" з 16.01.2001 року i до моменту виходу iз консорцiуму (дати припинення дiї
сертифiкату учасника консорцiуму не iснує).
Через незначну частку АТ "Райффайзен Банк Аваль" (0,13%) Банк не має суттєвого впливу на
прийняття принципових рiшень консорцiуму.
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства

1
Moody's Investor Service

Дата визначення або
Рівень кредитного
поновлення
рейтингу емітента або
рейтингової оцінки
цінних паперів
емітента або цінних
емітента
паперів емітента
2
3
4
міжнародне рейтингове
Поновлення
Ba1-за борговими
агентство
рейтингової оцінки
цiнними паперами
емітента 12.05.2009
Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Код за ЄДРПОУ
Найменування юридичної особи
засновника та/або
засновника та/або учасника
учасника
НАСК "Оранта"
ВАТ "Фiрма "Торговий дiм"
ТОВ "А-400"

00034186
14273865
19115800

Місцезнаходження

м.Київ, вул.Грушевського, буд.34/1
м.Київ,вул.Нижньоюркiвська, буд.81
м.Київ, вул.Фролiвська, буд.1-а

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)
0,00042
0,00001
0,00001
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МП "Форфейтiнг"

99099201

НВФ "Астег"

д/н

Редакцiя газети "Молодь України"
МП "БАЛАНС"
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи
Немає

05905668
99095232

м.Київ,вул.Мечникова, буд.10
Київська обл., м.Славутич,
пл.Привокзальна, буд.1
м.Київ, пр-кт Перемоги, буд.50
м,Київ, вул.Мечникова, буд.10

0,00001
0

0
0,00001
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який
належать засновнику
видав паспорт
та/або учаснику (від
загальної кількості)
Немає
0
0,00046
Усього

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова

чисельнiсть

штатних

працiвникiв

облiкового

складу

(осiб)

-

16813.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, (осiб) 1465.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), (осiб) 456.

Система оплати працi Банку побудована згiдно з ринковими вимогами та тенденцiями та
вiдповiдає найкращим мiжнародним практикам та стандартам управлiння винагородою.
Протягом звiтного року фонд оплати працi штатних працiвникiв у порiвняннi з 2008 роком
зменшився на 27603,3 тис.грн. та склав 949145,5 тис.грн.; фонд оплати працi усiх працiвникiв
зменшився на 28039,9 тис.грн. та склав вiдповiдно 966051,1 тис.грн.

Питання забезпечення високого професiйного рiвня працiвникiв та володiння навичками
управлiння керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку постiно знаходяться у полi зору Правлiння
Банку. Правлiнням затверджено Стратегiю навчання та розвитку персоналу на 2007-2012 роки.
Основними темами навчання у 2009 роцi були:
1.новi тренiнговi програми для пiдвищення результатiв збору простроченої заборгованостi як
для спiвробiтникiв вiддiлень (пройшли навчання 1227 спiвробiтникiв), так i для спiвробiтникiв
дирекцiй;
2.пiдтримка впровадження проектiв "Пiрамiда якостi" та SFE-тренiнговi програми з продажу
та коучингу, розроблено та впроваджено новий навчальний iнструмент "Стандарти якостi
обслуговування" для дотримання стандартiв Raiffeisen International i АТ "Райффайзен Банк
Аваль" у вiддiленнях менеджерами з якостi;
3.вiдновлено та проведено по всiй системi програму "Активне залучення депозитiв";
4.особливим фокусом у 2009 роцi стало дистанцiйне навчання, яке дозволяє, заощаджуючи
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кошти, проводити навчання працiвникiв, не вiдриваючи їх вiд робочого мiсця. Було розроблено
27 навчальних курсiв;
5.продовжувала дiю по всiй системi Банку "Школа касира" - протягом 2009 року Фiнансова
Академiя Райффайзен Банк Аваль провела 131 навчальну програму, за якою було навчено та
сертифiковано 1231 касових працiвника по всiх дирекцiях Банку. Проведено щорiчну обов'язкову
атестацiю касирiв, за якою успiшно склали залiк 2314 касира вiддiлень дирекцiй Банку. У 2009
роцi було впроваджено систему навчання "Школа менеджера з продажу базових продуктiв" у
дирекцiях Банку. Протягом 2009 року було проведено 42 навчання, за результатами яких навчено
та сертифiковано 467 менеджерiв базових продуктiв по всiх дирекцiях Банку.
6.480 працiвникiв Банку пройшли навчальнi програми та курси з метою пiдвищення фахової
квалiфiкацiї за межами банку.

Загальнобанкiвськi витрати на навчання та розвиток персоналу в порiвняннi з минулим роком
скоротилися майже вдвiчi. Всього протягом 2009 року навчання пройшли 8728 працiвникiв,
бiльшiсть з яких пройшли по двi програми та бiльше. Однак, абсолютно всi працiвники Банку
були задiянi в електронному навчаннi або тестуваннi, iнструментах оцiнки та саморозвитку, що
позитивно вплинуло на скорочення видаткiв та не зупинило дiяльностi напрямку навчання та
розвитку, а, навпаки,

своє мiсце знайшли бiльш сфокусованi та ефективно-орiєнтованi

iнструкменти.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Герберт Степiч
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1946
6.1.5. Освіта
Вища. Магiстр, доктор економiчних наук.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
32
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6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
"Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ" - Голова Правлiння.
6.1.8. Опис
Обраний Головою Спостережної Ради Банку Загальними Зборами акцiонерiв 14 жовтня
2009 року. Є представником акцiонера "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ", що має
iстотну участь у статутному капiталi Банку. Очолює Спостережну Раду Банку, яка здiйснює
контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, захищає права та представляє iнтереси акцiонерiв Банку
в перiод мiж Загальними Зборами акцiонерiв у межах її компетенцiї. Скликає та проводить
засiдання Спостережної Ради. Має наступнi повноваження: керує роботою Спостережної Ради;
пiдписує трудовий договiр з Головою та членами Правлiння Банку; головує на засiданнях
Спостережної Ради та пiдписує протоколи засiдань; здiйснює iншi функцiї, необхiднi для
органiзацiї дiяльностi Спостережної Ради в межах її повноважень. Несе персональну
вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього обов'язкiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Розмiр виплаченої винагороди не надається.
Основне мiсце роботи: "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ" (А-1030, Австрiя,
м.Вiдень, вул.Ам Штадтпарк, буд.3) - Голова Правлiння.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартiн Грюль
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1955
6.1.5. Освіта
Вища. Магiстр економiки.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
"Bank Austria Handelsbank" - Старший генеральний менеджер у Центральнiй та Схiднiй
Європi.
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6.1.8. Опис
Обраний членом Спостережної Ради Банку Загальними Зборами акцiонерiв 14 жовтня
2009 року. Є представником акцiонера "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ", що має
iстотну участь у статутному капiталi Банку.
Приймає участь у засiданнях Спостережної Ради. Може

внести пропозицiї щодо змiн та

доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються
вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання
покладених на нього обов'язкiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагорода не виплачується.
Основне мiсце роботи: "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ" (А-1030, Австрiя,
м.Вiдень, вул.Ам Штадтпарк, буд.3) - Член Правлiння, Головний фiнансовий директор.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Арiс Богданерiс
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1963
6.1.5. Освіта
Вища. Магiстр з мiжнародної економiки та мiжнародних вiдносин, бакалавр бiзнес
адмiнiстрування.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
"Budapest Bank" (м.Будапешт) - Член Ради Директорiв, Заступник виконавчого директора.
6.1.8. Опис
Обраний членом Спостережної Ради Банку Загальними Зборами акцiонерiв 14 жовтня
2009 року. Є представником акцiонера "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ", що має
iстотну участь у статутному капiталi Банку.
Приймає участь у засiданнях Спостережної Ради. Може

внести пропозицiї щодо змiн та
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доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються
вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання
покладених на нього обов'язкiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагорода не виплачується.
Основне мiсце роботи: "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ" (А-1030, Австрiя,
м.Вiдень, вул.Ам Штадтпарк, буд.3) - Член Правлiння.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ганс Вiднер
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1953
6.1.5. Освіта
Вища. Магiстр бiзнес адмiнiстрування.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
"Raiffeisen Zentralbank" (Австрiя) - Член Правлiння, Керiвник вiддiлу обслуговування
трансакцiй.
6.1.8. Опис
Обраний членом Спостережної Ради Банку Загальними Зборами акцiонерiв 14 жовтня
2009 року. Є представником акцiонера "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ", що має
iстотну участь у статутному капiталi Банку.
Приймає участь у засiданнях Спостережної Ради. Може

внести пропозицiї щодо змiн та

доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються
вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання
покладених на нього обов'язкiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагорода не виплачується.
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Основне мiсце роботи: "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ" (А-1030, Австрiя,
м.Вiдень, вул.Ам Штадтпарк, буд.3) - Член Правлiння, Директор з операцiйної пiдтримки.

6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiтер Леннк
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1963
6.1.5. Освіта
Вища. Магiстр економiки та бiзнес адмiнiстрування.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
"Raiffeisen Zentralbank" (Австрiя) - Керiвник управлiння торгiвлi та експорту фiнансiв,
Член кредитного комiтету.
6.1.8. Опис
Обраний членом Спостережної Ради Банку Загальними Зборами акцiонерiв 14 жовтня
2009 року. Є представником акцiонера "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ", що має
iстотну участь у статутному капiталi Банку.
Приймає участь у засiданнях Спостережної Ради. Може

внести пропозицiї щодо змiн та

доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються
вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання
покладених на нього обов'язкiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагорода не виплачується.
Основне мiсце роботи: "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ" (А-1030, Австрiя,
м.Вiдень, вул.Ам Штадтпарк, буд.3) - Член Правлiння.
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6.1.1. Посада
Перший Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Райнер Франц
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1943
6.1.5. Освіта
Вища.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
37
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Татра Банк, Словакiя - Голова Правлiння та Президент; Райффайзен Iнтернацiональ БанкХолдiнг АГ, Австрiя - член Правлiння; ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" - член Спостережної Ради,
Радник Голови Правлiння.

6.1.8. Опис
Рiшенням Спостережної Ради Банку призначений на посаду з 15 жовтня 2009 року. У разi
тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час його
тимчасової вiдсутностi, виконує всi повноваження, права та обов'язки Голови Правлiння в
обсягах, визначених Статутом Банку та чинним законодавством України для Голови Правлiння
Банку. Функцiональнi повноваження (обов'язки) визначаються Спостережною Радою вiдповiдно
до органiзацiйної структури Банку. Керує та несе персональну вiдповiдальнiсть за роботу
структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури
Банку, а також вiдповiдає за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку, для яких
вiн призначений куратором вiдповiдним рiшенням Правлiння. Має право дiяти вiд iменi Банку
без довiреностi, представляти Банк перед будь - якими юридичними та/або фiзичними особами,
вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням обмежень,
визначених п.8 Статуту.
Розмiр виплаченої винагороди не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
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6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лавренчук Володимир Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1957
6.1.5. Освіта
Вища економiчна.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АКБ "Райффайзенбанк Україна" - Член Правлiння.
6.1.8. Опис
Рiшенням Спостережної Ради Банку призначений на посаду з 21 жовтня 2005 року. Керує
всiєю поточною дiяльнiстю Правлiння Банку вiдповiдно до повноважень, наданих йому
Загальними Зборами та Спостережною Радою Банку i несе персональну вiдповiдальнiсть за
виконання покладених на нього обов'язкiв, зокрема: керує роботою Правлiння Банку; подає
Правлiнню робочi плани та програми, а також звiти про виконання цих планiв i програм; видає
накази та розпорядження, обов`язковi для виконання працiвниками Банку; вiд iменi Правлiння
пiдписує затвердженi Правлiнням внутрiшнi документи Банку; укладає трудовi договори
(контракти) з працiвниками Банку вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; виконує
iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Банку, в рамках повноважень. Має право дiяти вiд iменi
Банку без довiреностi, представляти Банк перед будь - якими юридичними та/або фiзичними
особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням
обмежень, визначених Статутом (п.8).
Розмiр виплаченої винагороди не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зломини немає
6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зiхерт Райнер Марiя
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1965
6.1.5. Освіта
Вища економiчна.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
"Bank Austria Creditanstalt AG" - виконавчий директор департаменту по справах країн
Центральної та Схiдної Європи.
6.1.8. Опис
Рiшенням Спостережної Ради Банку призначений на посаду з 17 листопада 2005 року.
Функцiональнi повноваження (обов'язки) визначаються Спостережною Радою вiдповiдно до
органiзацiйної структури Банку. Керує та несе персональну вiдповiдальнiсть за роботу
структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури
Банку, а також вiдповiдає за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку (операцiйна
пiдтримка), для яких вiн призначений куратором вiдповiдним рiшенням Правлiння. Має право
дiяти вiд iменi Банку без довiреностi, представляти Банк перед будь - якими юридичними та/або
фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї компетенцiї будь-якi правочини з
врахуванням обмежень, визначених п.8 Статуту.
Розмiр виплаченої винагороди не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бьош Герхард
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1957
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6.1.5. Освіта
Вища економiчна.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
"Raiffeisen Zentralbank" (Австрiя) - Голова департаменту свiтового казначейства та ринкiв.
6.1.8. Опис
Рiшенням Спостережної Ради Банку призначений на посаду з 15 березня 2006 року.
Функцiональнi повноваження (обов'язки) визначаються Спостережною Радою вiдповiдно до
органiзацiйної структури Банку. Керує та несе персональну вiдповiдальнiсть за роботу
структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури
Банку, а також вiдповiдає за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку
(казначейський бiзнес, фiнанси та бухгалтерiя), для яких вiн призначений куратором вiдповiдним
рiшенням Правлiння. Має право дiяти вiд iменi Банку без довiреностi, представляти Банк перед
будь - якими юридичними та/або фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї
компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням обмежень, визначених п.8 Статуту.
Розмiр виплаченої винагороди не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шелудько Григорiй Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1941
6.1.5. Освіта
Вища юридична.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АППБ "Аваль" - Заступник Голови Правлiння - директор департаменту безпеки та
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правового захисту.
6.1.8. Опис
Рiшенням Спостережної Ради Банку призначений на посаду з 20 листопада 1995 року.
Функцiональнi повноваження (обов'язки) визначаються Спостережною Радою вiдповiдно до
органiзацiйної структури Банку. Керує та несе персональну вiдповiдальнiсть за роботу
структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури
Банку, а також вiдповiдає за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку (безпека),
для яких вiн призначений куратором вiдповiдним рiшенням Правлiння. Має право дiяти вiд iменi
Банку без довiреностi, представляти Банк перед будь - якими юридичними та/або фiзичними
особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням
обмежень, визначених п.8 Статуту.
Розмiр виплаченої винагороди не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горбачов Вiктор Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1960
6.1.5. Освіта
Вища економiчна.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АППБ "Аваль" - Заступник Голови Правлiння - директор кредитного департаменту.
6.1.8. Опис
Рiшенням Спостережної Ради Банку призначений на посаду з 01 жовтня 2005 року.
Функцiональнi повноваження (обов'язки) визначаються Спостережною Радою вiдповiдно до
органiзацiйної структури Банку. Керує та несе персональну вiдповiдальнiсть за роботу
структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури
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Банку, а також вiдповiдає за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку
(корпоративний бiзнес, українськi компанiї), для яких вiн призначений куратором вiдповiдним
рiшенням Правлiння. Має право дiяти вiд iменi Банку без довiреностi, представляти Банк перед
будь - якими юридичними та/або фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї
компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням обмежень, визначених п.8 Статуту.
Розмiр виплаченої винагороди не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iлiяв Артур Борисович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1969
6.1.5. Освіта
Вища економiчна.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АКБ "Райффайзенбанк Україна" - Член Правлiння.
6.1.8. Опис
Рiшенням Спостережної Ради Банку призначений на посаду з 30 червня 2006 року.
Функцiональнi повноваження (обов'язки) визначаються Спостережною Радою вiдповiдно до
органiзацiйної структури Банку. Керує та несе персональну вiдповiдальнiсть за роботу
структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури
Банку, а також вiдповiдає за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку
(корпоративний бiзнес, мультинацiональнi корпорацiї), для яких вiн призначений куратором
вiдповiдним рiшенням Правлiння. Має право дiяти вiд iменi Банку без довiреностi, представляти
Банк перед будь - якими юридичними та/або фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у
межах своєї компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням обмежень, визначених п.8 Статуту.
Розмiр виплаченої винагороди не надається.
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Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiтте Олександр
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1969
6.1.5. Освіта
Вища економiчна.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" - Директор департаменту управлiння ризиками.
6.1.8. Опис
Рiшенням Спостережної Ради Банку призначений на посаду з 20 вересня 2007 року.
Функцiональнi повноваження (обов'язки) визначаються Спостережною Радою вiдповiдно до
органiзацiйної структури Банку. Керує та несе персональну вiдповiдальнiсть за роботу
структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури
Банку, а також вiдповiдає за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку (управлiння
ризиками), для яких вiн призначений куратором вiдповiдним рiшенням Правлiння. Має право
дiяти вiд iменi Банку без довiреностi, представляти Банк перед будь - якими юридичними та/або
фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї компетенцiї будь-якi правочини з
врахуванням обмежень, визначених п.8 Статуту.
Розмiр виплаченої винагороди не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коссманн Роберт Скотт
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
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ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1969
6.1.5. Освіта
Вища економiчна.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" - Директор департаменту малого та середнього бiзнесу.
6.1.8. Опис
Рiшенням Спостережної Ради Банку призначений на посаду з 20 вересня 2007 року.
Функцiональнi повноваження (обов'язки) визначаються Спостережною Радою вiдповiдно до
органiзацiйної структури Банку. Керує та несе персональну вiдповiдальнiсть за роботу
структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури
Банку, а також вiдповiдає за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку (роздрiбний
бiзнес), для яких вiн призначений куратором вiдповiдним рiшенням Правлiння. Має право дiяти
вiд iменi Банку без довiреностi, представляти Банк перед будь - якими юридичними та/або
фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї компетенцiї будь-якi правочини з
врахуванням обмежень, визначених п.8 Статуту.
Розмiр виплаченої винагороди не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гранiг Корнелiус Роберт
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1970
6.1.5. Освіта
Вища.
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6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Генеральний директор центру "Глобального розвитку Центральної та Схiдної Європи",
IВМ Corporation (регiональне управлiння у Бухарестi, Румунiя).
6.1.8. Опис
Рiшенням Спостережної Ради Банку призначений на посаду з 05 травня 2008 року.
Функцiональнi повноваження (обов'язки) визначаються Спостережною Радою вiдповiдно до
органiзацiйної структури Банку. Керує та несе персональну вiдповiдальнiсть за роботу
структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури
Банку, а також вiдповiдає за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку
(iнформацiйнi технологiї),

для яких вiн призначений куратором вiдповiдним рiшенням

Правлiння. Має право дiяти вiд iменi Банку без довiреностi, представляти Банк перед будь якими юридичними та/або фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї компетенцiї
будь-якi правочини з врахуванням обмежень, визначених п.8 Статуту.
Розмiр виплаченої винагороди не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Макаренко Людмила Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1961
6.1.5. Освіта
Вища економiчна.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АППБ "Аваль" - заступник головного бухгалтера, в.о.головного бухгалтера - директор
департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi.
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6.1.8. Опис
Наказом Голови Правлiння Банку призначена на посаду з 27 березня 2006 року.
Забезпечує дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, вiдповiдно до
нормативних вимог Нацiонального банку України, складання i надання у встановленi строки
фiнансової, податкової та статистичної звiтностi, збереження бухгалтерської документацiї та її
архiвування. Органiзовує контроль за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються
Банком, та перевiрку стану бухгалтерського облiку у пiдроздiлах Банку. Бере участь у
формуваннi служби бухгалтерського облiку.
Розмiр виплаченої винагороди не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нестор Iрина Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1967
6.1.5. Освіта
Вища.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЗАТ "Український процесiнговий центр" - Головний бухгалтер.
6.1.8. Опис
Обрана Головою Ревiзiйної комiсiї на Загальних Зборах акцiонерiв 14 жовтня 2009 року. Є
представником акцiонера "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ", що має iстотну участь
у статутному капiталi Банку. Очолює Ревiзiйну комiсiю, яка здiйснює контроль за фiнансово господарською дiяльнiстю Банку. Здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку
за дорученням Загальних Зборiв акцiонерiв або Спостережної Ради Банку. Доповiдає про
результати ревiзiй та перевiрок Загальним Зборам чи Спостережнiй Радi Банку.
Винагорода не виплачується.
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Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Основне мiсце роботи: ЗАТ "Український процесiнговий центр" (04073, м.Київ, Московський
проспект, буд.9) - Заступник Голови Правлiння - фiнансовий директор.

6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ренате Каттiнгер
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1957
6.1.5. Освіта
Вища. Магiстр економiки.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
29
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
"Райффайзен

Центральбанк"

(Австрiя)

-

старший

Вiце-Президент,

"Райффайзен

Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ" - старший Вiце-Президент.
6.1.8. Опис
Обрана членом Спостережної Ради Банку Загальними Зборами акцiонерiв 14 жовтня 2009
року. Є представником акцiонера "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ", що має iстотну
участь у статутному капiталi Банку.
Приймає участь у засiданнях Спостережної Ради. Може

внести пропозицiї щодо змiн та

доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються
вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання
покладених на нього обов'язкiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагорода не виплачується.
Основне мiсце роботи: "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ" (А-1030, Австрiя,
м.Вiдень, вул.Ам Штадтпарк, буд.3) - керiвник Служби контролiнгу та бухгалтерського облiку
Групи,старший Вiце-Президент, член Спостережної Ради Tatra Banka a.s., член Координацiйного
комiтету Tatra Leasing, s.r.o. (Словаччина), член Координацiйного комiтету Raiffeisen Leasing,
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s.r.o. (Чеська Республiка).
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сюзанна Мiттер
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1972
6.1.5. Освіта
Вища. Магiстр соцiальних та бiзнесових наук.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
"Райффайзен Центральбанк" (Австрiя) - менеджер з розвитку бiзнесу (картки),
"Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ" - менеджер з розвитку бiзнесу (картки).
6.1.8. Опис
Обрана членом Спостережної Ради Банку Загальними Зборами акцiонерiв 14 жовтня 2009
року. Є представником акцiонера "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ", що має iстотну
участь у статутному капiталi Банку.
Приймає участь у засiданнях Спостережної Ради. Може

внести пропозицiї щодо змiн та

доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються
вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання
покладених на нього обов'язкiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагорода не виплачується.
Основне мiсце роботи: "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ" (А-1030, Австрiя,
м.Вiдень, вул.Ам Штадтпарк, буд.3) - Голова Служби мережi банкiв, Вiце-Президент.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курт Гайгер
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
6.1.4. Рік народження
1946
6.1.5. Освіта
Вища. Магiстр, доктор юридичних наук.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
38
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Європейський банк реконструкцiї та розвитку, м.Лондон - керiвник Служби фiнансових
установ та приватного акцiонерного капiталу, Голова Комiтету з питань акцiонерного капiталу.
6.1.8. Опис
Обраний членом Спостережної Ради Банку Загальними Зборами акцiонерiв 14 жовтня
2009 року. Є представником акцiонера "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ", що має
iстотну участь у статутному капiталi Банку.
Приймає участь у засiданнях Спостережної Ради. Може

внести пропозицiї щодо змiн та

доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються
вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання
покладених на нього обов'язкiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагорода не виплачується.
Основне мiсце роботи: "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ" (А-1030, Австрiя,
м.Вiдень, вул.Ам Штадтпарк, буд.3) - член Спостережної Ради, Syntek AG - член Спостережної
Ради.

6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павло Грушко
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згода не надана
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6.1.4. Рік народження
1977
6.1.5. Освіта
Вища. Магiстр мiжнародного права.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЮФ "Василь Кисiль i Партнери" (Адвокати i Правникi) - головний адвокат, Мiжнародна
фiнансова корпорацiя Групи Свiтового Банку - юридичний радник.
6.1.8. Опис
Обраний членом Спостережної Ради Банку Загальними Зборами акцiонерiв 14 жовтня
2009 року. Є представником акцiонера "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ", що має
iстотну участь у статутному капiталi Банку.
Приймає участь у засiданнях Спостережної Ради. Може

внести пропозицiї щодо змiн та

доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються
вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання
покладених на нього обов'язкiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагорода не виплачується.
Основне мiсце роботи: адвокат ТОВ "Шонхерр Україна".
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Голова Спостережної
Ради
Член Спостережної
Ради
Член Спостережної
Ради
Член Спостережної
Ради
Член Спостережної
Ради
Перший Заступник
Голови Правлiння
Голова Правлiння

Заступник Голови
Правлiння
Заступник Голови
Правлiння
Заступник Голови
Правлiння
Заступник Голови
Правлiння
Заступник Голови
Правлiння
Заступник Голови
Правлiння
Заступник Голови
Правлiння
Заступник Голови
Правлiння
Головний бухгалтер

Герберт Степiч

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
Згода не надана

Мартiн Грюль

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Арiс Богданерiс

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Ганс Вiднер

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Пiтер Леннк

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Райнер Франц

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Лавренчук
Володимир
Миколайович
Зiхерт Райнер Марiя

Згода не надана

1001444

0,004

1001444

0

0

0

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Бьош Герхард

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Шелудько Григорiй
Павлович
Горбачов Вiктор
Михайлович
Iлiяв Артур
Борисович
Вiтте Олександр

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

100

0

100

0

0

0

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Коссманн Роберт
Скотт
Гранiг Корнелiус
Роберт
Макаренко Людмила
Олексiївна

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

Згода не надана

Кількість за видами акцій
Дата внесення
до реєстру

23.10.2008

06.07.1995

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальн.
кількості
акцій (у
відсотках)

0

Прості
іменні

Прості на
пред’явник
а

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред’явника

0

0

0

0

0
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Голова Ревiзiйної
комiсiї
Член Спостережної
Ради
Член Спостережної
Ради
Член Спостережної
Ради
Член Спостережної
Ради

Нестор Iрина
Петрiвна
Ренате Каттiнгер

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Сюзанна Мiттер

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Курт Гайгер

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

Павло Грушко

Згода не надана

0

0

0

0

0

0

1001544

0,004

1001544

0

0

0

Усього

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційни
Дата
Кількість
Місцезнаходження внесення до
й код за
акцій (штук)
ЄДРПОУ
реєстру

Райффайзен
FN 122119m
Iнтернацiональ БанкХолдiнг АГ
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*
Немає

Австрiя, А-1030,
м.Вiдень, вул.Ам
Штадтпарк, буд.3

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**
Немає

25.10.2005

23215327879

Дата
Кількість
внесення до
акцій (штук)
реєстру
0
Усього 23215327879

Від
загальної
кількості
Прості іменні
акцій (у
відсотках)
95,93
23167319207

Кількість за видами акцій

Від
загальної
кількості
Прості іменні
акцій (у
відсотках)
0
0
95,93
23167319207

Кількість за видами акцій

Прості на
пред’явника
0

Привілейо Привілейовані
вані на
іменні пред’явника
48008672

0

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред’явника

0
0

0
48008672

0
0
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8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові

28.04.2009
95,94
Спостережна Рада Банку своїм рiшенням iнiцiювала проведення чергових Загальних Зборiв
акцiонерiв з порядком денним:
1)Звiт Правлiння ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" про результати дiяльностi у 2008 роцi i
основнi напрямки дiяльностi Банку на 2009 рiк;
2)Затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть
ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" у 2008 р.;
3)Затвердження звiтiв та висновкiв зовнiшнього аудитора Аудиторської фiрми "РСМ АПiК"
про фiнансово-господарську дiяльнiсть ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" у 2008 р.;
4)Затвердження рiчного звiту та балансу ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2008 рiк;
5)Затвердження та розподiл прибутку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2008 рiк;
6)Про затвердження Програми капiталiзацiї ВАТ "Райффайзен Банк Аваль";
7)Про затвердження рiшення Спостережної Ради ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" стосовно
призначення зовнiшнього аудитора ВАТ "Райффайзен Банк Аваль".

чергові

позачергові
X

14.10.2009
96,78
Загальнi Збори акцiонерiв було проведено за рiшенням Спостережної Ради ВАТ "Райффайзен
Банк Аваль" в зв'язку з необхiднiстю приведення у вiдповiднiсть до Закону України "Про
акцiонернi товариства" установчих документiв та внутрiшнiх положень Банку, а також
необхiднiстю прийняття рiшення щодо збiльшення статутного капiталу Банку.
Порядок денний зборiв:
1.Про порядок проведення Загальних Зборiв. Обрання лiчильної комiсiї.
2.Про змiну найменування Банку.
3.Про затвердження нової редакцiї Статуту Банку.
4.Про затвердження нових редакцiй Положення про Спостережну Раду Банку, Положення про
Ревiзiйну комiсiю, Регламенту Загальних Зборiв акцiонерiв Банку.
5.Про склад Спостережної Ради Банку.
6.Про склад Ревiзiйної комiсiї Банку.
7.Про збiльшення розмiру статутного капiталу Банку шляхом додаткового розмiщення простих
iменних акцiй Банку iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв iнвесторiв.
8.Про затвердження умов розмiщення простих iменних акцiй Банку додаткової 25-ої емiсiї.
Визначення уповноважених органiв та осiб Банку, яким надаються повноваження щодо
виконання дiй та прийняття рiшень пiд час проведення додаткової емiсiї акцiй Банку.
Затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй Банку 25-ї емiсiї.
9.Про затвердження плану капiталiзацiї ВАТ "Райффайзен Банк Аваль".
За результатами розгляду питань порядку денного Загальнi Збори акцiонерiв:
- затвердили порядок проведення зборiв, змiнили черговiсть розгляду зазначених питань
порядку денного, а саме, питання третє та четверте порядку денного розглядалося пiсля
шостого питання;
- затвердили нове найменування Банку: повне найменування - Публiчне акцiонерне товариство
"Райффайзен Банк Аваль", скорочене найменування - АТ "Райффайзен Банк Аваль";
- задовольнили заяву п.Райнера Франца та звiльнили його вiд виконання функцiй члена
Спостережної Ради Банку;
- обрали Спостережну Раду Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль",
яка набула повноваження з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Банку, у
складi представникiв акцiонера Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ: Герберт Степiч
(Голова Спостережної Ради), Мартiн Грюль, Арiс Богданерiс, Ганс Вiднер, Пiтер Леннк,
Ренате Каттiнгер, Сюзанна Мiттер, Курт Гайгер, Павло Грушко. Визначено строк повноважень
Спостережної Ради у зазначеному складi - три роки;
- припинили повноваження чинного складу Спостережної Ради Банку з моменту держаної
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реєстрацiї нової редакцiї Статуту Банку: Герберт Степiч, Мартiн Грюль, Арiс Богданерiс, Ганс
Вiднер, Пiтер Леннк;
- обрали Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", яка
набула повноваження з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Банку, у складi
представникiв акцiонера Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ: Iрина Нестор, Ганна
Бурлак, Олена Чемересюк. Визначено строк повноважень Ревiзiйної комiсiї у зазначеному
складi - три роки;
- припинили повноваження чинного складу Ревiзiйної комiсiї з моменту держаної реєстрацiї
нової редакцiї Статуту Банку: Iрина Нестор, Ганна Бурлак, Олена Чемересюк;
- затвердили Статут Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в новiй
редакцiї;
- затвердили Положення про Спостережну Раду Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" в новiй редакцiї, Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного
акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в новiй редакцiї, Регламент Загальних
Зборiв акцiонерв Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в новiй
редакцiї. Положення набули чинностi з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту
Банку;
- вирiшили за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв збiльшити розмiр статутного капiталу
Банку на 582 840 000,00 гривень шляхом додаткового розмiщення простих iменних акцiй
Банку iснуючої номiнальної вартостi;
- вирiшили провести закрите розмiщення 5 828 400 000 простих iменних акцiй Публiчного
акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" 25-ої емiсiї за цiною 0,16 гривень за одну
акцiю у строк з 24.11.2009 по 23.01.2010, затвердили порядок розмiщення акцiй та перелiк
уповноважених осiб Банку при проведеннi розмiщення;
- затвердили план капiталiзацiї ВАТ "Райффайзен Банк Аваль": до 01 грудня 2009 року капiтал
Банку планується збiльшити на загальну суму 1 427,5 млн.грн., а загальне збiльшення капiталу
Банку з початку 2009 року складатиме 2 274,5 млн.грн.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за простими
акціями

за
привілейован
ими акціями

За результатами періоду, що
передував звітному
за
за простими
привілейова
акціями
ними
акціями
198 601 817,470
700 000,000
0,009
0,014
195 974 000,000
683 000,000
30.05.2008
30.05.2008

0,000
700 000,000
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0,000
0,014
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
251 387,410
689 706,190
Сума виплачених дивідендів, грн.
08.07.2009
Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
08.07.2009
02.06.2008
02.06.2008
Дата виплати дивідендів
В звiтному перiодi продовжувалася виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2004Опис
2007 роки та простими акцiями за 2006-2007 роки, були нарахованi та сплачувались дивiденди
за привiлейованими акцiями за результатами роботи Банку у 2008 роцi в розмiрi 14%
номiнальної вартостi акцiй. Дата закриття реєстру для нарахування дивiдендiв за 2008 рiк за
привiлейованими акцiями Банку - станом на 08 липня 2009 року. Дата початку виплати
дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку - 08 липня 2009 року. Дата закiнчення виплати
дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку - 03 лютого 2010 року, пiсля закiнчення цього
строку неотриманi акцiонерами дивiденди депонуються в Банку. Виплата депонованих
дивiдендiв здiйснюється на вимогу акцiонера. Виплата дивiдендiв акцiонерам здiйснюється для
юридичних осiб шляхом безготiвкового перерахування на їх поточнi рахунки, для фiзичних
осiб - готiвкою в касах вiддiлень Банку, в яких встановлено систему грошових переказiв
"Аваль-Експрес".
Рiшення щодо виплати дивiдендiв за результатами роботи Банку у 2009 роцi буде прийняте
Загальними Зборами акцiонерiв 28 квiтня 2010 року.
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аваль-реєстратор"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
30223408
04116, м.Київ, вул.Маршала Рибалка,
буд.10/8, оф.201
Серiя АВ № 520364
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.03.2010
0444812818
0444812818
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку.
Депозитарна дiяльнiсть з ведення реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв
Надає послуги з ведення реєстру власникiв
iменних акцiй АТ "Райффайзен Банк Аваль"
вiдповiдно до договору № 07/06-01/271 вiд
26.03.1999.
ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС"
Приватне акціонерне товариство
21672206
01133, м.Київ, вул.Щорса, буд.31
Серiя АВ № 390872
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
25.01.2010
0445228808
0445228553
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку.
Дiяльнiсть з
органiзацiї торгiвлi на
фондовому ринку
Вiдповiдно до договорiв акцiї та облiгацiї АТ
"Райффайзен Банк Аваль" допущенi до торгiв
через ПФТС, пiдтримується їх лiстинг,
забезбеченi умови для здiйснення купiвлiпродажу цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ЗАТ "Аудиторська фiрма "Украудит ХХI"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

ТОВ "Аудиторська фiрма "Баланс"

Закрите акціонерне товариство
22964908
04053, м.Київ, вул.Некрасовська, буд.3
д/н
д/н
0442357856
0442357856
Аудиторська дiяльнiсть
Надає Банку аудиторськi послуги.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

35

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

21451988
03186, м.Київ, Чоколiвський бульвар, буд.13,
офiс 303
100
Аудиторська палата України
30.03.2001
0442458826
0442458826
Аудиторська дiяльнiсть
Надає Банку аудиторськi послуги.
ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Відкрите акціонерне товариство
30370711
01011, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3
Серiя АВ № 189650
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.09.2006
0442791074
0442791249
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних
паперiв
Надає депозитарнi послуги Банку як зберiгачу
цiнних
паперiв
згiдно
депозитарного
договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

ТОВ Аудиторська фiрма "РСМ АПiК"

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
33306921
01001, м.Київ, вул.Хрещатик, буд.19-а
3516
Аудиторська палата України
27.01.2005
0444903030
0444903030
Аудиторська дiяльнiсть
Надає аудиторськi послуги з проведення
огляду
фiнансової
iнформацiї
АТ
"Райффайзен Банк Аваль" за мiжнародними
стандартами бухгалтерського облiку.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
21500646
03151, м.Київ, вул.Донецька, буд.37/19
0084
Аудиторська палата України
26.01.2001
0445015934
0445015934
Аудиторська дiяльнiсть
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Опис

Надає аудиторськi послуги з проведення
огляду
фiнансової
iнформацiї
ВАТ
"Райффайзен Банк Аваль" за нацiональними
стандартами бухгалтерського облiку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВ "Бейкер Тiллi Україна"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Moody's Investors Services

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВ "Юридична фiрма "Салком"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ТОВ "Правнича фiрма "ЮРIС"

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
30373906
04050, м.Київ, вул.Тургенiвська 71, оф.316
2091
Аудиторська палата України
15.12.2005
0444906824
0444906824
Аудиторська дiяльнiсть
Банк (зберiгач) користується послугами
аудиторської компанiї для надання бiльш
широкого
спектру
послуг
клiєнтам
(наприклад: участь у розмiщеннi цiнних
паперiв українських емiтентiв).

Корпорація
000000000
99 Church str., New York, NY, USA

д/н
д/н
+442077725537
+442077725537
Мiжнародне рейтингове агенство
Здiйснює фiнансовий аналiз Банку, надає
рейтинги по нацiональних та глобальних
шкалах.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
21556368
01001, м.Київ, вул.Хрещатик, буд.12
д/н
д/н
0445373952
0445373955
Юридичнi послуги
Надає юридичнi послуги Банку.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
19252514
01025, м.Київ, вул.Стрiлецька, буд.4-6
д/н
д/н
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Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

0442358648
0442358643
Юридичнi послуги
Надає юридичнi послуги Банку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВ "Адвокатська компанiя "Арцiнгер та
партнери"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
33691242
м.Київ, вул.Московська, буд.43/11
д/н
д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв"
Приватне акціонерне товариство
35917889
04107, м.Київ, вул.Тропiнiна, буд.7-г
АВ № 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.11.2009
0445854240
0445854240
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних
паперiв
Надає послуги на здiйснення професiйної
дiяльностi на фондовому ринку України.

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

0443905533
0443905533
Юридичнi послуги
Надає Банку юридичнi послуги.

ЗАТ СК "Рiдна"
Закрите акціонерне товариство
34809641
03150, м.Київ, вул.А.Барбюса, буд.40, к.14
АВ № 469642
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
11.06.2009
д/н
д/н
Страхова дiяльнiсть
Надає Банку послуги щодо страхування.

АК Персюк С.В.
Підприємець - фізична особа
2241207393
Автономна Республіка Крим, м.Севастополь,
пр.Жовтневої революцiї, буд.52, кв.27
АБ № 1162443
Мiнiстерство економiки та з питань
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Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

європейської iнтеграцiї України
21.01.2005
0503241778
д/н
Арбiтражний керуючий
Надає правовi послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВ "Саланс"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

АК Чулаков П.I.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
19373287
01031, м.Київ, вул.Володимирська, буд.49-а
д/н
д/н
0444944774
д/н
Юридичнi послуги
Надає Банку юридичнi послуги.

Підприємець - фізична особа
2679412430
Запорізька
обл.,
м.Запорiжжя,
вул.Урицького, буд.15
АВ № 347263
Державний департамент з питань банкрутства
24.10.2007
0679422277
д/н
Арбiтражний керуючий
Надає правовi послугi.
АК Шонiя М.В.
Підприємець - фізична особа
2952019742
Запорізька обл., м.Запорiжжя, вул.40 рокiв
Радянської України, буд.45-б, кв.50
АВ № 347300
Державний департамент з питань банкрутства
15.11.2007
0612708168
д/н
Арбiтражний керуючий
Надає правовi послуги Банку.
ТОВ "Юридична фiрма Саєнко Харенко"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
33349698
01001, м.Київ, Музейний провулок, буд.10
д/н
д/н
0444996000
0444996250
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Вид діяльності
Опис

Адвокатська дiяльнiсть
Надає юридичнi послуги Банку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПП Юридична фiрма "Тупчiєнко i партнери"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ДП "Унiверсальна юридична компанiя
"Естоппель"
Дочірнє підприємство
21692092
01015, м.Київ, вул.Московська, буд.39, оф.1
д/н
д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ТОВ "АIС-полiс"

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Приватне підприємство
31084955
м.Київ, Святошинська пл., буд.1, к.272
д/н
д/н
д/н
д/н
Адвокатська дiяльнiсть
Надає Банку юридичнi послуги.

0442801671
д/н
Юридичнi послуги
Надає Банку послуги з представництва
iнтересiв
клiєнта
у
Вищому
адмiнiстративному судi.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
22229921
03134, м.Київ, вул.Кiльцева дорога, буд.15-а
АВ № 299869
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
26.03.2007
0445900914
0445900915
Страхування
Надає послуги Банку по страхуванню майна.

Нацiональна акцiонерна страхова компанiя
"ОРАНТА"
Відкрите акціонерне товариство
00034186
01035, м.Київ, вул.Жилянська, буд.75
АВ № 377501
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
05.09.2007
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Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

0445375800
0445375883
Страхова дiяльнiсть
До 10 вiддiлень НАСК "ОРАНТА" надають
Банку страховi послуги зi страхування
фiнансових
ризикiв,
добровiльного
страхування
кредитiв,
страхування
примiщення, добровiльного страхування вiд
нещасних випадкiв (iнкасаторiв), особистого
страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi, страхування ризикiв знищення,
пошкодження та/або втрати валютних
цiнностей (коштiв) пiд час їх перевезення та
iнкасацiї, страхування майна, страхування
матерiальних збиткiв, страхування банкоматiв
та
готiвки,
страхування
наземних
транспортних засобiв, страхування цивiльноправової
вiдповiдальностi
власникiв
транспортних засобiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ЗАТ "СК "Кредо-класик"

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Закрите акціонерне товариство
20033533
01601, м.Київ, вул,Рейтарська, буд.37
АВ № 330173
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
29.03.2007
0442309930
д/н
Страхова дiяльнiсть
Близько 4 вiддiлень страхової компанiї
надають Банку страховi послуги щодо
медiчного страхування, вiд нещасного
випадку, добровiльне страхування здоров'я на
випадок
хвороби,
страхування майна,
страхування банкоматiв та готiвки в них,
обов'язкове страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi, добровiльне страхування
наземних транспортних засобiв, страхування
вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних
явищ, страхування фiнансових ризикiв,
страхування майна вантажу.

АСК "IНГО-Україна"
Закрите акціонерне товариство
16285602
01054, м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська,
буд.33
АВ № 299432
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
01.02.2007
0444902244
0444902748
Страхова дiяльнiсть
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Опис

3 вiддiлення страхової компанiї надають
Банку страховi послуги щодо медичного
страхування
спiвробiтникiв
Банку,
страхування здоров'я на випадок хвороби,
добровiльного
страхування
майна,
страхування
кредитiв,
страхування
фiнансового ризику.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ЗАТ Страхова компанiя "Еталон"

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Закрите акціонерне товариство
20080515
01032, м.Київ, вул.Жилянська, буд.108
АВ № 360319
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
10.09.2007
0445902222
0445902222
Страхова дiяльнiсть
2 вiддiлення страхової компанiї надають
Банку страховi послуги щодо страхування
автотранспорту,
страхування
цивiльноправової
вiдповiдальностi
власникiв
транспортних
засобiв,
страхування
банкоматiв та готiвки в банкоматах,
добровiльного
страхування
майна,
страхування iнкасаторiв, водiїв та пасажирiв.
ЗАТ "Українська акцiонерна страхова
компанiя "АСКА"
Закрите акціонерне товариство
13490997
03186,
м.Київ,
вул.Авiаконструктора
Антонова, буд.5
АВ № 299764
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
19.03.2007
0623483856
д/н
Страхова дiяльнiсть
Компанiя надає Банку страховi послуги щодо
страхування майна, наземного транспорту,
цивiльної
вiдповiдальностi
власникiв
наземного
транспорту
(включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника), страхування
вiд нещасних випадкiв, страхування вантажiв
та багажу, особисте страхування вiд
нещасних
випадкiв
на
транспортi,
страхування банкоматiв та готiвкових коштiв
в них,
ЗАТ "Європейський страховий альянс"
Закрите акціонерне товариство
19411125
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Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

01004, м.Київ, вул.Басейна, буд.7-в
АВ № 299921
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
27.03.2007
0442546348
0442546350
Страхова дiяльнiсть
Надає послуги Банку щодо добровiльного
страхування здоров'я на випадок хвороби та
нещасних випадкiв.
ЗАТ "Акцiонерна страхова компанiя "Рокада"
Закрите акціонерне товариство
20005459
01033, м.Київ, вул.Саксаганського, буд.77
АВ № 330068
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
30.03.2007
0442897730
0442897787
Страхова дiяльнiсть
Надає Банку послуги по страхуванню майна
(примiщень).
ТзДВ "Страхова компанiя "Провiта"
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
31704186
Київська обл., Вишгородський р-н, 07300,
м.Вишгород, вул.Набережна, буд.7
АВ № 377395
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
12.12.2007
0352550166
д/н
Страхова дiяльнiсть
Надає Банку страховi послуги Банку щодо
страхування майна (орендованого майна),
банкоматiв,
добровiльного
страхування
транспортних засобiв - КАСКО, обов'язкового
страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi,
обов'язкового
страхування
цивiльно-правової вiдповiдальностi власника
транспортних засобiв.
ЗАТ "Страхова компанiя "Провiдна"
Закрите акціонерне товариство
23510137
01032, м.Київ, бул.Т.Шевченка, буд.37/122
АВ № 299748
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
20.03.2007
0444921818
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Факс
Вид діяльності
Опис

0444921810
Страхова дiяльнiсть
Компанiя надає послуги
страхування
наземного
нерухомого майна.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

СК "Унiверсальна"

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по

Банку щодо
транспорту,

Відкрите акціонерне товариство
26208005
м.Київ, вул.Лепсе, буд.4
АВ № 330118
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
02.04.2007
0442816150
д/н
Страхова дiяльнiсть
Вiддiлення компанiї в м.Києвi та м.Луганську
надають послуги Банку щодо страхування
банкiвської гарантiї, автомобiлiв.

ПАТ "Страхова компанiя
"Українська
страхова група"
Публічне акціонерне товариство
34540244
03038, м.Київ, вул.I.Федорова, буд.32-а
АВ № 082320
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
0442066545
0445039995
Страхова дiяльнiсть
Вiддiлення компанiї в м.Києвi та м.Херсонi
надають послуги Банку щодо страхування
власних примiщень та заставного майна.

ФОП Бондаренко С.М.
Підприємець - фізична особа
287710834
Дніпропетровська обл., м.Днiпропетровськ,
вул.Робоча, буд.75/386
д/н
д/н
д/н
д/н
Юридичнi послуги
Надає консультативнi послуги з питань
комерцiйної дiяльностi, юридичнi послуги
щодо отримання технiчної документацiї.

Страхова група "ТАС"
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батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по

Закрите акціонерне товариство
30115243
03062, м.Київ, пр-кт Перемоги, буд.65
АА № 011335
Мiнiстерство фiнансiв України
18.05.2001
0442272871
д/н
Страхова дiяльнiсть
Компанiя надає Банку послуги щодо
добровiльного
страхування
майна
(банкоматiв,
завантаження
готiвки,
примiщень),
страхування
наземних
транспортних засобiв, цивiльно-правової
вiдповiдальностi
власникiв
наземних
транспортних засобiв, страхування вiд
нещасних
випадкiв
на
транспортi,
страхування вiд нещасних випадкiв.

Акцiонерне товариство "Українська пожежнострахова компанiя"
Відкрите акціонерне товариство
20602681
Київська обл., 08500, м.Фастiв, пл.Перемоги,
буд.1
АА № 239035
Мiнiстерство фiнансiв України
11.06.1999
0412445056
0412445097
Страхова дiяльнiсть
Компанiя надає Банку послуги щодо
страхування цивiльної
вiдповiдальностi
власникiв
або
користувачiв
майна,
страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської
пожежної охорони i членiв добровiльних
пожежних дружин.

Страхова компанiя "Дженералi Гарант" ЗФ
"Полiс"
Відкрите акціонерне товариство
20529300
01042, м.Київ, провулок Новопечерський,
буд.19/3
АВ № 299787
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
23.03.2007
0444560000
д/н
Страхова дiяльнiсть
Компанiя надає послуги щодо добровiльного
страхування вiд нещасних випадкiв.

ТОВ

"Правова

корпорацiя

"Фаринник
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батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

партнери"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
33621128
Донецька обл., м.Донецьк, пр.Iллiча, буд.82
308692
Виконавчий комiтет Донецької Мiської Ради
14.06.2005
д/н
д/н
Правова допомога
Надає Банку юридичнi послуги (абонентське
обслуговування).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ВАТ "Фортiс Страхування життя Україна"

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Відкрите акціонерне товариство
32310874
01011, м.Київ, вул.Кутузова, буд.4-а
АВ № 299881
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
23.03.2007
0352550251
д/н
Страхова дiяльнiсть
Надає послуги зi страхування життя водiїв та
iнкасаторiв.
ФОП Остапенко Е.С.
Підприємець - фізична особа
2768316151
Дніпропетровська обл., м.Днiпропетровськ,
вул.Мандрикiвська, буд.147/27
1492
Днiпропетровська
обл.квалифiкацiйнодисциплiнарна комiсiя адвокатури
23.01.2006
д/н
д/н
Юридична дiяльнiсть
Правовий аналiз та пiдготовка юридичних
висновкiв, пiдготовка проектiв юридичних
документiв.
Страхова компанiя "Оранта-Сiч"
Відкрите акціонерне товариство
02307292
Запорізька
обл.,
м.Запорiжжя,
вул.Малiновського, буд.16
АВ № 299780
Мiнiстерство фiнансiв України
16.03.2007
0612951521
д/н
Страхова дiяльнiсть
Надає послуги зi страхування примiщень.
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Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Панов Андрiй Борисович
Підприємець - фізична особа
2771918314
Одеська
обл.,
Комiнтернiвський
р-н,
смт.Комiнтернiвське,
вул.Пiонерська, буд.17
АВ № 158404
Державний департамент з питань банкрутства
13.11.2006
0982411147
д/н
Дiяльнiсть арбiтражних керуючих
Виконує функцiї арбiтражного керуючого в
справi про банкрутство боржникiв ПП
"Крiстiна", ПСП "Новоукраїнське", ПП
"Аквал Трейд Компанi Со".

Ольшевський Володимир Всеволодович
Підприємець - фізична особа
2856703730
Одеська обл., м.Одеса, вул.Академiка
Фiлатова, буд.49, корп.2, кв.129
д/н
д/н
д/н
д/н
Правовi послуги
Надання
правової
допомоги
супроводженню
цивiльної
справи
Апеляцiйному судi Одеської областi.

по
в

ЗАТ СК Веско
Закрите акціонерне товариство
20474912
м.Київ, вул.Братська, буд.14
АБ № 321826
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
0443911122
д/н
Страхова дiяльнiсть
Надає послуги Банку зi страхування
автомашин, примiщень пiд банкомати.
СПД-фiзична особа Кметик В.С.
Підприємець - фізична особа
2431702037
Тернопільська обл., м.Тернопiль, вул.Руська,
буд.53/20
394
Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна
комiсiя
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Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

адвокатiв в Тернопiльськiй обл.
23.07.2005
д/н
д/н
Юридична дiяльнiсть
Надання юридичної допомоги по поверненню
проблемної заборгованостi.
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11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1
14.09.1992

2
32/1/92

Опис
21.06.1993

Опис
26.04.1994

Опис
17.04.1995

Опис
13.02.1996

Опис
26.12.1996

Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип
цінно
го
папе
ра
5

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількіс
ть
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутном
у капіталі
(у
відсотках)
10
0

3
4
6
7
8
9
Мiнiстерство фiнансiв
UA1000051003
Документарна
0,100
10000
1 000,000
України
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - формування
статутного капiталу Банку для статутної дiяльностi.
Мiнiстерство фiнансiв
UA1000051003
Документарна
0,100
40000
4 000,000
0
України
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
79/1/93

Мiнiстерство фiнансiв
UA1000051003
Документарна
0,100
452000
45 200,000
0
України
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
155/1/94

Мiнiстерство фiнансiв
UA1000051003
Документарна
0,100
17949643
1 794 964,300
0,07
України
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
162/1/95

Мiнiстерство фiнансiв
UA1000051003
Документарна
0,100
88780238
8 878 023,800
0,37
України
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
275/1/96
Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна
0,100
86750187
8 675 018,700
0,36
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
85/1/96
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02.04.1998

Опис
04.03.1999

Опис
07.07.1999

Опис
23.03.2000

Опис
26.07.2000

Опис
07.03.2001

Опис
02.07.2001

Опис
01.11.2001

Опис

Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 152756665 15 275 666,500
0,63
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
72/1/99
Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 103261267 10 326 126,700
0,43
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
272/1/99
Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 180000000 18 000 000,000
0,74
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
133/1/00
Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 170000000 17 000 000,000
0,7
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
146/1/98

Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 240000000 24 000 000,000
0,99
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
380/1/00

Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 160000000 16 000 000,000
0,66
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
292/1/01
Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 400000000 40 000 000,000
1,65
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
541/1/01
Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 500000000 50 000 000,000
2,07
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
118/1/01
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Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 605000000 60 500 000,000
2,5
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
290/1/02
Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 500000000 50 000 000,000
2,07
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
481/1/02
Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 210000000 21 000 000,000
0,87
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
676/1/02
Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 1585000000 158 500 000,000
6,55
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
594/1/03
Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 3000000000 300 000 000,000
12,4
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
353/1/04
Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 1950000000 195 000 000,000
8,06
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
449/1/05
Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 5000000000 500 000 000,000 20,66
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
615/1/06
Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 5999349754 599 934 975,400 24,79
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
285/1/07
Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 1799999326 179 999 932,600
7,43
паперiв та фондового ринку
Іменні
132/1/02
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Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
Державна комiсiя з цiнних
UA1000051003
Документарна 0,100 1400000000 140 000 000,000
5,79
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення
статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед
iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
237/1/08

Державна комiсiя з цiнних
UA1000052001
Документарна 0,100 50000000
5 000 000,000
0,21
паперiв та фондового ринку
Іменні
Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї допущенi до торгiвлi в ПФТС, включенi до Котирувального списку другого рiвня лiстингу ПрАТ
"Фондова бiржа ПФТС". Мета випуску акцiй - збiльшення статутного капiталу Банку, що дає можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити
подальший розвиток Банку. Розмiщення акцiй серед iнвесторiв Банк проводив самостiйно, не користуючись послугами торговцiв цiнними паперами.
354/1/04

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
Номер
Сума
Найменування Номінал
Форма
Процентна
Дата
свідоцтва
Кількість у
Загальна
Термін
виплачених
органу, що
ьна
існування
ставка за
погашенн
випуску
номінальна
виплати процентів за
про
зареєстрував
вартість
та форма
облігаціями
я
реєстраці
(штук)
вартість (грн.)
процентів звітний період
випуск
(грн.)
випуску
(у відсотках)
облігацій
ю випуску
(грн.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19.12.2006 799/2/06 Державна комiсiя з 1 000,000 250000
Бездокуме 250 000 000,000
18
Раз на рiк 16 663 281,25 22.01.2012
цiнних паперiв та
нтарна
фондового ринку
Іменні
Мета емiсiї - збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю Банку. Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на неорганiзованому фондовому ринку. Спосiб
Опис
розмiщення - вiдкритий випуск облiгацiй. Цiннi папери включенi до II рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС".
Дата
реєстрації
випуску

19.12.2006

Опис
29.10.2007

Державна комiсiя з 1 000,000 150000
Бездокуме 150 000 000,000
13,5
Раз на рiк 18 495 000,00 22.01.2010
цiнних паперiв та
нтарна
фондового ринку
Іменні
Мета емiсiї - збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю Банку. Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на неорганiзованому фондовому ринку. Спосiб
розмiщення - вiдкритий випуск облiгацiй. Цiннi папери включенi до II рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС".
800/2/06

824/2/07

Державна комiсiя з 1 000,000
цiнних паперiв та
фондового ринку

400000

Бездокуме
нтарна
Іменні

400 000 000,000

16

Раз на рiк

13 600 000,00

11.11.2012
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Мета емiсiї - збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю Банку. Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на неорганiзованому фондовому ринку серед
визначеного у Рiшеннi кола iнвесторiв. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення вiдсоткових iменних облiгацiй. Цiннi папери включенi до бiржового
реєстру ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС".
29.10.2007 823/2/07 Державна комiсiя з 1 000,000 100000
Бездокуме 100 000 000,000
11
Раз на рiк 5 500 000,00 11.11.2012
цiнних паперiв та
нтарна
фондового ринку
Іменні
Мета емiсiї - збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю Банку. Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на неорганiзованому фондовому ринку серед
Опис
визначеного у Рiшеннi кола iнвесторiв. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення вiдсоткових iменних облiгацiй. Цiннi папери включенi до бiржового
реєстру ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС".
12.05.2008 437/2/08 Державна комiсiя з 1 000,000 426188
Бездокуме 426 188 000,000
20
Раз на рiк 3 609 750,00 02.06.2013
цiнних паперiв та
нтарна
фондового ринку
Іменні
Мета емiсiї - збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю Банку. Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на неорганiзованому фондовому ринку серед
Опис
визначеного у Рiшеннi кола iнвесторiв. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення вiдсоткових iменних облiгацiй. Цiннi папери включенi до бiржового
реєстру ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС".
Опис

11.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
1

Опис

Номер
Номіналь
Кількість
свідоцтва
Найменування органу, що
на
про
у випуску
зареєстрував випуск
вартість
(штук)
реєстраці
(грн.)
ю випуску
2
3
4
5
0,000
0

Форма
існування та
форма випуску
6

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)
7
0,000

Дата
погашення
облігацій
8

АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом дисконтних облiгацiй.

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
1

Опис

Номер
Номіналь
Кількість
свідоцтва
Найменування органу, що
на
про
у випуску
зареєстрував випуск
вартість
(штук)
реєстраці
(грн.)
ю випуску
2
3
4
5
0,000
0

Форма
існування та
форма випуску
6

Загальна
Найменування товару
Дата
номінальна
(послуги), під який здійснено погашення
вартість
випуск
облігацій
(грн.)
7
0,000

8
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
не є емiтентом цiльових
(безпроцентних) облiгацiй.

9

АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом цiльових (безпроцентних) облiгацiй.
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11.3 Інформація про інші цінні папери
11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних
сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Обсяг
розміщених
Дата
Вид цінних
Обсяг
цінних
Умови обігу та погашення
реєстрації
паперів
випуску
паперів на
випуску
звітну дату
(грн.)
1
2
3
4
5
0,000
0,000
АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iнших цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає державної
реєстрацiї.
Опис
АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iнших цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає державної реєстрацiї.

11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№
з/п
1
0

Дата зарахування
акцій на рахунок
емітента
2

Кількість
акцій, що
викуплено
(шт.)
3
0

Дата реєстрації
випуску акцій,
що викуплено
4

Номер свідоцтва
про реєстрацію Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що
викуплено
випуску акцій, що
викуплено
5
6

Частка від
статутного
капіталу (у
відсотках)
7
0
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів
(штук)
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів
(штук)
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у
звітному періоді
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
-

50000
50000
0
0
11935
11935
0
0
902
902
0
0

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ).
Зi звернення Голови Правлiння Банку Лавренчука Володимира Миколайовича:
"Шановнi друзi!
Рiк, якому присвячений цей звiт, був дуже непростим для свiтової та вiтчизняної економiк, для
української банкiвської системи та Райффайзен Банку Аваль, зокрема. Багато хто з аналiтикiв
вважають його роком найсуворiших випробувань для банкiвської системи нашої молодої держави
за роки її незалежностi. Погоджуючись iз тим, що кiлькiсть викликiв для української економiки
була надзвичайною, хочу заперечити, нiби подiбного рiвня складнощi нам нiколи не доводилося
долати ранiше. Гiперiнфляцiя на початку 90-х, банкiвська криза 1998-го, проблема з довiрою до
банкiвської системи кiнця 2004-го - у минулому в нас був досвiд успiшного протистояння
кризовим явищам. I тому не дивно, що Райффайзен Банк Аваль iз честю подолав усi складнощi й
цього разу.
Великий внесок у забезпечення надiйностi нашої фiнансової установи надав її мажоритарний
акцiонер - материнська компанiя Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдинг АГ. Загалом,
протягом кризи, iнвестицiя холдингу в капiтал нашого Банку становила близько 300 мiльйонiв
доларiв США. Бездоганна репутацiя акцiонерiв у свiтi фiнансiв також посприяла тому, що
мiжнароднi органiзацiї - Європейський банк реконструкцiї та розвитку (ЄБРР), а також
Мiжнародна фiнансова корпорацiя (МФК) iнвестували в регулятивний капiтал нашого банку ще
295 мiльйонiв доларiв. Цi угоди допомогли Райффайзен Банку Аваль стати одним iз найбiльш
капiталiзованих банкiв країни.
Завдяки багаторiчному досвiду роботи та обраному принципу обережностi в проведеннi
фiнансової полiтики, у 2009-му Райффайзен Банк Аваль пiдтвердив свою репутацiю надiйного
фiнансового iнституту. Цьому посприяло те, що ми суттєво обмежили валютне кредитування ще
до того, як вiдповiдну заборону запровадив Нацiональний банк. У час кризи Банк особливо
виважено пiдходив до лiквiдностi i постiйно тримав "про запас" достатню кiлькiстю коштiв, що
дозволило нам завжди вчасно здiйснювати платежi та виконувати всi зобов'язання, у тому числi
за позиками на мiжнародних ринках капiталу, яких у 2009 роцi ми погасили на суму понад 700
мiльйонiв доларiв США..."
В звiтному 2009 роцi злиття, подiлу, видiлення, приєднання, перетворення Банку не вiдбувалось.
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Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Наш Банк завжди використовує тiльки найсучаснiшi та найефективнiшi технологiї для свого
розвитку. Саме тому сьогоднi в ньому функцiонує чiтка та налагоджена система супроводження
органiзацiйної структури та управлiння змiнами, що в нiй вiдбуваються.
За поточний рiк було впроваджено низку заходiв, якi дозволяють кожному працiвниковi,
задiяному в процесi змiн органiзацiйної структури Банку, витрачати мiнiмальну кiлькiсть зусиль
та досягати при цьому максимально якiсних результатiв на рiвнi тактичного та стратегiчного
управлiння.
Серед таких досягнень нашого Банку:
-актуальна консолiдована iнформацiя про дiяльнiсть кожного пiдроздiлу, його поточну структуру
та змiни, що в нiй вiдбулися;
-визначенiсть та прозорiсть етапiв процесу, вiдповiдальностi задiяних пiдроздiлiв, оптимальних
строкiв впровадження змiн в органiзацiйну структуру Банку;
-чiткi принципи побудови органiзацiйної структури;
-впровадження процесу та стандартiв опису дiяльностi, перерозподiлу функцiй структурних
пiдроздiлiв;
-єдиний термiнологiчний простiр (визначення таких основних понять, як: "органiзацiйна
структура", "вертикаль", "бiзнес-лiнiя", "лiнiя пiдтримки", "мета, завдання та функцiї
структурного пiдроздiлу", "функцiональне та адмiнiстративне управлiння" тощо);
-мiнiмум зусиль, що витрачаються на пiдготовку супутнiх органiзацiйним змiнам документiв, за
рахунок розробки єдиних типових форм;
-упорядкована та стандартизована дiяльнiсть на регiональному рiвнi за рахунок визначення
функцiонально управляючих структурних пiдроздiлiв Центрального офiсу;
-комплексний iнструментарiй для впровадження змiн в органiзацiйну структуру Банку,
представлений в одному посiбнику;
-мiнiмiзацiя всiх можливих законодавчих та операцiйних ризикiв, що можуть виникнути при
впровадженнi змiн в органiзацiйну структуру Банку.
У свiтовому бiзнес-середовищi такi покращення є саме тим iнструментом, що необхiдний
кожному компетентному менеджеру для побудови органiзацiйної структури успiшної компанiї,
якою на сьогоднiшнiй день є АТ "Райффайзен Банк Аваль".
Станом на 01.01.2010 до системи Банку входять структурнi пiдроздiли:
Центральний офiс, 23 обласних, 1 регiональна та 1 республiканська дирекцiя.
Банк має ефективну структуру управлiння, яка побудована на чiткому розподiлi на бiзнес-лiнiї та
вертикалi пiдтримки , яка створена на рiвнi Центрального офiсу та дирекцiй Банку.
Загальна мережа АТ "Райффайзен Банк Аваль" включає 26 балансових установ i 946 вiддiлень,
розташованих у великих мiстах, обласних та районних центрах, мiстах обласного
пiдпорядкування у всiх регiонах України. Переважна бiльшiсть iз них є повнофункцiональними
вiддiленнями, що надають приватним та корпоративним клiєнтам повний перелiк стандартних та
новiтнiх банкiвських послуг на найвищому рiвнi.
З 946 дiючих вiддiлень повнофункцiональних 817 вiддiлень, комiсiйних 122, VIP центрiв 7. З
загальної кiлькостi вiддiлень 97,3% складають прибутковi вiддiлення та 2,7% складають збитковi
вiддiлення.
У 2009 роцi робота щодо розвитку мережi вiддiлень проводилась за 4 приiорiтетними
напрямками:
1. Оптимiзацiя мережi вiддiлень.
2. Збереження та пiдвищення прибутковостi мережi.
3. Пiдтримка мережi у належному станi.
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4. Оптимiзацiя мережi банкоматiв.
Протягом 2009 року всi вертикалi Банку проводили оптимiзацiю по своїм бiзнес-напрямкам з
метою пiдвищення ефективностi роботи Банку та скорочення витрат, в тому числi за такими
напрямками:
- лiквiдацiя збиткових вiддiлень, вiдкритих для обслуговування корпоративних клiєнтiв - МЕРI
КЕЙ, ЦЕПТЕР, ЕПIЦЕНТР ТА ОКРЕМI ВIДДIЛЕННЯ ДМСУ (МИТНИЦЯ);
- участь у переговорах з власниками примiщень з метою зниження витрат на оренду, злиття
вiддiлень, розташованих на невеликiй вiдстанi, за умови збереження клiєнтської бази;
- скорочення персоналу згiдно постанов Правлiння;
- лiквiдацiя збиткових та низькоефективних вiддiлень.
В результатi, мережа вiддiлень нашого Банку стала меншою, але бiльш ефективною:
на початку 2009 року - 1104 дiючих вiддiлень, з них 76 збиткових вiддiлень, середнiй прибуток на
1 працiвника - 14,6 тис.грн. в мiсяць (без врахування резервiв);
на кiнець 2009 року - 946 дiючих вiддiлень, з них 26 збиткових вiддiлень, середнiй прибуток на
1 працiвника - 19 тис.грн. в мiсяць (без врахування резервiв).
Лише у двох випадках у 2009 роцi вiдбулась змiна юридичної адреси вiддiлень (через суттєве
обмеження бюджету):
1) вимушена змiна юридичної адреси - коли продовження розмiщення вiддiлення в iснуючому
примiщеннi була неможливою; таких змiн юридичної адреси у 2009 роцi було 16;
2) змiна юридичної адреси з метою суттєвої економiї операцiйних витрат на оренду примiщення,
в якому розташоване вiддiлення; таких змiн юридичної адреси у 2009 роцi було 9.
На протязi 2009 року було закрито 160 вiддiлень та лiквiдована одна фiлiя (Бiлоцеркiвська фiлiя
ВАТ "Райффайзен Банк Аваль").
Iнформацiя про структурнi пiдроздiли Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк
Аваль" станом на 01 сiчня 2010 року:
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Назва дирекцiї

Юридична адреса

Центральний офiс
Київська регiональна дирекцiя
Вiнницька обласна дирекцiя
Волинська обласна дирекцiя

01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9
01030, м.Київ, вул.Пирогова, 7-7Б.
21001, м.Вiнниця, вул.50-рiччя Перемоги, 35
43021, Волинська область, м.Луцьк, вул.
Винниченка, 26
5. Днiпропетровська обласна дирекцiя 49044, м.Днiпропетровськ, пр-кт К.Маркса, 35
6. Донецька обласна дирекцiя
83086, м.Донецьк, вул.Ф.Зайцева, 46-в
7. Житомирська обласна дирекцiя
10014, м.Житомир, пл. Перемоги, 10
8. Закарпатська обласна дирекцiя
88000, Закарпатська область, м.Ужгород,
пл.Театральна,19
9. Запорiзька обласна дирекцiя
69063, м.Запорiжжя, вул.Тургенєва, 29
10.Iвано-Франкiвська обласна дирекцiя 76000, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Незалежностi, 19.
11.Кiровоградська обласна дирекцiя
25006, м.Кiровоград, вул. Декабристiв, 2/14
12. Кримська республiканська дирекцiя 95000, АРК, м.Сiмферополь, вул.Набережна, 32
13. Луганська обласна дирекцiя
91016, м.Луганськ, вул. Радянська, 61
14. Львiвська обласна дирекцiя
79000, м.Львiв, вул. Матейка, 8
15. Миколаївська обласна дирекцiя
54030, м.Миколаїв, вул.Артилерiйська, 19-а
16. Одеська обласна дирекцiя
65000, м.Одеса, вул.Садова,10, вул.Дворянська, 8
17. Полтавська обласна дирекцiя
36014, м.Полтава, вул. Монастирська, 5 а
18. Рiвненська обласна дирекцiя
33000, м.Рiвне, вул.С. Петлюри, 35
19. Сумська обласна дирекцiя
40030, м.Суми, пл.Незалежностi, 1
20. Тернопiльська обласна дирекцiя
46001, м.Тернопiль, вул.Кардинала Йосипа
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21. Харкiвська обласна дирекцiя
22. Херсонська обласна дирекцiя
23. Хмельницька обласна дирекцiя
24. Черкаська обласна дирекцiя
25. Чернiвецька обласна дирекцiя
26. Чернiгiвська обласна дирекцiя

Слiпого, 8
61166, м.Харкiв, вул.Новгородська, 11.
73000, м.Херсон, вул.Червонофлотська, 17
29000, м.Хмельницький, вул.Грушевського, 54
18000, м.Черкаси, вул.Гоголя, 224
58022, м.Чернiвцi, вул.Головна, 143
14017, м.Чернiгiв, пр-кт Перемоги, 21

Дочiрнi компанiї АТ "Райффайзен Банк Аваль":
1. ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль" - частка Банку 60%, мiсцезнаходження: 01133, м.Київ,
бульвар Лесi Українки,28-а.
ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль" створено у червнi 2006 року як дочiрню компанiю Райффайзен
Банк Аваль (60% уставного капiталу) та холдингової компанiї Райффайзен Лiзинг Iнтернешнл
(40%).
2009 рiк був досить нелегким перiодом i для ринку лiзингу. За пiдсумками року в Українi майже
втричi скоротилася кiлькiсть укладених договорiв фiнансового лiзингу i вп'ятеро зменшилась їхня
вартiсть (порiвняно з 2008 роком). Скоротилася також i кiлькiсть лiзингових компанiй на ринку:
iз бiльш нiж двохсот зареєстрованих лiзингових компанiй на кiнець 2008 року на кiнець звiтного
року продовжували фiнансування не бiльш нiж двадцять (усi iншi компанiї здiйснюють тiльки
адмiнiстрування дiючих лiзингових угод).
Основними джерелами фiнансування для лiзингових компанiй залишилися банкiвськi кредити
(34%), власнi кошти лiзингових компанiй (34%) i позичковi кошти юридичних осiб (32%). У 2009
роцi помiтно зросла питома вага позичкових коштiв юридичних осiб внаслiдок обмеженого
доступу до банкiвських кредитiв.
Iншою проблемою ринку стало погiршення платiжної дисциплiни клiєнтiв лiзингових компанiй,
що зумовило накопичення у лiзингодавцiв численних паркiв вилученої технiки та обладнання.
Найбiльш проблемною галуззю стало будiвництво, оскiльки саме у цiй сферi вiдбувся
найбiльший спад.
Райффайзен Лiзинг Аваль також має парк вилученої технiки, але завдяки продуманiй полiтицi
ремаркетингу (перепродажу вилученої технiки) її кiлькiсть постiйно зменшується. Восени 2009
року компанiя ефективно провела реструктуризацiю заборгованостi частини своїх клiєнтiв.
Незважаючи на складну економiчну ситуацiю, Райффайзен Лiзинг Аваль продовжує займати
лiдерськi позицiї на ринку лiзингу України (за даними Асоцiацiїї лiзингодавцiв України).
2. ТОВ "КУА "Райффайзен Аваль" - частка Банку 100%, мiсцезнаходження: 01601 м.Київ, вул.
Шовковична, буд. 42-44.
Для компанiї з управлiння активами "Райффайзен Аваль" 2009-й рiк став роком розвитку
продуктiв, залучення перших клiєнтiв, а також визнання на ринку.
У звiтному роцi компанiя запропонувала ринку два ключових продукти: пайовi iнвестицiйнi
фонди та послугу "Iндивiдуальнi iнвестицiйнi рiшення".
Першим пайовим iнвестицiйним фондом, який було представлено iнвесторам, став вiдкритий
диверсифiкований пайовий iнвестицiйний фонд "Райффайзен грошовий ринок". Фонд
призначений для клiєнтiв iз консервативною стратегiєю iнвестування. Кошти фонду iнвестуються
в iнструменти з фiксованою дохiднiстю: депозити та державнi облiгацiї.
В груднi 2009 року фонд "Райффайзен грошовий ринок" посiв перше мiсце на ринку
iнвестицiйних фондiв за обсягом залучених коштiв в ренкiнгу iнформацiйного ресурсу Investfunds
(агентство CBonds.ru).
Послуга "Iндивiдуальнi iнвестицiйнi рiшення" стала iнновацiйною на українському фондовому
ринку та передбачає управлiння капiталом приватних клiєнтiв за принципом довiрчого
управлiння, яке є доволi поширеним в країнах Євросоюзу. Iнвесторам пропонується можливiсть
створити iндивiдуальний iнвестицiйний портфель вiдповiдно до запропонованих iнвестицiйних
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стратегiй: дохiд вiд капiталу, захист капiталу, зростання капiталу, передача капiталу у спадок, а
також приватнi та венчурнi iнвестицiї.
КУА "Райффайзен Аваль" у 2009-му роцi залучила пiд управлiння три iндивiдуальнi iнвестицiйнi
фонди, кожен iз яких розроблено для окремого iнвестора. Портфель фонду формується з
урахуванням iндивiдуальних потреб та вподобань клiєнта, а також рекомендацiй iнвестицiйного
комiтету компанiї.
Розповсюдження продуктiв КУА "Райффайзен Аваль" вiдбувається через обранi вiддiлення
Райффайзен Банку Аваль.
В цiлому за результатами роботи в 2009 роцi компанiя посiла провiднi позицiї в галузевих
ренкiнгах. Так за даними iнформацiйного ресурсу Investfunds (агентство CBonds.ru) найкращi
показники КУА "Райффайзен Аваль" отримала за наступними напрямками:
№1 - Рейтинг КУА за обсягами залучених коштiв в груднi 2009 роцi;
№1 - Рейтинг фондiв за обсягами залучених коштiв у груднi-2009 (Фонд "Райффайзен грошовий
ринок");
№2 - Рейтинг фондiв за обсягами залучених коштiв в груднi 2009 року (Фонд "Арго.Н");
№3 - Рейтинг КУА за обсягами залучених коштiв у 4-му кварталi 2009 року;
№4 - Рейтинг вiдкритих фондiв за обсягом залучених коштiв в 2009 роцi (Фонд "Райффайзен
грошовий ринок");
№5 - Рейтинг КУА за обсягами залучених коштiв в 2009 роцi.
За результатами 2009 року компанiя залучила бiльш нiж 3 млн.грн., фактично почавши
пропонувати свої послуги лише наприкiнцi вересня.
Серед планiв компанiї на 2010 рiк: закрiплення лiдерських позицiй на ринку управлiння
активами, розширення лiнiйки продуктiв та збiльшення мережi розповсюдження iнвестицiйних
фондiв за рахунок обраних вiддiлень Райффайзен Банк Аваль.
3. ЗАТ "Нiжинське пиво" - участь Банку 55,5%, мiсцезнаходження: 16600, Чернiгiвська обл.,
м.Нiжин, вул. Синякiвська, 79; пiдприємство знаходиться на стадiї лiквiдацiї.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї Банку з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Примiтка 1. Облiкова полiтика.
Примiтка 1.1. "Основна дiяльнiсть".
В своїй дiяльностi Банк керується Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", чинним
законодавством України з питань дiяльностi та оподаткування, дiючими нормативно-правовими
актами i документами Нацiонального банку України та внутрiшнiми нормативними документами,
основними з яких є:
- Статут Банку;
- постанови Правлiння Банку;
- нормативнi документи Банку (накази, розпорядження, положення, порядки, iнструкцiї,
технологiчнi карти).
Характер операцiй, основна дiяльность та структуру Банку викладено в роздiлi "Загальна
iнформацiя про банк, яка розкривається у фiнансовiй звiтностi".
Примiтка 1.2. "Основи облiкової полiтики та складання звiтностi".
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена згiдно з вимогами нормативно-правових актiв Нацiонального
банку України, мiжнародних стандартiв та облiкової полiтики Банку на пiдставi даних
бухгалтерського облiку з урахуванням коригуючих проводок.
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Основнi принципи облiкової полiтики Банку на 2009 рiк затвердженi наказом № 1461 вiд
26.12.2008 року. Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Постанови Правлiння НБУ №
480 вiд 27 грудня 2007 року "Про затвердження Iнструкцiї про порядок складання та
оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України" , та складових облiкової полiтики Банку.
У примiтках до рiчної фiнансової звiтностi Банком застосованi правила бухгалтерського облiку
вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, якi враховують
правила бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi, вiдповiдно, вiдмiнностi мiж Облiковою полiтикою Банку та Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi визначаються тими вiдмiнностями, якi iснують мiж
Нацiональними положеннями (стандартами) та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Форми i примiтки звiтностi базуються на даних бухгалтерського облiку, який здiйснювався
згiдно з облiковою полiтикою Банку на 2009 рiк та нормативних актiв НБУ. Бухгалтерський
облiк Банк веде в нацiональнiй валютi - гривнi .Одиницi вимiру, у яких подається фiнансова
звiтнiсть, - тисячi гривень.
У межах чинного законодавства, нормативних актiв Нацiонального банку України, мiжнародних
та нацiональних стандартiв Положення про облiкову полiтику Банку визначає:
- основнi принципи ведення бухгалтерського (фiнансового) облiку i формування статей звiтностi;
- єдинi методи оцiнки активiв, зобов'язань та iнших статей балансу Банку;
- порядок нарахування доходiв i витрат Банку за кожним фiнансовим iнструментом, вiднесення їх
на рахунки прострочених;
- критерiї визнання активiв безнадiйними до отримання;
- порядок створення та використання спецiальних резервiв ;
- вимоги та вказiвки щодо облiку окремих операцiй.
Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов'язання
Банку оприбутковуються та облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення та
справедливою (ринковою) вартiстю. Вартiсть активiв i зобов'язань, нарахованих в iноземнiй
валютi, перераховується в нацiональну валюту по курсу Нацiонального банку України на момент
складання балансу. Переоцiнка або перерахунок активiв та зобов'язань веде до зменшення або
збiльшення власного капiталу Банку.
Крiм методiв та способiв оцiнки, що застосовуються при виникненнi (визнаннi) активiв для
оприбуткування їх вартостi за балансом, Банк використовує рiзнi методи приведення вартостi
активiв у вiдповiднiсть до їх реального стану: нарахування доходiв i витрат з дотриманням їх
вiдповiдностi, формуваня спецiальних банкiвських резервiв, переоцiнка активiв до їх
справедливої вартостi, амортизацiя необоротних активiв тощо.
Шляхом застосування органiзацiйних та контрольних методiв управлiння системою структурних
пiдроздiлiв, забезпечено дотримання вимог та правил його облiкової полiтики пiдроздiлами
Банку, повноту та достовiрнiсть фiнансової, статистичної i управлiнської звiтностi.
Примiтка 1.3. "Консолiдована фiнансова звiтнiсть".
"Райффайзен Банк Аваль" (материнська компанiя) здiйснює консолiдацiю фiнансової звiтностi за
2009 рiк дочiрнiх установ. Учасниками консолiдацiї є :
№ п/п Найменування пiдприємства % участi
1
2

ТОВ " Райффайзен Лiзiнг Аваль "
ТОВ "КУА "Райффайзен Аваль"

% контролю

60.00
60.00
100.00 100.00

В усiх зазначених учасниках консолiдованої групи АТ "Райффайзен Банк Аваль" володiє бiльш
нiж половиною голосiв.
Учасники консолiдованої групи включаються в консолiдовану фiнансову звiтнiсть за методом
повної консолiдацiї.
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Пiдприємства, в яких частка в капiталi вiдмiнна вiд частки контролю, на дату консолiдацiї
вiдсутнi.
Компанiя, в якiй банк не володiє бiльше нiж половиною голосiв, облiковуються в балансi за
методом участi в капiталi.
Установи, в яких частка участi Банку в капiталi менше 20% та до яких застосовується метод
участi в капiтал, вiдсутнi.
Установи, до яких застосовується метод участi в капiталi у виняткових ситуацiях, вiдсутнi.
Рiзницi пiд час складання консолiдованої фiнансової звiтностi вiдсутнi.
В склад групи учасникiв консолiдацiї входять установи, якi розташованi виключно на територiї
України . Дочiрнiх установ за її межами Банк не має.
При об'єднаннi активiв та зобов'язань в консолiдованiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi (балансi)
переоцiнка та визначення справедливої вартостi не здiйснювались.
Всi показники
консолiдувались по вартостi, зазначенiй в фiнансовiй звiтностi кожного учасника консолiдованої
групи.
Процент участi в дочiрнiх компанiях, що входять до консолiдованої групи, протягом 2009 року не
змiнювався.
Iнформацiя про iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї розкривається у Примiтцi 11 до звiту
"Баланс".
Примiтка 1.4. "Первiсне визнання фiнансових iнструментiв".
Для ведення бухгалтерського облiку та складання статистичної i фiнансової звiтностi фiнансовi
iнструменти кредити i депозити оприбутковуються за:
-справедливою (ринковою вартiстю), уключаючи витрати на операцiю, i вiдображає в
бухгалтерському облiку вiдповiдно як актив та зобов'язання , якi не пiдлягають взаємозалiку.
Банк включає витрати на операцiю, що безпосередньо пов'язанi з визнанням фiнансового
iнструменту, у суму дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.
Цiннi папери в торговому портфелi первiсно оцiнюються виключно за справедливою вартiстю (
крiм акцiй, якi не мають котирувальної цiни на активному ринку i справедливу вартiсть яких
неможливо достовiрно визначити).
Придбанi цiннi папери в портфелi на продаж первiсно оцiнюються та вiдображаються в
бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з
придбання таких цiнних паперiв.
Придбанi борговi цiннi папери у портфель до погашення первiсно вiдображаються в
бухгалтерському облiку в розрiзi таких складових:
- номiнальна вартiсть,
- дисконт або премiя,
- сума накопичених процентiв на дату придбання.
Витрати за операцiями, здiйсненими пiд час придбання боргових цiнних паперiв, уключаються у
вартiсть придбання та вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї).
Здiйсненi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї первiсно оцiнюються та вiдображаються в
бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Витрати на операцiї, пов'язанi з придбанням iнвестицiї,
збiльшують суму такої iнвестицiї на дату її придбання.
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi
шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату
здiйснення операцiї.
У разi, якщо справедливу вартiсть фiнансового активу (iнвестицiй в iноземнi пiдприємства, в яких
Банк не має iстотної участi) неможливо достовiрно оцiнити (iнструменти капiталу, якi не мають
активного ринку або не котируються на бiржi i справедливу вартiсть яких не можна визначити
достовiрно), його первiсна вартiсть (собiвартiсть) не переоцiнюється. Такi iнвестицiї
вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним валютним курсом на дату здiйснення
операцiї та пiдлягають перегляду на зменшення корисностi шляхом формування спецiального
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резерву.
Примiтка 1.5. "Торговi цiннi папери".
Бухгалтерський облiк операцiй з цiнними паперами здiйснюється згiдно Iнструкцiї з
бухгалтерського облiку операцiй з цiнними паперами в банках України, затвердженої постановою
Правлiння Нацiонального банку України № 358 вiд 03.10.2005 року.
В торговому портфелi облiковуються борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери з
нефiксованим прибутком, якi придбанi Банком для перепродажу та переважно з метою
отримання прибуткiв у результатi короткотермiнових коливань цiни або дилерської маржi.
Цiннi папери в торговому портфелi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю (крiм акцiй,
якi не мають котирувальної цiни на активному ринку i справедливу вартiсть яких неможливо
достовiрно визначити). Витрати на операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час
первiсного визнання таких цiнних паперiв.
Пiд час кожної переоцiнки здiйснюється нарахування процентного доходу за купонними цiнними
паперами. Амортизацiя дисконту (премiї) за борговими цiнними паперами в торговому портфелi
не здiйснюється.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу всi цiннi папери, що придбанi Банком,
оцiнюються за їх справедливою вартiстю.
За цiнними паперами в торговому портфелi банку та портфелi на продаж, та якi внесенi до
бiржового реєстру , за справедливу вартiсть цiнного папера береться вартiсть що визначена за
його котировальною цiною покупця (цiною бiд) за даними оприлюднених котирувань цiнних
паперiв на фондових бiржах за станом на час закриття останнього бiржового дня звiтного мiсяця.
У разi вiдсутностi таких котирувань на зазначену дату справедлива вартiсть цiнного папера, який
внесений до бiржового реєстру, визначається за його останнiм бiржовим курсом , що визначений
за результатами бiржових торгiв, якi вiдбулися протягом останнiх 5 робочих днiв звiтного мiсяця.
За борговими цiнними паперами в торговому портфелi Банк визначає процентнi доходи згiдно зi
встановленою процентною ставкою купона за цими цiнними паперами. Вiд володiння цiнними
паперами з невизначеним доходом Банк отримує доходи у виглядi дивiдендiв.
Банк здiйснює нарахування процентних доходiв за цiнними паперами в торговому портфелi на
дату їх переоцiнки, але не рiдше одного разу на мiсяць.
Iнформацiя про торговий портфель цiнних паперiв розкривається у Примiтцi 5 до звiту "Баланс".
Примiтка 1.6. "Кредити та заборгованiсть клiєнтiв".
Кредитна полiтика Банку передбачає кредитування надiйних позичальникiв, здатних повернути
отриманi позики, з метою забезпечення стабiльних доходiв.
У звiтi "Баланс" кредити вiдображено за сумою основного боргу за мiнусом резервiв пiд кредитнi
ризики. Кредити первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за
справедливою вартостю. Банк оцiнює кредити пiсля первiсного визнання за амортизованою
собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час нарахування процентiв та
амортизацiї дисконту (премiї). По кредитах, виданих в попереднiх перiодах та по яких визначити
ефективну ставку вiдсотка не можливо, метод ЕПС для вiдображення доходiв i витрат не
використовується.
Якщо балансова вартiсть кредитiв перевищує оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування, то Банк
визначає зменшення їх корисностi шляхом формування спецiальних резервiв за рахунок витрат
Банку.
Комiсiї отриманi, що визнанi в складi первiсної вартостi кредиту , облiковуються за рахунками
неамортизованого дисконту за вiдповiдними балансовими рахунками по видах кредиту та
амортизуються на рахунки класу 6 "Доходи" щомiсячно.
Бухгалтерський облiк операцiй з кредитування здiйснюється в розрiзi видiв кредитiв на рахунках
класiв 1 та 2 Плану рахункiв вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв, що
затверджена постановою Правлiння НБУ вiд 17.06.2004р. №280 iз змiнами i доповненнями.
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На позабалансових рахунках облiковується справедлива вартiсть наявного заставленого майна (
яка в бiльшостi випадкiв є ринковою вартiстю), яка пiдтверджується документами щодо
результатiв оцiнки/перевiрки заставного майна, що оформленi вiдповiдно до "Порядку роботи iз
заставним майном" (незалежно вiд договiрної вартостi).
Облiк майна, прийнятого в заставу, здiйснюється на позабалансових рахунках групи 950
"Отримана застава" та групи 952 "Iпотека".
Нарахування процентiв за кредитами та їх облiк проводиться Банком вiдповiдно до Правил
бухгалтерського облiку доходiв i витрат банкiв України, затверджених постановою Правлiння
НБУ вiд 18.06.03р. № 255. Нарахування процентiв за кредитами здiйснюється, у бiльшостi
випадкiв, за методом "факт-факт", що передбачено умовами договорiв.
В бухгалтерському облiку заборгованiсть по основнiй сумi боргу за кредитними операцiями
переноситься на рахунки простроченої заборгованостi на наступний робочий день пiсля
закiнчення термiну дiї кредитного договору, або достроково при наявностi вiдповiдного рiшення
Кредитного комiтету.
Для вiдображення реального результату дiяльностi Банку з урахуванням погiршення якостi його
активiв або пiдвищення ризику кредитних операцiй та визнання витрат, Банк формує резерви на
покриття можливих втрат за кредитними операцiями. Резерви пiд стандартну та нестандартну
заборгованiсть за кредитами створюються Банком у вiдповiдностi до вимог "Положення про
порядок формування та використання резерву для вiдшкодування можливих втрат за кредитними
операцiями банкiв", затвердженим постановою Правлiння НБУ вiд 06.07.2000р. № 279 зi змiнами
та доповненнями та "Iнструкцiєю з бухгалтерського облiку кредитних, вкладних (депозитних)
операцiй та формування i використання резервiв пiд кредитнi ризики в банках України", що
затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.12.2007р. № 481.
Формування резервiв Банк здiйснює щомiсячно у повному обсязi розрахункової суми, незалежно
вiд фiнансових результатiв дiяльностi за станом на 1-число мiсяця, наступного за звiтним, до
строку подання мiсячного балансу. Резерв формується за основною сумою боргу, простроченою
понад 31 день заборгованiстю за нарахованими доходами та нарахованими процентними
доходами з урахуванням вимог НБУ щодо врахування строку заборгованостi по основному боргу.
У разi повернення ранiше списаних сум безнадiйної кредитної заборгованостi протягом звiтного
року, сума надходжень зменшує витрати Банку по статтях "Вiдрахування в резерви" та
вiдображається за кредитом рахункiв 7701, 7702. У випадку повернення списаної в минулих
перiодах за рахунок резерву кредитної заборгованостi в поточному фiнансовому роцi сума
надходжень визнається доходами Банку та вiдображається на рахунках 6711, 6712.
Списання безнадiйних до повернення кредитiв здiйснюється за рахунок спецiальних резервiв за
рiшенням Кредитного комiтету Банку.
Якщо заборгованiсть за нарахованими доходами визнана безнадiйною, то Банк списує її за
рахунок сформованих резервiв, подальший їх облiк здiйснюється за позабалансовими рахунками
групи 960 "Не сплачеi в строк доходи" до закiнчення строку позовної давностi, згiдно з чинним
законодавством або до сплати.
Банк та його установи постiйно проводять роботу з позичальниками по забезпеченню ними
сплати нарахованих процентiв, а у разi необхiдностi ведуть претензiйно-позовну роботу.
Керуючись методом обачливостi Банк зараховує штрафи, пенi касовим методом.
Банк має зобов'язання кредитного характеру в частинi акредитивiв та фiнансових гарантiй,
iнформацiя про якi розкрита в таблицi 39.2 "Структура зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням
Примiтки 39 "Потенцiйнi зобов'язання банку".
Iнформацiя про кредитний портфель та аналiз змiн резервiв розкривається у Примiтцi 8 до звiту
"Баланс".
Примiтка 1.7. "Цiннi папери в портфелi банку на продаж".
Бухгалтерський облiк операцiй з цiнними паперами здiйснюється згiдно з Iнструкцiєю з
бухгалтерського облiку операцiй з цiнними паперами в банках України, затвердженою
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постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 03.10.2005 року № 358.
У портфелi Банку "Цiннi папери на продаж" облiковуються за справедливою вартiстю або за
собiвартiстю на дату балансу (на перше число наступного мiсяця).
Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю, пiдлягають переоцiнцi на кожну
наступну пiсля визнання дату балансу у разi змiни їх ринкової вартостi.
Балансова вартiсть порiвнюється зi справедливою (ринковою) вартiстю. У разi, якщо балансова
вартiсть перевищує справедливу, цiннi папери пiдлягають уцiнцi на суму рiзницi. Якщо
справедлива вартiсть перевищує балансову, цiннi папери дооцiнюються. Акцiї та iншi цiннi
папери з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких достовiрно
визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням
зменшення їх корисностi.
Балансова вартiсть визначається як залишок на рахунку, на якому облiковується номiнал цiнного
паперу, плюс сума накопичених вiдсоткiв, сума неамортизованої премiї, дооцiнка; мiнус сума
неамортизованого дисконту, уцiнка.
Дисконт або премiя за борговими цiнними паперами в портфелi на продаж амортизується
протягом перiоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки вiдсотка.
Сума амортизацiї дисконту збiльшує процентний дохiд, а сума амортизацiї премiї зменшує
процентний дохiд за цiнними паперами.
Цiннi папери, якi облiковуються в портфелi на продаж, переглядаються на зменшення їх
корисностi з урахуванням вимог Положення про порядок формування резерву пiд операцiї банкiв
України з цiнними паперами, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального Банку
України № 31 вiд 02.02.2007 р.
Зменшення корисностi визнається на кожну дату балансу, якщо є об'єктивнi докази однiєї або
кiлькох подiй, якi мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за цiнними паперами.
Об'єктивними доказами, що свiдчать про зменшення корисностi цiнних паперiв, можуть бути
вiдомостi про фiнансовi труднощi емiтента; фактичне розiрвання контракту внаслiдок
невиконання умов договору або прострочення виплати процентiв чи основної суми; високу
ймовiрнiсть банкрутства; реорганiзацiю емiтента; зникнення активного ринку для цих цiнних
паперiв через фiнансовi труднощi емiтента; значне або тривале зменшення справедливої вартостi
акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком порiвняно з їх собiвартiстю.
Зменшення балансової вартостi цiнних паперiв унаслiдок визнання зменшення їх корисностi
вiдображається в бухгалтерському облiку лише на суму, що не призводить до вiд'ємного значення
їх вартостi. Якщо балансова вартiсть таких цiнних паперiв досягає нуля, то в бухгалтерському
облiку вони вiдображаються за нульовою вартiстю до прийняття банком рiшення про їх списання.
Цiнних паперiв, якi проданi та купленi за договорами репо, Банк не має.
Iнформацiя про портфель цiнних паперiв на продаж розкривається у Примiтцi 9 до звiту "Баланс".
Примiтка 1.8. "Цiннi папери в портфелi банку до погашення".
Бухгалтерський облiк цiнних паперiв в портфелi банку до погашення здiйснюється у
вiдповiдностi з Iнструкцiєю з бухгалтерського облiку операцiй з цiнними паперами, затвердженої
постановою Правлiння НБУ №358 вiд 03.10.2005 року.
Придбанi цiннi папери в портфелi банку до погашення первiсно вiдображаються в
бухгалтерському облiку за собiвартiстю. В подальшому (на кожну наступну пiсля визнання дату
балансу) цiннi папери до погашення облiковуються за амортизованою собiвартiстю iз
застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Щомiсяця сума очiкуваного вiдшкодування за борговими цiнними паперами визначається як
величина доходу, дисконтована за кожний перiод сплати такого доходу на ставку дохiдностi
вiдповiдного боргового цiнного паперу, плюс номiнальна вартiсть цiнного паперу, дисконтована
на ставку дохiдностi вiдповiдного боргового цiнного паперу.
У разi перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування, вiдкоригованої
на фактор ризику емiтента, визнається зменшення корисностi шляхом формування резерву.

64

Резерв формується у валютi номiналу цiнних паперiв, у сумi перевищення балансової вартостi
над сумою очiкуваного вiдшкодування, що коригується на фактор ризику емiтента.
За цiнними паперами в портфелi до погашення, Банк на дату балансу визначає втрати вiд
зменшення корисностi з урахуванням вимог Положення про порядок формування резерву пiд
операцiї банкiв України з цiнними паперами, затвердженого постановою Правлiння
Нацiонального Банку України № 31 вiд 02.02.2007 р.
Зменшення корисностi визнається на кожну дату балансу, якщо є об'єктивнi докази однiєї або
кiлькох подiй, якi мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за цiнними паперами.
Резерви пiд знецiнення таких цiнних паперiв вiдображаються за балансовими рахунками 7704 .
Iнформацiя щодо цiнних паперiв банку в портфелi банку до погашення розкривається в Примiтцi
10 до звiту "Баланс".
Примiтка 1.9. "Iнвестицiйна нерухомiсть".
Критерiї визнання iнвестицiйної нерухомостi.
Актив визнається Банком як об'єкт iнвестицiйної нерухомостi, якщо одночасно виконуються
наступнi умови:
а) об'єкт нерухомостi придбано Банком з метою його подальшої передачi в фiнансовий або
оперативний лiзинг;
б) за договором лiзингу в оренду передається не менше 90% вiд частини об'єкту та об'єкт оренди
передається лiзингоотримувачу на термiн бiльше одного року.
Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi Банк оцiнює та вiдображає її в
бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та
всi витрати, що безпосередньо пов'язанi з її придбанням.
Пiсля первiсного визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Банк
здiйснює за методом справедливої вартiстi з визнанням змiн справедливої вартостi в прибутку
або збитку, амортизацiя та зменшення корисностi не визнаються.
Переведення об'єкта нерухомостi до категорiї iнвестицiйної нерухомостi та з категорiї
iнвестицiйної нерухомостi до iнших проводиться лише в разi змiни способу його
функцiонального використання, що пiдтверджується такими подiями:
- початком зайняття власником нерухомостi - у разi переведення з iнвестицiйної нерухомостi до
нерухомостi, зайнятої власником;
- закiнченням зайняття власником нерухомостi - у разi переведення з нерухомостi, зайнятої
власником, до iнвестицiйної нерухомостi;
- завершенням будiвництва або забудови - у разi переведення з нерухомостi в процесi
будiвництва або забудови до iнвестицiйної нерухомостi;
Для визначення справедливої вартостi при проведеннi оцiнки iнвестицiйної нерухомостi було
залучено незалежних суб"єктiв оцiночної дiяльностi, що мають вiдповiдний сертифiкат.
Оцiнку iнвестицiйної нерухомостi здiйснювали незалежнi суб"єкти оцiночної дiяльностi, перелiк
яких наведено у Примiтцi 1.10"Основнi засоби".
Iнформацiя про iнвестицiйну нерухомiсть розкривається у Примiтцi 12 та вiдображена за рядком
9 звiту Баланс.
Примiтка 1.10. "Основнi засоби".
Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи зараховуються на баланс за їх
первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв i нематерiальних активiв,
створених банком, включає прямi витрати на оплату працi, прямi матерiальнi витрати, iншi
витрати, безпосередньо пов'язанi зi створенням цього активу та доведенням його до придатного
для використання за призначенням стану.
Пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв та нематерiального активу його подальший
облiк здiйснюється iз застосуванням одного з таких методiв:
а) за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених
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збиткiв вiд зменшення корисностi;
б) за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Обраний вiдповiдно метод застосовується для всiх об'єктiв певної групи основних засобiв та
нематерiальних активiв, при цьому об'єкти з рiзними методами оцiнки не можуть бути об'єднанi
в одну групу.
Усi необоротнi (матерiальнi та нематерiальнi) активи пiдлягають амортизацiї (крiм землi та
незавершених капiтальних iнвестицiй). За кожним об'єктом необоротних активiв визначається
вартiсть, яка амортизується. Амортизацiю основних засобiв Банк нараховує iз застосуванням
прямолiнiйного методу, який дiяв на протязi 2009 року, за яким рiчна сума амортизацiї
визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об єкта
основних засобiв. Правила нарахування амортизацiї та рiчнi норми визначеннi в Облiковiй
полiтицi Банку. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи амортизуються 100% при введеннi в
експлуатацiю. Мiнiмальний строк корисного використання встановлений для малоцiнних
необоротних матерiальних активiв - 2 роки, максимальний встановлений для будiвель, споруд, їх
структурних компонентiв та передавальних пристроїв, в тому числi житлових будинкiв та їх
частин - 50 рокiв.
Термiни корисного використання необоротних активiв та норми амортизацiї:
- будiвлi, споруди, їх структурнi компоненти та передавальнi пристрої, в тому числi житловi
будинки та їх частини - 50 рокiв (норма амортизацiї 2%);
- споруди некапiтального характеру - 8 рокiв (норма амортизацiї 12,5%);
- автомобiльний транспорт та вузли - 6 рокiв (норма амортизацiї 17%);
- меблi; побутовi електричнi, оптичнi, електромеханiчнi прилади та iнструменти; iнше офiсне
обладнання, устаткування та приладдя до них - 8 рокiв (норма амортизацiї 12,5%);
- електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичної обробки iнформацiї;
iнформацiйнi системи, телефони, мiкрофони та рацiї - 5 рокiв (норма амортизацiї 20%);
- карткове обладнання - 5 рокiв (норма амортизацiї 20%);
- iншi основнi засоби, що не увiйшли до попереднiх груп - 6 рокiв (норма амортизацiї 17%);
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 2 роки (норма амортизацiї 50%);
- гудвiл - 20 рокiв (норма амортизацiї 5%).
На протязi 2009 року метод амортизацiї не змiнювався.
Перегляд норм та термiну корисного використання Банк здiйснює в разi проведення витрат по
модернiзацiї, реконструкцiї та полiпшенню основних засобiв, яке призводить до вдосконалення
активу, збiльшення строку його корисного використання, покращення його первiсних
властивостей, тобто збiльшують майбутню економiчну вигоду вiд його використання. Витрати по
модернiзацiї, реконструкцiї та полiпшенню основних засобiв включаються до їх балансової
вартостi в момент фактичного їх здiйснення. Вартiсть ремонту (капiтального, поточного), якщо
його здiйснення направлено на повернення активу його первiсних властивостей та не призводить
до їх полiпшення, визнаються витратами того перiоду, коли вони були понесенi. Такi витрати
вiдображенi в рядку 7 Примiтки 31 "Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати" Звiту про
фiнансовi результати.
Основнi засоби першої групи "земля, будiвлi, споруди" вiдображенi в звiтах за переоцiненою
вартiстю. В зв'язку iз сутевим вiдхиленням справедливої вартостi об'єктiв нерухомостi вiд їх
балансової вартостi станом на 01.08.2009р. Протоколом засiдання комiсiї вiд 26.08.2009р. було
прийнято рiшення про необхiднiсть здiйснення переоцiнки будiвель, споруд та земельних
дiлянок, окрiм споруд некапiтального характеру.
Для визначення справедливої вартостi першої групи основних засобiв (будiвель, споруд,
земельних дiлянок) станом на 01.10.2009р. при проведеннi оцiнки майна з метою переоцiнки
основних фондiв для цiлей бухгалтерського облiку, Банком було залучено незалежних суб'єктiв
оцiночної дiяльностi ТОВ "Консалтингова компанiя "Увекон", що має сертифiкат вiд
26.05.2009р.№ 8582/09.
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Результат оцiнки зазначених об'єктiв в сумi 1794541 тис.грн. затверджено розпорядженням
Правлiння № 727 вiд 24.12.2009р.
Оцiнку було виконано iз застосуванням порiвняльного та витратного методiв.
Оцiнювачi працювали вiдповiдно з наступними припущеннями:
- при проведеннi оцiнки передбачалась вiдсутнiсть яких-небудь прихованих чинникiв, що прямо
або побiчно впливають на пiдсумкову величину вартостi об'єкту;
- оцiнювач, використовуючи при проведеннi оцiнки об'єкта документи та iнформацiю, що
одержанi вiд Замовника, а також з iнших джерел, не засвiдчує фактiв, якi мiстяться в цих
документах або у складi такої iнформацiї;
- оцiнювач не несе вiдповiдальностi за прихованi або не повiдомленi факти, що впливають на
оцiнку вартостi об'єкта оцiнки;
- пiдсумкова величина вартостi об'єкта є дiйсною виключно на дату визначення вартостi об'єкту
(дату проведення оцiнки);
- технiчнi характеристики об'єктiв оцiнки прийнятi на пiдставi наданої Замовником документацiї;
- вiдомостi та висновки в Звiтi оцiнювача стосуються методiв i способiв проведення оцiнки та
вiдносяться до професiйної думки Оцiнювача, яка базується на спецiальних знаннях в областi
оцiночної дiяльностi i вiдповiднiй пiдготовцi;
- в зв'язку з тим, що вартiсть об'єктiв розраховується з певним, розумним ступенем наближення,
при визначеннi кiнцевої вартостi об'єкта оцiнювачем здiйснено округлення до величини, кратної
1000 (одна тисяча гривень).
Сума дооцiнки за 2009 рiк складає 162 916 тис.грн., в тому числi :
- за рахунок власного капiталу 162 496 тис.грн.,
- за рахунок доходiв звiтного перiоду 420 тис.грн.
Сума уцiнки основних засобiв за звiтний перiод складає 517 452 тис.грн., в тому числi:
- за рахунок витрат звiтного перiоду 104 983 тис.грн.
- власного капiталу 412 469 тис.грн.
Вказана iнформацiя вiдображена в примiтках 14 "Основнi засоби та нематерiальнi активи" та 27
"Резервнi та iншi фонди банку" звiту "Баланс" в сумi 249 973 тис.грн.(412469-162496).
Виявленi в 2009 роцi розбiжностi в даних оцiнки станом на 01.10.2008р. в сумi 491 тис.грн., якi
вплинули на зменшення власного капiталу попереднього перiоду, вiдображенi в бухгалтерському
облiку в звiтному роцi.
Iнформацiя про стан основних засобiв Банку розкривається у Примiтцi 14 "Основнi засоби та
нематерiальнi активи" до звiту "Баланс".
Примiтка 1.11. "Нематерiальнi активи".
Нематерiальнi активи вiдображенi у звiтах за первiсною вартiстю, яка складалась з фактичних
витрат на придбання i приведення їх до стану, при якому вони придатнi для використання
вiдповiдно до запланованої мети. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму
витрат, пов'язаних iз удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх економiчних
можливостей.
Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом на визначений Банком термiн корисного
функцiонування, але не бiльше 6 рокiв для програмного забезпечення, обчислювальної технiки
та для лiцензiї на використання програмного забезпечення (норма амортизацiї 17%), для всiх
iнших нематерiальних активiв не бiльше 4-х рокiв (норма амортизацiї 25%).
Правила нарахування та рiчнi норми амортизацiї визначенi в Облiковiй полiтицi Банку.Строки
корисного використання визначенi в залежностi вiд виду нематерiального активу.
Протягом 2009 року метод амортизацiї не змiнювався.
Переоцiнка первiсної вартостi та перегляд термiнiв корисного використання нематерiальних
активiв на протязi року Банк не здiйснював.
Iнформацiя про нематерiальнi активи Банку розкривається у Примiтцi 14" Основнi засоби та
нематерiальнi активи" до звiту "Баланс".
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Примiтка 1.12. "Оперативний лiзинг (оренда)".
Залежно вiд умов лiзингу (оренди) щодо передавання всiх ризикiв i вигод, пов'язаних з правом
власностi на актив, лiзинг (оренда) розглядається як фiнансовий або оперативний. Класифiкацiя
лiзингу (оренди) як фiнансового або оперативного залежить вiд сутi операцiї, а не вiд форми
договору.
За оперативним лiзингом (орендою) активи вiдображаються на балансi лiзингодавця, а за
фiнансовим - на балансi лiзингоодержувача.
Прийнятi в оперативний лiзинг (оренду) основнi засоби (нематерiальнi активи) облiковуються на
позабалансовому рахунку 9840 "Основнi засоби та нематерiальнi активи, що прийнятi в
оперативний лiзинг (оренду)" за вартiстю даного майна, що визначається договором
оперативного лiзингу (оренди), як суттєвої його умови, передбаченої Законом України "Про
лiзинг".
Доходи вiд сдачи активiв в оперативний лiзинг вiдображенi в рядку 8 Примiтки 30 "Iншi
операцiйнi доходи", витрати на оперативний лiзинг вiдображенi в рядку 8 Примiтки 31
"Адмiнiстративнi та iншi витрати" до Звiту про фiнансовi результати.
Примiтка 1.13. "Фiнансовий лiзинг (оренда)".
Активи, що передаються у фiнансовий лiзинг (оренду), облiковуються як виданий кредит,
вiдповiдно до вимог Iнструкцiї з бухгалтерського облiку кредитних, вкладних (депозитних)
операцiй та формування i використання резервiв пiд кредитнi ризики в банках України,
затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.12.2009 N 481 . В
облiку Банк вiдображає наданий у фiнансовий лiзинг (оренду) об'єкт необоротних активiв у сумi
мiнiмальних лiзингових (орендних) платежiв i негарантованої лiквiдацiйної вартостi. Розподiл
доходу мiж звiтними перiодами протягом строку лiзингу (оренди) здiйснюється iз застосуванням
лiзингової (орендної) ставки процента до залишку заборгованостi лiзингоодержувача за кредитом
на початок звiтного перiоду.
На початок строку лiзингу (оренди) основнi засоби та нематерiальнi активи, що отриманi Банком
у фiнансовий лiзинг (оренду), облiковуються за найменшою з оцiнок: справедливою вартiстю
необоротного активу або теперiшньою вартiстю суми мiнiмальних лiзингових (орендних)
платежiв.
Протягом перiоду очiкуваного використання активу Банк нараховує амортизацiю основних
засобiв i нематерiальних активiв, отриманих у фiнансовий лiзинг (оренду). Перiодом очiкуваного
використання об'єкта фiнансового лiзингу (оренди) є строк лiзингу (оренди). Метод нарахування
амортизацiї об'єкта фiнансового лiзингу (оренди) вiдповiдає порядку нарахування амортизацiї
власних основних засобiв i нематерiальних активiв.
Iнформацiя щодо зобов'язань та мiнiмальних орендних платежiв за фiнансовим лiзiнгом
(орендою) та їх теперiшньої вартостi розкривається у таблицi 21.2 до Примiтки 21 "Iншi залученi
кошти" до звiту "Баланс".
Примiтка 1.14."Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття".
Банк класифiкує необоротнi активи як утримуванi для продажу, якщо балансова вартiсть таких
активiв вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного використання.
Перед первiсною класифiкацiєю активiв, як утримуваних для продажу, Банк здiйснює оцiнку
балансової вартостi вiдповiдно до вимог Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i
нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої постановою Правлiння НБУ N 480 вiд
20.12.2005, що застосовуються до цiєї категорiї активiв.
Пiдставою для вiдображення в бухгалтерському облiку переведення необоротних активiв до
категорiї утримуваних для продажу є постанова Правлiння Банку, наявнiсть плану продажу та
експертної оцiнки щодо визначення справедливої вартостi такого активу.
Необоротнi активи, що утримуються Банком для продажу, оцiнюються i вiдображаються в
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бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою
вартiстю за вирахуванням витрат на продаж.
Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi для продажу, не нараховується.
У разi вiдмiни плану продажу актива, актив переводиться до категорiї активiв, призначених для
використання в процесi дiяльностi. Балансова вартiсть необоротних активiв при цьому,
коригується як уцiнка або дооцiнка вiдповiдно.
Довгострокових активiв, призначених для продажу, та активiв групи вибуття станом на кiнець
дня 31.12.2009 р. в Банку не було.
Примiтка 1.15. "Припинена дiяльнiсть".
Припинення окремих видiв банкiвських операцiй або припинення дiяльностi Банку в 2009 роцi не
було.
Примiтка 1.16. "Похiднi фiнансовi iнструменти".
Похiднi фiнансовi iнструменти з метою вiдображення в бухгалтерському облiку класифiкуються
таким чином:
а) похiднi фiнансовi iнструменти в торговому портфелi банку;
б) похiднi фiнансовi iнструменти, що призначенi для облiку хеджування.
Аналiтичний облiк похiдних фiнансових iнструментiв, що призначенi для облiку хеджування,
ведеться в розрiзi типiв хеджування.
Не класифiкуються як похiднi фiнансовi iнструменти твердi угоди про купiвлю-продаж товарiв
(нефiнансових активiв), якi передбачають виключно отримання або передавання цих товарiв у
майбутньому.
Усi похiднi фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському
облiку за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї визнаються за рахунками витрат пiд час їх
первiсного визнання. Витрати на операцiї не включають дисконт або премiю за форвардними та
опцiонними контрактами.
Вимоги та зобов'язання за похiдними фiнансовими iнструментами на дату операцiї облiковуються
за позабалансовими рахунками за курсом (цiною), зафiксованим у контрактi, вимоги дорiвнюють
зобов'язанням, крiм процентних свопiв. Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв,
крiм опцiонiв, на дату операцiї дорiвнює нулю.
Справедлива вартiсть опцiонiв на дату операцiї дорiвнює премiї опцiонiв, яка вiдображається за
балансовими рахунками з облiку опцiонiв.
На кожну наступну пiсля первiсного визнання дату балансу похiднi фiнансовi iнструменти
оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-яких витрат на операцiї.
Переоцiнка похiдних фiнансових iнструментiв, якими є бiржовi iнструменти, здiйснюється
Банком за результатами кожного бiржового дня (торговельної сесiї) за визначеною бiржею
котирувальною (розрахунковою) цiною.
Переоцiнка похiдних фiнансових iнструментiв, якими є позабiржовi iнструменти, здiйснюється
Банком у разi змiни їх справедливої вартостi.
Похiднi фiнансовi iнструменти, iндексованi стосовно iнструментiв власного капiталу, якi не
котируються на бiржах i справедливу вартiсть яких не можна достовiрно оцiнити, оцiнюються за
собiвартiстю.
Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв, що перебувають в обiгу на
органiзацiйно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартiстю.
Якщо котирування ринкових цiн на похiднi фiнансовi iнструменти є недоступним, то
застосовується для визначення справедливої вартостi такi методи:
-посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту, форварднi контракти, опцiони;
-аналiз дисконтованих грошових потокiв - своп;
-iншi методи, що забезпечують достовiрне визначення справедливої вартостi похiдних
фiнансових iнструментiв.
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Примiтка 1.17. "Податок на прибуток".
Ставка податку на прибуток в 2009 роцi склала 25%.
За 2009 рiк Банк отримав збиток в сумi 2 018 948 тис.грн.
В звiтному перiодi Банком визначено вiдстрочений податковий актив i як наслiдок вiдбулося
збiльшення суми облiкового прибутку на суму 622 460 тис.грн.
Сум податкових збиткiв i невикористаних податкових пiльг, пов'язаних з невизнанням
вiдстроченого податкового активу, не має.
Тимчасових рiзниць, пов'язаних з фiнансовими iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi компанiї,
щодо яких вiдстроченi податковi зобов'язання не були визнанi, не має.
Витрат (доходу) з податку на прибуток, пов'язаних з прибутком (збитком) вiд дiяльностi , що
припинена, не має.
Згiдно "Положення про порядок вiдображення в бухгалтерському облiку поточного податку на
прибуток i вiдстрочених податкових зобов'язань та податкових активiв", затвердженого
постановою №П-16/17, вiдстроченi податковi зобов'язання та вiдстроченi податковi активи
визначалися за звiтний перiод та згорталися шляхом визначення рiзницi мiж сумою поточних та
визнаних вiдстрочених податкових зобов'язань та вiдстрочених податкових активiв.
Iнформацiя про витрати на сплату податку на прибуток вiдображена в Примiтцi 32 (таблиця
32.1.) до Звiту про фiнансовi результати.
Примiтка 1.18. "Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв".
Бухгалтерський облiк акцiй власної емiсiї здiйснюється згiдно Iнструкцiї з бухгалтерського
облiку операцiй з цiнними паперами в банках України, затвердженої постановою Правлiння НБУ
№ 358 вiд 03.10.2005 року.
Вiдповiдно до вимог законодавства України i згiдно Статуту Банку рiшення про викуп власних
акцiй вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Банк має право викупати
власнi акцiї для наступного їх перепродажу або анулювання (згiдно Закону України " Про
акцiонернi товариства " стаття 66, Закону України " Про цiннi папери та фондовий ринок " стаття
17 пункт 8, Статуту АТ " Райффайзен Банк Аваль " статтi 4.12, 4.13).
В звiтний перiод Загальними Зборами акцiонерiв рiшень про викуп власних акцiй не
приймалось.
Протягом 2009 року Банк не проводив викуп власних акцiй у акцiонерiв.
Примiтка 1.19. "Доходи та витрати".
Доходи i витрати визнаються Банком за кожним видом дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної,
фiнансової) за таких умов:
а) визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями Банку;
б) фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно
визначений.
Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж її
учасниками або iншими документами, оформленими згiдно iз вимогами чинного законодавства
України.
Кожний вид доходу та витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо.
Базовими принципами для облiку процентних i комiсiйних доходiв i витрат Банк
використовує принципи нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат та принцип обачностi.
Доходи/витрати пiдлягають нарахуванню та вiдображенню у фiнансовiй звiтностi Банку, якщо
виконуються такi умови:
- щодо активiв та зобов'язань - є реальна заборгованiсть (процентнi доходи/ витрати);
- щодо наданих (отриманих) послуг - фiнансовий результат може бути точно оцiнений та, при
цьому, є угода про надання (отримання) послуг та/або документи, що пiдтверджують повне
(часткове) їх надання (комiсiйнi доходи/ витрати, результат торговельних операцiй,
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адмiнiстративнi витрати).
Якщо ж вищезазначенi умови не виконуються, доходи/витрати Банку визнаються
(вiдображаються на вiдповiдних рахунках 6 (доходи) , 7 (витрати) класiв при фактичному
надходженнi/сплатi коштiв.
Облiк доходiв та витрат Банку здiйснюється у вiдповiдностi до "Правил бухгалтерського облiку
доходiв i витрат банкiв України", затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 18 червня 2003 року N 255.
Критерiї визнання доходу i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї Банку. Витрати, якi
неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того
звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi.
Принцип нарахування Банк використовує при облiку наступних статей:
- процентнi доходи та витрати;
- комiсiйнi доходи та витрати (якщо можна точно передбачити, визначити та оцiнити їх суму, а
також немає сумнiвiв в їх отриманнi);
- доходи вiд оперативного лiзингу;
- роялтi згiдно з економiчним змiстом вiдповiдної угоди.
- доходи (витрати) за безперервними послугами;
- лiзинговi (оренднi ) платежi;
- iншi доходи та витрати, якi можна точно передбачити, визначити та оцiнити їх суму.
Процентнi доходи та витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку iз застосуванням
ефективної ставки вiдсотка та визначаються як добуток амортизованої собiвартостi на ефективну
ставку вiдсотка. При нарахуваннi процентiв, амортизацiї дисконту, премiї та для оцiнки
зменшення корисностi окремих фiнансових iнструментiв iз застосуванням ефективної ставки
вiдсотка в розрахунок включаються всi комiсiї та iншi сплаченi або отриманi сторонами суми, якi
є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту.
Доходи i витрати, нарахованi в iноземнiй валютi, вiдображаються в гривневому еквiвалентi за
рахунками 6 "Доходи" та 7 "Витрати" класiв Плану рахункiв за офiцiйним валютним курсом, що
дiяв на дату їх виникнення (нарахування), а не на дату розрахункiв.
Облiк нарахованих доходiв i витрат в iноземнiй валютi здiйснюється в її номiналi на рахунках 1,
2, 3 класу. Подальша переоцiнка нарахованих доходiв i витрат здiйснюється в кореспонденцiї
рахунком 6204 "Результат вiд торгiвлi iноземною валютою та банкiвськими металами".
Для комiсiйних доходiв/витрат, що отриманi/сплаченi за разовi послуги, використовується
касовий метод. Комiсiйнi доходи/витрати за разовими послугами, як правило,
визнаються/сплачуються пiд час або пiсля фактичного надання/отримання послуги без
вiдображення за рахунками нарахованих доходiв/витрат. Якщо сума комiсiйної винагороди не
утримується Банком безпосередньо при проведеннi операцiї касовим методом, а розраховується
за певний перiод (в тому числi за 1 день), в такому випадку комiсiя пiдлягає нарахуванню.
Визнання процентних та комiсiйних доходiв простроченими Банк здiйснює у вiдповiдностi з
"Правилами бухгалтерського облiку доходiв i витрат банкiв України", затвердженими
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 18 червня 2003 року N 255. Облiкова
полiтика щодо комiсiйних доходiв та витрат визначена, виходячи з тарифiв Банку на послуги, або
з договiрних умов та з урахуванням iнтересiв Банку i клiєнтiв.
Визнання простроченої заборгованостi по нарахованих доходах за активними операцiями
безнадiйною проводиться на засiданнi Кредитного Комiтету аналогiчно та невiдривно вiд
процедури визнання безнадiйною суми основного боргу за цiєю операцiєю. Процедура та
необхiднi документи, що подаються на розгляд Кредитного комiтету, регламентуються
окремими нормативними документами Банку.
Резерви за нарахованими доходами Банку формуються в тiй валютi, в якiй враховується
заборгованiсть. Витрати, пов`язанi з нарахуванням резервiв, вiдносяться на рахунки 7 класу в
гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом на останнiй день розрахунку резерву звiтного
мiсяця. На основi аналiзу сум прострочених доходiв Банк щомiсячно коригує ранiше
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сформований резерв i здiйснює вiдповiднi бухгалтерськi проводки з формування резерву в
iноземнiй валютi на вiдповiдну суму за курсом НБУ, який був встановлений на останнiй день
звiтного мiсяця.
Бухгалтерськi проводки по формуванню резервiв, якi можуть виконуватись в режимi
"Коригуючих проводок" здiйснюються у вiдповiдностi з вимогами, викладеними в "Положеннi
про формування коригуючих проводок, що здiйснюються банками України", затвердженим
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 09.10.2001 N 427.
Доходи та витрати, якi включено в "Звiт про фiнансовi результати", визначались i враховувались
в тому звiтному перiодi, до якого вони вiдносяться. Нарахованi до отримання доходи та
нарахованi до сплати витрати, що належать до майбутнiх перiодiв, вiдображенi за рядками 4
"Нарахованi доходи" i 5 "Нарахованi витрати" Звiту про рух грошових коштiв та вiдповiдних
Примiтках до звiту "Баланс".
Iнформацiя про доходи та витрати Банку розкривається в Примiтках:
28 "Процентнi доходи та витрати";
29 "Комiсiйнi доходи та витрати";
30 "Iншi операцiйнi доходи";
31 "Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати" до "Звiту про фiнансовi результати".
Примiтка 1.20."Iноземна валюта".
Валютою рiчної фiнансової звiтностi Банку є українська гривня. Операцiї в iноземнiй валютi та
банкiвських металах вiдображаються за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют
(банкiвських металiв) на дату їх здiйснення.
Бухгалтерський облiк операцiї в iноземнiй валютi та банкiвських металах Банк здiйснюює згiдно
з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 21 "Вплив змiн валютних курсiв",
затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10.08.2000р. №193, та з урахуванням
вимог МСБО, у подвiйнiй оцiнцi, а саме: в номiнальнiй (одиницi iноземної валюти, вага у
тройських унцiях), та в гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом НБУ.
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi
шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату
здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат).
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу:
- усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських металах вiдображаються в
бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют i банкiвських металiв на
дату балансу;
- немонетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських металах, що облiковуються за
собiвартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до
iноземних валют i банкiвських металiв на дату визнання (дату здiйснення операцiї);
- немонетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських металах, що облiковуються за
справедливою вартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до
iноземних валют i банкiвських металiв на дату визначення їх справедливої вартостi.
Дебiторська заборгованiсть в iноземнiй валютi за авансами з придбання основних засобiв,
нематерiальних активiв, матерiальних цiнностей, тощо та кредиторської заборгованостi з продажу
основних засобiв, нематерiальних активiв, матерiальних, тощо вiдображаються в балансi з
використанням валютного курсу на дату проведення розрахункiв.
Статтi доходiв та витрат майбутнiх перiодiв, що виникли в iноземнiй валютi i пов'язанi з
виконанням робiт, послуг, є немонетарними статтями, облiковуються за офiцiйним валютним
курсом на дату розрахунку i не переоцiнюються пiд час кожної змiни офiцiйного валютного
курсу.
Статтi балансу, за якими облiковуються борговi цiннi папери, номiнованi в iноземнiй валютi,
(депозитнi сертифiкати, облiгацiї, векселi тощо) є монетарними, так як такi цiннi папери є
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формою довгострокової позики, яка пiдлягає погашенню у визначений строк грошовими
коштами.
Активи та пасиви в iноземнiй валютi вiдображенi у звiтi "Баланс" за офiцiйним курсом гривнi до
iноземних валют, що встановлений НБУ на 31.12.2009 року. Результати переоцiнки активiв та
пасивiв в iноземнiй валютi вiдображенi за балансовим рахунком 6204 "Результати вiд торгiвлi
iноземною валютою та банкiвськими металами".
У "Звiтi про фiнансовi результати" доходи та витрати в iноземнiй валютi вiдображенi за такими
офiцiйними курсами НБУ:
- доходи та витрати по статтях за "методом нарахування", - за курсом на день нарахування;
- доходи та витрати по статтях за "касовим методом", - за курсом на день отримання доходiв або
сплати витрат.
Протягом року Банк дотримувався принципiв виваженостi та обачностi при провадженнi
полiтики управлiння валютним ризиком.
Полiтика Банку щодо мiнiмiзацiї валютного ризику, тобто ризику збиткiв унаслiдок коливань
курсiв ноземних валют, складається iз таких складових:
- управлiння розмiром та знаком вiдкритої валютної позицiї в рамках чинного законодавства з
дотриманням нормативних вимог Нацiонального банку України;
- встановлення пiдроздiлам Банку лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї в межах встановлених
Нацiональним банком України її нормативiв;
- перерозподiл лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї мiж пiдроздiлами Банку з метою використання
можливостi зниження валютного ризику та збiльшення доходностi операцiй в iноземнiй валютi
через територiальнi вiдмiнностi стану фiнансового ринку, що забезпечується системнiстю та
розгалуженiстю установ Банку.
Реалiзацiя вказаних завдань здiйснювалась шляхом оперативного аналiзу структури та динамiки
валютної позицiї i операцiй, якi впливають на розмiр вiдкритих валютних позицiй, прогнозування
змiн валютних курсiв з визначенням оптимального розмiру вiдкритих валютних позицiй по
окремих видах валют, аналiзу чутливостi очiкуваного доходу вiд переоцiнки активiв та пасивiв
вiдповiдно до змiн валютного курсу.
Примiтка 1.21. "Взаємозалiк статей активiв та зобов'язань".
Протягом звiтного 2009 року взаємозалiк статей активiв i зобов язань балансу Банк не проводив.
Примiтка 1.22. "Звiтнiсть за сегментами".
Звiтнiсть за сегментами складена у вiдповiдностi до "Положення про порядок органiзацiї та
подання управлiнської звiтностi по системi банку", затвердженого постановою Правлiння № П106/12 вiд 23.12.2003 року та "Положення про присвоєння категорiї клiєнтам (сегментацiї)
"Райффайзен банк Аваль", затвердженого постановою Правлiння № П-85/11 вiд 07.08.2006 року,
зi змiнами та доповненнями.
Первинна класифiкацiя визначення та присвоєння категорiї бiзнесу (малий/середний бiзнес
(МСБ), корпоративний бiзнес (КБ), здiйснюється на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд клiєнта,
про суму рiчного обороту i щодо вiдношення до мiжнародних компанiй або
державного/комунального сектору власностi, i щодо входження в Групу зв'язаних клiєнтiв (ГПК).
Перелiк зв'язаних сторiн (ГПК) визначається Банком з огляду на суть вiдносин мiж зв'язаними
сторонами, це, зокрема, пiдприємства, що знаходяться пiд контролем чи iстотним впливом iнших
осiб; пiдприємства i фiзичнi особи, що прямо чи опосередковано здiйснюють контроль над
пiдприємством чи iстотно впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої
фiзичної особи та сумарний рiчний оборот клiєнтiв, що входять у ГПК.
Метод та ознаки визначання категорiї (сегментацiї) клiєнта ?рунтуються на даних про
виручку/доходи, що пiдтвердженi податковою/бухгалтерською звiтнiстю.
Кодування при первиннiй класифiкацiї здiйснюється працiвником Банку, який вiдкриває рахунок,
шляхом внесення вiдповiдного коду в картку клiєнта, створену в операцiйнiй системi Банку:
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Клiєнт МСБ (малий/мiкро бiзнес):
- клiєнт чи ГПК, фiзична особа - власник клiєнта або фiзична особа, що має стабiльне джерело
доходу за рахунок власної пiдприємницької дiяльностi, iз рiчним оборотом до 5 млн. євро, або
- клiєнт чи ГПК з кредитним лiмiтом до 1,5 млн. євро.
Корпоративний клiєнт (Corporate Customer):
- юридична особа чи ГПК iз рiчним iндивiдуальним чи оборотом групи бiльш 5 млн. євро, а також
юридична особа чи ГПК, для якої встановлено кредитний лiмiт не менш 1,5 млн. євро.
- крiм того, до категорiї корпоративних клiєнтiв вiдносяться юридичнi особи чи ГПК з державною
або комунальною часткою, що перевищує 25%, та для яких встановлено кредитний лiмiт на суму,
що перевищує 100 тис. євро.
В залежностi вiд сегментацiї клiєнта, Банк надає споживачу повну, необхiдну, доступну,
достовiрну та своєчасну iнформацiю про послуги по розрахунково - касовому обслуговуванню,
про сукупну вартiсть споживчого кредиту ( кредиту на поточнi потреби, в iнвестицiйну
дiяльнiсть, iпотечного кредиту) з урахуванням процентної ставки за ним, вартостi всiх супутнiх
послуг, а також iнших фiнансових зобов'язань споживача, якi пов'язанi з отриманням,
обслуговуванням та погашенням кредиту.
Присвоєння клiєнту його статусу, в розрiзi контрагентiв сегмента, є пiдставою для складання
iнформацiї стосовно характеру доходiв i витрат.
При вiдповiднiй змiнi рiчного обороту клiєнта / рiчного обороту ГПК, можливо переведення
клiєнта з однiєї категорiї в iншу. Усi клiєнти Банку пiдлягають щорiчнiй перевiрцi на предмет
пiдтвердження наданої категорiї й, у разi потреби, їхньої перекласифiкацiї.
Сегмент, який було визначено звiтним у попередньому роцi, але який у поточному роцi не
вiдповiдає критерiям звiтного сегмента, визначається звiтним сегментом, якщо керiвництво
Банку вважає, що вiн зберiгає своє значення для банка в цiлому i iнформацiя про нього є
суттєвою.
Якщо у звiтному роцi Банк визначає новi звiтнi сегменти, то за ними наводяться вiдповiднi
порiвняльнi оновленi показники за попереднiй звiтний перiод або надається об?рунтоване
пояснення причин неможливостi достовiрного визначення показникiв.
Сегментна iнформацiя має бути пiдготовлена вiдповiдно до Облiкової полiтики Банку або
консолiдованої групи в разi надання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Визначення звiтних сегментiв у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi та розкриття iнформацiї про
звiтнi сегменти здiйснюються на основi показникiв консолiдованої фiнансової звiтностi.
Примiтка 1.23. "Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок".
Основнi принципи облiкової полiтики Банку, в порiвняннi з 2009 роком, суттєвих змiн не
зазнали.
Коригування статей банкiвської фiнансової звiтностi здiйснюється згiдно "Положення про
порядок формування коригуючих проводок по системi банку, затвердженого постановою
Правлiння Банку № 407 вiд 08.09.2009р .
Фактiв повторного надання зiставленої iнформацiї у фiнансових звiтах (або недоцiльностi її
переобрахунку) та повторного оприлюднення фiнансових звiтiв не було
Текст аудиторського висновку.
Аудит фiнансової звiтностi АТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2009 рiк здiйснювало товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "РСМ АПiК", iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ 21500646, адреса: 03151, м.Київ, вул.Донецька, буд.37/19, лiцензiя Аудиторської палати
України № 0084 вiд 26.01.2001 року. Аудитор, що пiдписав аудиторський висновок - Бернатович
Т.О., сертифiкат аудитора банкiв № 0021, свiдоцтво Нацiонального банку України № 0000012 вiд
30.08.2007.
ВИСНОВОК ЩОДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ.
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства
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"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк), що додаються та включають загальну iнформацiю про
дiяльнiсть Банку, баланс станом на 31 грудня 2009 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про
сукупнi прибутки та збитки, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що
минув на зазначену дату, та примiтки до звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих
фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв,
якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування
вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв
нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а
також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора.
До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових звiтiв, з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також
оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених
управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Висновок.
По результатах аудиторської перевiрки були зробленi зауваження стосовно суми резервiв для
вiдшкодування можливих втрат за кредитними операцiями Банку, що створюються згiдно з
вимогами постанови Правлiння Нацiонального банку України №279 вiд 06.07.2000 "Положення
про порядок формування та використання резерву для вiдшкодування можливих втрат за
кредитними операцiями банкiв" (надалi - Постанова № 279), iнформацiя щодо якої розкрита в
Примiтцi 8 до фiнансових звiтiв.
Згiдно п.7.2. Постанови №279 вартiсть предмета застави визначається банками за ринковою
вартiстю. В зв'язку з тим, що станом на 31.12.2009 активний ринок нерухомостi вiдсутнiй, а
iснуючi стандарти та правила оцiнки майна не мiстять алгоритму визначення ринкової вартостi в
умовах кризових явищ, фактично, при визначеннi вартостi заставного майна застосовується
оцiночна вартiсть, яка в бiльшiй мiрi спирається на професiйну думку фахiвцiв з оцiнки, нiж на
ринковi фактори. Розмiр сформованих резервiв пiд кредитнi ризики може зазнати впливу вiд
застосування оцiночної вартостi заставного майна в умовах iснування кризових явищ.
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попереднiх
параграфах, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан Банку
станом на 31 грудня 2009 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що
минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку та законiв України.
Пояснювальний параграф.
Не роблячи додаткових обмежень, ми звертаємо увагу на наявнiсть значної невизначеностi,
результат якої залежить вiд майбутнiх подiй, що не є пiд безпосереднiм контролем Банку, але якi
можуть впливати на його фiнансовi звiти.
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Зазначена невизначенiсть - це проблема, обумовлена тим, що банкiвська система України
знаходиться пiд негативним впливом фiнансово-економiчної кризи, що значною мiрою пов'язано
з погiршенням фiнансового стану позичальникiв та емiтентiв цiнних паперiв, обмеженням обсягiв
банкiвських операцiй та iншими об'єктивними причинами.
ДОДАТКОВА IНФОРМАЦIЯ ЗГIДНО ВИМОГ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
(Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 9 вересня 2003 року за № 389).
Вiдповiднiсть обсягу активiв та зобов'язань Банку за строками погашення встановлювалась на
пiдставi аналiзу статистичної форми № 631 "Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками",
затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.03.2003 № 124, з
урахуванням коригуючих проводок за 2009 рiк. В частинi фiнансових активiв i зобов'язань вона
достовiрно вiдображена Банком у примiтцi 37 "Управлiння фiнансовими ризиками" (таблиця
37.10 "Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних
строкiв погашення за звiтний рiк"). Станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року невiдповiднiсть
мiж фiнансовими активами та зобов'язаннями Банку в окремих часових iнтервалах становить: до
одного мiсяця - негативна в розмiрi 13.1% фiнансових активiв Банку; вiд 1 до 3 мiсяцiв негативна в розмiрi 3.9% фiнансових активiв Банку; вiд 3 до 12 мiсяцiв - позитивна в розмiрi
8.7% фiнансових активiв Банку; вiд 12 мiсяцiв до 5 рокiв - негативна в розмiрi 7.0% фiнансових
активiв Банку; понад 5 рокiв - позитивна в розмiрi 20.3% фiнансових активiв Банку. Сукупний
розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 2009 року є позитивним в розмiрi 5.0% фiнансових
активiв Банку або 104.0% фактично сплаченого зареєстрованого статутного капiталу. З огляду на
вищенаведене Банк потребує диверсифiкацiї джерел фiнансування та збiльшення питомої ваги
довгострокових ресурсiв в загальних обсягах залучених коштiв.
Якiсть управлiння активами та пасивами протягом звiтного року, в цiлому, дозволяла
забезпечувати Банку необхiдний рiвень лiквiдностi та платоспроможностi. Протягом 2009 року у
зв'язку з негативним впливом фiнансово-економiчної кризи на банкiвську систему України Банк з
метою зменшення цього впливу при управлiннi активами та пасивами керувався обмеженнями та
запроваджував додатковi заходи для забезпечення стабiльностi роботи Банку та захисту iнтересiв
вкладникiв та iнших кредиторiв згiдно вимог постанов Правлiння Нацiонального банку України,
зокрема: №413 вiд 04.12.2008 "Про окремi питання дiяльностi банкiв", №49 вiд 05.02.2009 "Про
окремi питання дiяльностi банкiв" (надалi - Постанова №49), № 328 вiд 03.06.2009 "Про заходи
щодо забезпечення погашення кредитiв", №421 вiд 22.07.2009 "Про окремi питання дiяльностi
банкiв в перiод фiнансово-економiчної кризи", №650 вiд 03.11.2009 "Про стимулювання
кредитування економiки України".
Достатнiсть резервiв та капiталу Банку обумовлена якiстю активiв Банку.
Iнформацiя щодо якостi кредитного портфеля Банку станом на 31 грудня 2009 року наведена в
примiтцi 7 "Кошти в iнших банках" (таблиця 7.2 "Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках
за 2009 рiк"), примiтцi 8 "Кредити та заборгованiсть клiєнтiв" (таблиця 8.7. "Аналiз кредитної
якостi кредитiв за 2009 рiк") та примiтцi 22 "Резерви за зобов'язаннями". Iнформацiя стосовно
класифiкацiї кредитних операцiй та рiвня формування резервiв вiдображає оцiнку якостi
кредитного портфеля управлiнським персоналом Банку, яка здiйснена на пiдставi внутрiшнiх
положень Банку, розроблених виходячи з вимог Нацiонального банку України щодо оцiнки
фiнансового стану позичальникiв та обслуговування ними боргу, з урахуванням накопиченого
Банком досвiду з кредитного обслуговування фiзичних та юридичних осiб. На думку
Аудиторської фiрми, в економiчних умовах, що склалися, достатнiсть сформованих резервiв за
кредитними операцiями фiзичних та юридичних осiб обумовлюється в першу чергу станом
обслуговування кредитних операцiй, а також перспективами погашення боргу, в тому числi за
рахунок реалiзацiї заставного майна. З урахуванням вищенаведеного, на думку Аудиторської
фiрми, Банк потребує збiльшення сформованих резервiв як станом на звiтну дату, так i
найближчою перспективою, з метою зменшення кредитного ризику. Слiд зазначити, що у зв'язку
з урахуванням наявної невизначеностi щодо можливої вартостi реалiзацiї заставного нерухомого
майна, кiлькiсна оцiнка необхiдної суми доформування резерву пiд кредитнi ризики на звiтну
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дату залежатиме вiд застосованих припущень щодо поведiнки ринкових цiн на нерухомiсть.
Iнформацiя щодо якостi портфеля цiнних паперiв розкрита в примiтцi 5 "Торговi цiннi папери"
(таблиця 5.2 "Аналiз кредитної якостi боргових торгових цiнних паперiв за 2009 рiк), примiтцi 9
"Цiннi папери у портфелi банку на продаж" (таблицi 9.2 "Аналiз кредитної якостi боргових
цiнних паперiв у портфелi на продаж за 2009 рiк" та 9.5 "Основнi пайовi цiннi папери в портфелi
банку на продаж"), примiтцi 10 "Цiннi папери у портфелi банку до погашення" (таблиця 10.6
"Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi до погашення за 2009 рiк") та
примiтцi 11 "Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї". За цiнними паперами у портфелях
Банку на продаж та до погашення сформована вiдповiдна сума резерву. Вкладення в облiгацiї
внутрiшньої державної позики (далi - ОВДП) в торговому портфелi складають 93.1% його
обсягу, в портфелi на продаж - 98.9%. Портфель до погашення складається з депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України та ОВДП. Iнвестицiї Банку в дочiрнi компанiї у цих
фiнансових звiтах вiдображенi за собiвартiстю згiдно з Облiковою полiтикою Банку та вимогами
постанови Правлiння Нацiонального банку України № 358 вiд 03.10.2005 "Про затвердження
Iнструкцiї з бухгалтерського облiку цiнних паперiв в банках України", оскiльки Банком
складається консолiдована фiнансова звiтнiсть.
Стан дебiторської заборгованостi визначений Банком згiдно нормативних вимог Нацiонального
банку України та внутрiшнiх положень Банку, згiдно до яких сформована вiдповiдна сума
резерву. Iнформацiя щодо стану дебiторської заборгованостi розкрита у примiтцi 15 "Iншi
фiнансовi активи" та примiтцi 16 "Iншi активи".
Iнформацiя щодо формування капiталу Банку, фондiв та резервiв (крiм резервiв пiд кредитнi
ризики та операцiї з цiнними паперами, резервiв пiд дебiторську заборгованiсть) розкрита Банком
у примiтках 26 "Статутний капiтал", 27 "Резервнi та iншi фонди банку" та 38 "Управлiння
капiталом". Формування капiталу Банку, фондiв та резервiв вiдбувається, в цiлому, за винятком
обмеження щодо суми формування резервiв для вiдшкодування можливих втрат за кредитними
операцiями з позичальниками - юридичними та фiзичними особами, у вiдповiдностi з вимогами
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Банк дотримується нормативiв
капiталу. Нормативнi вимоги щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в банкiвських
установах України та вимоги Нацiонального банку України щодо порядку формування
регулятивного капiталу обумовили значнi розходження мiж розмiром капiталу, зазначеного в
балансi Банку та у Примiтцi 38 "Управлiння капiталом". Цi розходження виникли внаслiдок того,
що сплаченi, але незареєстрованi внески до статутного капiталу Банку згiдно правил
бухгалтерського облiку вiдображаються в складi зобов'язань, а згiдно порядку формування
регулятивного капiталу - в складi основного капiталу на пiдставi вимог Постанови №49.
Додатковi внески до статутного капiталу, iнформацiя про якi розкрита в примiтцi 26 "Статутний
капiтал", є свiдченням пiдтримки Банку з боку його акцiонерiв.
Операцiї з пов'язаними особами розкритi в примiтцi 42 "Операцiї з пов'язаними особами". Цi
операцiї здiйснювались Банком вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального
банку України.
Системи управлiння ризиками Банку, в цiлому, є адекватними, однак потребують врахування
зауважень, зазначених у цьому висновку. Iнформацiя щодо оцiнки ризику банкiвських операцiй
розкрита в загальнiй iнформацiї про дiяльнiсть Банку та в примiтцi 37 "Управлiння фiнансовими
ризиками" (таблицi 37.1 "Аналiз валютного ризику", 37.4 "Загальний аналiз вiдсоткового ризику",
37.6 "Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за 2009 рiк", 37.10
"Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв
погашення за 2009 рiк"), а також у примiтцi 39 "Потенцiйнi зобов'язання банку". Що стосується
валютного ризику, слiд зазначити, що протягом 2009 року, починаючи з 23.04.2009 року, Банк
перевищував значення лiмiтiв загальної довгої вiдкритої валютної позицiї, встановлених
постановою Нацiонального банку України № 290 вiд 29.08.2005 "Про внесення змiн до деяких
нормативно-правових актiв Нацiонального банку та встановлення лiмiтiв вiдкритої валютної
позицiї банкiв" (далi - Постанова № 290). Станом на 31.12.2009 мiж Банком та Нацiональним
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банком України було укладено Угоду № 14 вiд 31.12.2009, вiдповiдно до якої Банк зобов'язаний
вжити заходiв щодо зниження валютного ризику та пiдвищення рiвня капiталiзацiї та забезпечити
приведення розмiру загальної довгої вiдкритої валютної позицiї Банку у вiдповiднiсть до лiмiту,
встановленою Постановою № 290, у строк до 01.01.2013. Iнформацiя стосовно ризику лiквiдностi
зазначена вище.
Бухгалтерський облiк Банку, в цiлому, адекватний вимогам нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України. На виконання вимог постанов Правлiння Нацiонального банку
України №481 вiд 27.12.2007 "Про затвердження Iнструкцiї з бухгалтерського облiку кредитних,
вкладних (депозитних) операцiй та формування i використання резервiв пiд кредитнi ризики в
банках України" та №255 вiд 18.06.2003 "Про затвердження Правил бухгалтерського облiку
доходiв i витрат банкiв України" Банк здiйснює роботу iз застосування ефективної ставки
вiдсотку для визначення амортизованої собiвартостi фiнансових iнструментiв, яка потребує
подальшого розвитку. Процедури внутрiшнього аудиту та заходiв контролю Банку, в цiлому,
адекватнi вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та мають бути
посиленi за напрямками обмежень, зазначених в цьому висновку.
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
(Рiшення ДКЦПФРУ вiд 19.12.2006 року за № 1528).
На нашу думку, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал
розкрита у фiнансових звiтах Банку вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку та чинного законодавства України, за виключенням впливу на них
обмеження, про якi йдеться в цьому висновку.
Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства.
Статутний капiтал Банку сплачений у встановленi законодавством термiни (повнiстю).
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначенi вимоги щодо лiквiдностi
банкiв.
Станом на 31 грудня 2009 року в обiгу перебувають випущенi Банком звичайнi iменнi процентнi
облiгацiї. Облiгацiї Банку забезпеченi всiм належним емiтенту майном вiдповiдно до чинного
законодавства. Додаткового забезпечення облiгацiї не мають.
Протягом 2009 року Банк не здiйснював випуску iпотечних облiгацiй, якi повиннi мати iпотечне
покриття вiдповiдно до Закону України "Про iпотечнi облiгацiї".
Iнформацiю щодо обсягу чистого збитку розкрито Банком у звiтi про фiнансовi результати.
Станом на 31 грудня 2009 року Банк має зобов'язання перед власниками емiтованих ним iменних
процентних облiгацiй на суму 190,349.1 тис. грн. Зобов'язання з виплати процентiв за вказаними
цiнними паперами протягом 2009 року виконувались своєчасно та в повному обсязi вiдповiдно до
проспектiв емiсiї.
Станом на 31 грудня 2009 року Банк не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.
Iнформацiя про дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести
до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначенi частиною першою статтi 41 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок", розкрита в загальнiй iнформацiї про дiяльнiсть
Банку.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
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сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Пiдроздiли Райффайзен Банк Аваль, що надають послуги юридичним особам, залишалися й у
2009 роцi локомотивом, що забезпечував подальше зростання фiнустанови: розмiр портфеля
кредитiв юрособам у гривневому еквiвалентi склав приблизно 44% сукупних активiв, а частка
зобов'язань залишалася стабiльною на рiвнi 22%.
Звiтний рiк став перiодом нових прiоритетiв у сферi продажiв, пiдвищення ефективностi
дiяльностi та вдосконалення бiзнес-процесiв. Банк вiдмовився вiд намiру збiльшувати свої активи
за будь-яку цiну. Натомiсть, усi зусилля сектору корпоративних продажiв було зосереджено на
зобов'язаннях, документарних послугах, якостi портфеля та конвертацiї iнвестицiйних кредитiв у
короткострокове фiнансування внутрiшнього ринку. Приблизно 10% кредитного портфеля було
переведено iз запозичень в iноземних валютах на гривневi з метою мiнiмiзувати ризики, що
виникають внаслiдок нестабiльностi валютних курсiв.
Банк незмiнно придiляє велику увагу розробцi сучасних та iнновацiйних послуг для клiєнтiв. У
звiтному роцi мало мiсце активне зростання обсягiв факторингових послуг, Банк впровадив
спецiальне програмне забезпечення для отримання додаткової конкурентної переваги в цiй сферi.
Вона полягає у максимальнiй автоматизацiї процесiв управлiння дебiторською заборгованiстю
клiєнтiв, що дозволяє Банку надавати клiєнтам усi необхiднi детальнi звiти та виписки про рух
грошових коштiв.
Також швидко збiльшуються обсяги послуг з управлiння грошовими потоками. Зокрема,
консолiдованi звiти, централiзоване управлiння платежами та послуги нульового сальдо почали
надаватися мережевим клiєнтам, що дозволяє їм контролювати рух грошових коштiв мереж їхнiх
вiддiлень у цiлому iз рiзних центрiв. Ключовою перевагою Райффайзен Банк Аваль у цьому
секторi стало повне дотримання мiжнародних стандартiв банкiвської групи Райффайзен
Iнтернацiональ та регулярний доступ до iнформацiї Групи, яка визнана як лiдер у сферi послуг з
управлiння грошовими коштами клiєнтiв у Центральнiй та Схiднiй Європi. Другий рiк поспiль
групу Райффайзен авторитетним журналом Euromoney було визнано кращим надавачем послуг iз
управлiння грошовими коштами у регiонi.
Висока якiсть документарних послуг Райффайзен Банк Аваль заслуговує на особливу увагу. Його
досягнення у цiй сферi п'ятий рiк поспiль визнає Європейський банк реконструкцiї та розвитку,
який щорiчно нагороджує Банк у рiзних номiнацiях. Лiмiти, встановленi для Райффайзен Банк
Аваль iноземними банками, не було скасовано навiть у найважчi днi фiнансової кризи завдяки
його репутацiї надiйного партнера. Банк здатен i в подальшому задовольняти потреби експортних
та iмпортних компанiй через надання передових банкiвських послуг.
Перелiк послуг, що надає АТ "Райффайзен Банк Аваль" юридичним особам.
УПРАВЛIННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ:
- вiдкриття та ведення поточних рахункiв;
- система "Клiєнт-Банк" в режимi реального часу (Iнтернет-банкiнг) та комп'ютерний банкiнг в
автономному режимi;
- виписки з рахунку на мобiльний телефон та на електронну адресу;
- iнкасацiя коштiв, виплата, транспортування та пiдрахунок готiвкових коштiв;
- обслуговування платежiв (прийом платежiв готiвкою вiд фiзичних осiб та надходжень
готiвковими коштами вiд уповноважених агентiв на рахунок компанiї);
- консолiдованi звiти по рахунках для власної мережi клiєнта;
- централiзоване управлiння платежами по всiх регiональних та структурних пiдроздiлах
компанiї;
- виписки за операцiями в системi SWIFT у форматi МТ940, МТ942;
- об'єднання грошових коштiв (розподiл ресурсiв компанiї по її структурних пiдроздiлах у
автоматичному режимi);
- нульове сальдо (консолiдацiя залишкiв коштiв системних клiєнтiв);
- грошовi перекази, платiжнi документи у нацiональнiй та iноземних валютах;
- придбання, продаж та обмiн iноземних валют;
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- зарплатнi проекти;
- корпоративнi картки;
- еквайрiнг та iнтернет-еквайрiнг.
ФIНАНСУВАННЯ БIЗНЕСУ (капiтальнi iнвестицiї, замiна основних засобiв, фiнансування
оборотного капiталу):
- iнвестицiйне кредитування;
- фiнансування проектiв;
- фiнансування оборотного капiталу;
- кредити на придбання автомобiлiв;
- кредити сiльськогосподарським пiдприємствам;
- факторинг;
- позики юридичним особам пiд заставу нерухомого майна;
- корпоративнi овердрафти (юридичним особам);
- овердрафти з диференцiйованими процентними ставками;
- торгове фiнансування та документарнi операцiї (включаючи банкiвськi гарантiї, експортнi та
iмпортнi акредитиви, резервнi акредитиви, документарне iнкасо);
- лiзинг;
- органiзацiя та участь в проектах надання синдикованих кредитiв;
- довгострокове фiнансування, гарантоване iноземними експортними кредитними агентствами.
ДЕПОЗИТНI ПРОДУКТИ:
- депозити iз виплатою процентiв у строки погашення;
- депозити iз виплатою процентiв щомiсяця;
- депозит iз можливiстю поповнення;
- депозит iз можливiстю повного чи часткового зняття коштiв до строку погашення;
- розмiщення тимчасово вiльних коштiв на короткi термiни (три та бiльше днiв).
ЦIННI ПАПЕРИ:
- придбання i продаж цiнних паперiв вiд iменi клiєнтiв;
- органiзацiя випуску облiгацiй для розмiщення на нацiональному та зовнiшнiх ринках;
- андеррайтинг (придбання цiнних паперiв нової емiсiї для їх подальшого розмiщення чи
продажу);
- послуги зберiгача (зберiгання та облiк цiнних паперiв, iнформацiйна та консультацiйна
пiдтримка та iншi послуги депозитарiю та зберiгача цiнних паперiв);
- придбання, продаж, дисконтування та гарантування векселiв.
ЮРИДИЧНI ТА ФIНАНСОВI КОНСУЛЬТАЦIЇ, ПОШУК IНОЗЕМНИХ ПАРТНЕРIВ ДЛЯ
ПРИДБАННЯ ЧИ ПРОДАЖУ IСНУЮЧИХ КОМПАНIЙ ЧИ ПIДПРИЄМСТВ
Протягом 2009 року було змiнено основнi прiоритети в дiяльностi малого бiзнесу. Як i в iнших
бiзнес-лiнiях Банку, у цьому сегментi на змiну активному кредитуванню на перший план вийшли
розвиток нових i вдосконалення iснуючих депозитних програм та надання комплексного
банкiвського сервiсу клiєнтам.
Розумiючи, що однiєю зi складових успiху малих пiдприємств в сучасних ринкових умовах є
ефективне управлiння фiнансовими потоками, в 2009 роцi Райффайзен Банк Аваль продовжив
активно пропонувати комплекснi рiшення з управлiння поточним рахунком - тарифнi пакети, що
поєднують найпоширенiшi та найнеобхiднiшi банкiвськi послуги для щоденного використання
представниками малого бiзнесу. Також клiєнтам пропонувалися сучаснi послуги контролю
поточного рахунку та дистанцiйного банкiвського обслуговування - система "Клiєнт-Банк", що
заощаджує час та кошти клiєнтам: близько 35% клiєнтiв малого бiзнесу є користувачами цiєї
системи..
Рекламнi кампанiї, реалiзованi Райффайзен Банк Аваль в 2009 роцi для клiєнтiв малого бiзнесу,
отримали нагороди EFFIE Awards Ukraine 2009 - однiєї з найпрестижнiших українських премiй у
сферi маркетингових комунiкацiй. У категорiї "Фiнансовi послуги" золоту нагороду отримав
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проект банку "Управляй рахунком" (продукт - тарифнi пакети для малого та мiкробiзнесу);
бронзовою нагородою вiдзначено рекламну кампанiю "Щоденний доступ до депозитної лiнiї"
(продукт - депозитна лiнiя).
Послуги для клiєнтiв малого бiзнесу:
ТАРИФНI ПАКЕТИ.
Тарифний пакет має оптимальне спiввiдношення необхiдних бiзнесу послуг та їхньої вартостi,
що дозволяє отримувати якiснiший та зручнiший сервiс за вигiднiшою цiною. Вiдкриваючи
поточний бiзнес-рахунок, клiєнти малого бiзнесу можуть обрати один iз п'яти тарифних пакетiв,
якi є оптимальними до потреб бiзнесу в банкiвському обслуговуваннi на будь-якому етапi
розвитку справи.
ДЕПОЗИТНI ПРОГРАМИ:
- депозитна лiнiя (вклад надає можливiсть частково знiмати кошти у межах встановленого лiмiту
без розiрвання договору та зi збереженням вiдсоткової ставки);
- МСБ -Лiдер (обираючи цей вклад, клiєнти можуть самостiйно визначити для себе схему
отримання вiдсоткiв - щомiсяця або в кiнцi строку дiї вкладу);
- МСБ-Партнер (цей вклад допоможе використовувати депозит в якостi забезпечення зобов`язань
за кредитними операцiями);
- МСБ-Капiтал (вклад передбачає капiталiзацiю вiдсоткiв - вони щомiсяця додаються до суми
депозиту, збiльшуючи суму депозиту та прибуток вiд нього).
АКТИВНI ОПЕРАЦIЇ:
- iнвестицiйне кредитування (кредитування в рамках партнерських програм банку, кредит
надається в нацiональнiй валютi);
- фiнансування поповнення обiгових коштiв (кредитна лiнiя, овердрафт);
- факторинг (тiльки для клiєнтiв малого бiзнесу) (комплекс обслуговування, який складається з
фiнансування (оплати документiв, пiдтверджуючих вiдвантаження товарiв покупцевi на умовах
вiдстрочки платежу) та сервiсу (управлiння дебiторською заборгованiстю);
ДОКУМЕНТАРНI ОПЕРАЦIЇ (безвiдкличний покритий акредитив у гривнi):
- тендерна гарантiя (надається банком клiєнту для участi у тендерних торгах);
- гарантiя платежу (у тому числi - суб'єктам туристичної дiяльностi);
- гарантiя виконання.
Цiльова аудиторiя малого бiзнесу - це пiдприємства рiзних сфер економiки з рiчним грошовим
оборотом вiд 1 до 5 млн.євро. Основними сегментами збуту малого бiзнесу є агропромислова
галузь, оптова та роздрiбна торгiвля, сфера послуг, дiяльнiсть у сферi перевозок.
Кiлькiсть клiєнтiв малого бiзнесу Райффайзен Банку Аваль зросла у 2009 роцi на 34%: з 13 757
до 20 940 . В середньому Банк щомiсяця залучав на обслуговування близько 600 клiєнтiв.
Постiйний прирiст забезпечили системне покращення якостi обслуговування, надiйнiсть та
прозорiсть умов спiвпрацi, конкурентнi переваги продуктових пропозицiй, а також орiєнтацiя
Банку на довгостроковi вiдносини з клiєнтами.
При реалiзацiї продуктiв та послуг клiєнтам малого бiзнесу Райффайзен Банк Аваль використовує
такi канали як прямi продажi клiєнтам та продажi у вiддiленнях Банку, а також використовує
альтернативнi канали: Iнформацiйний центр для клiєнтiв малого та мiкробiзнесу, зовнiшнiй сайт
Банку.
Традицiйно сезоннiсть на банкiвськi послуги характеризується спадом на початку року,
збiльшенням темпiв зростання в кiнцi другого та на початку третього кварталу, значним
пожвавленням на початку четвертого кварталу. Особливо, проявляється сезоннiсть у
представникiв агросфери.
У 2009 роцi бiзнес-лiнiя послуг для приватних клiєнтiв продовжила свiй динамiчний розвиток,
надаючи послуги найвищої якостi за прийнятною вартiстю.
Уперше у звiтному роцi було введено новий пiдхiд до сегментацiї клiєнтської бази, що
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фокусується на визначеннi потенцiалу клiєнтiв та впровадженнi системного пiдходу у сферi
управлiння вiдносинами з клiєнтами (CRM). Було розроблено унiкальну стратегiю розвитку та
управлiння за цiльовими сегментами, яка спрямована, у першу чергу, на задоволення потреб
клiєнтiв - споживачiв банкiвських продуктiв та послуг. У рамках цього пiдходу також було
покращено взаємодiю з клiєнтами та розроблено новi привабливiшi продукти.
Станом на кiнець 2009 року Райффайзен Банк Аваль залишається одним iз лiдерiв за обсягом
залучених коштiв фiзичних осiб серед усiх банкiв країни. Iз початку звiтного року Банк
продемонстрував зростання частки ринку депозитiв фiзичних осiб iз 8,4% до 8,6% на кiнець року
(всi депозити фiзичних осiб). Також доля ринку станом на 01.01.2010 складає: 9,8% - поточнi
рахунки, 8,2% - строковi депозити.
З урахуванням фiнансового стану Банку депозити залишаються однiєю з найнадiйнiших форм
приватних iнвестицiй фiзичних осiб, що надає гарантований фiксований прибуток, захищена
законодавством, є прiоритетним напрямком розвитку для Банку. Вiдмiчається залежнiть
депозитних продуктiв вiд сезонних змiн. Традицiйно в стандартних умовах економiки сезоннiсть
характеризується спадом на початку року, збiльшенням темпiв зростання в кiнцi другого та на
початку третього кварталу, значним пожвавленням на початку четвертого кварталу та
досягненням пiку приросту депозитiв у груднi.
Банк пропонує депозитнi продукти для фiзичних осiб - резидентiв та нерезидентiв, якi мають
потребу у довгостроковому чи на короткий термiн збереженнi вiльних грошових коштiв, побудовi
та накопиченнi власних заощаджень, розмiщеннi тимчасово вiльних коштiв з моментальним
доступом до них. Основний канал продажу - вiддiлення Банку, додатковi - агентська мережа та
телемаркетинг, direct mail.
Протягом року було запропоновано новi види депозитних вкладiв, якi вiдповiдають потребам
споживачiв. Клiєнти Банку можуть розмiстити свої заощадження на рахунках до запитання,
депозитних рахунках iз низкою додаткових переваг для вкладника: з виплатою вiдсоткiв
наприкiнцi термiну чи щомiсяця; з можливiстю поповнення та дострокового зняття коштiв тощо.
Депозитний вклад можна розмiстити термiном на 1, 2, 3, 6 i 12 мiсяцiв. Ставки за депозитними
договорами не змiнюються протягом усього термiну їх дiї. Цiлком закономiрно, що депозитнi
продукти для фiзичних осiб Райффайзен Банк Аваль втретє поспiль визнано кращими в Українi у
рамках Мiжнародного фестивалю-конкурсу "Вибiр року-2009".
Багато зусиль було докладено для реалiзацiї проекту реструктуризацiї валютних кредитiв
фiзичних осiб, успiшно проведеного бiзнес-лiнiєю "Приватнi клiєнти" у звiтному роцi. Це
яскравий приклад спiвпрацi мiж Банком та його клiєнтами. Через складнi економiчнi обставини падiння економiки та знецiнення нацiональної валюти - у частини позичальникiв виникли
труднощi щодо здiйснення щомiсячних платежiв за валютними кредитами. У цих умовах Банк
пiшов на зустрiч позичальникам, переглянувши умови 23 тис. таких угод на суму понад 5
млрд.грн., що складає 31% вiд кредитного портфелю фiзичних осiб Банку. Клiєнти скористалися
програмами "Кредитнi канiкули", "Продовження термiну користування кредитом", "Змiна схеми
погашення кредиту" тощо.
Розвиток пакетного обслуговування клiєнтiв один з головних прiоритетiв Банку, оскiльки
дозволяє отримувати додатковi комiсiйнi доходи та продавати клiєнту одразу декiлька продуктiв.
Райффайзен Банк Аваль у 2009 роцi продовжує залишатися пiонером продажу банкiвських
продуктiв та сервiсiв у пакетi за єдиним вигiдним тарифом. В звiтному роцi лiнiйку таких
пакетних продуктiв було розширено (до пакету "Оптимальний" було додано пакет "Оптимальний
легкий" для зарплатних клiєнтiв), що допомогло збiльшити кiлькiсть користувачiв пакетних
послуг на 150 тис. осiб. Крiм того, вдосконалено якiсть обслуговування клiєнтiв у рамках пакетiв;
розширено спектр включених до них сервiсiв та послуг, що надаються клiєнтам на спецiальних
умовах.
Розвиток карткових кредитiв також однин iз головних прiоритетiв Банку, оскiльки даний продукт
є джерелом збiльшення комiсiйних та процентних доходiв Банку.
В 2009 роцi АТ "Райффайзен Банк Аваль" пропонував клiєнтам централiзований продукт
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"Кредитна картка" для зарплатних клiєнтiв Банку. Термiн дiї кредитної лiнiї - 24 мiсяцi,
максимальний розмiр лiмiту дорiвнює сумi трьох середньомiсячних доходiв клiєнта, але не
бiльше 15 000 грн. Також, Банком здiйснено подовження строкiв дiї iснуючих кредитних лiнiй за
децентралiзованим продуктом "Кредитна картка" та продуктом "Кредит унiверсальний" понад 34
тис. клiєнтiв з доброю кредитною iсторiєю.
Всi перелiченi продукти призначенi для надання фiзичним особам таких банкiвських послуг, як
вiдкриття поточного карткового рахунку, випуск банкiвських платiжних карток, встановлення
вiдновлювальної кредитної лiнiї для розрахункiв за допомогою платiжної картки в торговельнiй
мережi та отримання готiвки в банкоматi або в касi Банку.
На продаж карткових продуктiв в 2009 роцi значно вплинула економiчна ситуацiя в Українi, але
вплив сезонностi все одно спостерiгався. Найбiльший продаж кредитних карток вiдбувався в
наступних мiсяцях: лютий, червень-липень, листопад та грудень.
В 2009 роцi кредитнi картки надавались виключно зарплатним клiєнтам Банку вiком вiд 21 року
до: жiнки до 55, чоловiки до 60 рокiв. Подовження строкiв дiї iснуючих кредитних лiнiй
здiйснювалось всiм категорiям клiєнтiв Банку. Основнi канали продажу кредитних картоквiддiлення Банку, мобiльнi банкiри.
У 2009 роцi було продовжено удосконалення сервiсiв у межах продукту "Кредитнна картка".
Оптимiзовано внутрiшньобанкiвськi процеси, що забезпечило збереження якiсного кредитного
портфелю та оптимiзувало роботу фронт- та бек-офiсiв у частинi уникнення подвiйного введення
iнформацiї в системи Банку. Цьому сприяло централiзоване прийняття кредитних рiшень та
впровадження нового карткового модулю, що супроводжує процес прийняття кредитного
рiшення. Модуль мiстить скоринг та автоматично налаштованi правила ризик-менеджменту; вiн
надає можливiсть отримати звiти з продажу та якостi вводу даних. Також впроваджено
централiзований процес пролонгацiї кредитiв за програмами карткового кредитування, внаслiдок
чого збiльшено прибутковiсть кредитних карткових продуктiв за рахунок покращення якостi
кредитного портфелю та зменшення витрат на формування резервiв. Протягом року
пролонговано 34190 карткових кредитiв iз загальним лiмiтом 119,5 млн.грн.
Банк також продовжував розширювати перелiк послуг у центрах самообслуговування (ЦСО).
Запроваджено нову послугу "Вiльний платiж", що надає клiєнтам можливiсть здiйснювати
платежi на користь будь-якої юридичної особи через ЦСО без черг та у зручний для власникiв
платiжних карток час. За рiк у мережi самообслуговування Банку здiйснено бiльш нiж 45 тис.
платежiв.
Центр самообслуговування - це мiнi-вiддiлення зi встановленими банкiвськими термiналами
самообслуговування, якi дають можливiсть клiєнтам банку - держателям платiжних карток Visa
або MasterCard, емiтованих Райффайзен Банк Аваль, виконувати широкий спектр банкiвських
операцiй самостiйно, без звернення до працiвникiв вiддiлень. Зокрема, поповнювати депозит,
сплачувати рахунки, здiйснювати перекази мiж картками, вносити готiвку на рахунок тощо.
У 2009 роцi вiдбувався стрiмкий розвиток ко-брендiнгового проекту Райффайзен Банк Аваль та
компанiї МТС, одного з найбiльших операторiв мобiльного зв'язку в Українi. Картки, випущенi
Райффайзен Банк Аваль у межах цього спiльного проекту, поєднують у собi всi переваги
мiжнародних платiжних карток та програму лояльностi "Мiй МТС". Використовуючи платiжну
картку "МТС - Райффайзен Банк Аваль" для оплати товарiв та послуг у торгово-сервiсних
пiдприємствах, iнтернетi або купуючи ваучери поповнення мобiльного рахунку МТС у
банкоматах i центрах самообслуговування, власник картки автоматично отримує додатковi
мобiльнi бонуси, якi можна обмiняти на товари та послуги за програмою "Мiй МТС". На кiнець
2009 року емiтовано 140925 таких карток, при чому обсяг покупок в торгiвельнiй мережi на одну
таку картку в п'ять разiв перевищує показник за стандартними картками.
Райффайзен Банк Аваль є одним iз визнаних лiдерiв ринку за обсягами продажiв банкiвських
металiв. У 2009 роцi бiзнес-лiнiєю "Роздрiбнi клiєнти" забезпечено найбiльшу в Українi
пропозицiю монет iз дорогоцiнних металiв виробництва провiдних монетних дворiв свiту,
бiльшiсть iз яких розповсюджувалася на умовах ексклюзивного дистриб'ютора. Вперше в Українi
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запроваджено сервiс замовлення банкiвських металiв через електронний каталог "Монети свiту"
на сайтi Банку. Серед iнших нових iнiцiатив - продаж серiї золотих та срiбних зливкiв вiд одного
iз найпрестижнiших свiтових виробникiв дорогоцiнних металiв швейцарської компанiї РАМР.
Також, починаючи з 2009 року, у Банку можна придбати нове поколiння зливкiв дорогоцiнних
металiв у виглядi прикрас - icОns, що мають iнновацiйний дизайн та є символом стилю.
Велику увагу ця бiзнес-лiнiя придiляє розвитковi послуг грошових переказiв. Протягом звiтного
року клiєнтами Банку було здiйснено понад 1 млн. термiнових переказiв. У 2009 роцi було
вiдновлено програму лояльностi для iснуючих клiєнтiв, у її учасникiв з'явилася можливiсть
обмiну бонусiв за здiйсненi перекази на пiдвищену вiдсоткову ставку за депозитами.
Запроваджено вiдправку грошових переказiв за кордон у нацiональнiй валютi - сума переказу
автоматично конвертується у валюту країни отримувача переказу. У 2009-му Райффайзен Банк
Аваль розширив мережу банкiв-партнерiв по здiйсненню грошових переказiв "Аваль-Експрес" та
Вестерн Юнiон. Платiжну систему "Аваль-Експрес" офiцiйно зареєстровано у Нацiональному
банку України, що пiдтверджує її повну вiдповiднiсть усiм законодавчим вимогам та високу
безпеку переказiв.
Перелiк послуг для приватних клiєнтiв.
ДЕПОЗИТНI ПРОДУКТИ:
- депозит iз виплатою вiдсоткiв у кiнцi термiну;
- депозит iз щомiсячною виплатою вiдсоткiв;
- депозит iз можливiстю поповнення вкладу, капiталiзацiєю та складною процентною ставкою;
- депозит iз можливiстю повного та часткового дострокового зняття коштiв;
- депозит для пенсiонерiв зi щомiсячною виплатою вiдсоткiв та поповненням вкладу.
ПОТОЧНI РАХУНКИ:
- поточнi рахунки для фiзичних осiб (не картковi);
- поточнi пенсiйнi рахунки (не картковi) для отримання пенсiї та соцiальної допомоги;
- платiжнi картки "Онiкс-Пенсiйний".
КАРТКОВI ПРОДУКТИ:
- картковий рахунок "Пакет Оптимальний" для приватних та зарплатних клiєнтiв;
- картковий рахунок для приватних та зарплатних клiєнтiв, якi не є користувачами "Пакету
Оптимальний";
- кредитна картка (тарифнi пакети "Вигiдний", "Стандартний", "Премiум");
- кредитна картка пiд заставу майнових прав на вклад позичальника;
- "Мобiльний бонус МТС" - спiльна програма банку та компанiї МТС-Україна.
ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТIЖНИХ КАРТОК ЧЕРЕЗ БАНКОМАТИ:
- залишок коштiв на рахунку та мiнi-виписка;
- купiвля ваучерiв компанiй (мобiльних операторiв, iнтернет-провайдерiв, IP-телефонiя,
WebMoney);
- "АТМ-Експрес" (переказ коштiв iз однiєї карти на iншу);
- платежi операторам мобiльного зв'язку;
- пiдключення до "М-банкiнгу".
ПОСЛУГИ
ДЕРЖАТЕЛЯМ
ПЛАТIЖНИХ
КАРТОК
ЧЕРЕЗ
ТЕРМIНАЛИ
САМООБСЛУГОВУВАННЯ:
- залишок коштiв на рахунку та мiнi-виписка;
- купiвля ваучерiв компанiй (мобiльних операторiв, iнтернет-провайдерiв,
- IP-телефонiя, WebMoney);
- "АТМ-Експрес" (переказ коштiв iз карти на карту);
- погашення кредитiв;
- поповнення депозитiв;
- платежi компанiям.
ДОДАТКОВI ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТIЖНИХ КАРТОК :
- "М-банкiнг";
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- виписка на e-mail;
- онлайн-виписка;
- поповнення депозитiв iз карткового рахунку постiйними дорученнями;
- погашення кредитiв iз карткового рахунку постiйними дорученнями;
- платежi компанiям iз карткового рахунку постiйними дорученнями.
ГРОШОВI ПЕРЕКАЗИ:
- грошовi перекази через систему Вестерн Юнiон (у межах України та за кордон);
- грошовi перекази мiж фiзичними особами в межах України за допомогою системи "АвальЕкспрес";
- iменнi перекази з Росiї через установи АБ "Газпромбанк";
- грошовi перекази з країн СНД через систему грошових переказiв "Быстрая Почта";
- грошовi перекази вiд юридичних осiб на користь фiзичних осiб через систему "Аваль-Експрес";
- грошовi перекази мiж картковими рахунками через банкомати або банкiвськi термiнали
самообслуговування ("АТМ-Експрес");
- прийом платежiв вiд клiєнтiв без укладення вiдповiдної угоди з юридичною особою.
IПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ:
- житло в кредит на первинному ринку;
- житло в кредит на вторинному ринку;
- земельна дiлянка в кредит;
- кредит пiд заставу нерухомостi;
- кредит на будiвництво власного житла.
СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ:
- кредит на придбання нового автомобiля з власним внеском;
- кредит на придбання нового автомобiля без власного внеску;
- кредит на придбання автомобiля, що був у користуваннi;
- "Грошi на будь-що+";
- кредит готiвкою для найкращих клiєнтiв банку.
ЧЕКИ:
- продаж бланкiв дорожнiх чекiв American Express;
- прийняття iменних та дорожнiх чекiв на умовах iнкасо та виплата готiвки за ними;
- виплата готiвки за дорожнiми чеками.
ОПЕРАЦIЇ З ДОРОГОЦIННИМИ МЕТАЛАМИ:
- продаж монет виробництва провiдних монетних дворiв свiту на правах ексклюзивного
дистриб'ютора в Українi;
- продаж зливкiв дорогоцiнних металiв виробництва визнаних виробникiв;
- вiдповiдальне зберiгання зливкiв та монет.
ОРЕНДА IНДИВIДУАЛЬНИХ ДЕПОЗИТНИХ СЕЙФIВ ЮРИДИЧНИМИ ТА ФIЗИЧНИМИ
ОСОБАМИ.
Банкiвськiй дiяльностi притаманнi ризики, якими управляють за допомогою постiйного процесу
виявлення, оцiнки та контролю ризикiв, з урахуванням лiмiтiв ризику та iнших засобiв контролю.
Процес управлiння ризиками є вирiшальним для постiйної прибутковостi Банку. Процеси
управлiння ризиками в Банку щорiчно перевiряються службою внутрiшнього аудиту, яка
перевiряє як достатнiсть процедур, так i дотримання Банком цих процедур.
Монiторинг та контроль ризикiв переважно здiйснюється на основi лiмiтiв, встановлених
Нацiональним банком України та RZB Group.
Банк пiдпадає пiд вплив фiнансових ризикiв (кредитний, валютний, цiновий, лiквiдностi та
управлiння джералами фiнансування) та нефiнансових ризикiв (юридичний, операцiйний на
iншi).
Кредитний ризик.
Кредитний ризик - це ризик понесення Банком збитку в результатi невиконання договiрних
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зобов'язань клiєнтами або контрагентами. Банк здiйснює управлiння та контроль кредитного
ризику шляхом встановлення лiмiтiв на суму ризику, який вiн готовий взяти на себе, стосовно
окремих контрагентiв i географiчної та галузевої концентрацiї, а також шляхом контролю
ризикiв, пов'язаних з такими лiмiтами.
Банком розроблено процедуру перевiрки кредитної якостi з тим, щоб забезпечити завчасне
виявлення можливих змiн в кредитоспроможностi контрагентiв, включаючи перiодичний
перегляд розмiру забезпечення. Вiдповiдно до своєї полiтики, Банк здiйснює присвоєння
рейтингiв в рамках свого кредитного портфелю.Всi внутрiшнi категорiї ризику визначаються у
вiдповiдностi до методики присвоєння рейтингiв Банку. Вiдповiднi рейтинги по розмiрам ризику
регулярно переглядаються i обновлюються. Це забезпечує можливiсть сфокусування управлiння
iснуючими ризиками, а також дозволяє порiвнювати розмiр кредитного ризику по рiзним видам
дiяльностi, географiчним регiонам i продуктам. Система фiнансових рейтингiв опирається на ряд
фiнансово-аналiтичних методiв, а також на обробленi ринковi данi, котрi представляють собою
основну вихiдну iнформацiю для оцiнки ризикiв контрагентiв. Всi внутрiшнi категорiї ризику
визначаються у вiдповiдностi до методики присвоєння рейтингiв Банку. Вiдповiднi рейтинги по
розмiрам ризику регулярно переглядаються i обновлюються.
Банк активно використовує заставу для зниження свого кредитного ризику. Використання застави
в якостi забезпечення кредиту дає Банку можливiсть контролювати активи у разi невиконання
зобов'язань позичальником. Застава є потенцiйним джерелом погашення кредиту. Однак рiшення
Банку надати кредит не приймається лише на основi наявностi достатньої застави або гарантiї.
Кожне рiшення надати кредит супроводжується всебiчним кредитним аналiзом, що знижує
кредитний ризик та пiдвищує якiсть кредитного портфелю Банку.
Банк вживає ряд заходiв, щоб гарантувати погашення кредитiв. Пiсля надання кредиту пiдроздiл
управлiння ризиками несе вiдповiдальнiсть за управлiння кредитом, що включає постiйний
контроль фiнансового стану позичальника, дотримання позичальником положень, встановлених
кредитним договором, а також надає рекомендацiї щодо подальшої спiвпрацi з клiєнтом.
Контроль кредитiв забезпечує виявлення на раннiх етапах ознаки того, що у позичальника
виникли фiнансовi труднощi у погашеннi кредиту. Це робиться на раннiх етапах, щоб
максимiзувати вплив коригувальних дiй Банку та знизити можливi збитки. Контроль кредитiв є
критичним на етапi погашення кредиту або у випадку простроченого кредиту, або у випадку
недотримання положень договорiв про забезпечення або фiнансових коефiцiєнтiв.
Кредитнi ризики в свою чергу, включають в себе:
- ризик контрагента (ризик дефолту);
- ризики країн.
Ризик контрагента стосується негативних наслiдкiв, пов'язаних з дефолтом або погiршенням
кредитоспроможностi контрагента з кредитних операцiй. У даному випадку кредитування не
розглядається у вузькому значеннi (кредити, облiгацiї, кредитнi деривативи та iн.), а охоплює
також операцiї i продукти за яких виникає заборгованiсть контрагента перед Банком (наприклад
купiвля дебiторської заборгованостi, торговi операцiї). Ризик контрагента тiсно пов'язаний з
iншими бiльш конкретними видами ризику, такими як ризик концентрацiї (через значну
заборгованiсть, концентрацiю в певному секторi економiки чи концентрацiю дочiрнiх чи
афiлiйованих компанiй), ризик розмiщення та ризик розрахункiв (ризик того, що розрахунки за
угодами будуть проходити не так, як очiкувалось).
Ризик дефолту - це ризик того, що контрагент не зможе виконати фiнансовi зобов'язання,
зазначенi в угодi ,через його дефолт.
Дефолт виникає у випадку коли:
- ймовiрнiсть того, що певний боржник зможе виконати свої зобов'язання перед банком по
кредиту за рахунок першоджерел є низькою, або
- будь-якi кредитнi зобов'язання контрагента перед банком простроченi бiльше нiж на 90 днiв.
Ризик дефолту проявляється як вiдсутнiсть платежу або примусова вiдстрочка погоджених у
контрактi платежiв контрагента. Економiчнi втрати у випадку дефолту залежать вiд декiлькох
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факторiв, а саме: вид продукту, наявнi гарантiї, вартiсть забезпечення i черговостi права
стягнення заборгованостi за рахунок застави.
Дефолти вiдображаються у балансi банку як iндивiдуальнi резерви або як прямi списання, а тому
безпосередньо впливають на фiнансовi результати роботи банку.
Ризик країни - це ризик того, що контрагент не зможе виконувати свої зобов'язання перед
нерезидентами, через полiтичнi i економiчнi подiї в країнi його перебування.
Ризик країни покриває усi ризики, пов'язанi з мiжнародним кредитуванням та прямими
iноземними iнвестицiями. Вiн включає не тiльки полiтичний ризик, пов'язаний з мiжнародними
операцiями, але й ризики, пов'язанi з погiршенням економiчної ситуацiї в країнi (економiчний
ризик).
Полiтичний ризик - це ймовiрнiсть того, що в результатi змiн у полiтичному середовищi iншої
країни банк зазначає економiчних втрат.
Полiтичний ризик включає: вiйни, повстання (масовi заворушення), страйки, революцiї
(громадськi безпорядки), ембарго, полiтичнi та економiчнi санкцiї, експропрiацiя (включає
зростання податкiв та зборiв, яке зменшує рентабельнiсть), нацiоналiзацiя; трансферний ризик:
мораторiї та обмеження платежiв (запобiгання платежам владою), а також не конвертованiсть
валюти (обмеження доступу до достатньої кiлькостi iноземної валюти); вiдмiна валютних
режимiв або девальвацiя як акцiя держави.
Економiчний ризик - це ризик того, що економiчнi подiї в межах або за межами зарубiжної
країни, матимуть вплив на грошовi потоки з тiєї країни.
Економiчний ризик включає: погiршення економiчного стану країни, яке може вплинути на
економiчну ситуацiю контрагента; девальвацiю або знецiнення в цiнi активiв, яке має iстотний
вплив на плани господарської дiяльностi та конкурентоспроможнiсть контрагентiв.
Ринковий ризик - це ризик понесення втрат через непередбаченi i несприятливi змiни факторiв,
якi впиливають на ринковi цiни (наприклад курсiв валют, процентних ставок, котировок цiнних
паперiв) i призводять до зменшення ринкової вартостi банкiвських активiв. Ринковий ризик в
свою чергу включаює в себе: процентний ризик; валютний ризик; цiновi ризики.
Процентний ризик - це ризик несприятливої змiни справедливої вартостi активiв чутливих до
змiн вiдсоткових ставок, в результатi руху вiдсоткових ставок.
При розрахунку можливих втрат вiд коливань вiдсоткових ставок, заздалегiдь обумовлюється, що
кредитоспроможнiсть боржникiв i банку є незмiнною. Великою мiрою цi потенцiйнi збитки
виникають в результатi негативного впливу змiн в рiвнi i формi кривих доходностi (рiзних
валют) на вiдкритi (вiдсотковi) позицiї та позицiї, якi важко хеджувати).
Процентний ризик має двостороннiй вплив: вiн може зменшити процентний прибуток (портфель
банку, який утримується до погашення), призвести до списань та формування резервiв (облiк за
справедливою вартiстю, або збiльшити торговий дохiд банку (операцiї, якi облiковуються у
торговiй книзi банку) З точки зору вартостi активiв, всi цi подiї зменшують вартiсть банку на
одну i ту ж саму суму. Проте, з точки зору бухгалтерського облiку, цi подiї обробляються порiзному, а тому вони або прямо впливають на прибутки/збитки, або зменшують майбутнi доходи
банку.
Через високу важливiсть процентного ризику для банкiв, нижче наведенi пiдтипи цього ризику:
- Ризик кривих дохiдностi: змiни в рiвнi, нахилi, i формi кривих дохiдностi (безризикових);
- Ризик переоцiнки: розбiжностi в строках погашення позицiй з фiксованою вiдсотковою ставкою
та перегляд позицiй з плаваючою вiдсотковою ставкою;
- Базисний ризик: недосконала кореляцiя при в корегуваннi норм прибутку за рiзними
iнструментами зi схожими факторами переоцiнки.
- Ризик невиконання опцiону: Чутливiсть вiдсоткових опцiонiв, вбудованих в iншi стандартнi
iнструменти або утримуваних як самостiйнi iнструменти до змiн вiдсоткових ставок, що лежать в
їх основi.
Ця класифiкацiя також вiдображає традицiйний пiдхiд до процентного ризику, коли позицiї
чутливi до змiн вiдсоткових ставок групуються за строками та ступенем чутливостi, а потiм
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аналiзуються (BPV зсуви, геп-аналiз , i т.п.). Проте, проаналiзувати таким чином базисний ризик,
який виникає в результатi змiн у взаємовiдношеннi мiж вiдсотковими ставками для рiзних
ринкових секторiв i категорiй продуктiв, тобто ризик несподiваного руху вiдсоткових ставок
вiдносно базової ставки, досить складно. Адже цей ризик також включає непередбачувану змiну
рiзницi в окупностi (дохiдностi) рiзних ринкiв (наприклад ринок грошей та ринок боргових
iнструментiв) i для боржникiв з рiзною кредитоспроможнiстю (ризик кредитного спреду).
Оскiльки коливання кредитних спредiв є одним з основних факторiв базисного ризику, то окреме
визначення для ризику кредитного спреду буде наведено нижче.
Ризик кредитного спреду
Ризик кредитного спреду - це ризик втрати грошей через коливання ринкових цiн на борговi
iнструменти, якi викликанi непередбаченими змiнами кредитних спредiв.
Ризик кредитного спреду виникає в результатi мiнливостi до ризику iнвесторiв, який впливає на
ринкову цiну ризику i таким чином призводить до зменшення чи збiльшення кредитного спреду.
Хоча цей ризик i не є викликаний змiною кредитоспроможностi боржника, проте вiн
розглядається як специфiчний ризик емiтента (краще: специфiчний ризик групи емiтентiв).
Ризик кредитного спреду - це важливий фактор ризику для портфелiв, якi побудованi на стратегiї
спреду, та/або мiстять вiдповiдно розробленi кредитнi деривативи. В результатi цей ризик
зосереджується в торговiй книзi, хоча також проникає i в банкiвську книгу через дiяльнiсть з
управлiння активами та зобов'язаннями.
Валютний ризик - це ризик негативних змiн в справедливiй вартостi валютних позицiй
(вираженої в нацiональнiй валютi) в результатi коливань валютних курсiв та цiн на банкiвськi
метали та має потенцiйний вплив на на надходження та капiтал Банку.
Iноземнi валюти як i золотий запас наражаються на валютний ризик. В RZB Group, їх
справедлива вартiсть розраховується i вiдображається в звiтностi в євро (EUR), оскiльки саме
євро визначено як розрахункова (довiдкова) валюта.
Портфель є чутливим до коливань валютних курсiв, якщо вiн мiстить спотовi або майбутнi
грошовi потоки вираженi (або iндексованi) у будь-якiй валютi окрiм базової валюти банку. Отже
валютний ризик виникає в результатi дiяльностi яка облiковується i в банкiвськiй, i в торговiй
книзi банку.
Валютний ризик безпосередньо впливає на баланс та звiт про фiнансовi результати, оскiльки
активи i пасиви вираженi в iноземних валютах, потрiбно конвертувати в розрахункову валюту на
кожну звiтну дату. Збитки вiд конвертацiї позабалансових позицiй також повиннi показуватись в
звiтi про фiнансовi результати.
Цiновi ризики
Iншi цiновi ризики виникають в результатi iнвестицiй у фiнансовi iнструменти та продукти,
коливання цiн на якi не можна пояснити виключно коливаннями вiдсоткових ставок i валютних
курсiв, волатильнiстю або впливом кредитного чи iнших ризикiв. Це можуть бути, наприклад,
альтернативнi iнвестицiї, комп'ютеризованi торговi стратегiї, бiржова торгiвля i формування
ринку; iншi структурованi продукти i сертифiкати вартiсть яких залежить, наприклад, вiд
кореляцiй або певних штучних показникiв (iнфляцiя, валовий внутрiшнiй продукт); або ф'ючерси,
на якi впливають мiнливi очiкування на вартiсть пiдтримання iнвестицiйної позицiї та багато
iнших факторiв.
Як випливає з назви, цiновi ризики впливають на цiну iнструментiв, якi обертаються на ринку, а
отже впливають i на прибуток вiд торгiвлi.
Найважливiшими пiдтипами цiнового ризику є ризик змiни цiн на акцiї i товарний ризик.
Ризик змiни цiн на акцiї - це ризик понесення збиткiв в результатi несприятливих коливань цiн на
акцiї та iншi види прямих та непрямих iнвестицiй в торговому портфелi банку (якi утримує для
здiйснення торгiвельної дiяльностi).
На цей ризик наражаються акцiї, похiднi цiннi папери на основi акцiй або iндексiв акцiй, фонди i
iншi iнвестицiї в компанiї, зареєстрованi та незареєстрованi на бiржi, (наприклад, через взаємнi
фонди). Такi iнвестицiї наражаються на цей ризик, якщо вони утримуються не для звичайної
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операцiйної активностi або з стратегiчних причин, а тому Банк готовий i здатний їх продати в
короткостроковому i середньостроковому перiодi.
Товарний ризик означає ризик понесення втрат вiд зниження справедливої вартостi активiв в
результатi негативних змiн цiн на товари. Товари звичайно утримуються на балансi з метою
проведення торгiвельних операцiй, а тому облiковуються в торговiй книзi банку.
У звiтному роцi Банку вдалось мiнiмiзувати основний ризиковий вплив на результативнiсть
роботи Банку - лiквiдностi та платоспроможностi, процентних, тарифного i операцiйнотехнологiчних ризикiв.
Ризик лiквiдностi та управлiння джерелами фiнансування.
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що банк не зможе виконати свої зобов'язання за виплатами при
настаннi строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах. Ризик лiквiдностi включає
неможливiсть управляти незапланованим скороченням або змiнами в джерелах фiнансування.
Ризик лiквiдностi також виникає внаслiдок нездатностi розпiзнати або врахувати змiни
кон'юнктури ринку, якi впливають на здатнiсть швидко лiквiдувати активи з мiнiмальною
втратою їх вартостi.
Управлiння лiквiднiстю направлене на досягнення достатнього рiвня лiквiдних активiв та
пiдтримку диверсифiкованої ресурсної бази, а також на дотримання банкiвського законодавства
та нормативно-правових актiв щодо управлiння ризиком лiквiдностi. Правлiння Банку затверджує
загальну суму кредитiв у рамках планування рiчного бюджету Банку за погодженням та
затвердженням з боку RZB Group.
Банк оцiнює лiквiднiсть та управляє нею переважно на автономнiй основi, спираючись на певнi
коефiцiєнти лiквiдностi, встановленi НБУ.
Операцiйний ризик - ризик збиткiв внаслiдок системного збою, помилок персоналу, шахрайства
або зовнiшнiх дiй. Коли перестає функцiонувати система контроля, операцiйнi ризики можуть
нанести збитки репутацiї, мати правовi наслiдки або привести до фiнансових збиткiв. На
поточний момент в Банку розробляється система контролю за даним видом ризику. Система
контролю передбачає ефективне розподiлення обов'язкiв, права доступу, процедури
затвердження, навчання персоналу, а також процедури оцiнки.
На поточний момент операцiйнi ризики значно зниженi за рахунок бiльш жорсткого
дотримання вимог технологiчних процесiв.
Про джерела ресурсiв, їх доступнiсть та динамiку цiн. На данному етапi Банк не потребує
додаткового залучення ресурсiв, оскiльки наразi не здiйснює активного кредитування клiєнтiв i
протягом найближчих двох рокiв не заплановано погашення залучених ранiше кредитiв вiд
iноземних банкiв та мiжнародних фiнансових органiзацiй.
На свiтових ринках капiталу спостерiгається тенденцiя щодо покращення динамiки цiн на
ресурси для українських банкiв, однак найбiльш сприятливий клiмат на фiнансових ринках свiту
щодо залучення ресурсiв очiкується приблизно в 2011-2012 роках.
Особливостi стану розвитку банкiвської системи; положення Банку на ринку.
Сукупнi активи банкiвської системи у 2009 роцi зменшились на 21,1 млрд. грн. (4,9%), та станом
на 01.01.2010 складають 880,3 млрд. грн.
У 2009 роцi ми стали свiдками кардинальної змiни ринкових тенденцiй у банкiвськiй системi:
величезний бум кредитування припинився, а в тому, що стосується зобов'язань, банки боролись
за збереження довiри вкладникiв. З урахуванням рiзкого зростання обсягiв непрацюючих
кредитiв i нестабiльного макроекономiчного середовища, бiльшiсть банкiв повнiстю
"заморозили" операцiї з кредитування нових клiєнтiв (на наш погляд, дiяльнiсть з кредитування
була витiснена, у тому числi, суттєвим пiдвищенням обсягiв випуску внутрiшнiх державних
облiгацiй, оскiльки банкiри вiддавали перевагу придбанню високодохiдних державних облiгацiй
перед видачею кредитiв, якi (ймовiрно) пов'язанi з високим ступенем ризику). Як наслiдок,
загальний розмiр кредитного портфелю банкiвської системи скоротився у 2009 роцi на 2,1% (для
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порiвняння: у 2005-2008 роках цей показник становив 70% росту на рiк). Обсяг кредитiв, виданих
юридичним особам, зрiс на 6% у 2009 роцi, водночас, портфель кредитiв фiзичних осiб стабiльно
зменшується - 14%. Згiдно з даними ринку, на сьогоднi, пiсля суттєвого пiдвищення стандартiв
кредитоспроможностi, лише декiлька банкiв здiйснюють дiяльнiсть у сферi кредитування
фiзичних осiб. Повне зупинення операцiй з валютного кредитування та збiльшення гривневих
кредитiв для юридичних осiб призвели до зниження рiвня доларизацiї кредитiв в рамках
банкiвської системи: частка валютних кредитiв у сукупному обсязi кредитiв зменшилась з 59% до
51% у 2009 роцi.
Сукупний обсяг депозитiв зменшився у 2009 роцi на 8,3%. Зокрема, депозити юридичних осiб
зменшились на 18%, оскiльки, з урахуванням надзвичайно обмеженого доступу до кредитiв i
зменшення фiнансових потокiв, компанiї використовують кошти зi своїх депозитiв для
фiнансування виробничої дiяльностi. Депозити фiзичних осiб скоротились у 2009 роцi на 1,9% у
порiвняннi з попереднiм роком. Масове вилучення депозитiв (викликане крахом ряду банкiв i
девальвацiєю гривнi) призвело до скорочення бази депозитiв фiзичних осiб на 25% у 4-му
кварталi 2008 року та 1-му кварталi 2009 року, але пiзнiше обсяги депозитiв фiзичних осiб знову
почали зростати на фонi покращання макроекономiчної ситуацiї (водночас, тимчасове посилення
тиску девальвацiї на гривню викликало вiдтiк депозитiв протягом невеликого перiоду з серпня по
вересень). Надзвичайно невисокий рiвень довiри до нацiональної валюти спричинив пiдвищення
рiвня доларизацiї депозитної бази: частка валютних депозитiв населення збiльшилась з 50% до
53% у минулому роцi (у 2009 роцi валютнi депозити фiзичних осiб зросли на 1% (у доларовому
еквiвалентi), у той час як гривневi депозити фiзичних осiб скоротились на 8.5%). Показник
спiввiдношення кредитiв i депозитiв у 2009 роцi збiльшився з 205% до 219%, що може бути
частково вiднесено на рахунок здiйснення банками, що перебувають у державнiй власностi,
позаринкової дiяльностi з кредитування, яка фiнансується за рахунок вливань капiталу та
кредитiв вiд НБУ.
Темпи нарощування обсягiв основних банкiвських операцiй Банку у 2009 роцi були на рiвнi
темпiв розвитку вiтчизняної банкiвської системи. Банк залишається одним з лiдерiв ринку на
загальнодержавному та регiональних рiвнях i посiдає друге мiсце у вiтчизняному банкiвському
рейтингу. Незважаючи на загострення кризових явищ, Банк зберiг свою лiдируючу позицiю в
основних сегментах банкiвської дiяльностi. Зокрема на кiнець 2009 року Банк мав другу позицiю
у сегментах кредитування фiзичних осiб, коштiв населення та коштiв юридичних осiб-резидентiв.
Про конкуренцiю в банкiвськiй системi, про особливостi банкiвських продуктiв (послуг) Банку.
Головними конкурентами Банку на ринку залишилися ПриватБанк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк,
Промiнвестбанк, ОТП Банк, Альфа-Банк, ВТБ Банк. Тобто у першiй десятцi переважає
конкуренцiя серед банкiв з iноземним капiталом, якi мiцно утримують лiдируючi позицiї.
Чистi активи Банку у 2009 роцi зменшились на 11,3 млрд. грн., або на 17,3% i склали на кiнець
року 54,0 млрд. грн.
У 2009 роцi, у зв'язку з кризою, Банк проводив консервативну полiтику щодо кредитної
дiяльностi, головну увагу придiляючи роботi з клiєнтами по реструктуризацiї та погашенню
iснуючої заборгованостi з метою недопущення значного погiршення якостi кредитного портфеля.
Загальний кредитний портфель Банку за минулий рiк зменшився на 7,8 млрд.грн., або на 14,2% i
на кiнець року становив 47,0 млрд.грн.
При цьому, портфель кредитiв юридичних осiб зменшився на 4,8 млрд. грн. (на 16,3%) до 24,4
млрд. грн., а обсяг кредитного портфеля фiзичних осiб на кiнець року склав 22,5 млрд. грн.,
зменшившись на 3,0 млрд. грн. або на 11,7%.
Незважаючи на кризовi явища в економiцi i значний вiдтiк коштiв з банкiвської системи, Банк
змiг у 2009 роцi приростити обсяг коштiв клiєнтiв на 3,0% до 28,1 млрд. грн. Прирiст ресурсної
бази Банка у бiльшiй мiрi був забезпечений за рахунок коштiв юридичних осiб, обсяг яких зрiс на
7,4% до 9,8 млрд. грн. Кошти населення зросли на 0,9% i на кiнець року склали 18,3 млрд. грн.
Чистий процентний дохiд Банку за 2009 рiк склав 4 287,8 млн. грн. (зрiс на 20,2% проти
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результату минулого року), чистий комiсiйний дохiд становив 1 163,9 млн. грн. (зменшився на
0,9% проти результату минулого року).
За пiдсумками дiяльностi у 2009 роцi Банк отримав збитковий результат
-2млрд. грн.
через здiйснення значних вiдрахувань до резервiв на покриття можливих втрат за кредитами.
Сукупний капiтал Банку на 01.01.2010 року склав 5,3 млрд. грн., у тому числi статутний капiтал 2,4 млрд. грн.
На 01.01.2010 року на обслуговуваннi у Банку знаходилося бiльше нiж 13 тис. корпоративних
клiєнтiв, включаючи бюджетнi установи, понад 280 тис. клiєнтiв малого та середнього бiзнесу та
близько 6 млн. приватних клiєнтiв.
Клiєнтами Банку є великi пiдприємства найважливiших галузей економiки країни, зокрема в
телекомунiкацiйнi, важкого машинобудування, паливно-енергетичного комплексу, металургiї,
транспортної галузi, легкої та харчової промисловостi тощо.
Перспективнi плани розвитку.
Мета:
- досягнення беззбиткового рiвня дiяльностi як за нацiональними стандартами так i за
мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку;
- адекватнiсть капiталу та рiвня лiквiдностi на прийнятному рiвнi (як для НБУ, так i РЦБ);
- дисциплiна та контроль виконання бюджету витрат;
- ефективне використання наявних ресурсiв (штатних одиниць , примiщень, банкоматiв).
Заходи:
- управлiння активами та пасивами: встановлення цiлей на зменшення обсягiв активiв та
забезпечення необхiдного обсягу на 2010 рiк в розрiзi валют та бiзнес-лiнiй;
- управлiння ризиками: централiзований андерайтинг кредитiв для корпоративного та малогосереднього бiзнесу;
- управлiння ризиками за позичками у iноземнiй валютi (проведення програм реструктуризацiї);
- збiр проблемної заборгованостi: оптимiзацiя процесу для прискорення розгляду справ та
пiдвищення прiоритетiв;
- дотримання бюджету витрат, як складової ключових показникiв дiяльностi для менеджерiв
рiзних рiвнiв;
- оптимiзацiя процесiв та органiзацiйної структури;
- оптимiзацiя мережi вiддiлень.
Корпоративний бiзнес.
Стратегiя:
1. АТ "Райффайзен Банк Аваль" - банкiвська установа комплексного обслуговування, що надає
широкий спектр фiнансових послуг своїм корпоративним клiєнтам, працюючи в рiзних галузях
промисловостi України - гуртова та роздрiбна торгiвля, виробництво, сiльське господарство,
металургiя, будiвництво, нерухомiсть та iнше.
2. Ми близькi до наших клiєнтiв - як в географiчному розумiннi так i щодо прийняття рiшень
згiдно потреб клiєнта.
3. Кожний клiєнт має свого менеджера по роботi з клiєнтами, котрий є єдиною точкою взаємодiї з
Банком. Кожна група спорiднених клiєнтiв має свого Головного персонального менеджера та
кожний член групи свого мiсцевого менеджера.
4. АТ "Райффайзен Банк Аваль" впроваджує концепцiю Глобального управлiння рахунками для
усiх типiв клiєнтiв з метою координацiї. Ця система вже розроблена та працює. Всi лiмiти для
великих груп координуються Головними персональними менеджерами.
Ключовi прiоритети:
1. Прiоритет реструктуризацiї кредитiв. Попередження виникнення проблемної заборгованостi на
раннiх стадiях. Тiсна спiвпраця з ризиками для швидкого прийняття рiшень.
2. Постiйний огляд та аудит регiональних кредитних портфелiв.
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3. Висока якiсть портфелю, як один з головних показникiв дiяльностi.
4. Пiдтримання прибутковостi на прийнятному рiвнi.
5. Тiсна спiвпраця з Групою Райффайзен Iнтернешнл.
5. Пильний монiторинг основних галузей промисловостi.
6. Постiйне стрес-тестування портфелю.
7. Перегляд дiючих лiмiтiв для iснуючих надiйних позичальникiв.
8. Подальше скорочення активiв (економiя капiталу). Фокус на короткостроковому кредитування
переважно в нацiональнiй валютi.
9. Монiторинг за структурою активiв та пасивiв по валютах для вжиття заходiв при необхiдностi.
10.Фокусування на збiльшеннi застави пiд iснуючi та новi кредити.
Роздрiбний бiзнес.
Стратегiя:
1. Кредитування:
- призупинення видачi довгострокових кредитiв до стабiлiзацiї ринкових умов;
фокусування на скороченнi портфелю в iноземнiй валютi. Проведення програм
реструктуризацiї для покращення якостi портфелю;
- продаж кредитних карток лише iснуючим клiєнтам;
перегляд всiх кредитних продуктiв в розрiзi цiльових клiєнтських груп з фокусом на
нацiональну валюту та централiзованим андерайтингом.
2. Депозити:
- маркетинг, нацiлений на довгострокову спiвпрацю з клiєнтом, покращення продуктiв;
- фокусування на залучення довгострокових коштiв;
- робота з ВIП-клiєнтами, крос-продажi для iснуючих зарплатних клiєнтiв.
Стратегiя IT:
- створення централiзованого Датацентру;
- вдосконалення та модернiзацiя IT безпеки;
- пiдвищення ефективностi роботи регiональних iнформацiйних технологiй.
У 2009 роцi було завершено декiлька проектiв, спрямованих на впровадження нових технологiй,
покращення якостi послуг, що надаються Банком:
1. програма покращення регiональної мережi;
2. управлiння якiстю даних;
3. централiзацiя прийняття кредитного рiшення по кредитних картках;
4. нова система управлiнської звiтностi;
5. централiзацiя дзвiнкiв на вiддiленнях.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Серед придбаних об'єктiв нерухомостi зазначенi лише тi, цiна придбання яких перевищує 500 тис.
грн. (цiна зазначена без ПДВ). Серед проданих об'єктiв зазначенi лише тi, цiна продажу яких
перевищує 200 тис. грн. (цiна зазначена з ПДВ).
2005 рiк.
Основнi придбання серед об'єктiв нерухомостi:
1. вбудоване примiщення в Вiнницькiй обл., м. Козятин (загальною площею 281,8 кв.м.) за
цiною 722 тис. грн.;
2. нежиле примiщення в м. Львiв (загальною площею 501,7 кв.м.) за цiною 1 284 тис. грн.;
3. нежиле примiщення в м. Миколаїв (загальною площею 145,4 кв.м.) за цiною 734 тис. грн.;
4. нежиле примiщення в м. Миколаїв (загальною площею 245,5 кв.м.) за цiною 992 тис. грн.;
5. 2-поверхова будiвля в м. Миколаїв (загальною площею 157,8 кв.м.) за цiною 797 тис. грн.;
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6. нежиле примiщення в Черкаськiй обл., м. Умань за цiною 1 300 тис. грн.;
7. 8-поверхова будiвля м. Харкiв (загальною площею 3 151,4 кв.м.) за цiною 19 200 тис. грн.
Основна продаж серед об'єктiв нерухомостi:
1. квартира в м. Київ за цiною 471 тис. грн.;
2. квартира в м. Київ за цiною 279 тис.грн.
3. квартира в м. Київ за цiною 450 тис.грн;
4. будiвля в м. Київ за цiною 3 019 тис. грн.;
5. будiвля в м. Київ за цiною 964 тис. грн.;
6. будiвля в м. Київ за цiною 6 243 тис. грн.;
7. квартира в м. Київ за цiною 360 тис. грн.;
8. комплекс САХ "Кобижча" за цiною 1 692 тис. грн.;
9. комплекс х. Жуков за цiною 8 065 тис. грн.;
10.комплекс смт. Погреби 11 331 тис. грн.
2006 рiк.
Основнi придбання серед об'єктiв нерухомостi:
1. будiвля в м. Луцьк (загальною площею 2175 кв.м.) за цiною 11 442 тис. грн.;
2. квартира в м. Одеса (загальною площею 99,3 кв.м.) за цiною 530 тис. грн.;
3. нежиле примiщення в м. Долина (загальною площею 183,4 кв.м.) за цiною 580 тис. грн.;
4. будiвля в м. Пустомити (загальною площею 168,2 кв.м.) за цiною 500 тис. грн.;
5. доплата за придбання 8-поверхової будiвлi у 2005 роцi в м. Харкiв у розмiрi 9 971 тис. грн.
Основна продаж серед об'єктiв нерухомостi:
1. квартира в м. Днiпропетровськ за цiною 530 тис. грн.;
2. квартира в м. Одеса за цiною 323 тис. грн.;
3. будiвля в смт.Березно за цiною 203 тис. грн.;
4. будiвля в м. Прилуки за цiною 243 тис. грн.
2007 рiк.
Основнi придбання серед об'єктiв нерухомостi:
1. нежиле примiщення в Закарпатськiй обл., м. Хуст (загальною площею 195 кв.м.) за цiною 1 500
тис. грн.;
2. нежиле примiщення в м. Пiдволочиськ (загальною площею 198,5 кв.м.) за цiною 593 тис. грн.;
3. нежиле примiщення в м. Донецьк (загальною площею 89,9 кв.м.) за цiною 6 181 тис. грн.;
4. нежиле примiщення в м. Донецьк (загальною площею 267,1 кв.м.) за цiною 17 549 тис. грн.;
5. нежиле примiщення в м. Iлiчiвськ (загальною площею 130,5 кв.м.) за цiною 2 273 тис. грн.;
6. квартира в м. Одеса (загальною площею 204,1 кв.м.) за цiною 7 924 тис. грн.;
7. будiвля в м. Одеса (загальною площею 6306,2 кв.м.) за цiною 75 851 тис. грн.;
8. квартира в м. Одеса (загальною площею 169,3 кв.м.) за цiною 1 179 тис. грн.;
9. нежиле примiщення в м. Одеса (загальною площею 175,5 кв.м.) за цiною 3 175 тис. грн.;
10.нежиле примiщення в м. Днiпропетровськ (загальною площею 182,1 кв.м.) за цiною 2 181 тис.
грн.;
11.нежиле примiщення в м. Днiпропетровськ (загальною площею 190,1 кв.м.) за цiною 11 750 тис.
грн.;
12.нежиле примiщення в м. Харкiв (загальною площею 235,7 кв.м.) за цiною 8 539 тис. грн.;
13.будiвля в м. Пирятин за цiною 869 тис. грн.;
14.земельна дiлянка в м. Київ (загальною площею 2580 кв.м.) за цiною 9 481 тис. грн.
Основна продаж серед об'єктiв нерухомостi:
1. будiвля в м. Нiжин за цiною 310 тис. грн.
2008 рiк.
Основнi придбання серед об'єктiв нерухомостi:
1. нежиле примiщення в м. Севастополь (загальною площею 165,7 кв.м.) за цiною 8 333 тис.грн.;
2. нежиле примiщення в м. Луганськ (загальною площею 366,5 кв.м.) за цiною 4 268 тис. грн.;
3. нежиле примiщення Луганська обл., м. Алчевськ (загальною площею 433,6 кв.м.) за цiною 3284
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тис. грн.;
4. нежиле примiщення в м. Одеса (загальною площею 142,5 кв.м.) за цiною 16 847 тис. грн.;
5. нежиле примiщення в м. Одеса (загальною площею 295 кв.м.) за цiною 10 185 тис. грн.;
6. нежиле примiщення в м. Харкiв (загальною площею 250,8 кв.м.) за цiною 8 700 тис. грн.;
7. нежиле примiщення в м. Днiпропетровськ (загальною площею 155,2 кв.м.) за цiною 13 324 тис.
грн.;
8. квартира в м. Київ (загальною площею 65,6 кв.м.) за цiною 2 599 тис. грн.
Основна продаж серед об'єктiв нерухомостi:
1. будiвлi в Тернопiльськiй обл. за цiною 240 тис. грн.;
2. нежиле примiщення в cмт. Любашiвка за цiною 646 тис. грн.;
3. нежиле примiщення в м. Пiдволочиськ за цiною 555 тис. грн.
2009 рiк.
Основнi придбання серед об'єктiв нерухомостi: придбання об'єктiв нерухомостi не було.
Основна продаж серед об'єктiв нерухомостi:
1. шкiряний цех Харкiвська обл., с.Ветеринарне за цiною 279 тис. грн.;
2. нежиле примiщення Харкiвська обл., м. Середино-Буда за цiною 365,5 тис. грн.
Основнi засоби, що були придбанi за перiод з 01.01.2005 - 31.12.2009рр. (крiм 1 групи):
Машини та обладнання - 761 657 тис.грн.
Транспортнi засоби - 82 394 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 283 344 тис.грн.
Основнi засоби, що вибулi за перiод з 01.01.2005 - 31.12.2009рр. (крiм 1 групи):
Машини та обладнання - 78 477 тис.грн.
Транспортнi засоби - 30 108 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 32 545 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства,
інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення
основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основних засобiв, стосовно яких є передбаченi чинним законодавством обмеження щодо
володiння, користування та розпорядження банк немає;
Оформлених у заставу основних засобiв банк немає;
Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (реконструкцiя)
складає - 10 980 тис.грн.;
Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу - немає;
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 221 369
тис.грн.;
Нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права власностi, Банк немає;
Вартiсть створених в 2009 роцi нематерiальних активiв складає - 32 тис.грн.;
Вартiсть основних засобiв, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду) складає 621 219 тис.грн.
Спосiб утримання активiв - оренда примiщення пiд офiс, оренда примiщення пiд проживання
спiвробiтникiв, оренда примiщення пiд розмiщення банкоматiв, оренда офiсного обладнання,
оренда автомобiлiв, що використовуються у виробничiй дiяльностi.
Мiсцезнаходження основних засобiв - об"єкти знаходяться на терiторiї Українi.
Планом капiтальних iнвестицiй на 2010 рiк по статтi "Полiпшення, будiвництво" заплановано
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88,196 млн. гривень, в тому числi:
1.Закiнчення робiт по реконструкцiї примiщень будiвлi майнового комплексу АТ "Райффайзен
Банк Аваль" по пр. Ушакова, 53 в м. Херсонi - 11 300,00 тис.грн.;
2.Виконання проектно-вишукувальних робiт та здiйснення реконструкцiї примiщень пiд
розмiщення другого операцiйного центру (по факту придбання або оренди примiщення) - 18
500,00 тис.грн.;
3.Виконання робiт по облаштуванню iснуючих та нових примiщень офiсiв обласних дирекцiй АТ
"Райффайзен Банк Аваль" пiд розмiщення регiональних бек-офiсiв (без паперовi вiддiлення) - 35
741,50 тис.грн.;
4.Виконання робiт по облаштуванню нових примiщень пiд розмiщення вiддiлень обласних
дирекцiй АТ "Райффайзен Банк Аваль" (змiна юридичної адреси) 21 353,60 тис.грн.;
5.Виконання робiт по оснащенню примiщення архiву в м. Одеса пожежно-охоронною
сигналiзацiєю та газовим пожежогасiнням - 1 300,00 тис.грн.
Програмою передбачено закiнчити реконструкцiю примiщень будiвлi майнового комплексу АТ
"Райффайзен Банк Аваль" в м. Херсонi на загальну суму 11 млн. 300 тис. грн. В
реконструйованiй будiвлi розмiститься операцiйний центр. За фактом придбання або оформлення
оренди примiщень, планується здiйснити реконструкцiю зазначених площ пiд розмiщення
другого операцiйного центру. Планом передбачено продовження розпочатих в минулому роцi
робiт по облаштуванню iснуючих та нових офiсних примiщень обласних дирекцiй пiд
розмiщення регiональних бек-офiсiв (без паперовi вiддiлення). Бюджетом передбаченi кошти на
виконання робiт по облаштуванню нових примiщень пiд розмiщення вiддiлень обласних
дирекцiй.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Банк дiє на вiтчизняному банкiвському ринку в межах українського законодавства. Фiнансова та
iнша звiтнiсть Банку надається регулятору згiдно нормативних актiв та вимог, що дiють у
банкiвськiй системi України. Разом з тим, являючись членом мiжнародної групи RI, Банк
запровадив мiжнароднi стандарти облiку та контролю дiяльностi банку, формування
управлiнської звiтностi. Перехiд на бухгалтерський облiк згiдно мiжнародних стандартiв, який
НБУ планує запровадити для вiтчизняної банкiвської системи, дозволив би уникнути подвiйного
облiку для АТ "Райффайзен Банк Аваль" та в єдиному стандартi оцiнювати конкурентнi позицiї
учасникiв вiтчизняного банкiвського ринку.
Законодавчi та економiчнi обмеження впливають на дiяльнiсть Банку так само, як i на будь-якого
iншого учасника вiтчизняного ринку. Разом з тим впевнена та авторитетна позицiя на ринку та
пiдтримка мiжнародної групи RI, дозволяють Райффайзен Банк Аваль уникнути суттєвих
проблем у дiяльностi.
На дiяльнiсть Банку можуть вплинути наступнi ризики:
- кредитний ризик, пов'язаний з неповерненням або несвоєчасним поверненням кредитiв клiєнтiв.
Цей тип ризику мiнiмiзується за рахунок диверсифiкованої клiєнтської бази, системи лiквiдних
застав, створення резервiв та пiдтримки адекватного рiвня власного капiталу;
- ризик лiквiдностi, пов'язаний з витратами на отримання лiквiдних ресурсiв. Мiнiмiзацiя ризику
лiквiдностi забезпечується за рахунок пiдтримки рiвня лiквiдностi, узгодження термiнiв активiв
та пасивiв тощо;
- валютний ризик, пов'язаний зi змiною курсу нацiональної грошової одиницi, та проблемами
доступу до вiльної купiвлi валюти на мiжбанкiвському та готiвковому ринку;
- ризик негативних змiн вiдсоткових ставок грошово-кредитного ринку;
- нестабiльнiсть законодавства, у т.ч. змiна податкової полiтики;
- погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi;
- можливi змiни в кредитно-фiнансовiй полiтицi держави;
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- форс-мажорнi обставини.
Кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик вiдсоткових ставок контролюється службою ризик
менеджменту iз обов'язковим донесенням необхiдної iнформацiї Кредитному комiтету та
Комiтету з управлiння активами i пасивами Банку.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Протягом 2009 року за порушення чинного законодавства Банком сплачено штрафiв на суму
2000279 гривень, якi були накладенi контролюючими органами та iншими органiзацiями, в тому
числi:
- Державною податковою органiзацiєю - 598795 грн.;
- Нацiональним банком України
- 470396 грн.;
- Пенсiйним фондом
- 107519 грн.;
- iншими органiзацiями
- 823569 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Полiтика фiнансування дiяльностi Банку побудована на диверсифiкацiї джерел лiквiдностi з
акцентом на розбудову бази небанкiвських (клiєнтських) депозитiв. Враховуючи уповiльнення
кредитування у 2009 роцi Банк не мав потреби активно залучати кредити рефiнансування НБУ.
Завдяки високим стандартам працi та багаторiчному досвiду роботи Банк успiшно здiйснює
управлiння лiквiднiстю та грошовими потоками в результатi чого забезпечується строге
виконання економiчних нормативiв НБУ, у тому числi й нормативiв капiталу, та досягається
оптимальний баланс мiж ризиком, прибутком та лiквiднiстю.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
- Забезпечення необхiдного рiвня депозитної бази - активна робота з iснуючими та новими
клiєнтами, належне позицiонування та маркетинг.
- Забезпечення задовiльної якостi кредитного портфелю - реструктуризацiя кредитiв.
- Через обмеженi можливостi для розширення кредитного портфелю цiлi з прибутковостi повиннi
пiдтримуватись високоякiсними кредитами. Нашi зусилля та очiкуване покращення економiчної
ситуацiї повиннi уповiльнити зростання кiлькостi непрацюючих кредитiв вже з 2010 р. В нових
кредитних полiтиках, якi стануть основою майбутнього кредитування, враховано уроки минулих
рокiв.
- В умовах зниження кредитної активностi зростає важливiсть комiсiйних доходiв - впровадження
додаткових продуктiв та послуг, як джерела комiсiйних доходiв, розвиток пакетних послуг iз
щомiсячними комiсiями .
- Оптимiзацiя витрат.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Полiтика Банку щодо дослiджень та розробок вiдсутня. Бюджет на проекти, затверджений на
2010 рiк, складає 634,2 млн. грн. (190,4 млн. грн. ОРЕХ i 443,8 млн. грн. САРЕХ).
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Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
2009 роцi за справами, що перебували в провадженнi пiдроздiлiв по роботi з проблемними
кредитами юридичних осiб, судами розглядалось 250 позовiв, що були пред'явленi до Банку на
загальну суму 1 429, 18 млн. грн. Упродовж 2009р. судами всiх iнстанцiй було розглянуто та
прийнято остаточнi рiшення за 92 справами. Iз зазначеної кiлькостi розглянутих судами позовiв
внаслiдок проведеної службою безпеки Банку роботи за 79 справами на загальну суму 497, 84
млн. грн. позивачам було повнiстю вiдмовлено в задоволеннi вимог до Банку. З 13 справ, за
якими рiшення прийнятi не на користь Банку, майновi вимоги позивачiв було задоволено лише за
двома справами на суму 0,8 млн. грн. (внаслiдок визнання недiйсним договору про вiдступлення
права вимоги за кредитом ПП "Сьомий континент" Стрельцову С.I. Банк зобов'язано повернути
Стрельцову С.I. сплаченi за цим договором кошти в сумi 0,5 млн. грн. (Луганська ОД); Банк
зобов'язано надати клiєнту Еглє А.О. черговий транш за кредитним договором в сумi 0,3 млн. грн.
(Днiпропетровська ОД)).
Представництво iнтересiв за зазначеними справами здiйснювалось виключно працiвниками
Банку. Будь-якi юридичнi компанiї чи адвокати до представництва iнтересiв Банку за вказаними
справами не залучались.
Станом на 31.12.2009 року в провадженнi пiдроздiлiв по роботi з проблемними кредитами
юридичних осiб на стадiї судового розгляду залишилося 158 справ за позовами до Банку на суму
921,365 млн. грн., Бiльшiсть з зазначених позовiв - це позови , пов'язанi зi спробами боржникiв
Банку чи їх поручителiв затягнути процес стягнення проблемної заборгованостi та примусової
реалiзацiї заставного майна.
У 2009 роцi в провадженнi Банку знаходилися за позовами Банку до проблемних позичальникiв
сегменту Мiкро 97 справ з вимогами про стягнення кредитної заборгованостi на загальну суму
16,6 млн.грн. та 2,0 млн. дол. США з яких:
1. судами розглянуто та задоволено - 51 позов на загальну суму 9,3 млн.грн. та 558,5 тис.дол.
США, за однiєю з вказаних справ заборгованiсть погашена боржником в добровiльному порядку
в сумi 475,2 тис.грн.;
2. провадження по 1-й справi припинено, заборгованiсть за проблемним кредитом погашена
повнiстю на суму 252,2 тис.грн.;
3. по 3-х справах Банком подано до суду заяви про припинення провадження по справi у зв'язку з
вiдступленням права вимоги на загальну суму 185,8 тис.грн.;
4. на стадiї судового розгляду перебуває 42 справи на загальну суму 6,8 млн.грн. та 1,4 млн. дол.
США.
Станом на 31.12.2009 року юридичними пiдроздiлами Банку супроводжується 163 судових
справи, з яких:
- 73 судовi справи за позовами Банку з вимогами на загальну суму 45,303 млн. грн.;
- 90 судових справ за позовами до Банку з вимогами до Банку на загальну суму 17,77 млн. грн..
Корпоративнi спори в провадженнi юридичних служб Банку вiдсутнi.
Бiльшiсть позовiв до Банку пов'язана з несвоєчасним поверненням вкладiв фiзичних осiб, у
зв'язку з чим ними заявлено вимоги про стягнення штрафних санкцiй та моральної шкоди. На
наш погляд результат вирiшення цих судових справ суттєво не вплине на фiнансовий стан та
результат дiяльностi Банку.
Станом на 31.12.2009 року пiд контролем Банку знаходиться 3 судовi справи, пов'язанi з
дочiрнiми та афiлiйованими пiдприємствами Банку. Серед них 2 справи по банкрутству
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пiдприємств, в яких Банк має корпоративнi права, та 1 по поверненню заборгованостi за
договором купiвлi-продажу акцiй афiлiйованої компанiї Банку.
Судовi справи, стороною в яких виступають члени Правлiння,
вiдсутнi.

Спостережної Ради Банку,

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнформацiя про результати та аналiз господарювання АТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2007-2009
роки.
Зареєстрований та фактично сплачений статутний капiтал на 01.01.2010 року склав 2,4 млрд. грн.
Банк додатково збiльшив статутний капiтал на 932,5 млн. грн. (38,5%) за рахунок нової емiсiї.
Негативний результат дiяльностi Банку у 2009 роцi (збитки Банку склали 2 млрд. грн. в
порiвняннi з 531,4 млн. грн. прибутку в 2008 та 655,9 млн. грн. в 2007) повнiстю спричинений
формуванням резервiв пiд кредитнi операцiї у зв'язку з необхiднiстю покриття можливих збиткiв
вiд знецiнення кредитiв.
Станом на 01.01.2010 Банком сформованi резерви в обсязi 9,8 млрд. грн по всiх видах активних
операцiй. Прирiст у порiвняннi з 2008 роком склав 143% у зв'язку з необхiднiстю формування
фонду ризикiв пiд можливi втрати вiд знецiнення кредитiв спричиненого свiтовою економiчною
кризою.
Для пом'якшення негативного впливу економiчної ситуацiї у державi на ринок банкiвських
послуг, i, вiдповiдно, на результат дiяльностi Банку, Правлiнням Банку та Спостережною Радою
вжито системних заходiв спрямованих на посилення режиму економiї та ефективне ведення
дiяльностi. У 2009 роцi показник ефективностi господарювання (коефiцiєнт спiввiдношення
витрат та доходiв) склав 48% при 50% в 2008 та 57% в 2007 роках. Головними чинниками такої
позитивної динамiки стало збiльшення процентних доходiв на 20% порiвняно до 2008 року та
низький темп росту витрат на рiвнi 3,7% (нижче рiвня iнфляцiї).
Активи Банку у 2007 та 2008 роках мали позитивну динамiку (прирiст за рiк склав вiдповiдно
60% та 47%). На кiнець 2009 року чистi активи банку зменшились на 17% в порiвняннi з кiнцем
2008 року та станом на 01.01.2010 року склали 54 млрд. грн. Скорочення вiдбулося, головним
чином, за рахунок скорочення на 12% кредитного портфелю у зв'язку з досить обмеженою
кредитною активнiстю Банку через наслiдки свiтової економiчної кризи. Скорочення кредитного
портфелю вiдбулося як в приватному секторi так i в портфелi юридичних осiб.
Обсяг залучених коштiв клiєнтiв збiльшився на 5,7 млрд. грн. (34,59%) в 2007 роцi , на 4,5 млрд.
грн. (20,2%) в 2008 . В 2009 роцi, як i в попереднi роки, зберiгалась тенденцiя до росту
залучених коштiв клiєнтiв. Так загальний обсяг залучень клiєнтiв збiльшився на 3% та досяг 27,7
млрд. грн. в основному за рахунок приросту коштiв юридичних осiб на 8,6% (733 млн. грн.).
Загальний обсяг коштiв фiзичних осiб залишився на рiвнi 2008 року.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди

Власні основні засоби (тис.
грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
2 630 303,000 2 423 311,000
1 942 069,000 1 560 164,000

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
554 934,000 621 219,000
516 259,000 574 044,000

Основні засоби, всього (тис.
грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
3 185 237,000
3 044 530,000
2 458 328,000
2 134 208,000
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машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

431 880,000
57 184,000
199 170,000

460 599,000
53 867,000
348 681,000

600,000
14 105,000
23 970,000

450,000
18 572,000
28 153,000

432 480,000
71 289,000
223 140,000

461 049,000
72 439,000
376 834,000

80 894,000

96 022,000

0,000

0,000

80 894,000

96 022,000

46 506,000
7 742,000
2 716,000
23 930,000
2 711 197,000

53 761,000
24 485,000
2 828,000
14 948,000
2 519 333,000

0,000
0,000
0,000
0,000
554 934,000

0,000
0,000
0,000
0,000
621 219,000

46 506,000
7 742,000
2 716,000
23 930,000
3 266 131,000

53 761,000
24 485,000
2 828,000
14 948,000
3 140 552,000

1. Термiни користування основними засобами (за основними групами):
Будiвлi та споруди - 50 рокiв
Машини та обладнання - 5 рокiв
Транспортнi засоби - 6 рокiв
Iншi (меблi, рекламне обладнання) - 8 рокiв
2. Первiсна вартiсть основних засобiв, сума нарахованого зносу:
На початок року
Первiсна вартiсть основних засобiв - 3 291 283
Сума нарахованого зносу - 580 086
На кiнець року
Первiсна вартiсть основних засобiв - 3 261 052
Сума нарахованого зносу - 741 719

Опис

У 2009 роцi суттєвi змiни у вартостi основних засобiв у порiвняннi з 2008 роком зумовленi тим,
що було виконано ремонти та вдосконалення основних засобiв, що впливають на балансову
вартiсть об'єктiв.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Банк 8
Банк 3
Банк 3
Банк 3
Банк 3
Банк 3
Банк 3
Банк 3
Банк 3
Банк 4
Банк 3
Банк 3
Банк 3
Банк 3
Банк 3
Банк 3
Банк 3
Банк 3

X

17 265 652,870

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)
X

16.12.2009
05.09.2008
03.02.2006
03.07.2006
20.09.2006
20.10.2006
19.01.2007
29.06.2007
17.12.2007
23.09.2008
25.03.2008
25.03.2008
20.05.2008
20.05.2008
17.10.2008
31.10.2008
08.01.2008
03.04.2006

10 000,000
2 394 270,000
167 598,900
1 089 392,850
1 517 552,970
158 436,030
1 117 326,000
184 358,790
638 472,000
239 427,000
1 915 416,000
1 276 944,000
31 923,600
40 662,690
1 835 607,000
1 197 135,000
2 394 270,000
391 064,100

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Дата
погашення
X
18.01.2010
30.11.2013
30.05.2011
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
31.12.2011
31.05.2012
30.09.2012
24.09.2010
28.02.2013
28.02.2013
04.03.2010
09.03.2010
31.12.2014
31.12.2014
28.02.2013
30.05.2011
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Банк 3
Банк 2
Банк 1
Банк 1
Банк 1
Банк 1
Банк 3
Банк 5
Банк 6
Банк 6
Банк 6
Банк 6
Банк 7
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Серiя С
Серiя В
Серiя F
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертификатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі
за похідними цінними паперами)(за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань
Опис

03.07.2006
30.09.2008
05.12.2008
05.12.2008
05.12.2008
05.12.2008
30.03.2007
08.07.2005
06.04.2007
06.04.2007
10.09.2007
01.10.2007
19.06.2006
X

416 706,750
3 160,700
1 131,170
662,770
862,980
862,980
3 513,400
7 154,660
6 118,100
11 634,100
9 417,410
4 945,920
199 625,000
190 100,000

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X

31.08.2011
20.05.2011
05.06.2012
05.06.2011
07.11.2011
07.11.2011
18.03.2010
15.03.2011
11.02.2010
11.02.2010
10.09.2010
01.10.2010
27.07.2011
X

X

190 100,000

X

X

22.01.2007
22.01.2007
12.11.2007

138 587,000
762,000
50 751,000

13,5
18
11

22.01.2010
22.01.2012
11.11.2012

X

0,000

X

X

X

0,000

X

X

X

0,000

X

X

X

0,000

X

X

0,000

0

X

0,000

X

X

X
X
X
X
Немає.

302 877,000
0,000
30 976 438,130
48 735 068,000

X
X
X
X

X
X
X
X

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду
Дата
виникненн
я події
1
10.02.2009

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
11.02.2009

08.10.2009
14.10.2009

08.10.2009
15.10.2009

14.10.2009

15.10.2009

Вид інформації
3
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій,
представництв
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму,
що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2007
2
1
2
2008
2
1
3
2009
2
1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше
Немає.
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для
участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
Немає.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
X
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
X
рішення про дострокове припинення їх повноважень
Змiна найменування Банку;Затвердження плану капiталiзацiї ВАТ
Інше
"Райффайзен Банк Аваль".
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Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
(так/ні) ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
1
2
3
4
5
6

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків
акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків
акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
9
1
0
9
0
9

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх
трьох років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші
За рiшенням Спостережної Ради створена Служба внутрiшнього аудиту.
Інші
Iнших комiтетiв не створено.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні) так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інші
Немає.

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
1
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
2
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
3
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
4
Відсутність конфлікту інтересів
X
5
Граничний вік
X
6
Відсутні будь-які вимоги
X
7
Інші:
X
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1.Вiдповiднiсть
вимогам
нормативно-правових
актiв
Нацiонального банку України.
2.Голова та члени Спостережної Ради обираються за
рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Банку iз числа
акцiонерiв Банку або їх представникiв.
3.Збори акцiонерiв можуть встановити залежнiсть членства у
Спостережнiй Радi вiд кiлькостi акцiй. якими володiє
акцiонер.
4.Члени Спостережної Ради не можуть бути одночасно
членами Правлiння Банку або Ревiзiйної комiсiї Банку.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше
Немає.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
Засідання
Засідання
збори
наглядової
правління
акціонерів
ради
1 Члени правління (директор)
ні
ні
ні
2 Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
3
ні
ні
ні
ради)
4 Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
5 Секретар правління
ні
ні
ні
6 Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
7 Секретар наглядової ради
ні
ні
ні
8 Корпоративний секретар
ні
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за
9
ні
ні
ні
роботу з акціонерами
10 Інше:
так
так
так
Секретарiат Спостережної Ради та
Правлiння Банку.
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не
належить
Загальні
Викона
до
Наглядо
збори
вчий
компетен
ва рада
акціонерів
орган
ції
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту або
так
так
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови та членів
так
ні
ні
ні
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
ні
так
ні
ні
членів правління
Визначення розміру винагороди для голови та
так
ні
ні
ні
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
ні
так
ні
ні
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
так
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
так
так
ні
ні
конфлікт інтересів

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
1

Положення про загальні збори акціонерів

Ні
X
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2
3
4
5
6
7
8

Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган (правління)
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
- Регламент Загальних Зборiв акцiонерiв.
- Положення про порядок здiйснення операцiй з акцiями Банку.
Інше
- Положення про дирекцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєть
Документи
ся у пресі,
Інформація
надаються
Копії
оприлюдн
розміщуєть
для
документ
Інформація
юється в
ся на
ознайомлен
ів
розповсюджуєт загальнодо
власній
ня
надаютьс
ься на
ступній
інтернетбезпосередн
я на
загальних
базі даних
сторінці
ьо в
запит
зборах
ДКЦПФР
акціонерно
акціонерно акціонер
про ринок
го
му
а
цінних
товариства
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
1 результати
так
так
так
так
так
діяльності
Інформація
про
акціонерів,
які
2 володіють
10
ні
так
ні
ні
так
відсотків та більше
статутного капіталу
Інформація
про
склад
органів
3
так
так
так
так
так
управління
товариства
Статут та внутрішні
4
так
ні
так
ні
так
документи
Протоколи
загальних
зборів
5
ні
ні
так
так
так
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди
посадових
осіб
6
ні
ні
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) так
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Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
1 Не проводились взагалі
X
2 Менше ніж раз на рік
X
3 Раз на рік
X
4 Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
Немає.

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
Аудитор не змiнювався.

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
Немає.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
Немає.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Ні
1 Випуск акцій
X
2 Випуск депозитарних розписок
X
3 Випуск облігацій
X
4 Кредити банків
X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше:
6
X
Залучення субординованих кредитiв.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
Інше
Особа не змiнювалась.
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодексу
немає.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
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правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодексу немає.
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у
вашому акціонерному товаристві?
Кодексу немає.

Баланс
за станом на 31.12.2009 року
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Найменування статті
2
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за
справедливою вартістю з визнанням результату
переоцінки у фінансових результатах
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Довгострокові активи, призначені для продажу, та
активи групи вибуття
Усього активів
Зобов'язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами,
призначеними для продажу (чи групами вибуття)
Усього зобов'язань
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку

Примітки
3

(тис.грн.)
Попередній рік
5

Звітний рік
4

4
5

6 490 915
421 717

3 751 776
141 967

6

0

0

7
8
9
10
11
12

581 442
39 127 232
1 069 232
1 855 488
45 023
53 019

1 540 769
51 415 996
862 962
406 668
44 833
34 305

3 812

36 618

13
14
15
16

771 313
0
2 973 000
361 438
294 494

148 852
0
3 119 383
3 741 939
179 179

17

0

0

54 048 125

65 425 247

22
23
24
25

16 332 907
27 667 673
190 100
214 387
703
302 877
56 832
611 456
983 437
2 374 696

22 413 403
26 882 221
721 978
5 695 132
60 261
365 471
56 989
608 065
69 553
1 112 231

17

0

0

48 735 068

57 985 304

5 103 537
-1 985 175
2 194 695

5 103 537
564 913
1 771 493

18
19
20
21

26
27
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Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам)
банку
34
Частка меншості
35
Усього власного капіталу та частка меншості
36
Усього пасивів
Примітки: Примiток немає.
33

Керівник

Зощук В.В., 0444908837
(прізвище виконавця, номер телефону)

5 313 057

7 439 943

0
5 313 057
54 048 125

0
7 439 943
65 425 247

Лавренчук В.М.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

Макаренко Л.О.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)
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Звіт
про фінансові результати
за 2009 рік
Рядок
1
1
1.1
1.2
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26.1
26.2
27
28

Найменування статті
2
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Процентні доходи
Процентні витрати
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від торгових операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування
Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах
Результат від торгівлі іноземною валютою
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Результат від переоцінки іноземної валюти
Резерв під заборгованість за кредитами
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Резерви за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Доходи/(витрати) від дострокового погашення
заборгованості
Адміністративні та інші операційні витрати
Дохід від участі в капіталі
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) після оподаткування
Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових
активів, призначених для продажу
Чистий прибуток/(збиток)
Прибуток/(збиток) консолідованої групи:
Материнського банку
Частки меншості
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

Звітний рік
4
4 287 798
7 863 113
-3 575 315
1 356 697
-192 819

(тис.грн.)
Попередній рік
5
3 568 085
6 255 516
-2 687 431
1 325 268
-151 251

38 999

5 751

0

-5 790

11 575

5 690

198 292

443 715

7, 8

0

0

18, 19

0

0

326

0

-220 751
-5 497 025
-2 037

-172 531
-1 883 695
1 064

9

4 269

19 771

10

-5 047

1

22, 38
30

6 364
43 192

77 919
64 233

18, 19

0

0

-2 668 435
1 481
-2 641 408
622 460
-2 018 948

-2 568 751
224
719 987
-188 555
531 432

33

0

0

34

-2 018 948
0
0
0
-0,08

531 432
0
0
0
0,02

-0,08

0,02

Примітки
3
28
28
29
29

40

7, 8
9

31
11
32

34, 35

Примітки: До звiту додано рядок "Резерви пiд iншi активи", його данi: за 2009 рiк - (4287), за 2008 рiк - (9716).
У вiдповiдностi до роз'яснень НБУ вiд 29.12.2009р. № 12-111/1791-24239 за 2008 рiк по колонцi 5 здiйсненi уточнення сум по
рядках:
"Резерв пiд заборгованiсть за кредитами" (рядок 12),
"Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати" рядок 20 Звiту про фiнансовi результати.
Iнформацiя такого уточнення розкривається у Примiтцi 31 за рядком 15 "вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за
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iншимi нарахованими доходами".
Уточнена iнформацiя за рядками 7 та 11 за 2008 рiк колонки 5.

Керівник

Зощук В.В., 0444908837
(прізвище виконавця, номер телефону)

Лавренчук В.М.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

Макаренко Л.О.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)
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Звіт про рух грошових коштів
(прямий метод)
за 2009 pік
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Найменування статті
2
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Доходи, що отримані за операціями з торговими
цінними паперами
Доходи, що отримані за операціями з фінансовими
похідними інструментами
Доходи, що отримані за операціями з іноземною
валютою
Інші отримані операційні доходи
Витрати на утримання персоналу
Сплачені адміністративні та інші операційні витрати
Сплачений податок на прибуток
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
операційних активів та зобов'язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
паперами
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами, що обліковуються за справедливою вартістю з
визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
паперами, що емітовані банком
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
зобов'язаннями
Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов'язання
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Придбання основних засобів
Дохід від реалізації основних засобів
Дивіденди отримані
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих

Звітний рік
4

(тис.грн.)
Попередній рік
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

9, 17

0

0

9, 17

0

0

10

0

0

10

0

0

14
14, 17

0
0
0
0

0
0
0
0

Примітка
3

44
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

грошових коштів
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
виплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Дохід від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання нематеріальних активів
Дохід від вибуття нематеріальних активів
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Отримані інші залучені кошти
Повернення інших залучених коштів
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Дивіденди виплачені
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
еквіваленти
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

17

0

0

11
11, 17
12
12, 17
14
14, 17

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

21
21
25
25
26
26
26, 27
26
26
26
26, 27

1, 4

Примітки: Звiт за даною формою Банком не надається.

Керівник

Зощук В.В., 0444908837
(прізвище виконавця, номер телефону)

Лавренчук В.М.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

Макаренко Л.О.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

113

Звіт про рух грошових коштів
(непрямий метод)
за 2009 pік
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Найменування статті

Примітка

Звітний рік

(тис.грн.)
Попередній рік

2
3
4
5
Грошові кошти від операційної діяльності:
Чистий прибуток/(збиток) за рік
-2 018 948
531 432
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:
Амортизація
283 816
215 626
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами
5 512 366
2 669 935
Нараховані доходи
-1 296 525
-184 935
Нараховані витрати
-187 070
77 815
Торговельний результат
-237 291
0
Нарахований та відстрочений податок
649 213
96 038
Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій
0
0
Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії
0
0
Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів
333 194
-64 352
Інший рух коштів, що не є грошовим
3 130 869
-444 798
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
6 169 624
2 896 761
операційних активів та зобов'язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
-293 046
44 517
паперами
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами, що відображаються за справедливою вартістю
0
0
з визнанням переоцінки через прибутки/збитки
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках
879 737
-3 273 651
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
7 631 109
-17 631 184
заборгованістю клієнтам
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
-2 944 140
170 148
активами
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
115 315
-69 954
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
-10 429 326
14 175 186
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
885 344
4 195 525
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
-505 018
-613 721
паперами, що емітовані банком
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
38 139
11 279
зобов'язаннями
Чистий (приріст)/зниження за резервами під
913 727
19 610
зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
2 461 465
-75 484
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
9, 17
-1 581 939
-930 713
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на
9, 17
1 412 021
786 512
продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
10
-29 800 604
-6 504 720
погашення
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до
10
28 346 069
6 104 040
погашення
Придбання основних засобів
14
-160 100
-298 855
Дохід від реалізації основних засобів
14, 17
2 449
8 370
Дивіденди отримані
0
136
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
44
0
-30 287
грошових коштів
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
17
0
0

114

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

виплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Дохід від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання нематеріальних активів
Дохід від вибуття нематеріальних активів
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Отримані інші залучені кошти
Повернення інших залучених коштів
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Емісія звичайних акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Дивіденди виплачені
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
еквіваленти
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

11
11, 17
12
12, 17
14
14, 17

21
21
25
25
26
26
26, 27
26
26
26
26, 27

1, 4

0
0
0
0
-39 407
0

-223
0
0
0
-37 030
422

-1 821 511

-902 348

398 500
-500 766
2 044 090
-840 346
0
0
0
0
0
-941
0

580 112
-541 762
577 500
0
1 400 000
0
0
0
0
-196 657
0

1 100 537

1 819 193

0

0

2 239 815

841 361

3 751 776
5 991 591

2 910 415
3 751 776

Примітки: Сума рядкiв 24, 40, 52 не вiдповiдає сумi рядка 54 на суму 499324 тис.грн. обов'язкових резервiв в НБУ, яка
виключена з рядка 56 у вiдповiдностi до роз'яснень НБУ, доведених листом вiд 29.12.2009 р. № 12-111/1791-24239.

Керівник

Зощук В.В., 0444908837
(прізвище виконавця, номер телефону)

Лавренчук В.М.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

Макаренко Л.О.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

115

Звіт про власний капітал
за 2009 pік
(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

При
мітк
и

1
1

2
Залишок на 1 січня попереднього року

3

2

Вплив переходу на нові та/або
переглянуті стандарти і тлумачення, що
забезпечують контекст, у якому слід
читати стандарти
Скоригований залишок на 1 січня
попереднього року
Цінні папери в портфелі банку на
продаж:
Результат переоцінки до їх справедливої
вартості
Продаж або втрати від зменшення
корисності
Основні засоби та нематеріальні активи:
Результат переоцінки
Реалізований результат переоцінки
Результат переоцінки за операціями
хеджування
Накопичені курсові різниці
Відстрочені податки
Чистий дохід/(збиток), що визнаний
безпосередньо у складі власного
капіталу
Прибуток/(збиток) за рік
Усього доходів/(збитків), що визнані за
рік
Емісія акцій

3

3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
7
8
9

10
11
12

Належить акціонерам материнського банку
резервні та
інші фонди
статут-ний
нерозподілений
банку
капітал
прибут-ок
(приміт-ка
27)
4
5
6
3 703 537
911 558
676 697

Частка
меншості

усього

7
5 291 792

Усього власного
капіталу

8

9
0

5 291 792

0

0

0

0

0

0

3 703 537

911 558

676 697

5 291 792

0

5 291 792

0

-81 188

0

-81 188

0

-81 188

9

0

-81 215

0

-81 215

0

-81 215

9

0

0

0

0

0

0

14
14

0
0
0
0

655 921
656 846
-925
0

12 662
0
925
0

668 583
656 846
0
0

0
0
0
0

668 583
656 846
0
0

0
0
0

0
-171 374
859 935

0
0
-443 914

0
-171 374
416 021

0
0
0

0
-171 374
416 021

0
0

0
859 935

531 432
87 518

531 432
947 453

0
0

531 432
947 453

1 400 000

0

0

1 400 000

0

1 400 000

27
32

26

116

13
13.1
13.2
13.3
14
15
16

17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
21
22
23

24
25
26
27
27.1
27.2

Власні акції, що викуплені в акціонерів:
Викуплені
Продаж
Анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди, за якими прийнято рішення
щодо виплати
Залишок на кінець дня 31 грудня
попереднього року (залишок на 1 січня
звітного року)
Скоригований залишок на початок
звітного року
Коригування
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Цінні папери в портфелі банку на
продаж:
Результат переоцінки до їх справедливої
вартості
Продаж або втрати від зменшення
корисності
Основні засоби та нематеріальні активи:
Результат переоцінки
Реалізований результат переоцінки
Результат переоцінки за операціями
хеджування
Накопичені курсові різниці
Відстрочені податки
Чистий дохід/(збиток), що визначений
безпосередньо у складі власного
капіталу
Прибуток/(збиток) за рік
Усього доходів/(збитків), що визнані за
рік
Емісія акцій
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
Викуплені
Продаж

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
-199 302

0
0
0
0
0
-199 302

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
-199 302

5 103 537

1 771 493

564 913

7 439 943

0

7 439 943

5 103 537

1 771 493

564 913

7 439 943

0

7 439 943

0

0

0

0

0

0

0
0

0
80 238

0
0

0
80 238

0
0

0
80 238

9

0

80 238

0

80 238

0

80 238

9

0

0

0

0

0

0

14
14

0
0
0
0

-250 264
-249 973
-291
0

291
0
291
0

-249 973
-249 973
0
0

0
0
0
0

-249 973
-249 973
0
0

0
0
0

0
62 496
423 202

0
0
-530 441

0
62 496
-107 239

0
0
0

0
62 496
-107 239

0
0

0
423 202

-2 018 948
-2 549 389

-2 018 948
-2 126 187

0
0

-2 018 948
-2 126 187

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

26
26
26
44
35

27
32

26
26
26
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27.3 Анулювання
28 Об'єднання компаній
29 Дивіденди, за якими прийнято рішення
щодо виплати
30 Залишок на кінець дня 31 грудня
звітного року

26

0
0
0

0
0
0

0
0
-700

0
0
-700

0
0
0

0
0
-700

5 103 537

2 194 695

-1 985 176

5 313 057

0

5 313 057

27

0

27

0

27

0

11737

11737

0

11737

35

Примітки: До звiту додано рядки, їх данi за стовбчиками таблицi:
до iнформацiї за 2008 рiк
додано рядок до статтi "Цiннi папери в портфелi банку на продаж":
- Реалiзований результат переоцiнки 0
додано рядок до статтi "Основнi засоби та нематерiальнi активи":
- Дооцiнка не введених в експлуатацiю нематерiальних активiв- 0
додано рядок:
- Розподiл прибутку за 2007 рiк до резервних фондiв-

0

456576

-456576

0

0

0

до iнформацiї за 2009 рiк додано рядок:
- Розподiл прибутку за 2008 рiк до резервних фондiв-

0

530732

-530732

0

0

0

Рядки 4.2, 6 не заповнюються - в звiтi Банку такi рядки для заповнення вiдсутнi.
Сума внеску за незареєстрованим статутним капiталом (рахунок 3630): 2009 рiк - 932543 тис.грн.; 2008 рiк - 0.
Сума нарахованих доходiв: 2009 рiк - 481253 тис.грн.; 2008 рiк - 260440 тис.грн.
Сума нарахованих витрат: 2009 рiк - 325021 тис.грн.; 2008 рiк - 389982 тис.грн., якi є складовою частиною залишку балансових рахункiв 5030 за станом на кiнець дня 31
грудня 2009 та 2008 рр. вiдповiдно.
Вiдповiдно до рекомендацiй НБУ, доведених листом вiд 29.12.2009 р. № 12-111/1791-24239, введено новий рядок "Розподiл прибутку до резервних фондiв" за 2007 та 2008
роки, в результатi цього внесено змiни в колонки 5 та 6 за 2008 та 2009 роки.

Зощук В.В., 0444908837
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Лавренчук В.М.
підпис, прізвище, ім'я, по батькові

Головний бухгалтер

Макаренко Л.О.
підпис, прізвище, ім'я, по батькові
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