
Основні результати діяльності банку в
2010 році

Загальні Збори акціонерів АТ “Райффайзен Банк Аваль”



Головні досягнення банку у 2010 році

 У 2010 році банк зафіксував прибуток 745 тис. грн. (згідно
НСБО) в першу чергу завдяки значному скороченню
відрахувань у резерви (зменшилися на 51% у річному
вимірі).

 Також, чиста процентна маржа зросла з 7,4% до 7,8% у
2010 році на фоні 14% річного падіння обсягу процентних
витрат

 Торговий дохід зріс у 6 разів минулого року (порівняно з
2009) завдяки позитивному результату від переоцінки
валюти та значно вищому доходу від торгівлі ЦП та склав
175 млн. грн.

 РБ Аваль наростив ринкову частку у сегменті депозитів ЮО-
резидентів – вона зросла з 7,4% до 7,7% – 3-й результат на
ринку.



Визнання Банку в 2010 році

 Кращі банківські послуги у 2010 році за версією тижневика
Kyiv Post;

 «Кращий банк в Україні» за версією журналу Euromoney; 
 «Найкращий банк в Україні-2010» за версією видання

Business New Europe (bne);
 Райффайзен Банк Аваль відзначено в двох номінаціях II 

Національного конкурсу «Банк року – 2010» журналу
«Банкиръ»: «Банк з високим рівнем відкритості та прозорості
бізнесу» та «Найкращий банк для студентства»;

 Депозитні продукти банку для фізичних осіб четвертий рік
поспіль визнано кращими в Україні у рамках Міжнародного
фестивалю-конкурсу «Вибір року – 2010».



Чисті активи банку
Чисті активи банку протягом 2010 року зросли на 2%, в основному за
рахунок росту портфелю цінних паперів на 6,78 млрд.грн.
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Кредити банку
Робота по погашенню проблемних кредитів та відсутність значної
кількості кредитоспроможних позичальників зумовила скорочення
кредитного портфелю на 10 % (в іноземній валюті – на 11 %, в
національній – на 8%) в 2010 році.
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Депозити банку
Висока надійність банку дозволила збільшити депозитну базу на 674 
млн.грн протягом 2010 року (в основному за рахунок коштів юридичних
осіб) та одночасно знизити витрати за цими коштами.  
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Капітал банку
Капітал банку протягом 2010 року збільшився на 774 млн.грн (з врахуванням зареєстрованої
емісії в 2010 році на суму 930 млн.грн). 
Рівень адекватності капіталу на кінець року склав 16,92% (при нормативному значенні 10%), що
свідчить про високий рівень фінансової стійкості банку.  
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Прибуток банку
В 2010 році банк одержав прибуток в розмірі 745 тис.грн проти 2 млрд.грн збитку в
2009 р. Позитивний фінансовий результат 2010 року зумовлений скороченням
витрат на формування резервів на 2,8 млрд.грн (51 %), ефективною політикою
управління витратами. Приріст витрат склав лише 6 %, що значно менше
середньорічного рівня інфляції (9,4 %).  
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Доходи та витрати на формування резервів під кредитні ризики, млн.грн
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