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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 28.04.2011 
(дата) 

 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2010 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  

  м.Київ  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 28.04.2011 
 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у 
80 «Відомості Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку»   29.04.2011 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці www.aval.ua в мережі Інтернет 29.04.2011 
(за наявності) (адреса сторінки)  (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;  
г) інформація про похідні цінні папери;  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
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.  
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13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду. X 
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). X 
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 дисконтнi та цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтента не надається - АТ 
"Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом дисконтних та цiльових (безпроцентних) облiгацiй. 
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається - Банк не є емiтентом 
iншiх  цiнних паперiв.  
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається - Банк в 
звiтному роцi не проводив викуп власних акцiй. 
- Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв 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. 
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається - Банк не здiйснює випуск похiдних цiнних 
паперiв. 
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається - АТ 
"Райффайзен Банк Аваль" здiйснює банкiвську дiяльнiсть. 
- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається - АТ "Райффайзен Банк 
Аваль" здiйснює банкiвську дiяльнiсть. 
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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 

 А01 № 646961  

3.2.2. Дата державної реєстрації 

 27.03.1992  

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

 Печерська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя  

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 3 002 774 908,00  

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 3 002 774 908,00  

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.  
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3.3.2. МФО банку 

 321024  

3.3.3. Поточний рахунок 

 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 

 немає  

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 Номер ліцензії 
(дозволу) 

Дата 
видачі Державний орган, що видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 
Банкiвська дiяльнiсть. Лiцензiя на 

право здiйснювати банкiвськи 
операцiї 

10 17.11.2009 Нацiональний банк України Строк дiї не 
визначений 

Опис Лiцензiя дiє та поновлюється вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв 
Нацiонального банку України. 

Банкiвська дiяльнiсть. Дозвiл на 
право здiйснення операцiй згiдно з 

додатком до цього дозволу 

10-5 17.11.2009 Нацiональний банк України Строк дiї не 
визначений 

Опис Дозвiл дiє та поновлюється вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв 
Нацiонального банку України. 

Депозитарна дiяльнiсть. Лiцензiя на 
депозитарну дiяльнiсть зберiгача 

цiнних паперiв 

Серiя АВ № 
498040 

24.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв 
та фондового ринку 

20.10.2012 

Опис Планується продовження термiну дiї у порядку, передбаченому нормативно-
правовими актами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 
паперами. Брокерська дiяльнiсть 

Серiя АВ № 
498037 

24.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв 
та фондового ринку 

20.10.2012 

Опис 

Емiтент планує у 2011 роцi та у наступнi роки розширити обсяги дiяльностi за 
лiцензiєю та продовжити термiн її дiї у порядку, передбаченому нормативно-
правовими актами ДКЦПФР, у разi закiнчення термiну, на який ця лiцензiя 
була видана. 

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 
паперами. Дилерська дiяльнiсть 

Серiя АВ № 
498038 

24.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв 
та фондового ринку 

20.10.2012 

Опис 

Емiтент планує у 2011 роцi та у наступнi роки розширити обсяги дiяльностi за 
лiцензiєю та продовжити термiн її дiї у порядку, передбаченому нормативно-
правовими актами ДКЦПФР, у разi закiнчення термiну, на який ця лiцензiя 
була видана. 
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Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 
паперами. Андеррайтинг 

Серiя АВ № 
498039 

24.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв 
та фондового ринку 

20.10.2012 

Опис 

Емiтент планує у 2011 роцi та у наступнi роки розширити обсяги дiяльностi за 
лiцензiєю та продовжити термiн її дiї у порядку, передбаченому нормативно-
правовими актами ДКЦПФР, у разi закiнчення термiну, на який ця лiцензiя 
була видана. 

 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
 

Найменування об'єднання: Консорцiум "Концесiйнi транспортнi магiстралi 

"Трансмагiстраль". Місцезнаходження об'єднання: вул.Наукова, буд.7-а, м.Львiв, Україна. 

Юридична адреса Консорцiуму: пров.Новий, буд.1, с.м.т. Шкло, Яворiвський район, 

Львiвська область,  Україна, 81050.  

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 Львiв-Краковець 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. 

 

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 
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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: Холдингова компанiя "Райффайзен Iнтернацiональ Банк-

Холдiнг АГ", правонаступником якої є банкiвська група "Райффайзен Банк Iнтернацiональ 

АГ". Місцезнаходження об'єднання: А-1030, Австрiя, м.Вiдень, вул.Ам Штадтпарк, буд.3. 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (РБI) розглядає Центральну i Схiдну Європу (ЦСЄ), 

включаючи Австрiю, як свiй внутрiшнiй ринок i ключовий регiон. У країнах Центральної та 

Схiдної Європи РБI виступає в якостi унiверсального банку i представлений об'єднаною 

мережею дочiрнiх банкiв, лiзингових компанiй та широким колом надавачiв iнших 

спецiалiзованих фiнансових послуг у 17 країнах. В Австрiї РБI є одним iз провiдних 

комерцiйних iнвестицiйних банкiв. Вiн також представлений у свiтових фiнансових центрах i 

має вiддiлення та представництва в Азiї. Станом на кiнець 2010 року близько 60 000 

працiвникiв  РБI обслуговували майже 14 мiльйонiв клiєнтiв у близько 3 000 своїх пiдроздiлiв 

у регiонi. Загальний обсяг активiв Групи становив 131,2 млрд. євро. 

РБI утворено в результатi злиття восени 2010 року основних сфер бiзнесу Райффайзен 

Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ) та компанiї Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдинг АГ 

(РI). Зберiгши свiй хороший доступ до роздрiбних i корпоративних клiєнтiв та об'єднавши 

асортимент продуктiв РI та РЦБ, РБI стратегiчно переформатувався в унiверсальну 

банкiвську групу в основному регiонi своєї дiяльностi - ЦСЄ. Сучасний ризик-менеджмент i 

суттєво покращений доступ до ринку капiталу та всiх своїх продуктiв забезпечили базу для 

подальшого зростання банку i готовнiсть до майбутнiх викликiв. Акцiї РБI, якi включено до 

ATX, DJ Euro Stoxx Banks та iнших головних бiржових iндексiв, торгуються на Вiденськiй 

фондовiй бiржi. Близько 21,5% акцiй знаходяться у власностi мiжнародних iнвесторiв, 

переважно у Великобританiї та США, а також приватних iнвесторiв Австрiї. Рештою акцiй 

(близько 78,5%) володiє безпосередньо РЦБ. Маючи довгостроковi рейтинги <А> (S&P, 

Fitch) та <А1> (Moody's), РБI також регулярно випускає борговi цiннi папери. 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" входить до складу банкiвської холдингової компанiї 

"Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ", правонаступником якої є банкiвська група 

"Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ", з листопада мiсяця 2005 року. 
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3.7. Інформація про рейтингове агентство 
 

Найменування рейтингового агентства 

Ознака 
рейтингового 

агентства 
(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 
поновлення 

рейтингової оцінки 
емітента або цінних 

паперів емітента 

Рівень кредитного 
рейтингу емітента 
або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 
Moody's Investor Service міжнародне 

рейтингове агентство 
Поновлення 

рейтингової оцінки 
емітента 18.10.2010 

Ba1-за борговими 
цiнними паперами 

 
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості) 

НАСК "Оранта" 00034186  м.Київ  д/н м.Київ 
вул.Грушевського, буд.34/1 0,0003412 

ВАТ "Фiрма "Торговий дiм" 14273865  м.Київ  д/н м.Київ 
вул.Нижньоюркiвська, буд.81 0,0000818 

ТОВ "А-400" 19115800  м.Київ  д/н м.Київ вул.Фролiвська, 
буд.1-а 0,0000072 

МП "Форфейтiнг" 99099201  м.Київ  д/н м.Київ вул.Мечникова, 
буд.10 0,0000068 

МП "БАЛАНС" 99095232  м.Київ  д/н м.Київ вул.Мечникова, 
буд.10 0,0000068 

НВФ "Астег" д/н  Київська обл. д/н р-н д/н м.Славутич 
пл.Привокзальна, буд.1 0,0000007 

Редакцiя газети "Молодь 
України" 05905668  м.Київ  д/н м.Київ пр-кт Перемоги, 

буд.50 0,0000002 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 
який видав паспорт 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості) 

Немає  Немає   0 
Усього 0,0004447 

 
 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 15513. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) -

1544. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осiб) - 508. 
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Система оплати працi Банку побудована згiдно з ринковими вимогами та тенденцiями та 

вiдповiдає найкращим мiжнародним практикам та стандартам управлiння винагородою. 

Протягом 2010 року фонд оплати працi штатних працiвникiв у порiвняннi з 2009 роком 

збiльшився на 66238,9 тис.грн. та склав 1015384,4 тис.грн.; фонд оплати працi усiх 

працiвникiв збiльшився на 70324,0 тис.грн. та склав вiдповiдно 1036375,1 тис.грн. 

 

Полiтика управлiння персоналом АТ "Райффайзен Банк Аваль" спрямована на забезпечення 

наявностi необхiдних компетенцiй та квалiфiкацiї у працiвникiв всiх рiвнiв та 

функцiональних напрямкiв роботи. 

На базi департаменту персоналу дiє навчальний центр, де проводяться навчальнi заходи як 

постiйного, так i проектного характеру. Всi пiдходи та програми з навчання та розвитку 

розробляються й впроваджуються у вiдповiдностi до стандартiв Райффайзен Iнтернацiональ. 

Серед нових важливих проектiв 2010 року, де значною була навчальна складова, можна 

видiлити: впровадження ПЗ "Майдас плюс", запуск нових депозитних продуктiв. Продовжено 

навчальну пiдтримку проектiв "Пiрамiда якостi" та "Ефективнiсть персоналу, задiяного у 

продажах" (SFE). 

На постiйнiй основi дiють багатомодульнi програми навчання працiвникiв вiддiлень "Школа 

касира" (1021 учасник протягом 2010 року) та "Школа менеджера з продажу базових 

продуктiв" (450 учасникiв протягом 2010 року). 

Окремий акцент було зроблено на розвитку начальникiв вiддiлень мережi Райффайзен Банк 

Аваль. 537 дiючих начальникiв вiддiлень та 85 їх потенцiйних наступникiв брали участь у 

спiвбесiдi з комплексної оцiнки їх професiйних знань та управлiнських навичок. Всi 

отримали iндивiдуальнi рекомендацiї з розвитку та навчання. 

Працюючи на реалiзацiю загальних стратегiчних прiоритетiв Райффайзен Iнтернацiональ, 

було започатковане навчання з пiдходу "Lean management" ("Бережливе управлiння") для 

менеджерiв проектiв, фахiвцiв з розробки банкiвських продуктiв та з оптимiзацiї бiзнес-

процесiв.  

За останнiй рiк, продовжуючи розширення сучасного iнструментарiю ефективного навчання, 

фахiвцями Банку було розроблено 26 нових курсiв електронного навчання. Всього у 2010 

роцi працiвниками Банку було пройдено 78202 електронних курси та здано 54100 

електронних тестувань. 
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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   

 

6.1.4. Рік народження 

 1946 

6.1.5. Освіта 

 Вища. Магiстр, доктор економiчних наук. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років 

 33 

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. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього 

функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах Банку, неупереджено, добросовiсно, 

чесно та  професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 
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Винагорода не виплачується. 

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 

     

6.1.4. Рік народження 

 1955 

6.1.5. Освіта 

 Вища. Магiстр економiки. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 23 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 "Bank Austria Handelsbank" - Старший генеральний менеджер у Центральнiй та 

Схiднiй Європi. 

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. 

Повноваження та обов'язки: бере участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх 

необхiдних дiй для виконання повноважень Спостережної Ради вiдповiдно до статуту Банку, 

Положення про Спостережну Раду, рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-

правових актiв Нацiонального Банку України та законодавства України; приймає участь у 

засiданнях Спостережної Ради, має бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх 

питань, що розглядатимуться на засiданнях. Може  вносити пропозицiї щодо змiн та 

доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються 

вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов'язкiв члена Спостережної Ради. Несе персональну 
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вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

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 

     

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) 

 16 

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. 

Повноваження та обов'язки: бере участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх 

необхiдних дiй для виконання повноважень Спостережної Ради вiдповiдно до статуту Банку, 

Положення про Спостережну Раду, рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-

правових актiв Нацiонального Банку України та законодавства України; приймає участь у 

засiданнях Спостережної Ради, має бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх 
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питань, що розглядатимуться на засiданнях. Може  вносити пропозицiї щодо змiн та 

доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються 

вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов'язкiв члена Спостережної Ради. Несе персональну 

вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

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 

     

6.1.4. Рік народження 

 1953 

6.1.5. Освіта 

 Вища. Магiстр бiзнес адмiнiстрування. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 27 

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. 

Повноваження та обов'язки: бере участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх 

необхiдних дiй для виконання повноважень Спостережної Ради вiдповiдно до статуту Банку, 
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Положення про Спостережну Раду, рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-

правових актiв Нацiонального Банку України та законодавства України; приймає участь у 

засiданнях Спостережної Ради, має бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх 

питань, що розглядатимуться на засiданнях. Може  вносити пропозицiї щодо змiн та 

доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються 

вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов'язкiв члена Спостережної Ради. Несе персональну 

вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

Винагорода не виплачується. 

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 

     

6.1.4. Рік народження 

 1963 

6.1.5. Освіта 

 Вища. Магiстр економiки та бiзнес адмiнiстрування. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 20 

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 
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має iстотну участь у статутному капiталi Банку. 

Повноваження та обов'язки: бере участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх 

необхiдних дiй для виконання повноважень Спостережної Ради вiдповiдно до статуту Банку, 

Положення про Спостережну Раду, рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-

правових актiв Нацiонального Банку України та законодавства України; приймає участь у 

засiданнях Спостережної Ради, має бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх 

питань, що розглядатимуться на засiданнях. Може  вносити пропозицiї щодо змiн та 

доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються 

вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов'язкiв члена Спостережної Ради. Несе персональну 

вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

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 

 Ренате Каттiнгер 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1957 

6.1.5. Освіта 

 Вища. Магiстр економiки. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 30 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 "Райффайзен Центральбанк" (Австрiя) - старший Вiце-Президент, "Райффайзен 

Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ" - старший Вiце-Президент. 
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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. 

Повноваження та обов'язки: бере участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх 

необхiдних дiй для виконання повноважень Спостережної Ради вiдповiдно до статуту Банку, 

Положення про Спостережну Раду, рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-

правових актiв Нацiонального Банку України та законодавства України; приймає участь у 

засiданнях Спостережної Ради, має бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленою з усiх 

питань, що розглядатимуться на засiданнях. Може  вносити пропозицiї щодо змiн та 

доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються 

вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Повинна придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на неї функцiй та обов'язкiв члена Спостережної Ради. Несе персональну 

вiдповiдальнiсть за виконання покладених на неї функцiй та обов'язкiв.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

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, 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 

     

6.1.4. Рік народження 

 1972 

6.1.5. Освіта 
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 Вища. Магiстр соцiальних та бiзнесових наук. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 14 

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. 

Повноваження та обов'язки: бере участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх 

необхiдних дiй для виконання повноважень Спостережної Ради вiдповiдно до статуту Банку, 

Положення про Спостережну Раду, рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-

правових актiв Нацiонального Банку України та законодавства України; приймає участь у 

засiданнях Спостережної Ради, має бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленою з усiх 

питань, що розглядатимуться на засiданнях. Може  вносити пропозицiї щодо змiн та 

доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються 

вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Повинна придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на неї функцiй та обов'язкiв члена Спостережної Ради. Несе персональну 

вiдповiдальнiсть за виконання покладених на неї функцiй та обов'язкiв.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

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 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
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6.1.4. Рік народження 

 1946 

6.1.5. Освіта 

 Вища. Магiстр, доктор юридичних наук. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 39 

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. 

Повноваження та обов'язки: бере участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх 

необхiдних дiй для виконання повноважень Спостережної Ради вiдповiдно до статуту Банку, 

Положення про Спостережну Раду, рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-

правових актiв Нацiонального Банку України та законодавства України; приймає участь у 

засiданнях Спостережної Ради, має бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх 

питань, що розглядатимуться на засiданнях. Може  вносити пропозицiї щодо змiн та 

доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються 

вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов'язкiв члена Спостережної Ради. Несе персональну 

вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

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 
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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 

     

6.1.4. Рік народження 

 1977 

6.1.5. Освіта 

 Вища. Магiстр мiжнародного права. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 14 

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. 

Повноваження та обов'язки: бере участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх 

необхiдних дiй для виконання повноважень Спостережної Ради вiдповiдно до статуту Банку, 

Положення про Спостережну Раду, рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-

правових актiв Нацiонального Банку України та законодавства України; приймає участь у 

засiданнях Спостережної Ради, має бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх 

питань, що розглядатимуться на засiданнях. Може  вносити пропозицiї щодо змiн та 

доповнення до порядку денного. Функцiональнi обов'язки визначаються i розподiляються 

вiдповiдно до рiшень Спостережної Ради. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов'язкiв члена Спостережної Ради. Несе персональну 

вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

Винагорода не виплачується. 

Основне мiсце роботи: адвокат ТОВ "Шонхерр Україна" (вул.Шота Руставелi, буд.44, м.Київ, 

01004). 
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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 

     

6.1.4. Рік народження 

 1957 

6.1.5. Освіта 

 Вища економiчна. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 20 

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; заслуховує звiти Першого Заступника Голови Правлiння; вiд iменi 

Правлiння пiдписує затвердженi Правлiнням внутрiшнi документи Банку; укладає трудовi 

договори (контракти) з працiвниками Банку вiдповiдно до вимог чинного законодавства 

України; здiйснює представництво iнтересiв Банку перед Нацiональним банком України, 

Кабiнетом Мiнiстрiв України,  в  iнших державних органах та установах, 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. 
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Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зломини немає. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

 
6.1.1. Посада 

 Перший 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 

     

6.1.4. Рік народження 

 1957 

6.1.5. Освіта 

 Вища економiчна. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль" - Заступник Голови Правлiння. 

6.1.8. Опис 

 Рiшенням Спостережної Ради Банку з 06 листопада 2010 року призначений на посаду 

Першого Заступника Голови Правлiння.  

Повноваження та обов'язки: керує, контролює та координує дiяльнiсть членiв Правлiння; 

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, регулярно звiтує перед Головою 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.  

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.  
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Розмiр виплаченої винагороди не надається. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

 
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 

     

6.1.4. Рік народження 

 1941 

6.1.5. Освіта 

 Вища юридична. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 26 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АППБ "Аваль" - Заступник Голови Правлiння - директор департаменту безпеки та 

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,  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. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 
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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 

     

6.1.4. Рік народження 

 1960 

6.1.5. Освіта 

 Вища економiчна. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 16 

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 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. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

 
6.1.1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 
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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 

     

6.1.4. Рік народження 

 1969 

6.1.5. Освіта 

 Вища економiчна. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 12 

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, 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. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

 
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   
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6.1.4. Рік народження 

 1969 

6.1.5. Освіта 

 Вища економiчна. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 16 

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,  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. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

 
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 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1969 

6.1.5. Освіта 

 Вища економiчна. 
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6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 14 

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,  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. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

 
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 

     

6.1.4. Рік народження 

 1970 

6.1.5. Освіта 

 Вища. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
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 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,  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. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

 
6.1.1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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

 Гшвентер Андреас 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1969 

6.1.5. Освіта 

 Вища. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 12 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Юнiкредит Банк Росiя - директор департаменту надання глобальних банкiвських 

послуг, член Правлiння. 

6.1.8. Опис 
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 Рiшенням Спостережної Ради Банку призначений на посаду 13 липня 2010 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,  для яких вiн призначений куратором вiдповiдним рiшенням Правлiння 

(вiдповiдальний за вертикаль операцiйної пiдтримки). 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. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

 
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 

     

6.1.4. Рік народження 

 1961 

6.1.5. Освіта 

 Вища економiчна. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 26 

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. 

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 
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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. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

 
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 

     

6.1.4. Рік народження 

 1967 

6.1.5. Освіта 

 Вища. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Український процесiнговий центр" - Головний бухгалтер. 

6.1.8. Опис 

 Обрана до 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 та дотриманням Банком законодавства України 

та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. 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. 
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Винагорода не виплачується. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

Основне мiсце роботи: ПрАТ "Український процесiнговий центр" (Московський проспект, 

буд.9, корпус 5-а, м.Київ, 04073) - Заступник Голови Правлiння - фiнансовий директор. 

 
6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Бурлак Ганна Юрiївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1969 

6.1.5. Освіта 

 Вища. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 12 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Представництво "Ратiофарм Iнтернешнл", фiнансовий менеджер. 

6.1.8. Опис 

 Обрана до 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. Приймає участь в засiданнях та роботi Ревiзiйної комiсiї, 

яка здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Банку та дотриманням 

Банком законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. 

Здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового 

року, якщо iнше не передбачено рiшеннями Загальних Зборiв. 

Винагорода не виплачується. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

Основне мiсце роботи: ТОВ "Райффайзен Iнвестмент Україна" (вул.Мечнiкова, буд.2, поверх 
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4, м.Київ, 01601) - головний бухгалтер, керiвник бек-офiсу. 

 
6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Чемересюк Олена Миколаївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав) 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1974 

6.1.5. Освіта 

 Вища. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Український процесiнговий центр", заступник головного бухгалтера. 

6.1.8. Опис 

 Обрана до 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. Приймає участь в засiданнях та роботi Ревiзiйної комiсiї, 

яка здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Банку та дотримання Банком 

законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. 

Здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового 

року, якщо iнше не передбачено рiшеннями Загальних Зборiв. 

Винагорода не виплачується. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

Основне мiсце роботи: ПрАТ "Український процесiнговий центр" (Московський проспект, 

буд.9, корпус 5-а, м.Київ, 04073) - головний бухгалтер. 
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

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

юридичної особи 

 Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав)* або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

 Від 
загально 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

предявника 

Голова 
Спостережної Ради 

Герберт Степiч       0 0 0 0 0 0 

Член Спостережної 
Ради 

Мартiн Грюль       0 0 0 0 0 0 

Член Спостережної 
Ради 

Арiс Богданерiс       0 0 0 0 0 0 

Член Спостережної 
Ради 

Ганс Вiднер       0 0 0 0 0 0 

Член Спостережної 
Ради 

Пiтер Леннк       0 0 0 0 0 0 

Член Спостережної 
Ради 

Ренате Каттiнгер       0 0 0 0 0 0 

Член Спостережної 
Ради 

Сюзанна Мiттер       0 0 0 0 0 0 

Член Спостережної 
Ради 

Курт Гайгер       0 0 0 0 0 0 

Член Спостережної 
Ради 

Павло Грушко       0 0 0 0 0 0 

Голова Правлiння Лавренчук 
Володимир 
Миколайович 

      0 0 0 0 0 0 

Перший Заступник 
Голови Правлiння 

Бьош Герхард       0 0 0 0 0 0 

Заступник Голови 
Правлiння 

Шелудько Григорiй 
Павлович 

      0 0 0 0 0 0 

Заступник Голови 
Правлiння 

Горбачов Вiктор 
Михайлович 

    06.07.1995  100 0 100 0 0 0 

Заступник Голови 
Правлiння 

Iлiяв Артур 
Борисович 

      0 0 0 0 0 0 

Заступник Голови 
Правлiння 

Вiтте Олександр       0 0 0 0 0 0 
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Заступник Голови 
Правлiння 

Коссманн Роберт 
Скотт 

      0 0 0 0 0 0 

Заступник Голови 
Правлiння 

Гранiг Корнелiус 
Роберт 

      0 0 0 0 0 0 

Заступник Голови 
Правлiння 

Гшвентер Андреас       0 0 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Макаренко 
Людмила Олексiївна 

      0 0 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Нестор Iрина 
Петрiвна 

      0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Бурлак Ганна 
Юрiївна 

      0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Чемересюк Олена 
Миколаївна 

      0 0 0 0 0 0 

Усього 100 0  100 0 0 0 
 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 

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

Кількість за видами акцій 
Найменування 

юридичної особи 
Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 
Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явни

ка 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

предявника 
Райффайзен 
Iнтернацiональ 
Банк-Холдiнг АГ 

FN 122119  Австрiя    А-103 
м.Вiдень вул.Ам 
Штадтпарк, буд.3 

25.10.2005  28880618482 96,18 28832609810 0 48008672 0 

Кількість за видами акцій Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 
Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явник

а 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

предявника 
Немає      0 0 0 0 0 0 

Усього 28880618482 96,18  28832609810 0 48008672 0 
 
*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові 

**Не обов"язково для заповнення 
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8. Інформація про загальні збори акціонерів 
чергові позачергові Вид загальних зборів  X 

Дата проведення 23.03.2010 
Кворум зборів 97,04 
Опис Загальнi Збори акцiонерiв було проведено за рiшенням Спостережної Ради АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" (протокол №СР-2/1 вiд 09.02.2010) в зв'язку з необхiднiстю 
затвердження результатiв додаткового розмiщення простих iменних акцiй Банку в 
установленi законодавством строки. 
Порядок денний Зборiв:  
1.Обрання лiчильної комiсiї. 
2.Порядок проведення позачергових Зборiв. 
3.Затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення простих iменних акцiй 
Банку додаткової 25-ої емiсiї та Звiту про результати закритого (приватного) розмiщення. 
4.Внесення змiн та доповнень до Статуту Банку. 
5.Внесення змiн до Положення про Спостережну Раду Банку. 
 
За результатами розгляду питань порядку денного Загальнi Збори акцiонерiв: 
- обрали лiчильную комiсiю з термiном повноважень  - до моменту обрання Зборами 
нового складу Лiчильної комiсiї; 
- затвердили результати закритого (приватного) розмiщення простих iменних акцiй Банку 
25-ої емiсiї та Звiт про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй; 
- сплаченi за акцiї кошти направили на формування капiталу Банку, в т.ч.: на формування 
статутного капiталу - 582840,00 тис. грн., на формування додаткового капiталу - 349704,00 
тис.грн.;  
- внесли змiни до статуту Банку, пов'язанi iз збiльшенням статутного капiталу; 
- виклали в новiй редакцiї:   
  пiдпункт "г" пункту 6.5.1. статуту Банку:  
"г) вiдповiдно до затверджених Спостережною Радою принципiв побудови органiзацiйної 
структури Банку, затвердження внутрiшньої органiзацiйної структури Банку, створення та 
визначення функцiональних обов'язкiв структурних пiдроздiлiв та органiв Банку, 
визначення чисельностi їх працiвникiв, тощо"; 
  другий абзац пункту 6.5.5. статуту Банку: 
"Голова Правлiння або Перший Заступник Голови Правлiння мають право укладати 
(пiдписувати) трудовi договори (контракти) з працiвниками Банку вiдповiдно до вимог 
чинного законодавства України, а також делегувати повноваження на пiдписання 
трудових договорiв (контрактiв) iншим особам"; 
- затвердили Положення про Спостережну Раду Банку в новiй редакцiї. 
 
  
 
 

 
чергові позачергові Вид загальних зборів X  

Дата проведення 28.04.2010 
Кворум зборів 97,15 
Опис Рiшення про проведення рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 

товариства "Райффайзен Банк Аваль" прийняте Спостережною Радою 09.03.2010 року 
(протокол №СР-3/2).  
Порядок денний Зборiв: 
1.Звiт Правлiння про результати дiяльностi у 2009 роцi i основнi напрямки дiяльностi 
Банку на 2010 рiк. 
2.Затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть  Банку  у 2009 роцi. 
3.Затвердження звiтiв та висновкiв зовнiшнього аудитора - Аудиторської фiрми "РСМ 
АПiК" - про дiяльнiсть Банку у 2009 роцi. 
4.Затвердження рiчного звiту та балансу Банку за 2009 рiк. 
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5.Затвердження та розподiл прибутку/збиткiв Банку за 2009 рiк.  
6.Змiна форми iснування акцiй Банку та переведення випуску iменних акцiй Банку у 
бездокументарну форму iснування. 
7.Внесення змiн до Статуту Банку. 
8.Затвердження Принципiв корпоративного управлiння Банку. 
9.Затвердження Положення про розкриття iнформацiї акцiонерам Банку. 
10.Затвердження Положення про вчинення Банком значних правочинiв та правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Ухвалення правочинiв мiж Банком та 
Райффайзен Iнтернацiональ Банк-Холдiнг АГ (його афiлiйованими особами). 
 

 
9. Інформація про дивіденди 

За результатами звітного 
періоду 

За результатами періоду, що 
передував звітному 

 за простими 
акціями 

за 
привілейован
ими акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейован
ими акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0,000 0,000 0,000 700 000,000 
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

0,000 0,000 0,000 0,014 

Сума виплачених дивідендів, грн. 46 207,030 3 633,020 251 387,410 689 706,190 
Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів 

   08.07.2009 

Дата виплати дивідендів    08.07.2009 
Опис В звiтному перiодi продовжувалася виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 

2004-2008 роки та простими акцiями за 2006-2007 роки.  Виплата депонованих дивiдендiв 
здiйснюється на вимогу акцiонера. Акцiонерам - юридичним особам виплата дивiдендiв 
здiйснюється шляхом безготiвкового перерахування на їх поточнi рахунки,  акцiонерам- 
фiзичним особам - готiвкою в касах вiддiлень Банку, в яких встановлено систему 
грошових переказiв "Аваль-Експрес". 
За результатами дiяльностi Банку в 2009 роцi нарахування та виплата дивiдендiв за 
акцiями Банку не здiйснювались вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв 
(протокол № Зб-47 вiд 28.04.2010). 
Рiшення щодо виплати дивiдендiв за результатами роботи Банку у 2010 роцi буде 
прийняте Загальними Зборами акцiонерiв 26 квiтня 2011 року. 
 

 
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аваль-реєстратор" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30223408 
Місцезнаходження  м.Київ  04116 м.Київ вул.Маршала 

Рибалко, буд.10/8, оф.201 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ № 520364 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.03.2010 
Міжміський код та телефон 0444812818 
Факс 0444812818 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку. Депозитарна дiяльнiсть з ведення 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

Опис До 23 липня 2010 року надавав послуги з 
ведення реєстру власникiв iменних акцiй 
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АТ "Райффайзен Банк Аваль" вiдповiдно до 
договору № 07/06-01/271 вiд 26.03.1999,  
пiсля  передачи реєстру Зберiгачу в процесi 
проведення дематерiалiзацiї акцiй Банку 
надає послуги зi зберiгання первинних 
документiв, на пiдставi яких Реєстратор 
здiйснював змiни в системi реєстру, та 
послуги щодо iнформацiйного та 
органiзацiйного забезпечення проведення 
Загальних Зборiв акцiонерiв.  

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

ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206 
Місцезнаходження  м.Київ  01133 м.Київ вул.Щорса, буд.31 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ № 390872 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.01.2010 
Міжміський код та телефон 0445228808 
Факс 0445228553 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку. Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на 
фондовому ринку 

Опис Вiдповiдно до договорiв акцiї та облiгацiї 
АТ "Райффайзен Банк Аваль" допущенi до 
торгiв через ПФТС, пiдтримується їх 
лiстинг, забезбеченi умови для здiйснення 
купiвлi-продажу цiнних паперiв. 

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

ПАТ "Українська бiржа" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36184092 
Місцезнаходження  м.Київ  01601 м.Київ вул.Шовковична, 

буд.42-44 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ № 440440 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.2008 
Міжміський код та телефон 0444957474 
Факс 0444957473 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку. Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на 
фондовому ринку 

Опис Вiдповiдно до договору простi iменнi акцiї 
АТ "Райффайзен Банк Аваль" включенi до 
Бiржового списку ПАТ "Українська бiржа", 
пiдтримується їх лiстинг, забезбеченi умови 
для здiйснення купiвлi-продажу акцiй. 

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

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних 
паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
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Місцезнаходження  м.Київ  04107 м.Київ вул.Тропiнiна,буд.7-г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ № 498004 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 
Міжміський код та телефон 0445854240 
Факс 0445854240 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 
цiнних паперiв 

Опис Надає  Банку послуги з депозитарної 
дiяльностi як емiтенту, зберiгачу, торговцю 
цiнними паперами. Вiдповiдно до лiцензiї 
Серiя АВ № 498005, виданої 19.11.2009 
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку, надає послуги з 
розрахунково-клiрiнгової дiяльностi.  

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

ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження  м.Київ  01011 м.Київ вул.Б.Гринченка, 

буд.3 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ № 189650 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 
Міжміський код та телефон 0442791074 
Факс 0442791243 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 
цiнних паперiв 

Опис Надає депозитарнi послуги Банку як 
зберiгачу цiнних паперiв згiдно 
депозитарного договору. 
 

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

ТОВ Аудиторська фiрма "РСМ АПiК" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21500646 
Місцезнаходження  м.Київ  03151 м.Київ вул.Донецька, 

буд.37/19 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0084 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 
Міжміський код та телефон 0445015934 
Факс 0445015934 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Надає аудиторськi послуги з проведення 

огляду фiнансової iнформацiї АТ 
"Райффайзен Банк Аваль" за 
нацiональними стандартами 
бухгалтерського облiку. 
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Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Баланс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21451988 
Місцезнаходження  м.Київ  03186 м.Київ Чоколiвський 

бульвар, буд.13, офiс 303 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 100 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001 
Міжміський код та телефон 0442458826 
Факс 0442458826 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Надає Банку аудиторськi послуги. 

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

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33306921 
Місцезнаходження  м.Київ  01001 м.Київ вул.Хрещатик, 

буд.19-а 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3516 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2005 
Міжміський код та телефон 0444903030 
Факс 0444903030 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Надає аудиторськi послуги з проведення 

зовнiшнього аудиту фiнансової звiтностi  
АТ "Райффайзен Банк Аваль".  

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

ТОВ "Бейкер Тiллi Україна" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30373906 
Місцезнаходження  м.Київ  04050 м.Київ вул.Тургеневська, 

буд.71, офiс 316 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2091 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.12.2005 
Міжміський код та телефон 0444906824 
Факс 0444906824 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Надає пiдтвердження висновкiв iноземного 

аудитора, розрахунок власного капiталу 
iноземного iнвестора. Послугами аудитора 
користується  Зберiгач  для надання 
розширеного спектру послуг клiєнтам 
(наприклад, участь в розмiщеннi цiнних 
паперiв українських емiтентiв).  

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

ТОВ аудиторська фiрма "Профi-Аудит" 
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Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30768778 
Місцезнаходження  Херсонська обл.  д/н м.Херсон вул Кiрова, 

24, офiс 801 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2277 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001 
Міжміський код та телефон 0552263021 
Факс 0552423331 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть. 
Опис Надає Банку iнформацiйно-консультацiйнi 

послуги. 
 

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

ЗАТ "Українська акцiонерна страхова 
компанiя "АСКА" 

Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13490997 
Місцезнаходження  м.Київ  03186 м.Київ вул.Авiаконструктора 

Антонова, буд.5 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 299764 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.03.2007 
Міжміський код та телефон 0444559973 
Факс 0444559973 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Компанiя надає Банку страховi послуги 

щодо страхування банкоматiв та ризикiв 
втрати готiвки, добровiльного страхування 
майна. 

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

Акцiонерне товариство "Українська 
пожежно-страхова компанiя" 

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681 
Місцезнаходження  Київська обл.  08500 м.Фастiв 

пл.Перемоги, буд.1 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 469626 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.05.2009 
Міжміський код та телефон 0444636666 
Факс 0444636666 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Компанiя надає Банку послуги щодо 

страхування працiвникiв вiдомчої, мiсцевої 
та сiльської пожежної охорони i членiв 
добровiльних пожежних дружин, 
страхування майна (крiм залiзничного, 
наземного, повiтряного, водного 
транспорту (морського, водного та iнших 
видiв водного транспорту), вантажiв та 
багажу), страхування цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв та користувачiв 
майна. 
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Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи 

АТ "IНГО-Україна" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 16285602 
Місцезнаходження  м.Київ  01054 м.Київ вул.Бульварно-

Кудрявська, буд.33 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 398190 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.05.2008 
Міжміський код та телефон 0444902244 
Факс 0444902748 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Надає Банку послуги з медичного 

страхування, страхування здоров'я на 
випадок хвороби. 

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

Нацiональна акцiонерна страхова компанiя 
"ОРАНТА" 

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00034186 
Місцезнаходження  м.Київ  01032 м.Київ вул.Жилянська, 

буд.75 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 360286 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.09.2007 
Міжміський код та телефон 0352524974 
Факс 0352524974 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис 4 вiддiлення НАСК "ОРАНТА" надають 

Банку страховi послуги зi страхування 
кредитних ризикiв, добровiльного 
страхування кредитiв, страхування цiнних 
паперiв та металiв. 

 
 

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

ТОВ "АIС-полiс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22229921 
Місцезнаходження  м.Київ  03134 м.Київ вул.Кiльцева дорога, 

буд.15-а 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 299869 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2007 
Міжміський код та телефон 0445900914 
Факс 0445900915 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Надає послуги Банку по страхуванню 

майна. 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та ЗАТ Страхова компанiя "Еталон" 
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по батькові фізичної особи 
Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20080515 
Місцезнаходження  м.Київ  01032 м.Київ вул.Жилянська, 

буд.108 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 360324 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2007 
Міжміський код та телефон 0445875444 
Факс 0445875444 
Вид діяльності Страховi послуги 
Опис Надає Банку страховi послуги щодо 

страхування примiщень, супутникового 
обладнання, технiки IТ, готiвки, 
страхування вiд нещасних випадкiв, 
страхування коштiв в сейфах. 

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

ЗАТ "Європейський страховий альянс" 

Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19411125 
Місцезнаходження  м.Київ  01004 м.Київ вул.Басейна, буд.7-в 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 299921 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.03.2007 
Міжміський код та телефон 0442546348 
Факс 0442546350 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Надає послуги Банку щодо добровiльного 

страхування здоров'я на випадок хвороби та 
нещасних випадкiв. 

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

ЗАТ "Страхова компанiя "Провiдна" 

Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23510137 
Місцезнаходження  м.Київ  01032 м.Київ бул.Т.Шевченка, 

буд.37/122 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 299748 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.03.2007 
Міжміський код та телефон 0444921818 
Факс 0444921810 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Компанiя надає послуги Банку щодо 

страхування нерухомого майна. 
 

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

ПАТ "Страхова компанiя  "Українська 
страхова група" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34540244 
Місцезнаходження  м.Київ  03038 м.Київ вул.I.Федорова, 

буд.32-а 
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Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 082320 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2006 
Міжміський код та телефон 0442066545 
Факс 0445039995 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Надає послуги Банку щодо страхування 

заставного майна. 
 

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

ВАТ "Страхова компанiя "Оранта-Сiч" 

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02307292 
Місцезнаходження  Запорізька обл.  д/н м.Запорiжжя 

вул.Малiновського, буд.16 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 299780 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Мiнiстерство фiнансiв України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.03.2007 
Міжміський код та телефон 0612951521 
Факс д/н 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Надає послуги зi страхування примiщень. 

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

ЗАТ СК "Рiдна" 

Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34809641 
Місцезнаходження  м.Київ  03150 м.Київ вул.А.Барбюса, 

буд.40, к.14 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 469642 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2009 
Міжміський код та телефон д/н 
Факс д/н 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Надає Банку послуги щодо  страхування 

орендованих примiщень. 
 

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

ЗАТ "Страхова компанiя "Каштан" 

Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32071894 
Місцезнаходження  м.Київ  03151 м.Київ вул.Волинська, 

буд.480 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ № 100376 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.09.2005 
Міжміський код та телефон 0442499843 
Факс 0442499843 
Вид діяльності Страхування 
Опис Надає Банку послуги з обов'язкового 

особистого страхування добровiльних 
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пожежних дружин. 
 

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

Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Унiка" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20033533 
Місцезнаходження  м.Київ  01103 м.Київ вул.Кiквiдзе, буд.14-в 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 520674 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.03.2010 
Міжміський код та телефон 0442309930 
Факс 0442386312 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Страхування майна (будiвель, автомобiлiв),  

водiя i пасажирiв по автомоб.директора, 
банкоматiв та готiвки. 

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

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю 
"Страхове товариство "Мегаполiс" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34348559 
Місцезнаходження  м.Київ  д/н м.Київ вул.Саксаганського, 

буд.39-а 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 396238 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.03.2008 
Міжміський код та телефон 0443624621 
Факс 0443624691 
Вид діяльності Страховi послуги 
Опис Надає послуги з добровiльного страхування 

цiвiльної вiдповiдальностi перед третiми 
особами. 

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

ТОВ "Правнича фiрма "ЮРIС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19252514 
Місцезнаходження  м.Київ  01025 м.Київ вул.Стрiлецька, 

буд.4-6 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон 0442358648 
Факс 0442358648 
Вид діяльності Юридичнi послуги 
Опис Надає iнформацiйно-консультацiйнi 

послуги правового характеру. 
 

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

ТОВ "Адвокатська компанiя "Арцiнгер та 
партнери" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33691242 
Місцезнаходження  м.Київ  д/н м.Київ вул.Московська, 
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буд.43/11 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон 0443905533 
Факс 0443905533 
Вид діяльності Юридичнi послуги 
Опис Юридичне обслуговування. 

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

ТОВ "Саланс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19373287 
Місцезнаходження  м.Київ  01031 м.Київ вул.Володимирська, 

буд.49-а 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон 0444944774 
Факс д/н 
Вид діяльності Юридичнi послуги 
Опис Юридичне обслуговування. 

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

АК Чулаков П.I. 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2679412430 
Місцезнаходження  Запорізька обл.  д/н м.Запорiжжя 

вул.Урицького, буд.15 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 347263 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державний департамент з питань 
банкрутства 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.10.2007 
Міжміський код та телефон 0679422277 
Факс д/н 
Вид діяльності Арбiтражний керуючий 
Опис Надає послуги лiквiдатора. 

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

ТОВ "Юридична фiрма Саєнко Харенко" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33349698 
Місцезнаходження  м.Київ  01001 м.Київ Музейний провулок, 

буд.10 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон 0444996000 
Факс 0444996250 
Вид діяльності Адвокатська дiяльнiсть 
Опис Юридичне обслуговування. 
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Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи 

ТОВ "Правова корпорацiя "Фаринник i 
партнери" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33621128 
Місцезнаходження  Донецька обл.  д/н м.Донецьк пр.Iллiча, 

буд.82 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 308692 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Виконавчий комiтет Донецької Мiської 
Ради 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.06.2005 
Міжміський код та телефон д/н 
Факс д/н 
Вид діяльності Правова допомога 
Опис Надає Банку юридичнi послуги 

(абонентське обслуговування). 
 

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

СПД Панов Андрiй Борисович 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2771918314 
Місцезнаходження  Одеська обл. Комiнтернiвський р-н р-н д/н 

смт.Комiнтернiвське вул.Пiонерська, буд.17 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 158404 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державний департамент з питань 
банкрутства 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.11.2006 
Міжміський код та телефон 0982411147 
Факс д/н 
Вид діяльності Дiяльнiсть арбiтражних керуючих 
Опис Виконує функцiї арбiтражного керуючого в 

справi про банкрутство боржникiв ПП 
"Крiстiна", ПСП "Новоукраїнське", ПП 
"Аквал Трейд Компанi Со" та iншi. 

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

ПП Галко О.М. 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2875218351 
Місцезнаходження  Хмельницька обл. д/н р-н д/н с.Розсоша 

вул.Чапаєва, буд.1 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності ВОЗ № 567214 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Хмельницька районна державна 
адмiнiстрацiя Хмельницької областi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.12.2009 
Міжміський код та телефон д/н 
Факс д/н 
Вид діяльності Iнша юридична дiяльнiсть 
Опис Юридичнi консультацiї стосовно ведення 

судових справ. 
 

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

ТОВ "Юридична група "Легат" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35683156 
Місцезнаходження  Донецька обл.  д/н м.Донецьк пр-т Миру, 

буд.8, оф.304 
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Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон 0442792316 
Факс д/н 
Вид діяльності Юридична дiяльнiсть 
Опис Юридичнi послуги. 

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

Адвокатське об'єднання "Арцiгнер". Бiзнес 
центр "Євразiя" 

Організаційно-правова форма Об'єднання підприємств (юридичних осіб) 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36958968 
Місцезнаходження  м.Київ  01032 м.Київ вул.Жулянська, 

буд.75 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон 0443905533 
Факс д/н 
Вид діяльності Юридичнi послуги 
Опис Юридичнi послуги. 

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

ТОВ "Шонхерр Україна" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34002758 
Місцезнаходження  м.Київ  01004 м.Київ вул.Шота Руставелi, 

буд.44 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон 0442201046 
Факс д/н 
Вид діяльності Юридична дiяльнiсть 
Опис Юридичне обслуговування . 
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11. Відомості про цінні папери емітента 
 

11.1. Інформація про випуски акцій 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстраці

ю 
випуску 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номін
альна 
вартіс

ть 
(грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутно

му 
капіталі 

(у 
відсотка

х) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.06.2010 363/1/10 Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

UA4000069603 Акції Іменні 
прості 

Бездокументар
на Іменні 

0,100 29977749080 2 997 774 908,000 99,83 

Опис 

В 2010 роцi простi iменнi акцiї переведенi iз документарної форми iснування в бездокументарну. Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї 
включенi до першого рiвня лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" та до Котирувального списку першого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Українська 
бiржа". 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. 

08.06.2010 364/1/10 Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

UA4000069611 Акції Іменні 
привілейовані 

Бездокументар
на Іменні 

0,100 50000000 5 000 000,000 0,17 

Опис 
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. Торгiвля акцiями здiйснюється на 
внутрiшньому ринку. В 2010 роцi привiлейованi  iменнi акцiї переведенi з документарної форми iснування в бездокументарну. 
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11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 
 
11.2.1. Процентні облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтв

а про 
реєстра

цію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Номінальн
а вартість 

(грн.) 

Кількість у 
випуску 
(штук) 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Процентна 
ставка за 

облігаціями 
(у відсотках) 

Термін 
виплати 

процентів 

Сума 
виплачених 
процентів 
за звітний 

період 
(грн.) 

Дата 
погашенн

я 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
19.12.2006 799/2/06 Державна 

комiсiя з цiнних 
паперiв та 

фондового ринку 

1 000,000 250000 Бездокумен
тарна 
Іменні 

250 000 000,000 18 Раз на рiк 117 360,00 22.01.2012 

Опис 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". 

29.10.2007 824/2/07 Державна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

1 000,000 400000 Бездокумен
тарна 
Іменні 

400 000 000,000 16 Раз на рiк 0,00 11.11.2012 

Опис 
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". Виплата процентiв не проводилась - цiннi папери повнiстю викупленi  Банком. 

29.10.2007 823/2/07 Державна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

1 000,000 100000 Бездокумен
тарна 
Іменні 

100 000 000,000 11 Раз на рiк 1 100 000,00 11.11.2012 

Опис 
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". 

12.05.2008 437/2/08 Державна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

1 000,000 426188 Бездокумен
тарна 
Іменні 

426 188 000,000 20 Раз на рiк 0,00 02.06.2013 

Опис 
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". Виплата процентiв не проводилась - цiннi папери повнiстю викупленi  Банком. 
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів 
(штук) 

50000 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

50000 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
  -  0 
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів 
(штук) 

12204 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

12204 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
  -  0 
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у 
звітному періоді 

269 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

269 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
  -  0 

 
12. Опис бізнесу 

 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
В звiтному 2010 роцi злиття, подiлу, видiлення, приєднання, перетворення Банку не 
вiдбувалось. 
 
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 
Загальна мережа АТ "Райффайзен Банк Аваль" на кiнець 2010 року складалась з : 
-26 балансових установ; 
-930 дiючих вiддiлень, розташованих у великих мiстах, обласних та районних центрах, мiстах 
обласного пiдпорядкування у всiх регiонах України, з яких  
повнофункцiональних  вiддiлень - 815, комiсiйних  - 109,  VIP центрiв - 6. 
Переважна бiльшiсть вiддiлень є повнофункцiональними , якi надають повний перелiк 
стандартних банкiвських послуг приватним, корпоративним клiєнтам, малому та середньому 
бiзнесу  на найвищому рiвнi. На протязi 2010 року Банк продовжував здiйснювати розпочату 
в 2009 роцi оптимiзацiю мережi та розпочато проект "Реструктуризацiя", метою якого є: 
- провадження принципiв централiзованого ефективного управлiння мережею вiддiлень 
Банку; 
- регламентацiя процесу визначення типiв вiддiлень та функцiональних модулiв вiддiлень; 
- приведення мережi вiддiлень до нових стандартiв для забезпечення оптимальної органiзацiї 
роботи та максимальної ефективностi дiяльностi вiддiлень. 
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Iнформацiя про структурнi пiдроздiли Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен 
Банк Аваль" станом на 01 сiчня 2011 року: 
 
№ п/п     Назва дирекцiї                                       Юридична адреса 
 
     1. Центральний офiс                                    01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9 
     2. Київська регiональна дирекцiя               01030, м.Київ, вул.Пирогова, 7-7Б. 
     3. Вiнницька обласна дирекцiя                 21001, м.Вiнниця, вул.50-рiччя Перемоги, 35 
     4. Волинська обласна дирекцiя                 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 
                                                                            Слiпого, 8 
     21.Харкiвська обласна дирекцiя                 61166, м.Харкiв, вул.Новгородська, 11. 
     22.Херсонська обласна дирекцiя     73000, м.Херсон, вул.Червонофлотська, 17 
     23.Хмельницька обласна дирекцiя      29000, м.Хмельницький, вул.Грушевського, 54 
     24.Черкаська обласна дирекцiя                18000, м.Черкаси,  вул.Гоголя, 224 
     25.Чернiвецька обласна дирекцiя     58022, м.Чернiвцi, вул.Головна, 143 
     26.Чернiгiвська  обласна дирекцiя      14017, м.Чернiгiв, пр-кт Перемоги, 21   
 
 
 
Дочiрнi компанiї АТ "Райффайзен Банк Аваль": 
 
1. ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль" - частка 60%; мiсцезнаходження: Україна, 04073, м.Київ, 
пр-кт Московський, буд.9, корп.5, офiс 101; пiдприємство займає свiй сегмент ринку та 
розвивається. 
2. ТОВ "КУА "Райффайзен Аваль" - частка 100%; мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. 
Шовковична, буд.42-44; компанiя перебуває на стадiї становлення.  
3. ЗАТ "Нiжинське пиво" - участь 55,5%;  мiсцезнаходження: 16600, Чернiгiвська обл., 
м.Нiжин, вул.Синякiвська, буд.79; пiдприємство знаходиться на стадiї лiквiдацiї. 
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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.  
Основнi принципи облiкової полiтики Банку на 2010 рiк  затвердженi наказом    № 840 вiд 
31.12.2009 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 2010 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. 
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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 2010 рiк  дочiрнiх установ. Учасниками консолiдацiї є : 
 
№ п/п Найменування пiдприємства   % участi    % контролю 
 
1. ТОВ " Райффайзен Лiзiнг Аваль "         60.00         60.00 
2. ТОВ "КУА "Райффайзен Аваль"           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. 
Пiдприємства, в яких частка в капiталi вiдмiнна вiд частки контролю, на дату консолiдацiї 
вiдсутнi. 
Компанiя, в якiй Банк не володiє бiльше нiж половиною голосiв, облiковується в балансi за 
методом участi в капiталi.  
Установи, в яких частка участi Банку в капiталi менше 20% та до яких застосовується метод 
участi в капiталi,  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 2010 
року не змiнювався. 
Iнформацiя про iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї розкривається у Примiтцi 11 до 
звiту "Баланс". 
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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 вiдображаються в 
бухгалтерському облiку вiдповiдно як актив та зобов'язання , якi не пiдлягають взаємозалiку. 
Банк уключає 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. Витрати на операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час 
первiсного визнання таких цiнних паперiв . 
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. 
Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу 
вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, оприбутковуються за собiвартiстю їх 
придбання. 
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.   
Фiнансовi iнструменти 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. 
           
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. Витрати 
на операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання таких 
цiнних паперiв.  
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу всi цiннi папери, що придбанi Банком, 
оцiнюються за їх справедливою вартiстю. Переоцiнка цiнних паперiв в торговому портфелi в 
разi змiни їх справедливої вартостi визнається через прибутки/збитки. 
За справедливу вартiсть цiнного папера в торговому портфелi Банку 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 
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його останнiм бiржовим курсом, що визначений за результатами бiржових торгiв, якi 
вiдбулися протягом останнiх 5 робочих днiв звiтноuj 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. Амортизацiя дисконту (премiї) за 
борговими цiнними паперами в торговому портфелi не здiйснюється. 
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 вартiстю. 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 17.06.2004 р. №280 iз змiнами i 
доповненнями. 
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 18.06.2003 р. № 255. Нарахування процентiв за кредитами здiйснюється у бiльшостi 
випадкiв за  методом "факт-факт",  що передбачено умовами договорiв.  
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", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 
06.07.2000 р. № 279 зi змiнами та доповненнями та "Iнструкцiєю з бухгалтерського облiку 
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кредитних, вкладних (депозитних) операцiй та формування i використання резервiв пiд 
кредитнi ризики в банках України", що затверджена постановою Правлiння Нацiонального 
банку України вiд 27.12.2007 р. № 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 рахунку 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, 6717. 
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  9601, 9611  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 
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 03.10.2005 року  № 358.  
"Цiннi папери у портфелi банку на продаж"  облiковуються за справедливою вартiстю або за 
собiвартiстю з урахуванням часткового списання внаслiдок зменшення корисностi на дату 
балансу (на перше число наступного мiсяця).  
Переоцiнка цiнних паперiв в портфелi на продаж в разi змiни їх справедливої вартостi 
здiйснюється за рахунками капiталу. 
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. 
За борговими цiнними паперами в портфелi банку  на продаж  Банк визнає процентнi доходи, 
у тому числi процентнi доходи у виглядi амортизацiї дисконту (премiї) з використанням 
ефективної ставки вiдсотка. Вiд володiння цiнними паперами з невизначеним доходом Банк 
отримує доходи у виглядi дивiдендiв. 
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.  
На кожну дату балансу цiннi папери в портфелi банку на продаж переглядаються на 
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зменшення корисностi. 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.  
Витрати на формування резервiв пiд зменшення корисностi цiнних паперiв у портфелi банку 
до погашення визнаються та вiдображаються в бухгалтерському облiку на кожну дату 
балансу у разi , якщо балансова вартiсть цiнних паперiв перевищує оцiнену суму очiкуваного 
вiдшкодування за ними. 
Iнформацiя про портфель цiнних паперiв на продаж розкривається у Примiтцi 9 до звiту 
"Баланс". 
 
Примiтка 1.8. "Цiннi папери в портфелi банку до погашення". 
Цiннi папери у портфелi до погашення - борговi цiннi папери ,щодо яких є намiр i здатнiсть 
Банку утримувати їх до строку погашення. 
Бухгалтерський облiк цiнних паперiв в портфелi банку до погашення здiйснюється у 
вiдповiдностi з Iнструкцiєю з бухгалтерського облiку операцiй з цiнними паперами, 
затвердженою постановою Правлiння НБУ № 358 вiд 03.10.2005 року.  
Придбанi цiннi папери в портфелi банку до погашення первiсно вiдображаються в 
бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з 
придбання таких цiнних паперiв. В подальшому (на кожну наступну пiсля визнання дату 
балансу) цiннi папери до погашення облiковуються за амортизованою собiвартiстю iз 
застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. 
Банк визнає дохiд та здiйснює амортизацiю дисконту (премiї) за борговими цiнними 
паперами не рiдше одного разу на мiсяць iз застосуванням методу ефективної ставки 
вiдсотка. 
На кожну дату балансу борговi цiннi папери в портфелi банку до погашення пiдлягають 
перегляду на зменшення їх корисностi на основi аналiзу очiкуваних грошових потокiв. 
Зменшення корисностi цiнних паперiв у портфелi банку до погашення вiдображається в 
бухгалтерському облiку шляхом формування резерву на суму перевищення балансової 
вартостi цiнних паперiв над поточною вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, 
дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка (тобто за ефективною ставкою 
вiдсотка, розрахованою пiд час первiсного визнання 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.).  
Iнформацiя щодо цiнних паперiв Банку в портфелi банку до погашення  розкривається в 
Примiтцi 10 до звiту "Баланс". 
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Примiтка 1.9. "Iнвестицiйна нерухомiсть". 
Iнвестицiйна нерухомiсть - нерухомiсть (земля чи будiвля або частина будiвлi, або їх 
поєднання ) утримувана (власником або лiзингоодержувачем за договором про фiнансовий 
лiзинг  (оренду)) з метою отримання лiзингових (орендних) платежiв або збiльшення вартостi 
капiталу чи для досягнення обох цiлей. 
Банк утримує iнвестицiйну нерухомiсть з метою отримання прибутку вiд надання його в 
оренду або вiд  збiльшення його вартостi, а не для використання в адмiнiстративних цiлях та 
в цiлях надання банкiвських послуг. 
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 зi статусу нерухомостi до 
iнвестицiйної 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. 
Iнформацiя про iнвестицiйну нерухомiсть розкривається у Примiтцi 12 до 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 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 
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визначається вартiсть, яка амортизується.  Амортизацiю основних засобiв Банк нараховує iз 
застосуванням прямолiнiйного методу, який дiяв на протязi 2010 року, за яким рiчна сума 
амортизацiї визначається дiленням вартостi,  що амортизується, на строк корисного 
використання об'єкта основних засобiв. Амортизацiя не нараховується, якщо балансова 
вартiсть необоротних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйної вартостi. Нарахування амортизацiї 
основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку корисного 
використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється Банком при визнаннi цього об'єкта 
активом (при зарахуваннi на баланс). Правила нарахування амортизацiї та рiчнi норми 
визначеннi в Облiковiй полiтицi Банку. Малоцiннi 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. 
Строки  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 2010 року метод амортизацiї не змiнювався.  
Перегляд норм та строку корисного використання  Банк здiйснює в разi проведення витрат по 
модернiзацiї, реконструкцiї та полiпшенню основних засобiв, у тому числi, наприкiнцi 
кожного фiнансоваго року. Перегляд норм та строку корисного використання призводить до 
вдосконалення активу, збiльшення строку його корисного використання, покращення його 
первiсних властивостей, тобто збiльшують майбутню економiчну вигоду вiд його 
використання. На протязi 2010 року Банк  здiйснював перегляд строкiв корисного  
використання основних засобiв. Результати такого перегляду затвердженi Наказом №234 вiд 
22.12.2010 р. та протоколом  Комiсiї з переоцiнки основних засобiв.  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 
розкриваються в Примiтцi 31 "Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати" Звiту про 
фiнансовi результати. 
Щорiчно Банк проводить тестування змiн справедливої вартостi будинкiв, споруд, 
передавальних пристроїв, земельних дiлянок. Для визначення необхiдностi проведення 
переоцiнки об'єктiв нерухомостi, якi знаходяться у власностi Банку, оцiнювачами Банку 
проводиться визначення вiдхилення  залишкової вартостi найдорожчих об"єктiв. 
Якщо загальна сума вiдхилень справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв вiд балансової 
вартостi за даними такого тестування складає бiльше 10%. Банк визнає це вiдхилення 
суттєвим, i, якщо воно одночасно вiдповiдає iншим встановленим Банком критерiям 
суттєвостi впливу вищезазначених вiдхiлень на показники фiнансової звiтностi Банку, в 
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такому випадку Банк проводить переоцiнку справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв 
iз залученням незалежних оцiнювачiв. В 2010 роцi в регiонах проведена переоцiнка будiвель 
та споруд  на суму 634 тис.грн., яку здiйснили суб'єкти оцiночної дiяльностi: Добриця С.I. 
(договiр №29/2010 вiд 10.08.2010 р.), ФОП Ачкалов О.М.(договори 10/10-178 вiд 26.07.2010 
р., №10/10-149 вiд 18.06.2010 р.). 
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. Термiн корисного використання для нематерiальних активiв 
визначається вiдповiдно до їх приналежностi до однiєї  з двох груп: 
-1 група - програмне забезпечення для обчислювальної технiки, лiцензiї на використання 
програмного забезпечення - 6 рокiв (норма амортизацiї 17%); 
-2 група - iншi нематерiальнi активи  - 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 2010 року метод амортизацiї не змiнювався. 
Переоцiнку первiсної вартостi та перегляд строкiв корисного  використання  нематерiальних 
активiв на протязi звiтного  року Банк не здiйснював. 
Iнформацiя про нематерiальнi активи Банку розкривається у Примiтцi 14 "Основнi засоби та 
нематерiальнi активи" до звiту "Баланс". 
 
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 за договорами щодо надання  в оперативний лiзинг основних засобiв нараховуються 
щомiсячно вiдповiдно до укладених договорiв та  вiдображаються в рядку 4 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, 
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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. Витрати лiзингоодержувача, що пов'язанi з оформленням договору про 
фiнансовий лiзiнг (оренду),  включаються до вартостi активу пiд час його первiсного 
визнання. 
Витрати лiзiнгоодержувача на полiпшення об'єкта фiнансового лiзiнгу (оренди) 
(модернiзацiя, модифiкацiя, добудовання, дообладнання, реконструкцiя тощо), що 
призводить до майбутнiх економiчних вигод, якi первiсно очiкувались вiд його використання, 
вiдображаються як капiтальнi iнвестицiї, що включаються до вартостi об'єкта фiнансового 
лiзiнгу (оренди). 
Перiодом очiкуваного використання об'єкта фiнансового лiзингу (оренди) є строк корисного 
використання - якщо договором передбачено перехiд права власностi на актив до 
лiзингоодержувача (орендаря), або коротший з двох перiодiв - строк  лiзингу (оренди), або 
строк корисного використання об'єкта фiнансового лiзiнгу(оренди) - якщо переходу права 
власностi на об'єкт фiнансового лiзiнгу (оренди) не передбачено. Метод нарахування 
амортизацiї об'єкта фiнансового лiзингу (оренди) визначається лiзингоодержувачем  
вiдповiдно до 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 р., 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 
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  
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кiнець дня 31.12.2010 р. у Банку не було. 
 
Примiтка 1.15. "Припинена дiяльнiсть". 
Припинення окремих видiв банкiвських операцiй або припинення дiяльностi Банку в 2010 
роцi не вiдбувалось. 
 
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. 
На протязi 2010 року  операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами  Банк не здiйснював. 
 
Примiтка 1.17. "Податок на прибуток". 
У звiтному  роцi Банк  продовжував сплату консолiдованого податку на прибуток вiдповiдно 
до Закону України  "Про оподаткування прибутку пiдприємств", згiдно з яким ставка  
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податку на прибуток в 2010 роцi не змiнювалась i  становила  25% оподатковуваного 
прибутку . 
За 2010 рiк Банк отримав прибуток  в сумi  745  тис. грн. 
В звiтному перiодi Банком визначено вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi 
зобов'язання .Розрахунок вiдстроченого податку на прибуток здiйснювався за звiтний рiк за 
ставкою 25%. 
Витрати по податку на прибуток, що вiдображенi в бухгалтерському облiку  за звiтний перiод 
склали 68380 тис.грн., якi складаються з поточного податку на прибуток в сумi 1159 тис.грн. 
та вiдстроченого податку в сумi 67221 тис.грн.. 
Сум податкових збиткiв i невикористаних податкових пiльг, пов'язаних з невизнанням 
вiдстроченого податкового активу Банк  не має. 
Тимчасових рiзниць, пов'язаних з фiнансовими iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi 
компанiї, щодо яких вiдстроченi податковi зобов'язання не були визнанi, немає. 
Витрат (доходу) з податку на прибуток, пов'язаних з прибутком (збитком) вiд дiяльностi , що 
припинена, немає. 
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  податок на прибуток  розкривається в Примiтцi 32 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). 
За звiтний перiод Загальними Зборами акцiонерiв  рiшень про викуп власних акцiй  не 
приймалось. 
Протягом  2010 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.  
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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,  
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.  
Для амортизацiї дисконту/премiї по фiнансових iнструментах використовується метод 
ефективної ставки вiдсотка . По кредитах/депозитах  виданих/отриманих  в попереднiх 
звiтних перiодах та по яких визначити ефективну ставку вiдсотка не можливо, 
використовується прямолiнiйний метод. 
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 з 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 
розраховуються за певний перiод (в тому числi за 1 день), в такому випадку комiсiї 
пiдлягають нарахуванню. 
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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 
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 10.08.2000 р. №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  
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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 цiнностей 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 (депозитнi сертифiкати, 
облiгацiї, векселi тощо), номiнованi в iноземнiй валютi,  є монетарними, так як такi цiннi 
папери є 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 31.12.2010 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". 
Статтi активiв та зобов'язань облiковуються в розгорнутому виглядi. Протягом звiтного 2010 
року взаємозалiк статей активiв i зобов'язань балансу Банк не здiйснював. 
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Примiтка 1.22. "Звiтнiсть за сегментами". 
Звiтний сегмент - сегмент бiзнесу , який вiдокремлюється для складання звiтностi про 
дiяльнiсть Банку в розрiзi сегментiв i вiдповiдає одному з таких критерiїв: 
- дохiд за сегментом становить не менше нiж 10%  вiд загального доходу Банку (враховуючи 
дохiд, отриманий у межах сегмента та дохiд вiд межсегментних операцiй); 
- фiнансовий результат сегмента (прибуток/збиток) становить не менше нiж 10% бiльшої з 
двох абсолютних величин - загальної суми прибутку  або загальної суми збитку всiх 
сегментiв дiяльностi; 
- активи сегмента становлять не менше нiж 10% вiд загальних активiв Банку; 
- зовнiшнiй дохiд всiх сегментiв становить не менше нiж 75% загального доходу Банку. Якщо 
сукупний дохiд визначених сегментiв менше такого рiвня,  то здiйснюється видiлення 
додаткових сегментiв з метою досягнення зазначеного рiвня доходу (навiть якщо такi 
додатковi сегменти не вiдповiдатимуть вищезазначеним критерiям 10% порогу). 
Для визначення сегментiв бизнесу  Банк використовує фiнансову структуру, в якiй видiленi 
такi сегменти бiзнесу: 
- сегмент бiзнесу " Послуги корпоративним клiєнтам " / Корпоративний бiзнес включає 
продукти, що потребують iндiвiдуального пiдходу  i надаються переважно корпоративним 
клiєнтам; 
- сегмент бiзнесу "Послуги фiзичним особам" / Роздрiбний бiзнес включає стандартнi 
продукти, якi надаються  згiдно затверджених тарифiв Банку i надаються клiєнтам 
роздрiбного бiзнесу; 
- сегмент бiзнесу "Мiжбанкiвськi операцiї, операцiї з цiнними паперами"  / включає продукти, 
якi зорiентованi на операцiї на мiжбанкiвському ринку , операцiї з цiнними паперами. 
Сегмент бiзнесу "Мiжбанкiвськi операцiї, операцiї з цiнними паперами " видiлено в окремий 
сегмент,  так як даний сегмент має важливе значення для Банку в цiлому, й  iнформацiя про 
нього є суттевою. 
До складу нерозподiлених статей входять iншi операцiї. 
Iнформацiя за мiжсегментними операцiями формується на пiдставi даних управлiнського 
облiку.  
Засади цiноутворення за мiжсегментними операцiями та основи для розподiлу доходiв i 
витрат за мiжсегментними операцiями визначенi рядом нормативних документiв Банку. 
Зокрема, мiжсегментний розподiл процентних доходiв регламентують "Внутрiшньобанкiвськi 
правила розрахунку трансфертного процентного результату ", затвердженi рiшенням 
Комiтету з управлiння активами та пасивами Банку вiд 23.03.2007р. №16/1. 
Основою правил є система трансфертного цiноутворення, згiдно якої всi пасиви та активи 
бiзнес-сегментiв викупаються та продаються Казначейством за певними трансфертними 
вiдсотковими ставками. 
Завдяки застосуванню системи трансфертного цiноутворення вiдбувається : 
- визначення внеску активiв i пасивiв у формування процентного прибутку Банку; 
- визначення процентного результату дiяльностi бiзнес-сегментiв. 
Визначення непроцентного результату сегментiв вiдбувається на основi порядку взаємодiї 
мiж сегментами щодо визначення та перерозподiлу непроцентного результату, здiйснюється 
у вiдповiдностi до Порядку розрахунку непроцентного результату в розрiзi 
сегментiв/продуктiв. 
Для формування фiнансової iнформацiї в управлiнськiй звiтностi  за принципом вiдповiдностi  
усi активи, зобов'язання, доходи та витрати розподiляються на групи: 
- активи, зобов'язання, доходи та витрати, якi напряму вiдносяться до певного сегмента 
бiзнесу шляхом класифiкацiї фiнансової iнформацiї за операцiями Банку за вiдповiдними 
параметрами управлiнського облiку; 
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- активи, зобов'язання, доходи та витрати, якi напряму не вiдносяться до певного сегмента 
бiзнесу. Такi активи, зобов'зання, доходи та витрати  в процесi формування управлiнської 
звiтностi за сегментами бiзнесу вiдокремлюються в групу "Iншi операцiї" (нерозподiленi ), якi 
з метою складання управлiнської звiтностi: 
- пiдлягають повному або частковому перерозподiлу на сегменти бiзнесу вiдповiдно до 
визначених баз та розрахованих норм розподiлу; 
- залишаються нерозподiленими оскiльки є загальними для всiх сегментiв бiзнесу та 
вiдносяться до Банку в цiлому. 
Банк здiйснює свою дiяльнiсть в одному географiчному сегментi - Україна. 
 
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 08.09.2009 р. 
Змiни облiкових процедур та схем, що застосовувались Банком протягом 2010 року, 
обумовленi змiнами, якi внесенi уповноваженими державними органами до вiдповiдних 
нормативно-правових документiв, зокрема тих, якi стосуються правил ведення 
бухгалтерського облiку в банках України.  
Фактiв повторного надання зiставленої iнформацiї у фiнансових звiтах (або недоцiльностi її 
переобрахунку) та повторного оприлюднення  фiнансових  звiтiв не було. 
  
Текст аудиторського висновку 
На пiдставi договору №б/н вiд 04.10.2010 року на проведення зовнiшнього аудиту аудит 
фiнансової звiтностi  АТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2010 рiк здiйснювало товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "РСМ АПiК",  iдентифiкацiйний код за 
ЄДРПОУ 21500646, адреса: 03151, м.Київ, вул.Донецька, буд.37/19, Свiдоцтво про внесення 
до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 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. 
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
Акцiонерам та Правлiнню АТ "Райффайзен Банк Аваль" 
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен 
Банк Аваль" (далi - Банк), що додається та включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть 
Банку, баланс станом на 31 грудня 2010 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 цiєї 
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського 
облiку та звiтностi в банкiвських установах України та за такий внутрiшнiй контроль, який 
управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової 
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.  
Вiдповiдальнiсть аудитора 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних 
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також 
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планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова 
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 
щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження 
аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом 
господарювання фiнансової звiтностi, 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 використаних 
облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та 
оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.  
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої 
думки. 
Висловлення думки 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 
фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2010 року, його фiнансовi результати i рух 
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нормативних вимог 
щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в банкiвських установах України. 
Пояснювальний параграф 
Звертаємо увагу на розкриття Банком iнформацiї в примiтцi 8 "Кредити та заборгованiсть 
клiєнтiв" та примiтцi 46 "Основнi оцiнки, припущення i професiйнi судження". Iнформацiя, 
наведена в примiтцi 8 "Кредити та заборгованiсть клiєнтiв" щодо структури та якостi 
кредитного портфеля та суми сформованих резервiв пiд кредитнi ризики свiдчить про 
здiйснення Банком полiтики зменшення кредитного ризику за рахунок нарощування резервiв 
пiд кредитнi ризики, реструктуризацiї кредитiв, роботи iз заставним майном, що здiйснюється 
з дотриманням встановлених принципiв прийнятностi рiзних видiв застави та параметрiв 
оцiнки. 
Як зазначено в примiтцi 46 "Основнi оцiнки, припущення i професiйнi судження", 
керiвництво Банку, виходячи з власного досвiду роботи в умовах фiнансово-економiчної 
кризи, вважає суму сформованих резервiв достатньою для покриття можливих втрат вiд 
кредитних операцiй. Проте, в економiчних умовах, що корелюють з погiршенням якостi 
активiв, крiм iнших заходiв щодо зменшення кредитного ризику, Банк може потребувати 
подальших вiдрахувань до вiдповiдних резервiв. 
Крiм того, на формування резервiв пiд кредитнi ризики впливає визначення справедливої 
вартостi будiвель та споруд (нерухомостi), що отриманi у якостi забезпечення кредитних 
операцiй. З урахуванням того, що станом на 31 грудня 2010 року активний ринок нерухомостi 
вiдсутнiй, а iснуючi стандарти та правила оцiнки майна не мiстять алгоритму визначення 
ринкової вартостi в умовах кризових явищ, то фактично, при визначеннi справедливої 
вартостi заставного майна застосовується оцiночна вартiсть, яка в бiльшiй мiрi спирається на 
професiйну думку фахiвцiв з оцiнки, нiж на ринковi фактори.  
Оцiнка справедливої вартостi нерухомостi вимагає формування суджень та застосування 
припущень щодо порiвнянностi об'єктiв майна та iнших факторiв, тому Банк визнає, що 
розмiр сформованих резервiв пiд кредитнi ризики може зазнати впливу вiд застосування 
оцiночної вартостi заставного майна в умовах iснування кризових явищ або їх наслiдкiв, та 
зазначає, що балансова вартiсть власного нерухомого майна Банка також може зазнати 
впливу вiд застосування оцiночної вартостi для її визначення. 
Iншi питання 
Звертаємо увагу також на наявнiсть значної невизначеностi, результат якої залежить вiд 
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майбутнiх подiй, що не є пiд безпосереднiм контролем Банку, але якi можуть впливати на 
його фiнансову звiтнiсть.  
Зазначена невизначенiсть - це проблема, обумовлена тим, що банкiвська система України 
знаходиться пiд негативним впливом наслiдкiв 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. 
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 
Додаткова iнформацiя згiдно вимог Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 
09.09.2003 р. №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 (iз змiнами), з урахуванням коригуючих проводок за 2010 рiк. В частинi фiнансових 
активiв, врахованих з простроченою заборгованiстю та зменшених на вiдповiдну суму 
резервiв, i фiнансових 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 2010 рiк"). 
Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року невiдповiднiсть мiж фiнансовими активами та 
зобов'язаннями Банку в окремих часових iнтервалах становить: до одного мiсяця - негативна 
в розмiрi 8.8% фiнансових активiв Банку; вiд 1 до 3 мiсяцiв - позитивна в розмiрi 1.6% 
фiнансових активiв Банку; вiд 3 до 12 мiсяцiв - негативна в розмiрi 8.8% фiнансових активiв 
Банку; вiд 12 мiсяцiв до 5 рокiв - позитивна в розмiрi 7.6% фiнансових активiв Банку, понад 5 
рокiв - позитивна в розмiрi 13.6% фiнансових активiв Банку. Сукупний розрив лiквiдностi на 
кiнець дня 31 грудня 2010 року є позитивним в розмiрi 5.2% фiнансових активiв Банку, або 
87.4% 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 дозволяла забезпечувати 
Банку необхiдний рiвень лiквiдностi та платоспроможностi, про що свiдчить дотримання 
Банком встановлених нормативiв. Протягом 2010 року у зв'язку з негативним впливом 
наслiдкiв 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: № 328 вiд 03.06.2009 "Про заходи щодо забезпечення погашення 
кредитiв", №650 вiд 03.11.2009 "Про стимулювання кредитування економiки України", №514 
вiд 26.11.2010 "Про окремi питання дiяльностi банкiв". Протягом року Банк не потребував 
рефiнансування з боку Нацiонального банку України та не допускав порушення строкiв 
виконання власних фiнансових зобов'язань. 
Достатнiсть резервiв та капiталу Банку обумовлена якiстю його активiв.  
Iнформацiя щодо якостi кредитного портфеля Банку розкрита в примiтцi 7 "Кошти в iнших 
банках" (таблиця 7.2 "Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за 2010 рiк"), примiтцi 8 
"Кредити та заборгованiсть клiєнтiв" (таблиця 8.7 "Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2010 
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 
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нашу думку, 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. 
Iнформацiя щодо якостi портфеля цiнних паперiв розкрита в примiтцi 5 "Торговi цiннi 
папери" (таблиця 5.2 "Аналiз кредитної якостi боргових торгових цiнних паперiв за 2010 рiк), 
примiтцi 9 "Цiннi папери у портфелi банку на продаж" (таблицi 9.2 "Аналiз кредитної якостi 
боргових цiнних паперiв у портфелi на продаж за 2010 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 2010 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 99.0% його обсягу, в портфелi на продаж - 92.1%. Депозитнi 
сертифiкати Нацiонального банку України в портфелi на продаж складають 7.6%. Портфель 
до погашення складається з ОВДП. Iнвестицiї Банку в дочiрнi компанiї у цiй фiнансовiй 
звiтностi 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. 
Iнформацiя щодо стану дебiторської заборгованостi розкрита у примiтцi 15 "Iншi фiнансовi 
активи" та примiтцi 16 "Iншi активи". Стан дебiторської заборгованостi визначений Банком 
вiдповiдно до нормативних вимог Нацiонального банку України та внутрiшнiх положень 
Банку, згiдно яких сформована вiдповiдна сума резерву. 
Iнформацiя щодо формування капiталу Банку, фондiв та резервiв (крiм резервiв пiд кредитнi 
ризики та резервiв пiд дебiторську заборгованiсть) розкрита Банком у примiтках 26 
"Статутний капiтал", 27 "Резервнi та iншi фонди банку", 38 "Управлiння капiталом", 39 
"Потенцiйнi зобов'язання Банку". Формування капiталу Банку, фондiв та резервiв 
вiдбувається, в цiлому, у вiдповiдностi з вимогами нормативно-правових актiв Нацiонального 
банку України. Банк дотримується нормативiв капiталу.  
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 за умови сталої ресурсної бази. 
Найбiльш суттєвими ризиками, якi iдентифiкуються Банком, є кредитний ризик за 
операцiями з клiєнтами, ризик лiквiдностi, ринковий та операцiйний ризики. Iнформацiя 
щодо оцiнки ризику банкiвських операцiй розкрита в загальнiй iнформацiї про дiяльнiсть 
Банку, примiтцi 7 "Кошти в iнших банках", примiтцi 8 "Кредити та заборгованiсть клiєнтiв", 
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 2010 рiк", 37.10 "Аналiз фiнансових активiв та 
зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2010 рiк"), а 
також у примiтцi 39 "Потенцiйнi зобов'язання Банку". Слiд зазначити, що протягом 2010 року 
та станом на 31 грудня 2010 року Банк дотримувався умов Угоди №14 вiд 31.12.2009, 
укладеної з Нацiональним банком України, щодо зниження валютного ризику та приведення 
розмiру загальної довгої вiдкритої валютної позицiї у вiдповiднiсть до значень, 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", у строк до 01.01.2013. Iнформацiя стосовно ризику лiквiдностi зазначена 
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вище. 
Бухгалтерський облiк, процедури внутрiшнього аудиту та заходiв контролю Банку, в цiлому, 
адекватнi 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.  
Додаткова iнформацiя згiдно вимог Рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. за №1528  
На нашу думку, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал 
розкрита у фiнансовiй звiтностi Банку вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї 
бухгалтерського облiку та звiтностi в банкiвських установах України. 
Вимоги до вартостi чистих активiв (капiталу) банкiв встановленi Законом України "Про 
банки та банкiвську дiяльнiсть" №2121-III вiд 07.12.2000 як спецiальнi вимоги до капiталу 
банкiв, згiдно яких Нацiональний банк України здiйснює контроль за дотриманням банками 
розмiру, достатностi та адекватностi капiталу шляхом встановлення економiчних нормативiв 
та нормативно-правового забезпечення здiйснюваних банками операцiй. Нормативи капiталу, 
якi включають мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу, норматив адекватностi 
регулятивного капiталу та норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних 
активiв, затвердженi постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.08.2001 
№368 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi". 
Станом на звiтну дату Банк дотримувався встановлених нормативiв капiталу. Як зазначено в 
примiтцi 38 "Управлiння капiталом" станом на 31 грудня 2010 року регулятивний капiтал 
Банку складає 7 897 662 тис. грн. (з урахуванням коригуючих проводок за 2010 рiк) при 
фактично сплаченому зареєстрованому статутному капiталi 3 002 775 тис. грн.  
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 2010 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 2010 року Банк не здiйснював випуску iпотечних облiгацiй, якi повиннi мати 
iпотечне покриття вiдповiдно до Закону України "Про iпотечнi облiгацiї". 
Iнформацiю щодо обсягу чистого прибутку розкрито Банком у Звiтi про фiнансовi результати 
та Звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 
Станом на 31 грудня 2010 року Банк має зобов'язання перед власниками емiтованих ним 
iменних процентних облiгацiй на суму 10 879.2 тис. грн. Зобов'язання з виплати процентiв за 
вказаними цiнними паперами протягом 2010 року виконувались своєчасно та в повному 
обсязi вiдповiдно до проспектiв емiсiї.  
Станом на 31 грудня 2010 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. 
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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 сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в 
загальному об'ємі постачання 
Банк надає своїм корпоративним клiєнтам максимально повний перелiк банкiвських послуг, 
починаючи з рiзних програм та продуктiв фiнансування розвитку бiзнесу, розмiщення 
тимчасово вiльних коштiв, обслуговування корпоративних карток та зарплатних карткових 
проектiв, iнкасацiї i закiнчуючи високотехнологiчними сучасними банкiвськими послугами з 
управлiння грошовими потоками системних пiдприємств. 
Унiкальний багаторiчний досвiд роботи Банку на українському ринку в поєднаннi з 
можливiстю вивчати та впроваджувати кращу мiжнародну практику групи Райффайзен  
зумовили появу та розвиток саме таких послуг, якi вiдповiдають сучасним потребам як 
великих українських компанiй, так i транснацiональних корпорацiй. 
Продуктова лiнiйка корпоративного бiзнесу: 
УПРАВЛIННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ:  
- вiдкриття та ведення поточних рахункiв; 
- система "Клiєнт-Банк" у 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 за рахунками для власної мережi клiєнта; 
- централiзоване управлiння платежами по всiх регiональних та структурних пiдроздiлах 
компанiї;   
- виписки за операцiями в системi SWIFT у форматi МТ940, МТ942; МТ941; 
- об'єднання грошових коштiв (розподiл ресурсiв компанiї по її структурних пiдроздiлах в 
автоматичному режимi); 
- нульове сальдо (консолiдацiя залишкiв коштiв системних клiєнтiв); 
- грошовi перекази, платiжнi документи в нацiональнiй та iноземних валютах; 
- придбання, продаж та обмiн iноземних валют; 
- 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; 
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- факторинг; 
- 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 у проектах надання синдикованих кредитiв; 
- довгострокове фiнансування, гарантоване iноземними експортними кредитними 
агентствами.  
ДЕПОЗИТНI ПРОДУКТИ: 
- депозити з виплатою процентiв у строки погашення;  
- депозити з виплатою процентiв щомiсяця; 
- депозити з можливiстю поповнення; 
- депозити з 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, iншi послуги депозитарiю та зберiгача цiнних паперiв); 
- придбання, продаж, дисконтування та гарантування векселiв.  
ЮРИДИЧНI ТА ФIНАНСОВI КОНСУЛЬТАЦIЇ. ПОШУК IНОЗЕМНИХ ПАРТНЕРIВ ДЛЯ 
ПРИДБАННЯ АБО ПРОДАЖУ IСНУЮЧИХ КОМПАНIЙ ТА ПIДПРИЄМСТВ. 
 
Новими та найбiльш перспективними послугами, якi активно розвиває корпоративний бiзнес 
на ринку є факторинг, торгове фiнансування, лiзинг та комплекс послуг Cash management. 
Райффайзен Банк Аваль залишаєься одним iз банкiв-лiдерiв в сферi торгового фiнансування 
та документарного бiзнесу. Шiсть рокiв поспiль Європейський Банк Реконструкцiї та 
Розвитку вiдзначає Банк у рiзних номiнацiях. Так, в 2010 р. Райффайзен Банк Аваль отримав 
нагороду вiд ЄБРР як найбiльш активний випускаючий банк в Українi в 2009 р. в рамках 
International Trade Facilitation Programme.  
Банк i надалi орiєнтується на задоволення потреб експортерiв та iмпортерiв в якiсних 
банкiвських послугах. Окрiм послуг торгового фiнансування, комплексу Cash management та 
iн., такi компанiї можуть розраховувати на ефективну пiдтримку потреб бiзнеса i з боку 
Казначейства Банку, адже за обсягами операцiй з купiвлi-продажу валюти Райффайзен Банк 
Аваль є одним iз лiдерiв банкiвського ринку України. 
Одним з головних приорiтетiв корпоративного бiзнесу в 2010 р. в сферi продажу став крос-
селiнг продуктiв лiзингової компанiї, роздрiбного бiзнесу (картки, платежi) та продуктiв 
казначейства (ПДВ-облiгацiї). Саме наявнiсть iнституту персонального менеджера дозволяє 
активно пропонувати клiєнту увесь спектр продуктiв та послуг Банку, незалежно вiд бiзнес-
вертикалi, що їх супроводжує. 
 
Основним ринком збуту послуг корпоративного бiзнесу є український ринок корпоративного 
банкiвського обслуговування. Банк гарно представлений та активно веде бiзнес у всiх 
регiонах України. Окрема увага придiляється питанням обслуговування найбiльших 
корпоративних клiєнтiв-резидентiв, обслуговування в Банку глобальних транснацiональних 
корпорацiй, великого бiзнесу з Росiї та iнших країн, де обслуговуються клiєнти групи 
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Райффайзен Iнтернацiональ. 
Користуючись результатами аналiзу потреб рiзних груп клiєнтiв в банкiвських продуктах та 
послугах, а також з врахуванням обсягу рiчного доходу компанiї, в структурi корпоративного 
бiзнесу створенi окремi департаменти i управлiння, якi вiдповiдають за взаємовiдносини з 
рiзними групами клiєнтiв: 
1. Large - великi корпоративнi клiєнти; 
2. Mid Market - регiональнi корпоративнi клiєнти; 
3. Public & Regional Public sector - великi державнi корпорацiї та клiєнти з державною 
власнiстю мiсцевого рiвня; 
4. International - великi мiжнароднi компанiї, якi ведуть свiй бiзнес в Українi. 
В кожнiй областi України присутнi як керiвники корпоративного бiзнесу з великим обсягом 
повноважень, так i клiєнтськi менеджери, що супроводжують питання обслуговування як 
регiональних клiєнтiв, так i пiдроздiлiв великих системних клiєнтiв Банку. 
 
Корпоративний бiзнес - це бiзнес прямого продажу, який здiйснюють клiєнтськi менеджери 
Банку, що розташованi у всiх регiонах України. Продажi корпоративного бiзнесу 
характеризуються значною кiлькiстю iндивiдуальних умов обслуговування та модифiкацiй 
продуктiв та послуг пiд потреби конкретного клiєнта.  
 
"Райффайзен Банк Аваль" - це сучасний та високотехнологiчний банк, тому питанням 
оновлення та вдосконалення iнформацiйних технологiї, що використовуються пiд час 
обслуговування клiєнтiв, придiляється виключна увага. Так 2010 рiк став для корпоративного 
бiзнесу Банку роком iнвестицiй в iнновацiї та процеси обслуговування клiєнтiв. Зокрема, 
повнiстю оновлена операцiйна система, що використовується для обробки операцiй 
корпоративних клiєнтiв. Окрема увага придiляється питанням початкового та поточного 
навчання персоналу, адже в корпоративному бiзнесi особливого значення набуває розвиток 
iнституту персонального менеджера, що має комплексно супроводжувати обслуговування 
клiєнта в Банку. Продуктовий ряд корпоративного бiзнесу побудовано з врахуванням як 
української специфiки, так i потреб мiжнародних компанiй. "Райффайзен Банк Аваль" має 
власну службу iнкасацiї, активно адаптує для корпоративних клiєнтiв такi послуги 
роздрiбного бiзнесу як зарплатнi проекти, корпоративнi картки та iншi, в яких Банк завжди 
утримував першiсть на ринку, чому сприяє розвинена мережа вiддiлень та банкоматiв. В той 
же час ми розвиваємо та вдосконалюємо новiтнi складнi банкiвськi продукти. Серед них 
повний спектр послуг з управлiння фiнансовими потоками корпоративних клiєнтiв, 
факторинг, лiзинг, документарнi послуги, рiзнi схеми фiнансування єкспортно-iмпортних 
контрактiв тощо. 
 
2010 рiк вiдзначився для Бiзнес лiнiї малого бiзнесу змiнами прiоритетiв розвитку, що були 
спрямованi на вдосконалення iснуючих та розробку принципово iнновацiйних продуктiв для 
клiєнтiв, особливо у галузi АПК: 
- Розроблено новий  кредитний продукт для iнвестицiйного фiнансування будiвництва 
елеваторних комплексiв для клiєнтiв АПК термiном до 7 рокiв.  Користування таким 
банкiвським фiнансуванням дозволяє сiльськогосподарським пiдприємствам досягти 
бiльшого економiчного ефекту вiд використання власних потужностей для зберiгання зерна,  
значно покращити якiсть збереженого врожаю, зменшити виробничi видатки та збiльшити 
вартiсть реалiзацiї врожаю власного виробництва та прибуток. 
- Райффайзен Банк Аваль першим серед українських банкiв спiльно iз Мiжнародною 
фiнансовою корпорацiєю (IFC, група Свiтового банку) та Страховими компанiями - 
партнерами Банку успiшно створили та реалiзували пiлотний проект з продажу страхового 



 76 

продукту для Агровиробникiв  - "Страхування посiвiв та майбутнього врожаю озимої 
пшеницi на весь перiод вирощування", що є iнновацiйним на ринку страхових продуктiв 
України.  Даний страховий продукт допоможе стабiлiзувати доходи агропiдприємств, 
застрахуватися вiд можливих  втрат майбутнього врожаю з причин ризикiв погодних умов та 
хвороб рослин, адже забезпечує комплексний захист при страхуваннi посiвiв озимою та 
гарантує ефективний процес врегулювання збиткiв з боку Страхової кампанiї та швидкої 
виплати страхового вiдшкодування агровиробниковi. Продукт базується на зiбраному IFC 
найкращому мiжнародному досвiдi та  має на метi сприяти розвитковi в Українi страхування 
сiльськогосподарських ризикiв iз урахуванням потреб аграрiїв. 
- Була запроваджена програма середньострокового фiнансування оборотних потреб 
агропiдприємств - "Агро Вiдновлювальна кредитна лiнiя строком до 18 мiсяцiв", яка дозволяє 
оптимiзувати режим використання кредитних коштiв на поточнi потреби виробничого циклу 
АПК та зменшити кредитне навантаження для росту прибутковостi бiзнесу. 
- В Банку постiйно розширюється практика iнвестицiйного кредитування АПК в рамках 
партнерських програм iнвестицiйного кредитування на придбання нової сучасної 
сiльськогосподарської технiки, обладнання, кредити на придбання засобiв захисту рослин, 
добрива, посiвного матерiалу по льготним процентним ставкам в рамках партнерських 
банкiвських програм, оформлених Банком з найбiльшими провiдними дистриб'юторами даної 
продукцiї  на ринку України. Наша партнерська мережа постачальникiв технiки та оборотних 
засобiв об'єднує всi передовi бренди, технологiї i сервiсне обслуговування клiєнтiв АПК iз 
покриттям по всiй Українi.  
Комплекс послуг 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 бiльш 
вигiдною цiною. Вiдкриваючи поточний бiзнес рахунок, клiєнти малого бiзнесу можуть 
обрати один iз 5 тарифних пакетiв, якi є оптимальними на будь-якому етапi розвитку бiзнесу.   
- Депозитнi програми: 
Депозитна лiнiя - вклад надає можливiсть частково знiмати кошти в межах встановленого 
лiмiту без розiрвання договору, зi збереженням вiдсоткової ставки.  
МСБ лiдер - клiєнти, що обрали даний вклад, можуть самостiйно визначити для себе схему 
отримання вiдсоткiв - щомiсяця або в кiнцi термiну дiї вкладу. 
МСБ Партнер - цей вклад допоможе використовувати депозит в якостi забезпечення 
зобов'язання за кредитними операцiями.  
МСБ Капiтал - вклад передбачає  капiталiзацiя вiдсоткiв - щомiсяця  вiдсотки додаються до 
суми депозиту, збiльшуючи суму депозиту та прибуток вiд нього.  
- Активнi операцiї: 
- iIнвестицiйне кредитування; 
- фiнансування поповнення оборотних коштiв;  
- кредитна лiнiя, Овердрафт; 
- факторинг. 
- Документарнi операцiї:  
- безвiдкличний покритий акредитив у гривнi;  
- тендерна гарантiя;  
- гарантiя платежу; 
- гарантiя виконання.  
- Фiнансування агробiзнесу: 
- поповнення обiгових коштiв у формi вiдновлювальної або не вiдновлювальної кредитної 
лiнiї; 
- iнвестицiйне кредитування; 



 77 

- невiдновлювальна кредитна лiнiя для фiнансування будiвництва Елеваторних комплексiв. 
 
В 2010 р. кiлькiсть  активних клiєнтiв малого бiзнесу у Райффайзен Банк Аваль зросла на 12% 
- iз 16 409 до 18 415. Висока якiсть обслуговування та надiйнiсть Банку, а  також орiєнтацiя 
на довгостроковi вiдносини забезпечили постiйне  зростання кiлькостi  представникiв малого 
бiзнесу, що обирають саме  Райффайзен Банк Аваль  в якостi фiнансового партнера.  
В портфелi клiєнтiв малого бiзнесу понад 18% складають представники агропромислового 
комплексу. Райффайзен Банк Аваль завжди активно пiдтримував даний сегмент, їх 
обслуговування  продовжує бути одним iз прiоритетiв  для бiзнес лiнiї малого бiзнесу.  Разом 
iз аграрiями Банк подолав не одну кризу, змiцнюючи партнерськi вiдносини та зростаючи 
разом зi своїми клiєнтами.  Саме тому Банк придiляє значну увагу  фiнансуванню 
iнвестицiйних потреб саме агробiзнесу. 
 
Бiзнес лiнiя малого бiзнесу використовує рiзноманiтнi методи для залучення нових та 
утриманнi iснуючих клiєнтiв. При спiвпрацi  iз клiєнтами переважає iндивiдуальна робота iз 
кожним клiєнтом, адже в кожного клiєнта iндивiдуальнi специфiчнi потреби.  
В Райффайжен Банк Аваль iснує спецiальний iнформацiйний центр по обслуговуванню 
клiєнтiв малого бiзнесу, де кожен клiєнт може отримати iнформацiю про повний комплекс 
обслуговування в Банку.  Також, отримати консультацiю та скористатися банкiвськими 
послугами можна в бiльш нiж 900 вiддiленнях Райффайзен Банк Аваль по всiй Українi.  
 
В обслуговуваннi фiзичних осiб Райффайзен Банк Аваль у 2010 роцi був нацiлений на 
вдосконалення послуг i продуктових пропозицiй. 
Райффайзен Банк Аваль залишається одним iз лiдерiв за обсягом залучених коштiв фiзичних 
осiб серед усiх банкiв країни: його ринкова частка за цим показником на кiнець звiтного року 
становила 6,2%. Протягом року було повнiстю оновлено продуктову лiнiйку вкладiв та 
запропоновано новi види депозитних рахункiв, якi вiдповiдають потребам споживачiв та 
пропонують вкладникам гнучкiшi умови користування своїми коштами, розмiщеними у 
Банку. 
Клiєнти Банку можуть розмiстити свої заощадження на рахунках до запитання та на  
депозитних рахунках. Останнi мають низку додаткових переваг для вкладника: 
- виплату вiдсоткiв наприкiнцi термiну чи щомiсяця або капiталiзацiю вiдсоткiв; 
- можливiсть поповнення (у т.ч. через банкiвськi термiнали самообслуговування);  
- можливiсть поповнення або часткового зняття коштiв протягом "пiльгового перiоду" (7 днiв 
пiсля пролонгацiї вкладу) без розiрвання договору. 
Вкладники Райффайзен Банку Аваль можуть дiзнатися про стан свого  рахунку через 
iнформацiйний центр за допомогою картки iдентифiкацiї клiєнта.  
Депозитний вклад можна розмiстити термiном на 3, 6 i 12 мiсяцiв. Ставки за депозитними 
договорами не змiнюються протягом усього термiну їхньої дiї. Привабливi умови депозитних 
продуктiв для приватних клiєнтiв Райффайзен Банк Аваль сприяли тому, що вчетверте 
поспiль цi продукти було визнано кращими в Українi у рамках Мiжнародного фестивалю-
конкурсу "Вибiр року-2010". 
Пiсля призупинення на два роки кредитування роздрiбних клiєнтiв, викликаного загальною 
ситуацiєю на ринку, в 2010 роцi в якостi прiоритетної програми у Банку було запроваджено 
кредитування iснуючих клiєнтiв та надання кредитiв без забезпечення (кредитнi картки та 
кредити готiвкою). Так, у третьому кварталi було успiшно розгорнуто програму споживчого 
кредитування "Кредит готiвкою для найкращих клiєнтiв банку", в рамках якої iснуючим 
клiєнтам iз позитивною кредитною iсторiєю було надiслано листи з iндивiдуальними 
пропозицiями Банку щодо отримання кредиту. За результатами першої кампанiї було видано 
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понад 8 тис. кредитiв на загальну суму майже 110 млн грн. 
Враховуючи позитивнi результати цiєї кампанiї, було ухвалено рiшення щодо проведення 
даної програми на постiйнiй, щоквартальнiй основi. Так, до кiнця року було розпочато ще 
одну кампанiю, в рамках якої бiльш нiж 24 тис. клiєнтiв отримали передноворiчнi листи з 
iндивiдуальною пропозицiєю вiд Банку. На кiнець року загальний обсяг виданих кредитiв 
фiзичним особам у рамках дiючої програми склав майже 11 тис. на суму понад 139 млн.грн. 
Уперше у звiтному роцi було впроваджено регулярну сегментацiю клiєнтiв - фiзичних осiб, 
що дало змогу краще розумiти поведiнку споживачiв та, як результат, розробляти такi 
пропозицiї, якi б повнiстю задовольняли потреби клiєнтiв Банку. 
У 2010 роцi у Банку також продовжувалась активна робота з iснуючими кредитами фiзичних 
осiб в рамках другої хвилi реструктуризацiї. Основне завдання полягало у тому, аби 
збiльшити питому вагу iнструментiв, якi мають довгостроковий ефект на платiж клiєнта (до 
кiнця дiї кредитного договору). До таких iнструментiв належать пролонгацiя, змiна схеми 
погашення кредиту на ануїтет та конвертацiя валюти кредиту в гривню. В результатi другої 
хвилi реструктуризацiї переглянуто умови 4,5 тис. кредитiв на суму близько 1,5 млрд.грн. 
Райффайзен Банк Аваль продовжує впроваджувати пакетне обслуговування при продажi 
банкiвських продуктiв та сервiсiв. У 2010 роцi кiлькiсть клiєнтiв Банку, якi скористалися 
перевагами пакетiв послуг та сервiсiв, збiльшилася бiльш нiж удвiчi: число активних пакетiв 
зросло з 401 тис. до 871 тис. протягом року. 
Обслуговуючись на умовах пакетiв, клiєнт за єдиним вигiдним тарифом отримує сучаснi 
банкiвськi послуги та сервiси вiдповiдно до своїх потреб. Крiм того, вдосконалено якiсть 
обслуговування клiєнтiв у рамках пакетiв; розширено спектр включених до них сервiсiв та 
послуг, що надаються клiєнтам на спецiальних умовах. 
У рамках спiльного ко-брендингового карткового проекту з мобiльним оператором "МТС 
Україна" у 2010 роцi в Банку було вперше досягнуто рiвня 100 тис. активних карт, i їхня 
кiлькiсть продовжує зростати. 
Банк також продовжував розширювати перелiк послуг у центрах самообслуговування (ЦСО). 
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, не звертаючись до працiвникiв вiддiлень, зокрема: 
поповнювати депозит, здiйснювати погашення кредитiв, сплачувати рахунки, здiйснювати 
перекази мiж картками, вносити готiвку на рахунок тощо. 
У минулому роцi було розширено функцiональнiсть послуги "Вiльний платiж", що надає 
клiєнтам можливiсть здiйснювати платежi на користь будь-якої юридичної особи (у тому 
числi бюджетнi платежi), поповнювати депозитний або поточний рахунок у будь-якому банку 
України через ЦСО без черг та в зручний для клiєнтiв час. За 2010 рiк у мережi 
самообслуговування Банку було здiйснено бiльш нiж 135 тис. таких платежiв. 
Райффайзен Банк Аваль є одним iз визнаних лiдерiв ринку за обсягами продажiв банкiвських 
металiв. Банк пропонує клiєнтам широкий асортимент iнвестицiйних монет виробництва 
провiдних монетних дворiв свiту, бiльшiсть iз яких розповсюджується Банком на правах 
ексклюзивного дистриб'ютора. 
Велику увагу роздрiбний бiзнес придiляє розвитковi послуг грошових переказiв. Протягом 
2010 року клiєнтами Банку було здiйснено понад 1 млн. термiнових переказiв. У звiтному 
роцi було впроваджено виплату переказiв через систему "Быстрая почта" в росiйських 
рублях, здiйснення грошових переказiв за системою Western Union без заповнення клiєнтом 
паперових бланкiв. Крiм цього, Райффайзен Банк Аваль продовжував розширювати мережу 
банкiв-партнерiв у сферi здiйснення грошових переказiв через платiжнi системи "Аваль-
Експрес" та Western Union. 
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Перелiк послуг для приватних клiєнтiв. 
 
ДЕПОЗИТНI ПРОДУКТИ: 
- депозити з виплатою вiдсоткiв у кiнцi строку; 
- депозити зi щомiсячною виплатою вiдсоткiв; 
- депозити з можливiстю поповнення вкладу, капiталiзацiєю та складною процентною 
ставкою; 
- депозити з можливiстю повного та часткового дострокового зняття коштiв; 
- депозити 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: 
- картковi рахунки на умовах пакету "Оптимальний" для приватних та зарплатних клiєнтiв; 
- пакет послуг для приватних клiєнтiв, картковi рахунки яких вiдкрито у доларах США або 
євро; 
- картковi рахунки на умовах пакету "Оптимальний Легкий" для зарплатних клiєнтiв; 
- кредитнi картки (тарифнi пакети "Вигiдний", "Стандартний", "Премiум"); 
- кредитнi картки пiд заставу майнових прав на вклад позичальника; 
- "Мобiльний бонус МТС" - спiльна програма Банку та компанiї "МТС-Україна". 
ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТIЖНИХ КАРТОК ЧЕРЕЗ БАНКОМАТИ: 
- видача готiвки; 
- поповнення рахунку; 
- перегляд залишку коштiв на рахунку та мiнi-виписка; 
- грошовi перекази "АТМ-Експрес" (переказ коштiв iз однiєї картки на iншу); 
- платежi;  
- пiдключення до послуги "М-банкiнг". 
ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТIЖНИХ КАРТОК ЧЕРЕЗ ТЕРМIНАЛИ 
САМООБСЛУГОВУВАННЯ: 
- перегляд залишку коштiв на рахунку та мiнi-виписка;  
- грошовi перекази "АТМ-Експрес" (переказ коштiв iз однiєї картки на iншу); 
- погашення кредитiв; 
- поповнення депозитiв; 
- платежi компанiям; 
- пiдключення до послуги автоматичної оплати рахункiв. 
ДОДАТКОВI ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТIЖНИХ КАРТОК:  
- "Мобiльний банкiнг"; 
- 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; 
- автоматична сплата рахункiв та регулярнi платежi ("Директ-Дебiт"); 
- послуги платiжного порталу на сайтi Банку (iнтернет-платежi за комунальнi послуги, 
мобiльнi платежi, купiвля електронних ваучерiв тощо). 
ГРОШОВI ПЕРЕКАЗИ: 
- грошовi перекази через систему Western Union (у межах України та за кордон); 
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- грошовi перекази мiж фiзичними особами в межах України за допомогою системи "Аваль-
Експрес"; 
- 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"); 
- переказ коштiв через касу Банку на рахунок будь-якого одержувача. 
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 вiд визнаних виробникiв; 
- вiдповiдальне зберiгання зливкiв та монет. 
ОРЕНДА IНДИВIДУАЛЬНИХ ДЕПОЗИТНИХ СЕЙФIВ 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 забезпечення мiнiмiзацiї 
ризикiв та 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 Групи RBI.  
Банк пiдпадає пiд вплив фiнансових ризикiв (кредитний, валютний, цiновий, лiквiдностi) та 
нефiнансових ризикiв (юридичний, операцiйний на iншi). 
 
Кредитний ризик. 
Кредитний ризик - це ризик понесення Банком збитку в результатi невиконання договiрних 
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. 
Банк активно використовує заставу для зниження 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 
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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. Даний контроль забезпечує виявлення на раннiх стадiях ознаки того, що у 
позичальника виникли фiнансовi труднощi у погашеннi кредиту, що дозволяє максимiзувати 
вплив коригувальних дiй Банку та знизити можливi збитки.  
Кредитнi ризики, в  свою  чергу, включають в себе: 
- ризик контрагента (ризик дефолту); 
- ризик країни. 
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. 
Ризик дефолту проявляється як вiдсутнiсть платежу або примусова вiдстрочка погоджених у 
контрактi платежiв контрагента. Економiчнi втрати у випадку дефолту залежать вiд декiлькох 
факторiв, а саме: вид продукту, наявнi гарантiї, вартiсть забезпечення i черговостi права 
стягнення заборгованостi за рахунок застави. 
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).  
 
Ринковий ризик. 
Ринковий ризик - це ризик для надходжень та капiталу Банку, що виникає через несприятливi 
коливання ринкових чинникiв (таких як валютнi курси, ринковi процентнi ставки, 
котирування цiнних паперiв тощо). Банк використовує рiзноманiтнi пiдходи для оцiнки 
ринкового ризику iз застосуванням принципiв, методик та моделей, впроваджених в RBI. 
Зокрема це метод аналiзу чутливостi, що застосовується для оцiнки процентного ризику у 
портфелях Банку, монiторинг вiдкритих позицiй та метод оцiнки ймовiрних втрат "Value at 
Risk", а також монiторинг накопичених збиткiв за операцiями в Торговому портфелi Банку та 
операцiями з валютою. Банк оцiнює ринковий ризик окремо для торгового та неторгового 
(банкiвського) портфелю. Банк контролює рiвень прийнятного ринкового ризику за 
вiдкритими позицiями встановлюючи вiдповiднi лiмiти. Лiмiти встановлюються за поданням 
Банку та погодженням Комiтету з ринкових ризикiв (MACO) у Raiffeisen Bank International. 
На кожному засiданнi Комiтету з управлiння активами та пасивами Банку (далi - КУАП) 
презентується звiт з поточної позицiї щодо ринкового ризику та його складових, 
використання вiдповiдних лiмiтiв, дослiдження впливу ринкових факторiв. 
Ринковий ризик  в свою чергу включає в себе: вiдсотковий (процентний) ризик; валютний 
ризик; цiновi ризики. 
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Вiдсотковий (процентний) ризик. 
Вiдсотковий ризик виникає внаслiдок можливих несприятливих змiн процентних ставок, 
змiни часової структури процентних ставок та форми кривої дохiдностi, та може впливати на 
майбутнi грошовi потоки, справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв та, як наслiдок, на 
прибутковiсть та капiтал Банку. 
Для оцiнки вiдсоткового ризику в портфелях Банку використовується метод аналiзу 
чутливостi - при цьому проводиться вимiрювання чутливостi до паралельного зсуву кривих 
дохiдностей за валютами на 1 базисний пункт. Подiбний аналiз для торгового портфелю 
Банку та окремо для портфелю цiнних паперiв у портфелi на продаж проводиться на 
щоденнiй основi, для неторгового - щотижня. Також, додатково, Банк оцiнює вплив коливань 
ринкових ставок на процентний дохiд Банку. 
Банк встановив лiмiти на чутливiсть вартостi портфелiв до змiни ставок дохiдностей окремо 
за валютами. Окрiм того, встановлено лiмiт на загальну чутливiсть до коливання процентних 
ставок. 
За активними та пасивними операцiями у гривнi Банк нараховує проценти за фiксованою 
ставкою. За кредитними операцiями з iншими банками, строковими коштами клiєнтiв в 
iноземнiй валютi використовується фiксована ставка. За кредитними операцiями з клiєнтами 
та залученими коштами, в тому числi на умовах субординованого боргу, Банк використовує 
комбiнований пiдхiд при укладаннi угод з використанням як фiксованої, так i плаваючої 
ставки, враховуючи конкретнi умови та можливостi ринку. 
 
Валютний ризик. 
Валютний ризик - це ризик, що виникає внаслiдок можливих несприятливих коливань 
валютних курсiв та цiн на банкiвськi метали, та має потенцiйний вплив на надходження та 
капiтал Банку. Банк щоденно проводить монiторинг та аналiз вiдкритих позицiй за валютами 
та банкiвськими металами. Окрiм цього, для запобiгання надмiрних втрат внаслiдок 
переоцiнки вiдкритої валютної позицiї Банку, на щоденнiй основi проводиться контроль 
накопичених прибуткiв/збиткiв Банку за операцiями з валютою. Також проводиться стрес-
тестування та розраховуються потенцiйнi втрати внаслiдок несприятливих та екстремальних 
коливань валютних курсiв.  Для управлiння вiдкритою валютною позицiєю Банк встановив 
лiмiти на вiдкритi валютнi позицiї як для кожної валюти окремо, так i для загальної вiдкритої 
валютної позицiї. Банком додатково встановлено обмеження на накопиченi прибутки та 
збитки за валютними операцiями та переоцiнкою вiдкритої валютної позицiї. 
 
Iнший цiновий ризик. 
Цiновий ризик  - це ризик потенцiйних втрат вiд несприятливих змiн цiн та котирувань 
облiгацiй, акцiй та iнших прямих чи непрямих iнвестицiй, що входять до торгової позицiї 
Банку. Iнструменти в Торговому портфелi, позицiю в яких Банк не має намiру тримати до 
дати остаточного погашення, а отже має намiр продати в коротко або середньостроковому 
часовому промiжку, є чутливими до цiнового ризику. 
Цей вид ризику має потенцiйний вплив на прибутки/збитки Банку. Для запобiгання цiновому 
ризику Банк на регулярнiй основi вiдслiдковує змiни котирувань боргових цiнних паперiв 
(облiгацiй) в торговому портфелi Банку, та на кожну звiтну дату проводить переоцiнку таких 
iнструментiв до їх ринкової вартостi. Також Банк вiдслiдковує коливання ринкових 
процентних ставок та їх вiдповiднiсть до котирувань цiнних паперiв. 
Додатково на щоденнiй основi Банк проводить розрахунок чутливостi торгової позицiї до 
змiн ринкових котирувань (ставок). Банк встановив прийнятний для себе рiвень чутливостi до 
змiн ринкових котирувань (лiмiт на чутливiсть) та на регулярнiй основi проводить 
монiторинг використання такого лiмiту.  Окрiм цього, Банк встановив  обмеження на 
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накопиченi збитки за торговими операцiями, чим обмежив прийнятний для себе цiновий 
ризик. 
Чутливiсть до змiни ринкових котирувань для Торгового портфеля розраховується як змiна 
приведеної до звiтної дати вартостi портфелю при змiнi процентних ставок на 1 базисний 
пункт (0,01%). 
 
Ризик лiквiдностi. 
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Банк буде неспроможний виконати свої зобов'язання у 
належнi строки у звичайних або непередбачених умовах. Ризик лiквiдностi може виникнути 
через незапланованi змiни або скорочення джерел фiнансування; а також  через нездатнiсть 
розпiзнати або врахувати змiни кон'юнктури ринку, якi впливають на здатнiсть швидко 
лiквiдувати активи з мiнiмальною втратою їх вартостi. 
Для оцiнки ризику лiквiдностi Банк застосовує рiзноманiтнi методи та пiдходи, керуючись 
вимогами Нацiонального банку України та досвiдом групи Raiffeisen Bank International. 
Зокрема, на щоденнiй основi формується звiт про невiдповiднiсть мiж активами та пасивами 
за строками до погашення та дослiджуються вiдповiднi розриви за часовими промiжками. 
Оскiльки такий звiт не вiдображає у повнiй мiрi реальнi надходження та вiдтiк грошових 
потокiв, Банк додатково вiдслiдковує поведiнку продуктiв без заздалегiдь визначеного строку 
погашення (поточнi рахунки клiєнтiв, кореспондентськi рахунки банкiв), а також строкових 
продуктiв, для яких можлива пролонгацiя з метою визначення впливу на лiквiднiсть. Також 
Банк дослiджує рiзноманiтнi стресовi сценарiї, що можуть вплинути на лiквiднiсть, 
видокремлюючи сценарiй фiнансової кризи та репутацiйної кризи Банку. Окрiм цього, Банк 
дослiджує додатковi джерела лiквiдностi, якi можна використовувати в екстренних ситуацiях, 
вiдносячи до таких, в тому числi, облiгацiї внутрiшнього державного боргу України.  
Банк встановив лiмiти на кумулятивнi розриви лiквiдностi окремо для кожного часового 
промiжку. 
Позицiя з лiквiдностi презентується на кожному засiданнi КУАПу. 
Банк дотримується нормативiв лiквiдностi, встановлених Нацiональним банком України. Для 
покращення контролю за нормативами лiквiдностi Банк встановив внутрiшнi нормативи 
лiквiдностi. У разi необхiдностi банк здiйснює стрес-тестування для значень показникiв 
лiквiдностi та дослiджує можливий вплив змiни тих чи iнших внутрiшнiх та зовнiшнiх 
факторiв. 
 
Операцiйний ризик. 
Операцiйний ризик Банку - це iмовiрнiсть виникнення збиткiв Банку внаслiдок 
неадекватностi або збоїв внутрiшнiх процесiв, впливу людського фактору, збоїв i помилок у 
системах, а також впливу зовнiшнiх подiй. До цiєї категорiї належать всi види шахрайств, 
юридичний ризик i не належить стратегiчний та репутацiйний ризик. У разi збоїв в системi 
внутрiшнього контролю операцiйний ризик може призвести до фiнансових збиткiв, мати 
правовi чи регулятивнi наслiдки або спричинити шкоду репутацiї. 
В управлiннi операцiйними ризиками Банк керується "Стандартизованим пiдходом" Basel II, 
який є єдиним загальним пiдходом групи Райффайзен Банк Iнтернацiональ. 
З метою ефективного управлiння операцiйними ризиками в Банку створено Комiтет з 
управлiння операцiйними ризиками (надалi - КУОР). Дiяльнiсть КУОР спрямована на 
формування та контроль за дотриманням принципiв управлiння операцiйними ризиками, 
попередження, протидiю шахрайствам.  
Концепцiя контролю, монiторингу й своєчасного реагування на потенцiйнi ризики є 
ефективним iнструментом управлiння ризиками. Контролi включають в себе ефективний 
розподiл обов'язкiв, прав доступу, процедур авторизацiї, навчання персоналу та процедури 
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оцiнки ризикiв. 
В Банку впроваджена система управлiння iнцидентами операцiйних ризикiв. Банком 
проводиться на щорiчнiй основi експертна оцiнка операцiйних ризикiв, за результатами якої 
приймаються рiшення про здiйснення вiдповiдних заходiв мiнiмiзацiї та попередження 
операцiйних ризикiв. Для покращення контролю, вiдслiдковування, прогнозування, раннього 
попередження настання операцiйної подiї Банк застосовує систему ключових iндикаторiв 
ризику (КРI), встановлює їх пороговi значення, проводить тестування їх чутливостi до 
ризику.  
З метою вiдшкодування можливих втрат внаслiдок реалiзацiї iнцидентiв операцiйного ризику 
Банком укладено договiр добровiльного страхування операцiйних ризикiв (ВВВ страхування) 
та здiйснюється формування резервiв пiд юридичнi ризики. 
Рiвень операцiйних ризикiв знижений завдяки комплексу заходiв, що включає: впровадження 
системи управлiння iнцидентами операцiйних ризикiв; аналiз та монiторинг процесiв, 
продуктiв в частинi управлiння операцiйними ризиками; навчання персоналу та пiдвищення 
обiзнаностi про операцiйнi ризики в цiлому; контроль за дотриманням працiвниками Банку 
нормативних документiв. 
 
Про джерела ресурсiв, їх доступнiсть та динамiку цiн. 
На даному етапi Банк не потребує додаткового залучення ресурсiв в iноземних валютах, 
оскiльки наразi  не здiйснює активного валютного кредитування клiєнтiв. Погашення частини 
залучених ранiше кредитiв вiд iноземних банкiв та мiжнародних фiнансових органiзацiй, 
запланованих на поточний рiк, буде здiйснено за рахунок планових погашень кредитiв 
клiєнтiв Банку в iноземних валютах.  
Джерелами фiнансування помiрного приросту кредитного портфелю в гривнi буде прирiст 
клiєнтської депозитної бази в гривнi та, при необхiдностi та наявностi сприятливих ринкових 
умов, випуск облiгацiй Банку. 
 
Особливостi стану розвитку банкiвської системи; положення Банку на ринку. 
Сукупнi активи банкiвської системи у 2010 роцi зросли на 61,8 млрд. грн. (7,0%) та станом на 
01.01.2011 складають 942,1 млрд. грн. 
2010 рiк був перiодом стабiлiзацiї для українських банкiв пiсля неспокiйних попереднiх двох 
рокiв. Продовження економiчного вiдновлення, повернення довiри до банкiвської системи i 
вiдсутнiсть iнших привабливих варiантiв iнвестицiй повернули вкладникiв до банкiв. 
Зрештою, у серединi 2010 р. обсяг депозитiв фiзичних осiб досяг докризового рiвня (на пiку 
вiдтоку депозитiв на початку 2009 р. банкiвська система втратила майже 25% депозитiв 
населення). Загалом у 2010 р. депозити фiзичних осiб зросли на 28,5%. Депозити населення у 
нацiональнiй валютi зростали швидше, нiж депозити в iноземнiй валютi (зростання на 42% та 
17% вiдповiдно) на тлi очiкувань стабiльностi обмiнного курсу та великої рiзницi мiж 
вiдсотковими ставками (дохiднiсть гривневих депозитiв на 5-6% вища, нiж дохiднiсть 
валютних депозитiв). В результатi частка валютних депозитiв населення знизилась з 53% 
наприкiнцi 2009 р. до 48% наприкiнцi 2010 р. Депозити юридичних осiб у 2010 р. зросли на 
22,5%, що варто вiднести на рахунок пiдвищення прибутковостi корпоративного сектору на 
тлi поступового вiдновлення економiки та розмiщення податкових облiгацiй, що збiльшило 
грошовi надходження компанiй. 
Сукупний кредитний портфель банкiвської системи зрiс лише на 1% у 2010 р. Обсяг 
корпоративних кредитiв збiльшився на 7,9% завдяки зростанню кредитiв в нацiональнiй 
валютi на 13.5%, в той час як кредитний портфель фiзичних осiб скоротився на 13%. 
Протягом року банкам було все ще складно надавати новi позики. З одного боку, причиною 
цього були жорсткi вимоги щодо кредитних ризикiв i високi процентнi ставки. З iншого боку, 
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попит на новi позики залишається низьким через те, що український корпоративний сектор 
уже в значних боргах, особливо пiсля девальвацiї гривнi. Проте, в другiй половинi року 
з'явились деякi ознаки вiдновлення кредитування, оскiльки економiка стабiльно росла, а 
процентнi ставки падали: обсяги корпоративних кредитiв зросли у другiй половинi 2010 року 
на 30 млрд. грн., а велика кiлькiсть банкiв вiдновила споживче кредитування. Суттєве 
нарощення депозитної бази та повiльне зростання обсягу кредитiв спричинили рiзке 
зниження показника спiввiдношення кредитiв та депозитiв. Вiн знизився з 219% наприкiнцi 
2009 р. до 175% наприкiнцi 2010 р., хоча вiн все ще вищий за докризовий рiвень, з огляду на 
суттєве знецiнення гривнi. В ситуацiї зi значним приростом вкладiв i слабким попитом на 
позики з боку приватного сектору українськi банки, наслiдуючи свiтовi тенденцiї, придбали 
велику кiлькiсть державних цiнних паперiв. В результатi, частка цiнних паперiв у загальних 
активах банкiвської системи зросла з 4% до 8% у 2010 роцi, а частка кредитiв зменшилась з 
67% до 59%. 
Темпи нарощування обсягiв основних банкiвських операцiй Банку у 2010 роцi були на рiвнi 
темпiв розвитку вiтчизняної банкiвської системи. Банк залишається одним з лiдерiв ринку на 
загальнодержавному та регiональних рiвнях i посiдає четверте мiсце у  вiтчизняному 
банкiвському рейтингу. Банк зберiг свою лiдируючу позицiю в основних сегментах 
банкiвської дiяльностi. Зокрема, на кiнець 2010 року Банк мав другу позицiю у сегментах 
кредитування фiзичних осiб та залучення коштiв юридичних осiб-резидентiв i третю позицiю 
у сегментi залучення коштiв населення.  
 
Про конкуренцiю в банкiвськiй системi, про особливостi банкiвських продуктiв (послуг) 
Банку. 
У 2010 роцi вiдбувалося поступове вiдновлення банкiвської активностi пiсля кризового 2009 
року. Серед банкiв з iноземними власниками переважала стримана ринкова стратегiя, 
спрямована на подолання наслiдкiв впливу кризи на якiсть кредитних портфелiв банкiв. У 
цей час безумовне лiдерство по зростанню на ринку у всiх сегментах показав Приватбанк. 
Ряд найбiльших банкiв, що належать українським i росiйським фiнансово-промисловим 
групам також вiдновили активне кредитування у сегментi  юридичних осiб.    
Що стосується Райффайзен Банк Аваль, то чистi активи Банку у 2010 роцi збiльшились на 1,1 
млрд. грн.(тут i надалi всi данi наводяться згiдно нацiональних стандартiв бухгалтерського 
облiку), або на  2% i  досягли 55 млрд. грн. Прирiст був досягнутий переважно за рахунок 
збiльшення на 7 млрд грн. (бiльш нiж у 2 рази) портфеля державних цiнних паперiв у 
портфелi Банку, у той час, як кредити клiєнтiв Банку скоротилися на 12,7% або  6 млрд грн. i 
склали на 1 сiчня 2011 року 41 млрд.грн. При цьому,  портфель кредитiв  юридичних осiб 
скоротився на 2,6 млрд грн. (на 10,7%) до 21,8 млрд грн. Кредити фiзичних осiб Банку на 
кiнець року склали 19,2 млрд грн. i скоротилися у 2010 роцi на 3,4 млрд.грн. або 15%. 
Обсяг коштiв клiєнтiв Банку станом на 1 сiчня 2011  року  склав  28,7 млрд грн., що   бiльше 
на 627 млн грн. нiж на кiнець попереднього року. Прирiст ресурсної бази Банку   був 
забезпечений за рахунок приросту коштiв юридичних осiб, обсяг яких зрiс на 18,7% (1,8 млрд 
грн.) до 11,7 млрд грн.  Обсяг коштiв населення Банку станом на початок 2011 року склав 17 
млрд грн. 
Чистий процентний дохiд Банку за 2010 рiк склав 4,2 млрд.грн. (менше на 2% проти 
результату минулого року), чистий комiсiйний дохiд становив 1,15 млрд.грн. (менше на 1% 
нiж у минулому роцi). Фiнансовий результат Банку за пiдсумками 2010 року склав 745 тис. 
грн. 
Сукупний капiтал Банку на 1 сiчня 2011 року становив 6,4 млрд грн., у тому числi статутний 
капiтал - 3 млрд грн. 
Станом на кiнець року на обслуговуваннi у Банку знаходилося бiльш нiж 14 тис. 
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корпоративних клiєнтiв, включаючи бюджетнi установи,  понад 250 тис. клiєнтiв малого та 
середнього бiзнесу та близько 3,6 млн. приватних клiєнтiв. На звiтну дату кiлькiсть вiддiлень 
Банку склала 931, за рiк їх кiлькiсть скоротилася на 22 одиницi. 
Банк залишився унiверсальним банком i одним з лiдерiв вiтчизняного банкiвського ринку у 
наданнi продуктiв та послуг пiдприємствам корпоративного сектору, малого та середнього 
бiзнесу та приватних осiб.  
Продукти та послуги Банку запроваджуються на базi передових мiжнародних  банкiвських 
стандартiв та найсучаснiших IT-технологiй. Клiєнтами Банку є великi пiдприємства 
найважливiших галузей економiки країни, зокрема: в телекомунiкацiйнiй, важкого 
машинобудування, паливно-енергетичного комплексу, металургiї, транспортної галузi, легкої 
та харчової промисловостi тощо. 
 
Перспективнi плани розвитку Банку. 
Мета: 
- забезпечення 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); 
- поступове вiдновлення кредитування;  
- дисциплiна та контроль виконання бюджету витрат; 
- ефективне використання наявних ресурсiв (штатних одиниць , примiщень, банкоматiв). 
Заходи: 
- управлiння активами та пасивами: встановлення цiлей щодо вiдновлення кредитування як 
юридичних, так i фiзичних осiб; 
- управлiння ризиками: централiзований андеррайтинг кредитiв;  
- управлiння  ризиками за позичками у iноземнiй валютi  (проведення програм 
реструктуризацiї), обмеження кредитування в iноземнiй валютi тiльки юридичним особам; 
- 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. 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. 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.  Активний розвиток кредитування в жорстоких умовах конкуренцiї на ринку. 
2. Фокусування на збiльшеннi застави пiд iснуючi та новi кредити. 
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3. Прiоритет реструктуризацiї кредитiв. Попередження виникнення проблемної 
заборгованостi на раннiх стадiях. Тiсна спiвпраця з ризиками для швидкого прийняття 
рiшень.  
4. Постiйний огляд та аудит регiональних кредитних портфелiв. 
5. Висока якiсть портфелю, як один з головних показникiв дiяльностi. 
6. Пiдтримання прибутковостi на прийнятному рiвнi. 
7. Тiсна спiвпраця з Групою Райффайзен Банк Iнтернацiональ.  
8. Пильний монiторинг основних галузей промисловостi. 
9. Постiйне стрес-тестування портфелю. 
10. Перегляд дiючих лiмiтiв для iснуючих надiйних позичальникiв. 
11. Монiторинг за структурою активiв та пасивiв по валютах для вжиття заходiв при  
необхiдностi. 
Роздрiбний бiзнес. 
Стратегiя. 
1. Кредитування: 
- вiдновлення короткострокового та довгострокового кредитування  фiзичних осiб в 
нацiональнiй валютi; 
- фокусування на скороченнi портфелю в iноземнiй валютi. Проведення програм 
реструктуризацiї для покращення якостi портфелю; 
- перегляд та вдосконалення продуктiв в розрiзi цiльових клiєнтських груп. 
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. 
 
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами банкiвських продуктiв (послуг), що займають 
бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання: 1 - Райффайзен  Iнтернацiональ Банк-
Холдiнг АГ. 
 
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 
Основнi об'єкти нерухомого майна, якi були придбанi та проданi протягом 2006-2010 рокiв. 
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). 
 У 2006 роцi. 
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. 
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 У 2007 роцi. 
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. Нєжин за цiною 310 тис. грн. 
У 2008 роцi. 
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 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. 
У 2009 роцi. 
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.  
У 2010 роцi. 
Основнi придбання серед об'єктiв нерухомостi: 
придбання об'єктiв нерухомостi не було. 
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Основна продаж серед об'єктiв нерухомостi: 
продажу об'єктiв нерухомостi не було. 
 
Основнi засоби, що були придбанi за перiод з 01.01.2006 по 31.12.2010рр. (крiм 1 групи): 
Машини та обладнання - 935 315 тис.грн.; 
Транспортнi засоби - 135 802 тис.грн.; 
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 290 008 тис.грн. 
 
Основнi засоби, що вибулi за перiод з 01.01.2006 по 31.12.2010рр. (крiм 1 групи): 
Машини та обладнання - 122 369 тис.грн.; 
Транспортнi засоби - 29 270 тис.грн.; 
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 32 257 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 
Станом на 31.12.2010 року: 
- у власностi АТ "Райффайзен Банк Аваль" знаходилось 637 об'єктiв нерухомого майна (без 
врахування земельних дiлянок) загальною площею 203 951,2 кв.м.; 
- в платному користуваннi - знаходилось 664 об'єкти нерухомого майна  (без врахування 
земельних дiлянок) загальною площею 121 689 кв.м. 
 
До значних правочинiв вiдносяться 3 угоди оренди нерухомого майна, за якими у 2010 роцi 
Банк заплатив 35 млн.грн. 
 
Планом капiтальних iнвестицiй на 2011 рiк по статтi "Полiпшення, будiвництво" заплановано 
12 349 тис. грн.  
Програмою передбачено виконання опорядження фасаду будiвлi майнового комплексу АТ 
"Райффайзен Банк Аваль" по пр. Ушакова, буд.53 в м. Херсонi на суму 11 000,00 тис. грн. 
Даний об'єкт закiнчений реконструкцiєю згiдно плану в кiнцi 2010 р. ДАБI виданий 
Сертифiкат вiдповiдностi за умови перенесення робiт по опорядженню фасаду на 2011 рiк, 
щоб була можливiсть виконати роботи за сприятливих погодних умов. В цiй же будiвлi 
заплановано облаштування додаткових примiщень, вартiсть таких робiт становить 100 тис. 
грн. 
Пiсля виконання умов договору про дольову участь у будiвництвi нежитлового примiщення в 
житловому будинку за адресою: вул. 8 Березня, буд.9-а, смт. Ювiлейне, Днiпропетровська 
обл., Банк отримав примiщення площею 277,4 кв.м. Бюджетом передбаченi кошти в сумi 1 
049 тис. грн. на проведення опоряджувальних робiт в новозбудованому примiщеннi для 
розмiщення там вiддiлення. 
Наряду з цим, з метою забезпечення ключових споживачiв гарантованим електроживленням, 
заплановано проведення реконструкцiї вузла подачi електроенергiї до будiвлi центрального 
офiсу по бульвару Лесi Українки, буд.26 в м. Києвi вартiстю 200 тис. грн.  
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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 Банку 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 Банку 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. 
- 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 2010 року за порушення чинного законодавства Банком сплачено штрафiв на суму 
4356545,02 гривень, якi були накладенi контролюючими органами та iншими органiзацiями, в 
тому числi: 
- Державною податковою органiзацiєю - 4012659,79 грн.; 
- Нацiональним банком України             -     39037,46 грн.; 
- Пенсiйним фондом                                 -       1470,76 грн.; 
- iншими органiзацiями                            -    303377,01 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 юридичних та фiзичних 
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осiб. У зв'язку з цим у Банку не було потреби залучати для поточних потреб кредити 
рефiнансування НБУ. Бiльш того, 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 
Не виконаних договорiв 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) 
- Вiдновлення короткострокового i довгострокового кредитування фiзичних та юридичних 
осiб  на основi нових кредитних полiтик, враховуючи уроки минулих рокiв. 
- Забезпечення необхiдного рiвня депозитної бази - активна робота з iснуючими та новими 
клiєнтами. Фокус на залученнi довгострокових ресурсiв. 
- Забезпечення задовiльної якостi iснуючого кредитного портфелю -  реструктуризацiя 
кредитiв. 
- 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. Впровадження нових проектiв 
вiдбувається згiдно до Положення про управлiння проектами.  
Бюджет на проекти, затверджений на 2010 рiк, складав 634,2 млн. грн. (190,4 млн. грн. ОРЕХ 
i 443,8 млн. грн. САРЕХ). Витрати на проекти в звiтному роцi склали 445,4 млн. грн. (105,7 
млн. грн. ОРЕХ i 339,7 млн. грн. САРЕХ).  
 
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 
Станом на 31.12.2010 року юридичною службою Банку супроводжується 180 судових справ, з 
яких: 
- 106 судовi справи за позовами до Банку з вимогами до Банку на загальну суму 25, 838 млн. 
грн.; 
- 74 судовi справи за позовами, iнiцiйованими Банком, з вимогами на загальну суму 47,693 
млн. грн..  
Результат вирiшення цих судових справ суттєво не вплине на фiнансовий стан та результат 
дiяльностi Банку.  
Корпоративнi спори в провадженнi юридичної служби Банку вiдсутнi. 
 
Cтаном на 01.01.2011 за проблемними кредитами юридичних осiб -  позичальникiв Банку в 
судах всiх iнстанцiй триває розгляд 728 справ з загальною сумою позовних вимог 2,8 млрд. 
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грн., в т.ч.: 
- 486 справ на суму 2,0 млрд. грн. - позови Банку до боржникiв (70% вiд загальної суми 
позовних вимог на 01.01.2011), з яких: 
* стягнення боргу за кредитним договором: 383 справи на суму 1,8 млрд. грн.; 
* звернення стягнення на заставне майно: 43 справи на суму 46 млн. грн.; 
* оскарження дiй органiв ДВС: 10 справ на суму 13 млн. грн.; 
* визнання протиправними дiй владних органiв - 10 справ; 
* визнання недiйсними договорiв вiдчуження заставного майна: 11 справ на суму 14 млн. 
грн.; 
*визнання не чинними свiдоцтв про право власностi - 1 справа; 
* вiдшкодування збиткiв, в т.ч. за цивiльними позовами Банку у кримiнальних справах: 4 
справи на суму 74 млн. грн.; 
* заяви про видачу судового наказу: 24 справи на суму 9 млн. грн. 
- 242 справи на суму 820 млн. грн. - позови боржникiв до Банку (30% вiд загальної суми 
позовних вимог на 01.01.2011), з яких: 
* визнання недiйсними кредитних договорiв: 98 справ на суму 466 млн. грн.; 
* визнання недiйсними договорiв застави: 20 справ на суму 41 млн. грн.; 
* визнання недiйсними договорiв поруки: 39 справ на суму 174 млн. грн.; 
* визнання недiйсними виконавчих написiв нотарiуса: 28 справ на суму 72 млн. грн.; 
* визнання права на заставне майно: 10 справ на суму 3 млн. грн.; 
* виключення майна з акту опису та арешту: 3 справи на суму 6 млн.грн.; 
* визнання неправомiрними дiй державного виконавця: 8 справ на суму 5 млн. грн.; 
* участь Банка в судових розглядах, як третьої особи: 36 справ на суму 54 млн. грн. 
 
За кредитами роздрiбних клiєнтiв:  
- за перiод часу з 01.01.2010  по 01.01.2011 кiлькiсть кредитiв, за якими наявнi судовi справи 
за позовами позичальникiв/майнових поручителiв/ iнших третiх осiб до Банку становить  579 
на суму - 139 787 152 грн.   
- кiлькiсть кредитiв, за якими наявнi судовi справи за позовами Банку до 
позичальникiв/майнових поручителiв/ iнших третiх осiб, станом на 01.01.2011р. становить - 
11 063 на суму -  4 090 654 тис. грн.                                  
 
Станом на 31.12.2010 року пiд контролем  Банку знаходиться 3 судовi справи, пов'язанi з 
дочiрнiми та афiлiйованими пiдприємствами Банку. Серед яких двi справи - по банкрутству 
пiдприємств, в яких Банк має корпоративнi права, та одна - по поверненню заборгованостi за 
договором купiвлi-продажу акцiй афiлiйованої компанiї Банку. 
 
Судовi справи, стороною в яких виступають члени Правлiння,  Спостережної Ради Банку, 
вiдсутнi. 
 
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 
Результати та аналiз господарювання  АТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2008-2010 роки. 
Статутний капiтал Банку разом з урахуванням емiсiйних рiзниць  на 01 сiчня 2011 року 
складає 6 млрд.грн. Протягом 2010 року було зареєстровано додаткову емiсiю у розмiрi 932,5 
млн.грн. 
Фiнансовий результат дiяльностi Банку у 2010 роцi становить 745 тис.грн., за звiтний рiк 
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Банк вийшов на прибуткову дiяльнiсть та перекрив збиток минулого року, який був повнiстю 
спричинений формуванням резервiв пiд кредитнi операцiї. Збитки  Банку 2009 року 
становили 2 млрд. грн. порiвняно з 531,4 млн. грн. прибутку в 2008 роцi. 
Станом на 01.01.2011 Банком сформованi  резерви в обсязi 12,1 млрд.грн по всiх  видах 
активних операцiй. Прирiст резервiв суттєво уповiльнився i у порiвняннi з 2009 роком склав 
26%. В той час як протягом 2009 року прирiст балансових резервiв складав 142%, що було 
обумовлене 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 2008-2010 роках показник ефективностi господарювання (коефiцiєнт 
спiввiдношення витрат та  доходiв) коливався в рамках 2% та за 2010 рiк становив 51%, що 
суттєво нижче докризового рiвня (в 2007 роцi коефiцiєнт спiввiдношення витрат та  доходiв - 
57%). Головними чинниками такої позитивної динамiки  залишається низький темп росту 
витрат, прирiст витрат за 2010 рiк на рiвнi 6% (нижче рiвня iнфляцiї).  
Чистi активи Банку протягом 2008-2010 рокiв зросли на 10,5 млрд.грн та на 01 сiчня 2011 
року становили 55,1 млрд.грн., протягом звiтного 2010 року чистi активи Банку зросли на 1 
млрд.грн (або +2%). Зростання активiв Банку вiдбулось в основному за рахунок зростання 
цiнних паперiв в портфелях на продаж та до погашення. В той же час в 2010 роцi 
продовжується тенденцiя 2009 року щодо скорочення як в портфелi приватних осiб так i в 
портфелi юридичних осiб (-10% за 2010 рiк, та -12% за 2009 рiк), що головним чином 
зумовлене досить обмеженою кредитною активнiстю Банку через наслiдки свiтової  
економiчної кризи.  
Обсяг залучених коштiв клiєнтiв на 01 сiчня 2011 року становив 28,3 млрд.грн. протягом 
2008-2010 рокiв зобов'язання Банку перед приватними та юридичними особами зросли на 5,8 
млрд.грн. (середньорiчний прирiст клiєнтських коштiв за цей перiод 8%). В 2010 роцi,  як i в 
попереднi роки, зберiгалась тенденцiя до росту  залучених коштiв клiєнтiв. Так, загальний 
обсяг залучень коштiв приватних осiб протягом 2008-2010 рокiв зрiс на 1 млрд.грн., та досяг 
17 млрд.грн., прирiст коштiв юридичних осiб за аналогiчний перiод склав 4,7 млрд.грн. та 
досяг 11,2 млрд.грн. 
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) Найменування основних 

засобів на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 2 423 311,000 2 493 366,000 619 385,000 728 253,000 3 042 696,000 3 221 619,000 
  будівлі та споруди 1 560 164,000 1 481 472,000 561 251,000 657 731,000 2 121 415,000 2 139 203,000 
  машини та обладнання 460 599,000 574 248,000 21 201,000 25 266,000 481 800,000 599 514,000 
  транспортні засоби 53 867,000 89 300,000 18 929,000 21 029,000 72 796,000 110 329,000 
  інші 348 681,000 348 346,000 18 004,000 24 227,000 366 685,000 372 573,000 
2. Невиробничого 
призначення: 96 022,000 120 871,000 1 833,000 3 300,000 97 855,000 124 171,000 

  будівлі та споруди 53 761,000 117 616,000 1 833,000 3 297,000 55 594,000 120 913,000 
  машини та обладнання 24 485,000 73,000 0,000 0,000 24 485,000 73,000 
  транспортні засоби 2 828,000 3,000 0,000 0,000 2 828,000 3,000 
  інші 14 948,000 3 179,000 0,000 3,000 14 948,000 3 182,000 
Усього 2 519 333,000 2 614 237,000 621 218,000 731 553,000 3 140 551,000 3 345 790,000 

Опис 

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 - 3 261 052; 
- сума нарахованого зносу - 741 719. 
На кiнець року: 
- первiсна вартiсть основних засобiв - 3 572 629; 
- сума нарахованого зносу - 958 393. 
 
3. Чим зумовленi суттєвi змiни у вартостi основних засобiв. 
Суттєвi змiни у 2010 роцi у вартостi основних засобiв у порiвняннi з 2009 роком зумовленi 
тим, що було виконано ремонти та вдосконалення основних засобiв, що впливають на 
балансову вартiсть об'єктiв. 
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13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 16 593 543,000 X X 
у тому числі:     
Банк 1 21.10.2010 101 589,700 0 28.04.2011 
Банк 2 28.10.2010 52 248,000 0 28.10.2011 
Банк 3 18.08.2010 62 697,600 0 31.05.2011 
Банк 1 05.09.2008 2 388 510,000 0 30.11.2013 
Банк 1 03.02.2006 167 195,700 0 30.05.2011 
Банк 1 03.07.2006 1 086 772,050 0 31.08.2011 
Банк 1 20.09.2006 1 513 902,130 0 31.08.2011 
Банк 1 20.10.2006 158 054,870 0 31.08.2011 
Банк 1 19.01.2007 1 114 638,000 0 31.12.2011 
Банк 1 29.06.2007 183 915,270 0 31.05.2012 
Банк 1 17.12.2007 636 936,000 0 30.09.2012 
Банк 1 25.03.2008 1 910 808,000 0 28.02.2013 
Банк 1 25.03.2008 1 273 872,000 0 28.02.2013 
Банк 1 17.10.2008 1 627 725,330 0 31.12.2014 
Банк 1 31.10.2008 1 061 560,000 0 31.12.2014 
Банк 1 08.01.2008 2 388 510,000 0 28.02.2013 
Банк 1 03.04.2006 390 123,300 0 30.05.2011 
Банк 1 03.07.2006 370 059,830 0 31.08.2011 
Банк 4 30.09.2008 935,630 0 20.05.2011 
Банк 5 05.12.2008 564,220 0 05.06.2012 
Банк 5 05.12.2008 165,290 0 05.06.2011 
Банк 5 05.12.2008 430,450 0 07.11.2011 
Банк 5 05.12.2008 430,450 0 07.11.2011 
Банк 6 08.07.2005 2 377,930 0 15.03.2011 
Банк 7 19.06.2006 99 521,250 0 27.07.2011 
Зобов’язання за цінними паперами X 10 865,000 X X 
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 10 865,000 X X 

Серiя B 22.01.2007 725,000 18 22.01.2012 
Серiя F 12.11.2007 10 140,000 11 11.11.2012 
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0,000 X X 

  0,000 0  
за сертификатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0,000 X X 

  0,000 0  
за векселями (всього) X 0,000 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами)(за 
кожним видом): 

X 0,000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом): X 0,000 X X 

  0,000 X  
Податкові зобов’язання X 302 666,200 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,000 X X 
Інші зобов’язання X 31 753 191,800 X X 
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Усього зобов’язань X 48 660 266,000 X X 

Опис Вiдсоток рiчних за користування коштами (кредити банку) не 
надається. 

 
15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 
Дата 

виникненн
я події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 
26.01.2010 27.01.2010 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій 

біржі 
28.05.2010 31.05.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
13.07.2010 15.07.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
20.08.2010 20.08.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
11.10.2010 12.10.2010 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 
 

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 2008 2 1 
2 2009 2 1 
3 2010 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 
(запишіть) 

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  
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Підняттям рук  X 
Інше 
(запишіть) 

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 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 
про припинення їх повноважень  X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), 
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень  X 

Інше 
(запишіть) 

Затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення простих 
iменних акцiй Банку додаткової 25-ої емiсiї та Звiту про результати 
закритого (приватного) розмiщення. 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 
голосування? (так/ні) ні 
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
  (осіб) 
1 Кількість членів наглядової ради 9 
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 
3 Кількість представників держави 0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків 
акцій 9 

5 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків 
акцій 0 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 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 
(запишіть) 

Спостережною Радою Банку створенi Виконавчий кредитний комiтет та 
Робоча група з питань внутрiшнього аудиту. 
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Інші 
(запишіть) 

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 Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
Інші 
(запишіть) 

Члени Спостережної Ради здiйснюють свою дiяльнiсть на безоплатнiй 
основi.  

 
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 (запишіть) 
- Повиннi володiти повною цивiльною дiєздатнiстю та 
мати бездоганну дiлову репутацiю. 
- Не можуть бути одночасно членами Правлiння  або 
членами Ревiзiйної комiсiї Банку. 

X  

 
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 
внутрішніх документів акціонерного товариства  X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 
строк або не було обрано нового члена X  

Інше 
(запишіть) 

В звiтному роцi Спостережна Рада Банку не переобиралася. 
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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 

збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 

1 Члени правління (директор) ні ні ні 
2 Загальний відділ ні ні ні 

3 Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) ні ні ні 

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 

9 Відділ або управління, яке відповідає за 
роботу з акціонерами ні ні ні 

10 Інше (запишіть) 
Секретарiат Спостережної Ради та 
Правлiння Банку. 

так так так 

 
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? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 
належит

ь до 
компете

нції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету так так ні ні 

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 так ні ні ні 
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ради 
Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій так ні ні ні 

Затвердження аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів так так ні ні 

 
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 Ні 
1 Положення про загальні збори акціонерів  X 
2 Положення про наглядову раду X  
3 Положення про виконавчий орган (правління) X  
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
5 Положення про ревізійну комісію X  
6 Положення про акції акціонерного товариства  X 
7 Положення про порядок розподілу прибутку  X 

8 Інше 
(запишіть) 

- Регламент Загальних Зборiв акцiонерiв АТ "Райффайзен Банк 
Аваль". 
- Положення про порядок здiйснення операцiй з акцiями Банку. 
- Положення про дирекцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль". 
- Положення про порядок створення та використання фондiв Банку. 
- Положення про розкриття iнформацiї акцiонерам Банку. 
- Положення Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен 
Банк Аваль" про вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть. 
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Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

  

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 

базі даних 
ДКЦПФР 
про ринок 

цінних 
паперів 

 Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерн
ого 

товариства 

1 

Фінансова 
звітність, 
результати 
діяльності 

так так так так так 

2 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 
відсотків та більше 
статутного 
капіталу 

ні так ні ні так 

3 

Інформація про 
склад органів 
управління 
товариства 

так так так так так 

4 
Статут та 
внутрішні 
документи 

так ні так так так 

5 

Протоколи 
загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення 

ні ні так так так 

6 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  так 
 
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 
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3 Раз на рік  X 
4 Частіше ніж раз на рік X  

 
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів X  
Наглядова рада X  
Правління або директор  X 
Інше 
(запишіть) 

Немає. 

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

Аудитор не змiнювався. 

 
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 
(запишіть) 

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 
відсотків голосів  X 

Інше 
(запишіть) 

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 

6 Інше (запишіть) 
Немає. X  

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом 
наступних трьох років? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором X 
Так, плануємо розпочати переговори  
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)  так 
 
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 
(запишіть) 

У зв'язку зi змiною форми iснування акцiй Банку та переведення випуску 
iменних акцiй Банку у бездокументарну форму iснування. 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  так 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 28.04.2010; яким органом 
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управління прийнятий: Загальними Зборами акцiонерiв. 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  так; укажіть яким чином 
його оприлюднено: На власнiй веб-сторiнцi Банку у складi протоколу Загальних Зборiв 
акцiонерiв № Зб-47 вiд 28 квiтня 2010 року. 
 
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у 
вашому акціонерному товаристві? 
Основними принципами корпоративного управлiння Банку є:- забезпечення захисту прав та 
законних iнтересiв акцiонерiв Банку;- виважене, сумлiнне та ефективне виконання 
Спостережною Радою Банку та Правлiнням Банку своїх функцiй;- лояльнiсть та 
вiдповiдальнiсть посадових осiб органiв Банку, недопущення конфлiкту iнтересiв;- прозорiсть 
iнформацiйної полiтики Банку;- забезпечення управлiння ризиками та контролю за 
фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;- усвiдомлення соцiальної ролi та 
вiдповiдальностi Банку та його працiвникiв.Банк забезпечує рiвне ставлення до всiх 
акцiонерiв, що означає:- рiвнiсть прав акцiонерiв, що є власниками однакової кiлькостi акцiй 
одного типу, незалежно вiд того, чи є вони резидентами чи нерезидентами України, 
фiзичними або юридичними особами;- заборону встановлювати в рамках одного типу акцiй 
будь-яких переваг щодо розмiру та порядку отримання дивiдендiв рiзними групами 
акцiонерiв;- рiвнiсть прав та можливостей для кожного з акцiонерiв пiд час доступу до 
iнформацiї про дiяльнiсть Банку.АТ "Райффайзен Банк Аваль" своєчасно розкриває 
достовiрну та суттєву iнформацiю, яка стосується його дiяльностi. Iнформацiя, що пiдлягає 
оприлюдненню вiдповiдно до законодавства, також розмiщується на веб-сторiнцi Банку в 
мережi Iнтернет (www.aval.ua).Банк пiдтримує спiлкування з акцiонерами з питань, що 
стосуються реалiзацiї основних прав акцiонерiв. Результатом ефективного управлiння Банком 
є наявнiсть  дiєвої Спостережної Ради  та квалiфiкованого Правлiння, рацiонального i чiткого 
розподiлу повноважень мiж ними, а також належної системи пiдзвiтностi та контролю. 
Прийняття рiшень про укладання правочинiв, стосовно яких у посадових осiб  Банку iснує 
конфлiкт iнтересiв, здiйснюється в порядку, визначеному  нормативними документами Банку. 
Посадовi особи  дiють в iнтересах Банку, дотримуються вимог законодавства України, 
положень Статуту та iнших документiв Банку, несуть вiдповiдальнiсть перед Банком за 
збитки, завданi Банку своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законодавством України.Банк 
проводить щорiчну аудиторську перевiрку публiчної фiнансової звiтностi. З метою 
забезпечення належної якостi та об'єктивностi аудиторська перевiрка проводиться згiдно з 
нацiональними та мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку.З питань 
корпоративного управлiння акцiонери мають право звертатися до Виконавчого секретарiату 
Банку за адресою: буд.9, ул.Лєскова,  м.Київ, Україна, 01011. 
 

Баланс 
за станом на 31.12.2010 року 

(тис.грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 
 Активи    

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 7 599 753 6 490 915 
2 Торгові цінні папери 5 743 380 421 717 

3 
Інші фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах 

6 0 0 
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4 Кошти в інших банках 7 739 635 581 442 
5 Кредити та заборгованість клієнтів 8 31 854 958 39 168 378 
6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 5 509 258 1 069 232 
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 10 4 193 369 1 855 488 
8 Інвестиції в асоційовані компанії 11 54 771 45 023 
9 Інвестиційна нерухомість 12 56 299 53 019 

10 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 
на прибуток  6 299 3 812 

11 Відстрочений податковий актив  704 091 771 313 
12 Гудвіл 13 0 0 
13 Основні засоби та нематеріальні активи 14 3 230 805 2 973 000 
14 Інші фінансові активи 15 179 439 320 291 
15 Інші активи 16 229 485 294 494 

16 Довгострокові активи, призначені для продажу, та 
активи групи вибуття 17 0 0 

17 Усього активів  55 101 542 54 048 125 
 Зобов'язання    

18 Кошти банків 18 16 738 847 16 332 907 
19 Кошти клієнтів 19 28 341 725 27 667 673 
20 Боргові цінні папери, емітовані банком 20 10 865 190 100 
21 Інші залучені кошти 21 105 910 214 387 
22 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток  1 910 703 
23 Відстрочені податкові зобов'язання  302 666 302 877 
24 Резерви за зобов'язаннями 22 62 370 56 832 
25 Інші фінансові зобов'язання 23 625 781 611 456 
26 Інші зобов'язання 24 97 848 983 437 
27 Субординований борг 25 2 372 344 2 374 696 

28 
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими 
активами, призначеними для продажу (чи групами 
вибуття) 

17 0 0 

29 Усього зобов'язань  48 660 266 48 735 068 
 Власний капітал    

30 Статутний капітал 26 6 036 081 5 103 537 
31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -974 795 -1 985 175 
32 Резервні та інші фонди банку 27 1 379 990 2 194 695 

33 Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) 
банку  6 441 276 5 313 057 

34 Частка меншості  0 0 
35 Усього власного капіталу та частка меншості  6 441 276 5 313 057 
36 Усього пасивів  55 101 542 54 048 125 
Примітки: Примiток немає. 
 
 
 
 
 

Керівник             Лавренчук Володимир Миколайович 
 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 
 

Зощук, 0444908837 Головний бухгалтер        Макаренко Людмила Олексiївна 
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 
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Звіт 
про фінансові результати 

за 2010 рік 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 
1 2 3 4 5 
1 Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  4 203 680 4 287 798 

1.1 Процентні доходи 28 7 295 259 7 863 113 
1.2 Процентні витрати 28 -3 091 579 -3 575 315 
2 Комісійні доходи 29 1 337 702 1 356 697 
3 Комісійні витрати 29 -186 805 -192 819 

4 Результат від торгових операцій з цінними паперами 
в торговому портфелі банку  61 469 38 999 

5 Результат від операцій з хеджування 40 0 0 

6 

Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату переоцінки у 
фінансових результатах 

 0 11 575 

7 Результат від торгівлі іноземною валютою  161 236 198 292 

8 
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного 
визнання фінансових активів за процентною ставкою, 
вищою або нижчою, ніж ринкова 

7, 8 0 0 

9 
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного 
визнання фінансових зобов'язань за процентною 
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

18, 19 0 0 

10 Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 
нерухомості  0 326 

11 Результат від переоцінки іноземної валюти  -47 327 -220 751 
12 Резерв під заборгованість за кредитами 7, 8 -2 686 687 -5 448 241 

13 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 9 -3 568 -2 037 

14 Результат від продажу цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 9 39 817 4 269 

15 Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 10 1 589 -5 047 

16 Резерви за зобов'язаннями 22, 38 -7 489 6 364 
17 Інші операційні доходи 30 55 459 43 192 

18 Доходи/(витрати) від дострокового погашення 
заборгованості 18, 19 0 0 

19 Адміністративні та інші операційні витрати 31 -2 828 056 -2 657 746 
20 Дохід від участі в капіталі 11 151 1 481 
21 Прибуток/(збиток) до оподаткування  69 125 -2 641 408 
22 Витрати на податок на прибуток 32 -68 380 622 460 
23 Прибуток/(збиток) після оподаткування  745 -2 018 948 

24 Чистий прибуток/(збиток) від продажу 
довгострокових активів, призначених для продажу 33 0 0 

25 Чистий прибуток/(збиток)  745 -2 018 948 
26 Прибуток/(збиток) консолідованої групи:  0 0 

26.1 Материнського банку  0 0 
26.2 Частки меншості  0 0 
27 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 34 0,00 -0,08 

28 Скоригований чистий прибуток/(збиток)  на одну 
просту акцію 34, 35 0,00 -0,08 

 
Примітки: До звiту додано рядки: 
-  "Резерв пiд заборгованiсть iнших банкiв", його данi:                  за 2010 рiк -  23 255,            за 2009 рiк -  (9 106); 
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-  "Резерви пiд iншi активи (дебiторську заборгованiсть                                   
   за операцiями з iншими фiнiнструментами, iншу дебiторську 
   заборгованiсть, заборгованiсть за iншими нарахованими 
   доходами), його данi:                                                                      за 2010 рiк - (55 301),           за 2009 рiк - (54 654).  
 
 
 
  
 

Керівник         Лавренчук Володимир Миколайович 
 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 
 

Зощук, 0444908737 Головний бухгалтер   Макаренко Людмила Олексiївна 
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 

батькові) 
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Звіт про рух грошових коштів 
(прямий метод) 

за 2010 pік 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітка Звітний рік Попередній рік 
1 2 3 4 5 

 Грошові кошти від операційної діяльності: 
1 Процентні доходи, що отримані  0 0 
2 Процентні витрати, що сплачені  0 0 
3 Комісійні доходи, що отримані  0 0 
4 Комісійні витрати, що сплачені  0 0 

5 Доходи, що отримані за операціями з торговими 
цінними паперами  0 0 

6 Доходи, що отримані за операціями з фінансовими 
похідними інструментами  0 0 

7 Доходи, що отримані за операціями з іноземною 
валютою  0 0 

8 Інші отримані операційні доходи  0 0 
9 Витрати на утримання персоналу  0 0 

10 Сплачені адміністративні та інші операційні витрати  0 0 
11 Сплачений податок на прибуток  0 0 

12 Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 
операційних активів та зобов'язань  0 0 

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 

13 Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними 
паперами  0 0 

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 
активами, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату переоцінки у 
фінансових результатах 

 0 0 

15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших 
банках  0 0 

16 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 
заборгованістю клієнтам  0 0 

17 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 
активами  0 0 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами  0 0 
19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків  0 0 
20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів  0 0 

21 Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними 
паперами, що емітовані банком  0 0 

22 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 
зобов'язаннями  0 0 

23 Чистий (приріст)/зниження за резервами під 
зобов'язання  0 0 

24 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 
діяльності/(використані в операційній діяльності)  0 0 

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 9, 17 0 0 

26 Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку 
на продаж 9, 17 0 0 

27 Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 10 0 0 

28 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку 
до погашення 10 0 0 
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29 Придбання основних засобів 14 0 0 
30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 
31 Дивіденди отримані  0 0 

32 Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 
грошових коштів 44 0 0 

33 Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом 
виплачених грошових коштів 17 0 0 

34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0 
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 
36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 
38 Придбання нематеріальних активів 14 0 0 
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

40 Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної 
діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)  0 0 

 Грошові кошти від фінансової діяльності: 
41 Отримані інші залучені кошти 21 0 0 
42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0 
43 Отримання субординованого боргу 25 0 0 
44 Погашення субординованого боргу 25 0 0 
45 Емісія простих акцій 26 0 0 
46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0 
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0 
48 Викуп власних акцій 26 0 0 
49 Продаж власних акцій 26 0 0 
50 Дивіденди виплачені 26 0 0 
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0 

52 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової 
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)  0 0 

53 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх 
еквіваленти  0 0 

54 Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх 
еквівалентів  0 0 

55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  0 0 
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 0 0 
Примітки: Звiт за даною формою Банком не складається. 
 
 
 
 
 
 

Керівник         Лавренчук Володимир Миколайович 
 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 
 
 

Зощук В.В., 0444908837 Головний бухгалтер   Макаренко Людмила Олексiївна 
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 

батькові) 
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Звіт про рух грошових коштів 
(непрямий метод) 

за 2010 pік 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітка Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 
 Грошові кошти від операційної діяльності: 

1 Чистий прибуток/(збиток) за рік  745 -2 018 948 

 Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від 
операцій: 

2 Амортизація  326 306 283 816 
3 Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами  2 769 059 5 512 366 
4 Нараховані доходи  -1 279 990 -1 296 525 
5 Нараховані витрати  -46 856 -187 070 
6 Торговельний результат  222 705 -237 291 
7 Нарахований та відстрочений податок  65 941 649 213 
8 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій  0 0 
9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії  151 0 

10 Амортизація дисконту і премії фінансових 
інструментів  -840 152 333 194 

11 Інший рух коштів, що не є грошовим  4 184 043 4 129 517 

12 Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 
операційних активів та зобов'язань  5 401 952 7 168 272 

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 

13 Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними 
паперами  -225 697 -293 046 

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 
активами, що відображаються за справедливою 
вартістю з визнанням переоцінки через 
прибутки/збитки 

 0 0 

15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших 
банках  -158 812 879 737 

16 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 
заборгованістю клієнтам  4 643 681 7 631 109 

17 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 
активами  83 303 -2 944 140 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами  63 996 115 315 
19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків  -659 287 -10 429 326 
20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів  695 645 885 344 

21 Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними 
паперами, що емітовані банком  -163 141 -505 018 

22 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 
зобов'язаннями  25 616 38 139 

23 Чистий (приріст)/зниження за резервами під 
зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання  -879 964 913 727 

24 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 
діяльності/(використані в операційній діяльності)  8 827 292 3 460 113 

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 9, 17 -12 488 993 -1 581 939 

26 Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку 
на продаж 9, 17 6 833 091 1 412 021 

27 Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 10 -48 174 285 -29 800 604 
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28 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку 
до погашення 10 45 935 717 28 346 069 

29 Придбання основних засобів 14 -372 403 -160 100 
30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 2 434 2 449 
31 Дивіденди отримані  331 0 

32 Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 
грошових коштів 44 0 0 

33 Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом 
виплачених грошових коштів 17 0 0 

34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0 
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 
36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 
38 Придбання нематеріальних активів 14 -280 393 -39 407 
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 10 0 

40 Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної 
діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)  -8 544 491 -1 821 511 

 Грошові кошти від фінансової діяльності: 
41 Отримані інші залучені кошти 21 0 398 500 
42 Повернення інших залучених коштів 21 -106 457 -500 766 
43 Отримання субординованого боргу 25 0 2 044 090 
44 Погашення субординованого боргу 25 0 -840 346 
45 Емісія звичайних акцій 26 932 544 0 
46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0 
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0 
48 Викуп власних акцій 26 0 0 
49 Продаж власних акцій 26 0 0 
50 Дивіденди виплачені 26 -50 -941 
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0 

52 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової 
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)  826 037 1 100 537 

53 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх 
еквіваленти  0 0 

54 Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх 
еквівалентів  1 274 429 2 239 815 

55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  5 991 591 3 751 776 
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 7 266 020 5 991 591 
 
Примітки: Сума рядкiв 24, 40, 52 не вiдповiдає сумi рядка 54 на суму 165 591тис.грн., що пов'язано зi змiнами 
коштiв, якi розмiщено на рахунках обов'язкових резервiв в Нацiональному банку України (333 733 тис.грн. - 
2010 рiк та  499 324 тис.грн. - 2009 рiк ) та якi виключено з рядка 56 у вiдповiдностi до роз'яснень НБУ, 
доведених листом  вiд 29.12.2009 р. № 12-111/1791-24239. 
 
 
 
 
 

Керівник         Лавренчук Володимир Миколайович 
 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 
 
 

Зощук, 0444908837 Головний бухгалтер   Макаренко Людмила Олексiївна 
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 

батькові) 
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Звіт про власний капітал 
за 2010 pік 

(тис.грн.) 
Належить акціонерам материнського банку 

Ряд-
ок Найменування статті При-

мітки статут-ний 
капітал 

резервні та 
інші фонди 

банку 
(приміт-ка 

27) 

нерозподілен
ий прибут-ок усього 

Част
ка 

менш
ості 

Усього 
власного 
капіталу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Залишок на 1 січня попереднього 

року 
 5 103 537 1 771 493 564 913 7 439 943 0 7 439 943 

2 Вплив переходу на нові та/або 
переглянуті стандарти і 
тлумачення, що забезпечують 
контекст, у якому слід читати 
стандарти 

3 0 0 0 0 0 0 

3 Скоригований залишок на 1 січня 
попереднього року 

 5 103 537 1 771 493 564 913 7 439 943 0 7 439 943 

4 Цінні папери в портфелі банку на 
продаж: 

 0 80 238 0 80 238 0 80 238 

4.1 Результат переоцінки до їх 
справедливої вартості 

9 0 80 238 0 80 238 0 80 238 

4.2 Продаж або втрати від зменшення 
корисності 

9 0 0 0 0 0 0 

5 Основні засоби та нематеріальні 
активи: 

 0 -250 264 291 -249 973 0 -249 973 

5.1 Результат переоцінки 14 0 -249 973 0 -249 973 0 -249 973 
5.2 Реалізований результат переоцінки 14 0 -291 291 0 0 0 
6 Результат переоцінки за 

операціями хеджування 
 0 0 0 0 0 0 

7 Накопичені курсові різниці 27 0 0 0 0 0 0 
8 Відстрочені податки 32 0 62 496 0 62 496 0 62 496 
9 Чистий дохід/(збиток), що 

визнаний безпосередньо у складі 
власного капіталу 

 0 423 202 -530 441 -107 239 0 -107 239 

10 Прибуток/(збиток) за рік  0 0 -2 018 948 -2 018 948 0 -2 018 948 
11 Усього доходів/(збитків), що 

визнані за рік 
 0 423 202 -2 549 389 -2 126 187 0 -2 126 187 

12 Емісія акцій 26 0 0 0 0 0 0 
13 Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 
 0 0 0 0 0 0 

13.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0 
13.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0 
13.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0 
14 Об'єднання компаній 44 0 0 0 0 0 0 
15 Дивіденди, за якими прийнято 

рішення щодо виплати 
35 0 0 -700 -700 0 -700 

16 Залишок на кінець дня 31 грудня 
попереднього року (залишок на 1 
січня звітного року) 

 5 103 537 2 194 695 -1 985 176 5 313 056 0 5 313 056 

17 Скоригований залишок на початок 
звітного року 

 5 103 537 2 194 695 -1 985 176 5 313 056 0 5 313 056 

17.1 Коригування 
Зміна облікової політики 

 0 0 0 0 0 0 

17.2 Виправлення помилок  0 0 0 0 0 0 
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18 Цінні папери в портфелі банку на 
продаж: 

 0 195 730 0 195 730 0 195 730 

18.1 Результат переоцінки до їх 
справедливої вартості 

9 0 242 794 0 242 794 0 242 794 

18.2 Продаж або втрати від зменшення 
корисності 

9 0 0 0 0 0 0 

19 Основні засоби та нематеріальні 
активи: 

 0 -796 162 -634 0 -634 

19.1 Результат переоцінки 14 0 -634 0 -634 0 -634 
19.2 Реалізований результат переоцінки 14 0 -162 162 0 0 0 
20 Результат переоцінки за 

операціями хеджування 
 0 0 0 0 0 0 

21 Накопичені курсові різниці 27 0 0 0 0 0 0 
22 Відстрочені податки 32 0 159 0 159 0 159 
23 Чистий дохід/(збиток), що 

визначений безпосередньо у складі 
власного капіталу 

 0 -814 705 1 009 636 194 931 0 194 931 

24 Прибуток/(збиток) за рік  0 0 745 745 0 745 
25 Усього доходів/(збитків), що 

визнані за рік 
 0 -814 705 1 010 381 195 676 0 195 676 

26 Емісія акцій 26 932 544 0 0 932 544 0 932 544 
27 Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 
 0 0 0 0 0 0 

27.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0 
27.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0 
27.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0 
28 Об'єднання компаній  0 0 0 0 0 0 
29 Дивіденди, за якими прийнято 

рішення щодо виплати 
35 0 0 0 0 0 0 

30 Залишок на кінець дня 31 грудня 
звітного року 

 6 036 081 1 379 990 -974 795 6 441 276 0 6 441 276 

 
 
 
 
Примітки: До звiту  додано рядки, їх данi за стовбчиками таблицi: 
 
до iнформацiї за 2009 рiк: 
- "Результат переоцiнки iнвестицiй в асоцiйованi й                               
    дочiрнi компанiї";                                                               0                0                0           0                 0                0   
- "Розподiл прибутку за 2008 рiк до резервних фондiв"     0     530 732    -530 732           0                 0                0 
 
до iнформацiї за 2010 рiк: 
- "Результат переоцiнки iнвестицiй в дочiрнi та                                      
   асоцiйованi компанiї";                                                         0           -324                0      -324                 0          -324   
додано рядок  до статтi "Цiннi папери в портфелi банку на продаж": 
- Реалiзований результат переоцiнки -                                 0      -47 064                0  -47 064                 0     -47 064 
- "Розподiл прибутку за 2009 рiк до резервних фондiв"     0 -1 009 474  1 009 474            0                  0              0 
                              
Довiдково до Звiту про власний капiтал:                                                                    2010 рiк                 2009 рiк     
(тис.грн..) 
  
Сума внеску за незареєстрованим статутним капiталом:                                             0                      932 544   
Сума нарахованих та неотриманих доходiв за  за мiнусом резервiв 
пiд заборгованiсть за нарахованими доходами :                                                  493 100                      481 253   
Сума нарахованих та несплачених витрат:                                                            287 482                      325 021  
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 Данi суми нарахованих доходiв/витрат  є складовою частиною залишку балансових рахункiв 5030 за станом на 
кiнець дня 31 грудня  2010 та 2009 рокiв вiдповiдно. 
 
 
 
 
 

Керівник         Лавренчук Володимир Миколайович 
 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 
 
 

Зощук, 0444908837 Головний бухгалтер   Макаренко Людмила Олексiївна 
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 

батькові) 
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ 
 
Акціонерам і Правлінню Публічного акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль” 
 
Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства 
“Райффайзен Банк Аваль”, що додається, яка включає консолідований звіт про фінансовий стан 
станом на 31 грудня 2010 року і консолідований звіт про сукупний дохід, консолідований звіт про 
зміни у капіталі та консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену 
дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. 
 
Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану фінансову звітність 
 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 
консолідованої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та 
за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб 
забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
унаслідок шахрайства або помилки. 
 
Відповідальність аудиторів 
 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності на 
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що консолідована 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 
 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо 
сум і розкриттів у консолідованій фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності 
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 
господарювання консолідованої фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, 
які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних 
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку 
загального подання консолідованої фінансової звітності. 
 
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки. 
 
Висловлення думки 
 
На нашу думку, консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль” станом 
на 31 грудня 2010 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився 
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
 
Ernst & Young Audit Services LLC 
 
 
11 квітня 2011 року 
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КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 
станом на 31 грудня 2010 року 
 
(в тисячах грн.) 
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 Примітки 2010 р.  2009 р.  
Активи    
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 9 270 920 8 579 108 
Торгові цінні папери 7 740 045 402 195 
Заборгованість кредитних установ 8 384 903 505 101 
Кредити клієнтам 9 33 870 374 41 674 464 
Активи призначені для продажу 10 92 724 65 556 
Інвестиційні цінні папери: 11   
- за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку 

 
5 467 381 974 640 

- наявні для продажу  54 670 65 343 
- утримувані до погашення  2 806 633 - 
Інвестиційна нерухомість 12 56 281 53 019 
Основні засоби 13 2 692 209 2 626 337 
Нематеріальні активи 14 589 032 407 030 
Поточні активи з податку на прибуток  5 256 11 054 
Відстрочені активи з податку на прибуток  15 396 037 197 822 
Інші активи 17 365 147 309 646 
Всього активи  56 791 612 55 871 315 
    
Зобов’язання    
Заборгованість перед кредитними установами 18 19 409 987 19 464 536 
Заборгованість перед клієнтами 19 27 268 833 26 575 531 
Випущені боргові цінні папери 20 21 167 193 162 
Поточні зобов’язання з податку на прибуток  566 - 
Субординований борг 21 2 368 864 2 370 890 
Резерви 16 131 257 106 944 
Інші зобов’язання 17 432 909 358 544 
Всього зобов’язання  49 633 583 49 069 607 
    
Капітал    
Статутний капітал  3 083 650 3 083 649 
Додатково сплачений капітал  3 033 376 3 033 375 
Інші резерви  1 161 626 907 603 
Накопичений збиток  (72 246) (173 948) 
Всього капітал, що належить акціонерам Банку 22 7 206 406 6 850 679 
    

Частка не контролюючих акціонерів  (48 377) (48 971) 
Всього капітал  7 158 029 6 801 708 
Всього капітал і зобов’язання  56 791 612 55 871 315 
 
 
Від імені Правління Банку підписано та надано дозвіл на публікацію 
 
 
Володимир Лавренчук                 Голова Правління 
 
 
 
Герхард Бьош                          Перший заступник Голови Правління  
 
 
11 квітня 2011 р. 

 
Примітки на стор. 5-53 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності. 
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КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року 
 
(в тисячах грн.) 
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 Примітки 2010 р. 2009 р. 

(перерахо-
вано) 

    
Процентні доходи    

Кредити клієнтам  5 920 265 7 341 342 
Заборгованість кредитних установ  191 880 107 767 
Інвестиційні цінні папери  554 906 155 170 

  6 667 051 7 604 279 
Процентні витрати    

Заборгованість перед клієнтами  (1 858 092) (2 111 492) 
Заборгованість перед кредитними установами  (1 062 212) (1 394 184) 
Субординований борг  (207 258) (126 767) 
Заборгованість перед Національним банком України  - (48 601) 

  (3 127 562) (3 681 044) 
Чисті процентні доходи  3 539 489 3 923 235 
Резерв під зменшення корисності кредитів 8, 9 (2 098 704) (4 908 066) 
Чисті проценті доходи після резерву під зменшення корисності 
кредитів 

 
1 440 785 (984 831) 

    
Комісійні доходи  1 327 995 1 339 623 
Комісійні витрати  (191 336) (203 305) 
Чисті комісійні доходи 24 1 136 659 1 136 318 
    

Чисті прибутки /(збитки) від операцій з іноземними валютами:    
- торгові операції  130 456 143 489 
- курсові різниці  8 138 (91 938) 

Чисті прибутки від операцій з цінними паперами    
Торгові  76 417 23 540 
Інвестиційні:    
- торгові операції  40 151 4 282 
- переоцінка  246 332 40 711 

Переоцінка фінансових інструментів  - (1 140) 
Інші доходи 25 61 133 74 123 
Непроцентні доходи  562 627 193 067 
    

Витрати на персонал 26 (1 437 559) (1 251 537) 
Знос і амортизація 13,14 (339 393) (302 929) 
Інші адміністративні та операційні витрати 26 (1 134 297) (1 129 159) 
Зменшення корисності інших активів та резерви 16 (37 790) (18 138) 
Непроцентні витрати  (2 949 039) (2 701 763) 
    

Прибуток/(збиток) до оподаткування   191 032 (2 357 209) 
    
(Витрати)/вигоди з податку на прибуток 15 (106 762) 512 478 
Прибуток/(збиток) за рік  84 270 (1 844 731) 
    
Припадає на:    

- акціонерів Банку  83 676 (1 765 978) 
- частку не контролюючих акціонерів  594 (78 753) 

  84 270 (1 844 731) 
 

 
 
 

Примітки на стор. 5-53 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності. 
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КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД 
за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року 
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 Примітки 2010 р. 2009 р. 
    
Прибуток/(збиток) за рік  84 270 (1 844 731) 
    
Інший сукупний дохід    
Переоцінка матеріальних активів 22 (638) (247 092) 
Нереалізовані доходи за операціями з інвестиційними цінними 
паперами наявними для продажу 22 (11 865) 25 200 
Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого 

сукупного доходу  15, 22 3 125 55 473 
Відвернення податку на прибуток, що відноситься до переоцінки 

матеріальних основних засобів, як результат прийняття нового 
Податкового кодексу 15, 22 281 427  

Інший сукупний дохід за рік, за вирахуванням податків  272 049 (166 419) 
Всього сукупний дохід за рік  356 319 (2 011 150) 
 
 
Що припадає на:   

- акціонерів Банку 355 725 (1 932 397) 
      - частку не контролюючих акціонерів 594 (78 753)  

 356 319 (2 011 150) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітки на стор. 5-53 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.
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КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У КАПІТАЛІ  
за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року  
 
(в тисячах грн.) 
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 Припадає на акціонерів Банку 
 

Статут-
ний 

капітал 

Додат-
ково 

сплачений 
капітал 

Нероз-
поділений 
прибуток/ 

(Накопичені 
збитки) 

Інші 
резерви 

(Примітка 
22) Всього 

Частка не 
контро-
люючих 

акціонерів 
Всього 
капітал 

      
31 грудня 2008 р. 2 500 810 2 683 672 1 574 017 1 092 735 7 851 234 29 782 7 881 016 
Всього сукупний дохід за рік   (1 765 978) (166 419) (1 932 397) (78 753) (2 011 150) 
Амортизація резерву з переоцінки 
(Примітка 22)   18 422 (18 422) -  - 
Вибуття резерву з переоцінки 
матеріальних основних засобів 
(Примітка 22)   291 (291) -  - 
Збільшення статутного капіталу 
(Примітка 22) 582 839 349 703   932 542  932 542 
Дивіденди оголошені акціонерам 
Банку (Примітка 22)   (700)  (700)  (700) 
31 грудня 2009 р. 3 083 649 3 033 375 (173 948) 907 603 6 850 679 (48 971) 6 801 708 
Всього сукупний дохід за рік   83 676 272 049 355 725 594 356 319 
Амортизація резерву з переоцінки 
(Примітка 22)   17 923 (17 923) -  - 
Вибуття резерву з переоцінки 
матеріальних основних засобів 
(Примітка 22)   103 (103) -  - 
Збільшення статутного капіталу        
(Примітка 22) 1 1   2  2 
31 грудня 2010 р. 3 083 650 3 033 376 (72 246) 1 161 626 7 206 406 (48 377) 7 158 029 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітки на стор. 5-53 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності. 
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КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
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  Рік, що закінчився 31 
грудня 

 Примітки 2010 р. 2009 р. 
Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності    
Проценти та комісії отримані  7 109 566 8 124 385 
Проценти та комісії сплачені  (2 412 953) (4 954 000) 
Прибутки за мінусом збитків від операцій з іноземними валютами 
та цінними паперами 

 
167 086 170 338 

Інші операційні доходи отримані  61 132 73 797 
Витрати на персонал  (1 409 624) (1 284 485) 
Інші операційні та адміністративні витрати  (1 168 766) (1 074 748) 
Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності до змін 
в операційних активах та зобов’язаннях 

 
2 346 441 1 055 287 

    
Чисте (збільшення) /зменшення операційних активів     

Заборгованість кредитних установ  120 647 (295 670) 
Кредити клієнтам  6 205 463 8 975 837 
Торгові цінні папери  (298 064) (272 937) 
Інші активи  27 247 (37 835) 

Чисте збільшення /(зменшення) операційних зобов’язань    
Заборгованість перед кредитними установами  (123 818) (3 412 614) 
Заборгованість перед клієнтами  1 010 649 170 198 
Інші зобов’язання  (8 443) (28 937) 

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

 
9 280 122 6 153 329 

    Податок на прибуток сплачений  (19 860) (26 842) 
Чисті грошові кошти, використані у операційній діяльності  9 260 262 6 126 487 
    Рух грошових коштів у процесі інвестиційної діяльності    
Придбання інвестиційних цінних паперів  (15 793 101) (1 581 916) 
Продаж інвестиційних цінних паперів  8 961 517 1 539 152 
Придбання основних засобів  (359 265) (236 865) 
Придбання нематеріальних активів  (237 167) (243 439) 
Надходження від продажу основних засобів  16 869 19 954 
Чисті грошові кошти використані у інвестиційній діяльності  (7 411 147) (503 114) 
    Рух грошових коштів у процесі фінансової діяльності    
Надходження від збільшення заборгованості перед кредитними 
установами 

 - 7 752 959 

Погашення заборгованості перед кредитними установами  (807 691) (15 171 493) 
Погашення заборгованості перед Національним банком України  - (573 000) 
Надходження від збільшення статутного капіталу 22 2 932 542 
Дивіденди сплачені  (50) (941) 
Надходження від збільшення субординованого боргу  - 2 044 090 
Погашення субординованого боргу  - (840 345) 
Надходження від випущених боргових цінних паперів  40 484 44 656 
Погашення випущених боргових цінних паперів  (195 547) (548 348) 
Чисті грошові кошти, використані у фінансовій діяльності  (962 802) (6 359 880) 
    Вплив курсових різниць  на грошові кошти та їх еквіваленти  (194 501) 234 286 
    Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів   691 812 (502 221) 
    Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 6 8 579 108 9 081 329 
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 6 9 270 920 8 579 108 

 

 
Примітки на стор. 5-53 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності. 
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Основна діяльність 
Акціонерний комерційний банк “Аваль” (далі – “Райффайзен Банк Аваль” або “Банк”) був зареєстрований 
27 березня 1992 р. Національним банком України (далі - “НБУ”) як акціонерне товариство відкритого типу 
згідно із законодавством України. У квітні 1994 року Банк був перереєстрований як Акціонерний Поштово-
Пенсійний Банк “Аваль”. У 2006 році Банк був перереєстрований як Відкрите акціонерне товариство 
“Райффайзен Банк Аваль”. У 2009 році Банк був перереєстрований як Публічне акціонерне товариство 
“Райффайзен Банк Аваль”. В даний час Банк здійснює свою діяльність на підставі  загальної банківської 
ліцензії, поновленої НБУ 3 грудня 2001 р., яка дозволяє Банку проводити банківські операції, в тому числі 
операції з валютою та з обслуговування рахунків бюджетних організацій України. 
 
Райффайзен Банк Аваль приймає вклади від фізичних та юридичних осіб і надає кредити, здійснює платіжне 
обслуговування в Україні та переказ коштів за кордон, операції з обміну іноземних валют, вкладає кошти, 
здійснює розрахунково-касове обслуговування та надає інші банківські послуги своїм клієнтам.  
 
Починаючи з 1999 року Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд здійснює свою 
діяльність у відповідності до Закону України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”. Фонд 
забезпечує покриття зобов’язань Банку перед його вкладниками-фізичними особами на суму до 150 тисяч 
гривень на кожного вкладника у випадку банкрутства або відкликання банківської ліцензії НБУ.  
 
Станом на 31 грудня 2010 та 2009 рр. структура акціонерів Банку, виходячи з кількості акцій, що знаходяться 
в обігу, складала:  
 
 
Акціонери 

2010 р. 
% 

2009 р. 
% 

Raiffeisen International Bank Holding AG (див. нижче) 96,18 96,18 

Інші юридичні особи 3,62 3,54 
Фізичні особи 0,20 0,28 
Всього 100,00 100,00 
 
Raiffeisen Bank International AG (“RBI”) став холдинговою компанією після злиття Raiffeisen Zentralbank 
Цsterreich AG's (“RZB”) та  Raiffeisen International Bank-Holding AG (“RIB”). Злиття було завершено 11 жовтня 
2010 року.  
 
Станом на 31 грудня 2010 р. персонал Банку, що обіймає ключові керівні посади, контролював 100 акцій 
(0,0%) (2009 р.: 1 001 544 акцій (0,004%)) Банку. 
 
 
Основа складання звітності 
 
Загальна інформація 
 
Ця консолідована фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(“МСФЗ”).  
 
Банк зобов’язаний вести бухгалтерський облік в українських гривнях і складає фінансову звітність для 
нормативних цілей згідно з “Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банківських 
установах України”, прийнятим Національним банком України, та Національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку України (“П(с)БО”). Ця консолідована фінансова звітність складена на 
основі облікових даних Банку згідно з П(с)БО, відповідним чином скоригованих і перекласифікованих для 
представлення згідно з МСФЗ.  
 
Консолідована фінансова звітність складена на основі принципу історичної вартості, за винятком зазначеного 
в основних положеннях облікової політики нижче. Наприклад, цінні папери, наявні для продажу оцінювалися 
за справедливою, а будівлі за переоціненою вартостями. 
 
Консолідована фінансова звітність представлена в тисячах гривень (“грн.”), якщо не зазначено інше. У 
поточному році, Банк змінив свою валюту представлення з доларів США на гривню у відповідності до 
ринкової практики в Україні та для зручності користувачів. 
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2.   Основа складання звітності (продовження) 
 
Ця консолідована фінансова звітність включає звітність Банку та його дочірніх підприємств за рік, що 
закінчився 31 грудня (далі разом - “Банк”). Перелік консолідованих дочірніх підприємств наведено у таблиці 
нижче. Центральний офіс Банку знаходиться у місті Києві. Банк має 25 дирекцій та філій, а також 930 
безбалансових відділень по всій Україні (2009 р.: 25 дирекцій та філій, 946 безбалансових відділень). 
Юридична адреса Райффайзен Банку Аваль: вул. Лєскова, 9, м. Київ, Україна. 
 
Облік в умовах інфляції  
 
Україна вважалася країною з гіперінфляційною економікою до 31 грудня 2000 року. Відповідно Банк 
застосовував МСБО  29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції”. Вплив застосування МСБО 29 полягає в 
тому, що немонетарні статті були перераховані в одиниці виміру, які були дійсні на 31 грудня 2000 р., шляхом 
застосування відповідних індексів інфляції до первісної вартості, і в наступні періоди облік здійснювався на 
основі отриманої перерахованої вартості. 
. 
Дочірні підприємства 
 
Консолідована фінансова звітність включає такі дочірні підприємства:  
2010 та 2009 рр.     

Дочірнє підприємство 

Частка 
участі/ права 

голосу, % Країна 
Дата 

реєстрації Галузь 

ТОВ “Райффайзен-Лізинг Аваль” 60% Україна 29 червня 2006 р.
Фінансовий 
лізинг 

   
ТОВ “Компанія з управління активами 
„Райффайзен Аваль” 100% Україна 12 вересня 2007 р.

Управління 
активами 

 
 
 
 
Перерахунок попередніх даних  
 
У відповідності до вимог МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”, процентний дохід по 
кредитах, щодо яких було визнано зменшення корисності, має визнаватися за процентною ставкою, що 
використовувалася для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою визначення збитку від 
зменшення корисності. Протягом 2010 року Банк вдосконалив свою облікову систему, у зв’язку з тим, що 
раніше процентний дохід по кредитах, щодо яких було визнано зменшення корисності, розраховувався за 
номінальною відсотковою ставкою, а потім нараховувався збиток від зменшення корисності. Не було 
ніякого впливу на суму кредитів, після вирахування резерву під зменшення корисності, чи на чисту суму 
доходу, так як зменшення процентного доходу було компенсовано еквівалентним зменшенням у сумі 
резерву під зменшення корисності кредитів. Вплив від перерахунку попередніх даних наступний:  
 

 
За попередньою 

звітністю Перекласифікації 
Після 

перекласифікацій 
Консолідований звіт про фінансовий стан 
на 31 грудня 2009 року    
Кредити клієнтам, до вирахування резерву 
під зменшення корисності 50 391 234 (610 762) 49 780 472 
Резерв під зменшення корисності (8 716 770) 610 762 (8 106 008) 
Кредити клієнтам 41 674 464 - 41 674 464 
    
Консолідований звіт про прибутки та 
збитки за рік, що закінчився 31 грудня 
2009 року    
Процентний дохід від кредитів клієнтам 7 860 209 (518 867) 7 341 342 
Резерв під зменшення корисності (5 426 933) 518 867 (4 908 066) 
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Основні положення облікової політики  
 
Зміни в обліковій політиці 
 
Протягом 2009 року, було введено у дію нові редакції наступних стандартів, що не мали жодного впливу на 
облікові політики, фінансовий стан або результат Банку: 
 
- МСФЗ  2 “Платежі на основі  акцій – внутрішньогрупові угоди з виплатами на основі акцій, розрахунки 

за якими здійснюються грошовими коштами”.  
 
- МСБО (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання й оцінка" - "Об'єкти хеджування". 
 
- Інтерпретація КІМФЗ (IFRIC) 17 “Розподіл негрошових активів власникам” 
 
Удосконалення МСФЗ 
У квітні 2009 р. Рада по МСФЗ опублікувало другу збірку поправок до стандартів, головним чином, з наміром 
виправлення внутрішніх невідповідностей та уточнення формулювань. Більшість поправок набуває чинності 
для річних звітів починаючи з 1 січня 2010 р. або пізніше. У відношенні до кожного стандарту існує окремі 
перехідні положення. Поправи, які було включено до Удосконалень МСФЗ, опублікованих у квітні 2009 року, 
не вплинули на фінансове положення чи результати фінансової діяльності Банку, за виключенням наступних 
поправок, які привели до змін у обліковій політиці, як зазначено нижче: 
 
- МСФЗ (IFRS) 5 "Необоротні активи призначені для продажу, і припинена діяльність" роз'яснює, що вимоги 

відносно розкриття інформації про необоротні активи і групи вибуття, класифікованих як призначені для 
продажу, а також припиненої діяльності, викладаються винятково в МСФЗ (IFRS) 5. Вимоги відносно 
розкриття інформації, що входять до складу інших МСФЗ, застосовуються тільки в тому випадку, якщо на 
це існує спеціальна вимога для подібних необоротних активів або припиненої діяльності. Банк вважає, що 
нова редакція не впливатиме на його консолідовану фінансову звітність. 

 
- МСФЗ (IFRS) 8 "Операційні сегменти", пояснює, що активи та зобов’язання сегменту необхідно 

розкривати тільки у тому випадку, якщо ці активи та зобов’язання включаються до оцінки, яка 
використовується виконавчим органом, відповідним за прийняття операційних рішень. Так як виконавчий 
орган, відповідний за прийняття операційних рішень Банку, аналізує  активи та зобов’язання сегментів, 
Банк продовжував розкривати цю інформацію. 

 
- МСБО (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів", пояснює, що у якості грошових потоків від інвестиційної 

діяльності можливо класифікувати тільки затрати, які приводять до визнання активу. 
 
- МСБО (IAS) 36 "Знецінення активів": Поправка пояснює, що найбільшим підрозділом, на який 

використовувати для розподілу гудвілу, придбаного у результаті об’єднання бізнесу, є операційний 
сегмент відповідно до МСФЗ (IFRS) 8 до агрегування для цілей звітності. Поправка не мала впливу на 
фінансову звітність Банку, оскільки щорічна перевірка на втрату корисності здійснюється на рівні 
індивідуальних операційних сегментів до їх об’єднання. 

 
Дочірні підприємства 
 
Дочірні підприємства, тобто підприємства, в яких Банк володіє більше, ніж половиною голосуючих акцій, або 
контроль над діяльністю яких Банк здійснює на інших підставах, консолідуються. Консолідація дочірніх 
підприємств починається з дати переходу до Банку контролю над ними і припиняється з дати втрати 
контролю над їх діяльністю. Всі операції всередині групи, а також балансові залишки та нереалізований 
прибуток за цими операціями були виключені повністю. Нереалізовані збитки також виключаються, окрім тих 
випадків, коли відповідна операція свідчить про зменшення корисності переданого активу. За необхідності до 
облікових політик дочірніх підприємств вносяться зміни для приведення їх у відповідність до облікової 
політики Банку. 
 
Частка не контролюючих акціонерів – це капітал дочірніх підприємств, що не належить, прямо чи 
опосередковано Банку. Частка не контролюючих акціонерів на дату звітності являє собою частку не 
контролюючих акціонерів у справедливій вартості чистих активів дочірнього підприємства на дату придбання 
та частку не контролюючих акціонерів у змінах капіталі з дати придбання. Частка не контролюючих акціонерів 
наведена у складі капіталу. 
 
Зміни долі часті у дочірній компаній без втрати контролю обліковуються як операції з капіталом. Збитки 
дочірньої компанії відносяться на не контролюючих акціонерів навіть, якщо це приводить до від’ємного 
сальдо. 
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3.   Основні положення облікової політики (продовження) 
 
Якщо Банк втрачає контроль над дочірньою компанією, то він припиняє визнання активів (включаючи гудвіл) 
та зобов’язань дочірньої компанії, балансовою вартості участі частки не контролюючих акціонерів, 
накопичених курсових різниць відображених у капіталі; визнає справедливу вартість отриманої винагороди, 
справедливу вартість будь-якої залишеної інвестиції та будь-який надлишок  або дефіцит у складі прибутку 
або збитків та пере-класифікувує частку материнської компанії у компонентах, раніше визнаних у складі 
іншого сукупного доходу до складу прибутків або збитків.     
 
Придбання дочірніх підприємств 
 
Придбання Банком дочірніх підприємств відображається за методом придбання. Ідентифіковані активи, 
зобов’язання та потенційні зобов’язання підприємства, що придбаваються, обліковуються за їх 
справедливою вартістю на дату придбання незалежно від наявності та розміру частки не контролюючих 
акціонерів. 
 
Перевищення вартості придбання над вартістю частки Банку в чистій справедливій вартості ідентифікованих 
активів, зобов’язань та потенційних зобов’язань відображається як гудвіл. Якщо вартість придбання менша 
за вартість частки Банку в чистій справедливій вартості ідентифікованих активів, зобов’язань та потенційних 
зобов’язань придбаного дочірнього підприємства, різниця відображається безпосередньо у консолідованому 
звіті про прибутки та збитки. 
 
Частка не контролюючих акціонерів – це частка у дочірньому підприємстві, що не належить Банку. Частка не 
контролюючих акціонерів на звітну дату являє собою частку, що припадає на не контролюючих акціонерів у 
чистій справедливій вартості ідентифікованих активів, зобов’язань та потенційних зобов’язань дочірнього 
підприємства на дату придбання і частку не контролюючих акціонерів в зміні капіталу дочірнього 
підприємства після дати придбання. Частка не контролюючих акціонерів відображається у складі капіталу. 
 
Фінансові активи 
 
Первісне визнання 
 
Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, кредити і дебіторська 
заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, або фінансові активи, наявні для продажу. При 
первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку, якщо інвестиції 
не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку 
або збитку) витрати, безпосередньо пов’язані зі здійсненням операції. Під час первісного визнання 
фінансових активів Банк присвоює їм відповідну категорію. У деяких випадках, що зазначені нижче, Банк 
може згодом перекласифікувати фінансові активи в іншу категорію. 
 
Дата визнання 
 
Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на дату, 
коли Банк бере на себе зобов’язання з придбання активу. До стандартних операцій з купівлі-продажу 
відносяться операції з купівлі або продажу фінансових активів, в рамках яких передбачається передача 
активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на ринку. 
 
Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку 
 
Фінансові активи, що класифікуються як торгові та за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку, відносять до категорії “фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку”. Фінансові активи класифікуються як торгові, якщо їх придбали з метою 
продажу в найближчому майбутньому. Банк відносить фінансові активи до категорії фінансових активів за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, якщо вони є частиною групи 
фінансових активів, фінансових зобов’язань або обох категорій, що знаходяться під управлінням, а 
результати за ними оцінюються за справедливою вартістю у відповідності до документально оформленої 
стратегії управління ризиками або інвестування. Похідні фінансові інструменти також класифікуються як 
торгові,  за виключенням випадків, коли вони являють собою ефективні інструменти хеджування. Прибутки чи 
збитки від фінансових активів, утримуваних для продажу, відображаються у консолідованому звіті про 
прибутки та збитки. 
 
 
 
 
 
 
 



Переклад з оригіналу англійською мовою 
Публічне акціонерне товариство  
“Райффайзен Банк Аваль”                           Примітки до Консолідованої МСФЗ фінансової звітності за 2010 рік  
(в тисячах грн., якщо не зазначено інше) 
 

10 

3.   Основні положення облікової політики (продовження) 
 
Інвестиції утримані до погашення  
 
Непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами та фіксованим терміном погашення 
класифікуються як утримуваних до погашення у випадку, якщо Банк має намір тазмогу утримувати їх до 
погашення. Інвестиції, які банк має намір утримувати протягом невизначеного терміну, не включаються до 
цієї категорії. Після первісного визнання, інвестиції утримувані до погашення, обліковуються за 
амортизованою вартостю. Доходи та витрати відображаються у консолідованому звіті про прибутки та 
збитки. якщо інвестиція знецінюється а також у процесі амортизації. 
 
Кредити та дебіторська заборгованість 
 
Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими 
платежами, що не котируються на активному ринку. Угоди за ними не укладаються з метою негайного або 
короткострокового перепродажу та не класифікуються як торгові цінні папери або інвестиційні цінні папери, 
наявні для продажу. Такі активи відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу 
ефективного відсотка. Прибутки та збитки відображаються у звіті про прибутки та збитки при припиненні 
визнання або зменшенні корисності кредитів та дебіторської заборгованості, а також у процесі амортизації. 
 
Фінансові активи, наявні для продажу 
 
Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, класифіковані як наявні 
для продажу або ті, що не включені до жодної з трьох вищезазначених категорій. Після первісного визнання 
фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, при цьому прибутки та збитки 
відображаються як окремий компонент у складі іншого сукупного доходу до моменту вибуття або зменшення 
корисності інвестиції. У цьому випадку сукупний прибуток або збиток, раніше відображений у складі іншого 
сукупного доходу, включається до консолідованого звіту про прибутки та збитки. При цьому проценти, що 
розраховуються за методом ефективного відсотка, відображаються у консолідованому звіті про прибутки та 
збитки. 
 
Визначення справедливої вартості 
 
Справедлива вартість фінансових інструментів, що знаходяться в активному обігу на організованих 
фінансових ринках на звітну дату, визначається за ринковими котируваннями або ціною дилерів (ціна 
покупця за довгою позицією та ціна продавця за короткою позицією) без будь-якого вирахування витрат на 
здійснення операції. 
 
Справедлива вартість всіх інших фінансових інструментів, що не мають активного обігу на ринку, 
визначається з використанням відповідних методів оцінки, які включають використання чистої дисконтованої 
вартості, порівняння з ідентичними інструментами, стосовно яких існує інформація про ринкові ціни, моделі 
опціонного ціноутворення та інші відповідні методи оцінки. 
 
Згортання 
 
Згортання фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо в консолідованому звіті 
про фінансовий стан здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права здійснювати згортання 
або наміру реалізувати актив одночасно з погашенням зобов’язання. Це, як правило, не виконується 
стосовно генеральних угод про взаємозалік, та відповідні активи та зобов'язання відображаються у 
консолідованому звіті про фінансовий стан у повній сумі. 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти в НБУ, заборгованість кредитних установ 
зі строком погашення до дев’яноста днів від дати виникнення, які не обтяжені будь-якими договірними 
зобов’язаннями. 
 
Банківські метали 
 
Золото та інші дорогоцінні метали відображаються за цінами купівлі НБУ, які приблизно відповідають 
справедливій вартості, з дисконтом стосовно котирувань Лондонської біржі металів. Зміни в цінах купівлі НБУ 
відображаються як курсові різниці за операціями з дорогоцінними металами у складі інших доходів.  
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3.   Основні положення облікової політики (продовження) 
 
Договори “репо” і зворотного “репо” 
 
Договори продажу та зворотної купівлі цінних паперів (договори “репо”) відображаються у звітності як 
забезпечені операції фінансування. Цінні папери, реалізовані за договорами “репо”, продовжують 
відображатись у консолідованому звіті про фінансовий стан і перекласифіковуються у категорію цінних 
паперів, переданих у заставу за договорами “репо”, у разі наявності в контрагента права на продаж або 
повторну заставу цих цінних паперів. Відповідні зобов’язання включаються до складу заборгованості перед 
іншими банками або інших позичкових коштів.  

Придбання цінних паперів за договорами зворотного продажу (зворотного “репо”) відображається у складі 
заборгованості інших банків або кредитів клієнтам, залежно від ситуації. Різниця між ціною продажу і ціною 
зворотної купівлі розглядається як проценти і нараховується протягом строку дії договорів “репо” за методом 
ефективної прибутковості. 

Цінні папери, передані на умовах позики контрагентам, продовжують відображатися в консолідованому звіті 
про фінансовий стан. Цінні папери, залучені на умовах позики, визнаються у консолідованому звіті про 
фінансовий стан тільки при реалізації третім особам і відображаються у звіті про прибутки та збитки як 
результат від операцій з торгівлі цінними паперами. Зобов’язання щодо їх повернення відображається за 
справедливою вартістю в складі зобов’язань за торговими операціями. 
 
Похідні фінансові інструменти  
 
У ході звичайної діяльності Банк використовує похідні фінансові інструменти, включаючи ф’ючерси, 
форварди, свопи та опціони на валютних ринках. Такі фінансові інструменти є торговими та відображаються 
за справедливою вартістю. Справедлива вартість визначається на підставі ринкових котирувань чи моделей 
оцінки, що враховують поточні ринкові і договірні ціни відповідних інструментів та інші фактори. Похідні 
фінансові інструменти визнаються активами, якщо їх справедлива вартість є позитивною, і пасивами, якщо 
справедлива вартість є від’ємною. Прибутки і збитки від цих інструментів включаються до консолідованого 
звіту про прибутки та збитки як різниця між прибутком та збитком від операцій з торговими цінними паперами 
чи іноземною валютою, залежно від характеру інструмента. 

Похідні фінансові інструменти, вбудовані в інші фінансові інструменти, обліковуються окремо та визнаються 
за справедливою вартістю, якщо їх економічні характеристики та ризики не мають тісного зв’язку з ризиками 
та характеристиками основного договору, а самі основні договори не призначені для торгівлі і не визнаються 
за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку чи збитку. Вбудовані похідні фінансові 
інструменти, виділені з основного договору, обліковуються за справедливою вартістю у торговому портфелі, 
при цьому всі зміни справедливої вартості відображаються в консолідованому звіті про прибутки та збитки. 
 
Коли хеджований грошовий потік впливає на консолідований звіт про прибутки та збитки, прибуток або 
збиток від інструменту хеджування повторно відображається у відповідних статтях доходів та витрат звіту 
про прибутки та збитки. Коли строк дії інструменту хеджування закінчується, або інструмент хеджування 
продається, припиняється, використовується, або коли операція хеджування вже не відповідає критеріям 
обліку хеджування, будь-які кумулятивні прибутки або збитки, що існували в складі капіталу на той час, 
залишаються в складі капіталу та визнаються, коли хеджована майбутня операція фактично визнається в 
звіті про прибутки та збитки.  Якщо очікується, що майбутня операція не буде здійснена, кумулятивний 
прибуток або збиток, відображений у складі капіталу, негайно переноситься до звіту про прибутки та збитки 
до статті “інший процентний дохід”. 

 
Векселі 
 
Придбані векселі включаються до складу інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу, або до складу 
заборгованості кредитних установ чи кредитів клієнтам, в залежності від цілей та умов їх придбання, та 
визнаються у відповідності до облікової політики, яка застосовується до цих категорій активів. 
 
Залучені кошти   
 
Випущені фінансові інструменти або їх компоненти класифікуються як зобов’язання, причому сутність 
договірних домовленостей передбачає, що Банк має зобов’язання надати кошти чи інший фінансовий актив 
власнику чи виконати зобов’язання у спосіб, відмінний від обміну фіксованої суми коштів або іншого 
фінансового активу на фіксовану кількість власних дольових інструментів. Такі інструменти включають 
заборгованість перед кредитними установами, заборгованість перед клієнтами, випущені боргові цінні 
папери та субординований борг. Після первісного визнання залучені кошти надалі відображаються за 
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Прибутки та збитки 
відображаються у консолідованому звіті про прибутки та збитки, коли визнання зобов’язань припиняється, а 
також у процесі амортизації. 
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3.   Основні положення облікової політики (продовження) 
 
В разі придбання Банком своєї власної заборгованості, вона виключається зі звіту про фінансовий стан, а 
різниця між балансовою вартістю зобов’язання та сумою сплачених коштів відображається у 
консолідованому звіті про прибутки та збитки.  
 
Оренда 
i. Фінансова оренда – Банк як орендар  

Банк визнає договори фінансової оренди в складі активів та зобов’язань у консолідованому звіті про 
фінансовий стан на дату початку строку оренди в сумі, що дорівнює справедливій вартості орендованого 
майна, або за поточною вартістю мінімальних орендних платежів, якщо ця сума є нижчою за справедливу 
вартість. При обчисленні поточної вартості мінімальних орендних платежів в якості коефіцієнта 
дисконтування застосовується внутрішня ставка процента за договором оренди, якщо її можливо визначити; 
в інших випадках застосовується процентна ставка по залучених коштах Банку. Початкові прямі витрати 
включаються до вартості орендованого активу. Орендні платежі розподіляються на витрати з фінансування 
та погашення зобов’язання. Витрати на фінансування протягом строку оренди відносяться на звітні періоди 
таким чином, щоб забезпечити відображення витрат за постійною періодичною процентною ставкою, що 
нараховується на залишок зобов’язань у кожному звітному періоді. 

 
Витрати, що безпосередньо відносяться до діяльності орендаря за договором фінансової оренди, 
відображаються  в складі орендованих активів. 
 
ii. Фінансова оренда – Банк як орендодавець 

Банк визнає дебіторську заборгованість з орендних платежів у сумі, що дорівнює сумі чистих інвестицій в 
оренду, починаючи з дати початку строку оренди. Фінансовий дохід розраховується за схемою, що 
відображає постійну періодичну норму доходності на балансову суму чистих інвестицій. Початкові прямі 
витрати включаються до первісної суми дебіторської заборгованості з орендних платежів. 
 
iii. Операційна оренда – Банк як орендар  

Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов’язані з 
правом власності на об’єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Лізингові платежі за договорами 
операційної оренди рівномірно списуються на витрати протягом строку оренди і включаються до складу 
інших операційних витрат. 
 
 
3.   Основні положення облікової політики (продовження) 
 
iv. Операційна оренда – Банк як орендодавець  

Банк відображає в консолідованому звіті про фінансовий стан активи, що є предметом операційної оренди, в 
залежності від виду активу. Орендний дохід за договорами операційної оренди рівномірно відображається у 
консолідованому звіті про прибутки та збитки протягом строку оренди у складі інших доходів. Сукупна 
вартість пільг, що надаються орендарям, відображається як зменшення орендного доходу протягом строку 
оренди за лінійним методом. Первісні прямі витрати, понесені у зв’язку із договором операційної оренди, 
додаються до балансової вартості активу, що здається в оренду. 
 
Зменшення корисності фінансових активів 
 
Банк визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів або групи фінансових 
активів на кожну звітну дату. Вважається, що відбувається зменшення корисності фінансового активу або 
групи фінансових активів тоді й тільки тоді, коли існують об’єктивні ознаки зменшення корисності в результаті 
однієї чи більше подій, що настали після первісного визнання активу (“випадок виникнення збитків”), і такий 
випадок (або випадки) виникнення збитків мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового 
активу чи групи фінансових активів, які можуть бути достовірно визначені. Про зменшення корисності можуть 
свідчити об’єктивні ознаки того, що позичальник чи група позичальників зазнають суттєвих фінансових 
труднощів, порушують зобов’язання зі сплати процентів чи основної суми боргу, ймовірність банкрутства чи 
фінансової реорганізації, а також, коли в результаті огляду ринку отримані дані свідчать про помірковане  
зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни у рівні прострочених платежів або в 
економічних умовах, що корелюють зі збитками по активах. 
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3.   Основні положення облікової політики (продовження) 

 
Заборгованість кредитних установ та кредити клієнтам 
 
Спочатку Банк визначає, чи існують об’єктивні індивідуальні ознаки зменшення корисності заборгованості 
кредитних установ та кредитів клієнтам, що обліковуються за амортизованою вартістю, кожен з яких окремо 
є суттєвим, а також індивідуальні або сукупні ознаки зменшення корисності фінансових активів, кожен з яких 
окремо не є суттєвим. У випадку, якщо об’єктивні ознаки зменшення корисності розглянутого окремо 
фінансового активу (суттєвого або несуттєвого) відсутні, цей актив включається до групи фінансових активів 
з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів оцінюється на предмет 
зменшення корисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються індивідуально на предмет зменшення 
корисності, і стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток від зменшення корисності, не 
повинні оцінюватись на предмет зменшення корисності на сукупній основі. 
 
За наявності об’єктивних ознак понесення збитку в результаті зменшення корисності фінансових активів сума 
збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх 
грошових потоків (за вирахуванням майбутніх очікуваних збитків за кредитом, які ще не були понесені). 
Балансова вартість активу знижується за рахунок використання рахунку резерву на зменшення корисності, і 
сума збитку від зменшення корисності відображається у консолідованому звіті про прибутки та збитки. 
Процентні доходи продовжують нараховуватись на зменшену балансову вартість активу на основі первісної 
ефективної процентної ставки. Кредити  списуються за рахунок резерву, якщо вже немає реальної 
перспективи відшкодування у найближчому часі, а все забезпечення було реалізовано чи передано Банку. 
Якщо у наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності зростає або знижується й таке 
збільшення чи зниження може бути об’єктивно пов’язане з подією, що відбулася після визнання збитку від 
зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності зростає чи зменшується шляхом 
коригування рахунку резерву. Якщо списання пізніше відновлюється, то відповідна сума відновлення 
відображається в консолідованому звіті про прибутки та збитки. 
 
Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною 
процентною ставкою за фінансовим активом. Якщо кредит надано під плаваючу процентну ставку, то 
ставкою дисконтування для визначення збитків від зменшення корисності буде поточна ефективна процентна 
ставка. Обчислення поточної вартості очікуваних майбутніх грошових потоків забезпеченого фінансового 
активу відображає грошові потоки, що можуть виникнути в результаті реалізації забезпечення за 
вирахуванням витрат на одержання та реалізацію забезпечення, незалежно від ймовірності реалізації 
забезпечення. 
 
З метою сукупної оцінки зменшення корисності фінансові активи розподіляються на групи на основі 
внутрішньої системи кредитних рейтингів Банку, з урахуванням характеристик кредитного ризику, таких як 
вид активу, галузь економіки, географічне розташування, вид забезпечення, своєчасність платежів та інші 
відповідні фактори. 
 
Майбутні грошові потоки за групою фінансових активів, які оцінюються на предмет зменшення корисності на 
сукупній основі, визначаюся виходячи з історичної інформації щодо збитків за активами, характеристики 
кредитного ризику за якими аналогічні характеристикам за активами групи. Збитки попередніх періодів 
коригуються на основі поточної ситуації, що спостерігається на ринку з метою відображення впливу існуючих 
умов, що не мали впливу на ті роки, за які наявна історична інформація щодо збитків, та усунення впливу 
умов у попередніх періодах, які не існують на даний момент. Оцінки змін у майбутніх грошових потоках 
відображають та відповідають змінам у відповідній спостережуваній ринковій інформації за кожен рік 
(наприклад, зміни у рівні безробіття, цінах на нерухомість, товарних цінах, платіжному статусі чи інших 
факторах, що свідчать про понесені збитки та їх розмір). Методи та припущення, використані для оцінки 
грошових потоків аналізуються регулярно з метою зменшення будь-яких розбіжностей між оціночним збитком 
та  фактичними результатами. 
 
Фінансові інвестиції утримувані до погашення 
 
Банк оцінює на індивідуальній основі, чи існують ознаки зменшення корисності за інвестиціями утримуваними 
до погашення. У випадку наявності ознак, що були понесені збитки від зменшення корисності, сума цих 
збитків визначається як різниця між балансовою вартістю активу та поточною вартістю очікуваних грошових 
потоків. Балансова вартість активу зменшується, а сума збитку відображається в консолідованому звіті про 
прибутки та збитках. 
 
Якщо, у наступному році сума оцінених збитків від знецінення зменшується внаслідок події, яка сталася після 
того як були визнані збитки від знецінення, тоді раніше визнані суми збитків відображається в 
консолідованому звіті про прибутки та збитках. 
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3.   Основні положення облікової політики (продовження) 
 
Фінансові інвестиції, наявні для продажу 
 
На кожну звітну дату Банк визначає наявність об’єктивних ознак зменшення корисності інвестиції або групи 
інвестицій, наявних для продажу.  
 
Що стосується інвестицій у дольові інструменти, класифікованих як наявні для продажу, об’єктивні ознаки 
зменшення корисності включають суттєве або тривале зменшення справедливої вартості інвестиції нижче її 
первісної вартості. В разі наявності ознак зменшення корисності, накопичені збитки, що визначаються як 
різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитків від 
зменшення корисності цієї інвестиції, визнаних раніше у консолідованому звіті про прибутки та збитки, 
виключаються зі складу сукупного доходу і визнаються в консолідованому звіті про прибутки та збитки. 
Збитки від зменшення корисності інвестицій в дольові інструменти не сторнуються у консолідованому звіті 
про прибутки та збитки. Збільшення їх справедливої вартості після зменшення корисності визнається 
безпосередньо у складі сукупного доходу. 
 
Що стосується боргових інструментів, класифікованих як наявні для продажу, зменшення корисності 
оцінюється на підставі аналогічних критеріїв, що й для фінансових активів, відображених за амортизованою 
собівартістю. Майбутні процентні доходи нараховуються на основі зниженої балансової вартості з 
використанням процентної ставки, що застосовувалась для дисконтування майбутніх грошових потоків з 
метою оцінки збитку від зменшення корисності. Процентні доходи відображаються в консолідованому звіті 
про прибутки та збитки. Якщо в наступному році справедлива вартість боргового інструменту збільшується, 
і таке збільшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що відбулася після визнання збитку від 
зменшення корисності у консолідованому звіті про прибутки та збитки, збиток від зменшення корисності 
сторнується у консолідованому звіті про прибутки та збитки. 
 
Реструктуризовані кредити 
 
Банк намагається, по можливості, замість звернення щодо стягнення застави, переглядати умови кредитів, 
наприклад, продовжувати строки погашення та погоджує нові умови кредитування.  
 
Облік подібної реструктуризації проводиться наступним чином: 
  

- Якщо змінюється валюта кредиту, то старий кредит припиняється визнаватися, а натомість 
визнається новий кредит; 
 

- Якщо реструктуризація не обумовлена фінансовими труднощами позичальника, то Банк 
використовує підхід аналогічний до підходу щодо фінансових зобов’язань, описаному нижче;  
 

- Якщо реструктуризація обумовлена фінансовими труднощами позичальника та кредит визнано 
таким, що втратив корисність після реструктуризації, то Банк визнає різницю між теперішньою 
вартістю майбутніх платежів грошових потоків у відповідності з новими умовами договору, 
дисконтованих з використанням первинної ефективної ставки, та балансовою вартістю до 
реструктуризації, у складі відрахування до резервів під зменшення корисності у звітному періоді, 
Якщо кредит не є знеціненим в результаті реструктуризації, то Банк перераховує поточну ефективну 
процентну ставку.    

Як тільки умови кредитування переглянуті, кредит більше не вважається простроченим. Керівництво постійно 
аналізує реструктуризовані кредити з тим, щоб переконатись у дотриманні всіх критеріїв та можливості 
здійснення майбутніх платежів.  Такі кредити продовжують оцінюватись на предмет зменшення корисності на 
індивідуальній чи сукупній основі, а їх відновлювальна вартість розраховується з використанням первісної 
або поточної ефективної процентної ставки за кредитом. 
 
Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань 
 
Фінансові активи 
 
Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи подібних 
фінансових активів) відбувається у разі: 

 якщо закінчився строк дії прав на отримання грошових потоків від фінансового активу; 

 якщо Банк передав права на отримання грошових надходжень від такого активу, або якщо Банк зберіг 
права на отримання грошових потоків від активу, але взяв на себе контрактне зобов’язання 
перерахувати їх у повному обсязі без суттєвої затримки третій стороні на умовах “транзитної угоди”; 

 якщо Банк або (a) передав практично всі ризики та вигоди, пов’язані з активом, або (б) не передав і не 
зберіг практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, але передав контроль над цим активом. 
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У разі якщо Банк передав свої права на отримання грошових потоків від активу і при цьому не передав і не 
зберіг практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, а також не передав контроль над активом, такий 
актив продовжує відображатись в обліку в межах подальшої участі Банку у цьому активі. Подальша участь 
Банку в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за меншим із значень: первісною 
балансовою вартістю активу або максимальною сумою компенсації, яка може бути пред’явлена  Банку до 
сплати. 
 
У випадку, якщо подальша участь в активі набирає форми проданого та/або придбаного опціону (включаючи 
опціони, розрахунки за якими відбуваються грошовими коштами на нетто-основі, або аналогічні інструменти) 
на переданий актив, то розмір подальшої участі Банку – це вартість переданого активу, який Банк може 
викупити. Однак у випадку, коли проданий опціон “пут” (включаючи опціони, розрахунки за якими 
відбуваються грошовими коштами на нетто-основі, або аналогічні інструменти) на актив, який оцінюється за 
справедливою вартістю, обсяг подальшої участі Банку визначається як менша з двох оцінок: справедлива 
вартість переданого активу або ціна виконання опціону.  
 
Фінансові зобов’язання 
 
Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у разі виконання, анулювання чи закінчення 
строку дії відповідного зобов’язання. 
 
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на 
суттєво відмінних умовах або в разі внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, первісне 
зобов’язання  знімається з обліку, а нове відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості 
зобов’язань у консолідованому звіті про прибутки та збитки. 

 
Договори фінансової гарантії 
 
У ході звичайної господарської діяльності Банк надає фінансові гарантії у формі акредитивів, гарантій та 
акцептів. Договори фінансової гарантії первісно визнаються у фінансовій звітності за справедливою вартістю 
в статті “Інші зобов’язання”, в розмірі отриманої комісії. Після первісного визнання зобов’язання Банку за 
кожним договором гарантії оцінюється за більшим з двох значень: сумою амортизованої комісії або 
найкращою оцінкою витрат, необхідних для врегулювання будь-якого фінансового зобов’язання, що виникає 
за гарантією. 
 
Збільшення зобов’язання, пов’язане з договорами фінансової гарантії, відображається у консолідованому 
звіті про прибутки та збитки. Отримана комісія визнається у консолідованому звіті про прибутки та збитки на 
рівномірній основі протягом строку дії договору гарантії. 
 
Оподаткування 
 
Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до податкового законодавства України.  
 
Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються стосовно всіх тимчасових різниць за методом 
балансових зобов’язань. Відстрочені податки на прибуток відображаються стосовно всіх тимчасових різниць, 
що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової 
звітності, за винятком випадків, коли відстрочений податок на прибуток виникає в результаті  первісного 
відображення гудвілу, активу або зобов’язання за операцією, що не являє собою об’єднання компаній, і яка 
на момент здійснення не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи 
збиток. 
 
Відстрочені податкові активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність отримання у майбутньому 
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік цих тимчасових різниць, що зменшують 
податкову базу. Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, що будуть 
застосовуватись протягом періоду реалізації активу чи врегулювання зобов’язання на підставі 
законодавства, яке набуло або фактично набуло сили на звітну дату.  
 
Крім цього, в Україні існують різні операційні податки, що застосовуються до діяльності Банку.  Ці податки 
відображаються в складі адміністративних та операційних витрат. 
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Основні засоби 
 
Обладнання відображається за фактичною вартістю або індексованою вартістю (стосовно активів, придбаних 
до 31 грудня 2000 р.) без урахування вартості повсякденного обслуговування, за вирахуванням накопиченої 
амортизації та накопиченого зменшення корисності. Будівлі оцінюються за справедливою вартістю за 
вирахуванням амортизації та зменшення корисності, визнаної після дати переоцінки.  
 
Балансова вартість основних засобів оцінюється на предмет зменшення корисності, коли події або зміни в 
обставинах свідчать про те, що балансова вартість не може бути відшкодована.   
 
Після первісного визнання за фактичною вартістю будівлі відображаються за переоціненою вартістю, що є 
справедливою вартістю на дату переоцінки за вирахуванням подальшої накопиченої амортизації і будь-яких 
подальших накопичених збитків від зменшення корисності. Переоцінка здійснюється досить часто, щоб 
уникнути суттєвих розбіжностей між справедливою вартістю переоціненого активу і його балансовою 
вартістю.  
 
На дату переоцінки, накопчена амортизація згортається відносно сукупної вартості активів, в свою чергу 
чиста залишкова вартість збільшується або зменшується до переоціненої вартості. Приріст вартості від 
переоцінки відображається у звіті про фінансовий стан в складі резерву з переоцінки основних засобів у 
складі іншого сукупного доходу, за вирахуванням сум відновлення попереднього зменшення вартості цього 
активу, раніше відображеного у консолідованому звіті про прибутки та збитки. В цьому випадку сума 
збільшення вартості активу відображається у консолідованому звіті про прибутки та збитки. Зменшення 
вартості від переоцінки відображається у консолідованому звіті про прибутки та збитки за вирахуванням 
безпосереднього заліку такого зменшення проти попереднього приросту вартості того ж активу, 
відображеного в резерві з переоцінки основних засобів. 
 
Щорічне перенесення сум з резерву переоцінки основних засобів до складу нерозподіленого прибутку 
здійснюється за рахунок різниці між сумою амортизації, що розраховується виходячи з переоціненої 
балансової вартості активів, і сумою амортизації, що розраховується виходячи з первісної вартості активів. 
Крім цього, накопичена амортизація на дату переоцінки виключається з одночасним зменшенням валової 
балансової вартості активу, і отримана сума перераховується, виходячи з переоціненої суми активу. При 
вибутті активу відповідна сума, включена до резерву з переоцінки, переноситься до складу нерозподіленого 
прибутку. 

 
Нарахування амортизації активу починається з дати його введення в експлуатацію. Амортизація 
нараховується лінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби активів: 
 

 Років 
Будівлі 6-50 
Меблі, інвентар та інші активи 2-25 
Обладнання та комп’ютери  2-15 
Транспортні засоби 6 

 

Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів аналізуються 
наприкінці кожного звітного року й коригуються за необхідності. 
 
Витрати на ремонтно-відновлювальні роботи відображаються у складі інших операційних витрат у періоді, в 
якому такі витрати були понесені, крім випадків, коли такі витрати підлягають капіталізації. 
 
Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи включають придбані програмне забезпечення та ліцензії. Нематеріальні активи, 
придбані окремо, первісно визнаються за собівартістю або індексованою вартістю (стосовно активів, 
придбаних до 31 грудня 2000 року). Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за 
фактичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення 
корисності. Нематеріальні активи мають обмежені або невизначені строки корисної служби. Нематеріальні 
активи з обмеженим строком корисної служби амортизуються протягом строку корисної служби, що 
становить 4-20 років, та оцінюються на предмет зменшення корисності у разі наявності ознак можливого 
зменшення корисності нематеріального активу. Строки та порядок амортизації нематеріальних активів з 
обмеженим строком корисної служби аналізуються принаймні щорічно наприкінці кожного фінансового року.  
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Активи призначені для продажу 
 
Банк класифікує необоротні активи (або групу вибуття) як призначені для продажу, якщо їх балансова 
вартість буде відшкодовуватись, в основному, шляхом продажу, а не в ході їх використання.  Для цього 
необоротні активи (або группа вибуття) мають бути доступні для негайного продажу в їх теперішньому стані 
на тих умовах, які є звичайними при продажу таких активів (групи вибуття), при цьому їх продаж має 
характеризуватись високим ступенем ймовірності. 
 
Висока ймовірність продажу означає твердий намір керівництва Банку додержуватися плану продажу 
необоротного активу (або групи вибуття). При цьому необхідно, щоб була розпочата програма активних дій з 
пошуку покупця й виконання такого плану. Крім цього, необоротний актив (группа вибуття) має активно 
пропонуватись до реалізації за ціною, що є обґрунтованою, з урахуванням його поточної справедливої 
вартості.  Крім того, відображення продажу як завершеної операції має очікуватись протягом одного року з 
дати класифікації необоротних активів призначених для продажу. 
 
Банк оцінює активи (группу вибуття), класифіковані як призначені для продажу, за меншою з двох оцінок:  
балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж.  В разі настання подій 
або зміни обставин, що вказують на можливе зменшення корисності активів (або групи вибуття), Банк 
відображає збиток від зменшення корисності при первісному, а також наступному списанні їх вартості до 
справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж. 
 
Резерви 
Резерви визнаються, коли внаслідок певних подій у минулому Банк має поточне юридичне або конструктивне 
зобов’язання, для врегулювання якого, з великим ступенем вірогідності, буде необхідним відтік ресурсів, які 
втілюють у собі економічні вигоди, і суму зобов’язання можна достовірно оцінити. 
 
Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат   
Банк не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України, що 
передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат 
працівникам. Ці витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. 
Крім цього, Банк не має програм додаткових виплат працівникам після припинення трудової діяльності або 
інших суттєвих компенсаційних програм, які вимагали б додаткових нарахувань. 
 
Статутний капітал 
 
Статутний капітал 

Вклади до статутного капіталу, отримані до 31 грудня 2000 р., визнаються за індексованою вартістю згідно з 
вимогами МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції”. 

Прості акції та некумулятивні привілейовані акції, що не підлягають погашенню, відображаються у складі 
капіталу. Витрати на оплату послуг третім сторонам, безпосередньо пов’язані з випуском нових акцій, за 
винятком випадків об’єднання компаній, відображаються у складі капіталу як зменшення суми, отриманої в 
результаті даної емісії. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною 
вартістю випущених акцій відображається як додатковий сплачений капітал. 
 
Власні викуплені акції 

В разі придбання Банком своїх акцій вартість придбання, включаючи відповідні витрати на проведення 
операції, за вирахуванням податку на прибуток вираховується із загальної суми капіталу як власні викуплені 
акції до моменту їх анулювання або повторного випуску. При подальшому продажу або повторному випуску 
таких акцій отримана сума включається до складу капіталу. 
 
Дивіденди  

Дивіденди визнаються як зобов’язання і вираховуються з суми капіталу на звітну дату тільки якщо вони були 
оголошені до звітної дати включно. Інформація про дивіденди розкривається у звітності, якщо вони були 
запропоновані до звітної дати, а також запропоновані або оголошені після звітної дати, але до дати 
затвердження фінансової звітності до випуску. 
 
Звітність за сегментами 
 
Звітність за сегментами Банку побудована на наступних операційних сегментах: великі та малі підприємства, 
мікро-підприємства та фізичні особи, фінансові установи та управління активами. 
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Потенційні зобов’язання 
 
Потенційні зобов’язання не відображаються у консолідованому звіті про фінансовий стан. Розкриття 
інформації щодо таких зобов’язань надається, за винятком випадків, коли відтік ресурсів для виконання таких 
зобов’язань є малоймовірним. Потенційні активи не визнаються у консолідованому звіті про фінансовий стан. 
Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження пов’язаних з ними економічних вигод 
є ймовірним. 
 
Визнання доходів та витрат 
Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Банк отримає економічні вигоди, а доходи можуть 
бути достовірно визначені. Для визнання доходів у фінансовій звітності необхідне дотримання наступних 
критеріїв: 
 
Процентні та аналогічні доходи та витрати 

Для всіх фінансових інструментів, визначених за амортизованою вартістю, а також для процентних 
фінансових інструментів, що класифікуються як торгові чи наявні для продажу, процентні доходи чи витрати 
відображаються за ефективною процентною ставкою, що є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні 
виплати та надходження протягом очікуваного строку служби фінансового інструмента чи більш короткого 
періоду, де це можливо застосувати, до чистої балансової вартості фінансового активу чи фінансового 
зобов’язання. При обчисленні враховуються всі договірні умови за фінансовим інструментом (наприклад, 
право на дострокове погашення) та всі винагороди чи додаткові витрати, що безпосередньо пов’язані з 
фінансовим інструментом та є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки, але не враховуються 
майбутні збитки за кредитами. Балансова вартість фінансового активу чи фінансового зобов’язання 
коригується в разі перегляду Банком своєї оцінки платежів або надходжень. Скоригована балансова вартість 
обчислюється, виходячи з первісної ефективної процентної ставки, а зміни балансової вартості 
відображаються як процентні доходи чи витрати. 

При зменшенні відображеної у фінансовій звітності вартості фінансового активу чи групи аналогічних 
фінансових активів внаслідок зменшення корисності, процентні доходи продовжують визнаватись з 
використанням первісної ефективної процентної ставки на основі нової балансової вартості. 
 
Комісійні доходи 

Банк отримує комісійні доходи від різних видів послуг, що надаються клієнтам. Комісійні доходи можна 
розділити на такі дві категорії: 
 
- Комісійні доходи, отримані за надання послуг протягом певного періоду 

Комісії, отримані від надання послуг протягом певного періоду, нараховуються протягом цього періоду. Такі 
статті включають комісійні доходи та винагороди за управління активами, відповідальне зберігання та інші 
управлінські та консультаційні послуги. Комісії за зобов’язаннями з надання кредитів, що, ймовірно, будуть 
використані, та інші комісії, пов’язані з наданням кредитів, переносяться на наступні періоди (разом із будь-
якими додатковими витратами) та визнаються як коригування ефективної процентної ставки за кредитом. 
 
- Комісійні доходи від надання послуг з проведення операцій 

Комісії, отримані за проведення або участь у переговорах щодо здійснення операції від імені третьої сторони, 
наприклад, укладення угоди про придбання акцій чи інших цінних паперів, або придбання чи продаж компанії, 
визнаються після завершення відповідної операції.  Комісія або частина комісії, пов’язана з певними 
показниками доходності, визнається після дотримання відповідних критеріїв. 

 
Дивідендний дохід 
 
Дохід визнається, коли встановлюється право Банку на отримання платежу. 
 
Операції в іноземній валюті 
 
Консолідована фінансова звітність представлена в Українських гривнях, які Банк обрав функціональною 
валютою та валютою звітності. Операції в іноземних валютах первісно відображаються у функціональній 
валюті за обмінним курсом, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи та зобов’язання, 
деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на 
звітну дату. Прибутки та збитки в результаті перерахунку операцій в іноземній валюті відображаються у 
консолідованому звіті про прибутки та збитки як результат від операцій в іноземній валюті – курсові різниці.  
Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним 
курсом, що діяв на дати первісних операцій. Немонетарні статті, які обліковуються за справедливою 
вартістю, перераховуються за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості.  
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Різниці між договірним обмінним курсом за певною операцією в іноземній валюті та офіційним курсом НБУ на 
дату такої операції також включаються до результату торгових операцій в іноземній валюті. Офіційні обмінні 
курси НБУ станом на 31 грудня 2010 та 2009 рр. становили 7,9617 та 7,985 гривень за 1 долар США і 11,573 
та 10,448 гривень за 1 євро відповідно. Станом за 11 квітня 2011 року офіційні обмінні курси НБУ становили 
7,9647 гривень за 1 долар США та 11,470 гривень за 1 євро. 
 
Майбутні зміни в обліковій політиці 
 
Стандарти та інтерпретації, що були прийняті, але ще не набули чинності 
 
Поправки до МСБО (IAS) 32 "Фінансові інструменти: презентація" - "Класифікація прав на придбання 
додаткових акцій" 
У жовтні 2009 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО (IAS) 32. Дані поправки набувають 
чинності для річних періодів, що починаються 1 лютого 2010 року або після цієї дати, з можливістю 
дострокового застосування. Згідно поправок визначення фінансового зобов'язання в МСФЗ (IAS) 32 
змінюється таким чином, що права на придбання додаткових акцій, а також деякі опціони й варанти будуть 
класифікуватися як пайові інструменти. Це може бути застосовано у випадку, якщо всім власникам 
непохідних пайових інструментів підприємства того самого класу на пропорційній основі надаються права на 
фіксовану кількість додаткових акцій в обмін на фіксовану суму грошових коштів у будь-якій валюті. Банк 
вважає, що дані поправки не впливатимуть на його консолідовану фінансову звітність. 
 
МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" 
У листопаді 2009 року Рада з МСФЗ опублікувала першу частину МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти". 
Даний Стандарт поступово замінить МСБО (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання й оцінка". МСФЗ (IFRS) 
9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати. 
Компанії можуть достроково застосувати першу частину стандарту для річних періодів, що закінчуються 31 
грудня 2009 року або після цієї дати. Перша частина МСФЗ (IFRS) 9 впроваджує нові вимоги до класифікації 
й оцінки фінансових активів. Зокрема, з метою наступної оцінки всі фінансові активи повинні класифікуватися 
як такі, що оцінюються за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю з переоцінкою через 
прибуток або збиток, при цьому можливий вибір відображення переоцінки безумовних пайових інструментів, 
не призначених для торгівлі, через інший сукупний дохід. На даний час Банк оцінює вплив цього стандарту, 
та обирає початкову дату застосування.   
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" 
Поправки були опубліковані у жовтні 2010 року, що вступають в силу для річних звітних періодів, що 
починаються 11 липня 2011 року, або після цієї дати. Ці зміни вимагають додаткового розкриття інформації, 
що виникає після передачі фінансових активів та щодо яких не було припинено визнання. Банк очікує, що 
дані поправки не впливатимуть на його фінансовий стан. 
 
Поправки до МСБО (IAS) 12 "Податок на прибуток" 
У грудні 2010 року, Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО (IAS) 12, що вступають силу для річних 
звітних періодів, що починаються 1 січня 2012 року, або після цієї дати. У нову версію МСБО (IAS) 12 було 
включено заперечну презумпцію, що відстрочений податок щодо інвестиційної нерухомості, що обліковується 
за моделлю справедливої вартості, зазначеної у МСБО (IAS) 40, має визначатися на основі того, що її 
балансова вартість буде відшкодована шляхом продажу, а також вимогу, що відстрочений податок за 
активами, що не амортизуються, та які обліковуються за моделлю переоціненої вартісті, визначеної у МСФЗ 
МСФЗ (IAS) 16, має завжди визначатися на умові продажу. Наразі Банк оцінює вплив цих поправок на 
фінансову звітність.  
 
Інтерпретація КІМФЗ (IFRIC) 14 “Погашення фінансових обов’язків завдяки шляхом пред’явлення часткових 
інструментів“ (Поправка) 
Поправка до Інтерпретації КІМФЗ (IFRIC) 14 набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються з 
1 червня 2010 року або після цієї дати. Поправка наводить керівництво щодо визначення суми чистих 
пенсійних активів до відшкодування. Поправка дозволяє підприємству вважати активом передплату, за 
мінімальним рівнем фінансування. Банк очікує, що поправка не матиме впливу на його консолідований звіт 
про фінансовий стан. 
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Інтерпретація КІМФЗ (IFRIC) 19 “Погашення фінансових зобов’язань за допомогою пайових інструментів“ 
Інтерпретація КІМФЗ (IFRIC) 19 була опублікована в листопаді 2009 року та набирає чинності для річних 
звітних періодів починаючи з 1 червня 2010 р. або після цієї дати. Інтерпретація регулює дає більш чітке 
пояснення щодо облік реструктуризації фінансових зобов’язань шляхом пред’явлення кредитору пайових 
інструментів у рахунок погашення усієї або частини зобов’язання. Банк очікує, що дані поправки не 
впливатимуть впливу на його консолідовану фінансову звітність. 
 
Удосконалення МСФЗ 

У травні 2010 р. Рада з МСФЗ випустила третій збірник поправок до стандартів, головним чином з метою 
усунення внутрішніх невідповідностей і уточнення формулювань. Більшість поправок набувають чинності для 
річних періодів, що починаються 1 січня 2011 року або після цієї дати. Щодо кожного стандарту існують 
окремі перехідні положення. Поправки, включені в "Удосконалення МСФЗ", опубліковані у травні 20010 року, 
будуть мати вплив на облікові політики, фінансовий стан або результати фінансової діяльності Банку, як 
описано нижче. 

- МСФЗ (IFRS) 3 “Об’єднання бізнесу“: Обмежує сферу застосування права на вибір метода оцінки не 
часток не контролюючих акціонерів. В ньому вказано, що лише компоненти часток не контролюючих 
акціонерів, що являються частками участі та в даний час вже надають своїм власникам право на 
пропорційну частку у чистих активах компанії, у випадку ліквідації повинні оцінюватися за 
справедливою вартістю, або за пропорційною часткою у ідентифікованих чистих активах компанії, 
що придбавається, та що відноситься на такі частки участі. Так як поправка повинна 
застосовуватися з дати первинного застосування Банком МСФЗ (IFRS) 3 у новій редакції,може 
знадобитися перерахунок по відношенню до об'єднань бізнесу, що обліковувалися у відповідності до 
вимог до нової редакції МСФЗ (IFRS) 3, але до дати застосування поправки. Банк вважає, що ці 
поправки до МСФЗ (IAS) 3 не матимуть впливу на його фінансову звітність. 

- МСФЗ (IFRS) 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації“: було впроваджено поправки щодо 
розкриття кількісної інформації та інформації відносно кредитного ризику. Банк очікує, що додаткові 
вимоги матимуть мінімальний вплив, так як інформація вже буде доступною. 

- Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 “Перше застосування МСФЗ“, МСБО (IAS) 1 “Подання фінансової 
звітності“ та інтерпретація КІМФЗ (IFRIC) 13 “Програми лояльності клієнтів“ не вплинуть на облікову 
політику, фінансове положення та фінансові результати Банку. 

 
 
Суттєві облікові судження та оцінки  

 
Судження 

 
У процесі застосування облікової політики керівництво Банку зробило такі судження, крім облікових оцінок, які 
мають найбільш суттєвий вплив на суми, відображені у консолідованій фінансовій звітності: 
 
Класифікація цінних паперів 
 
Цінні папери в портфелі Банку включають державні облігації, облігації підприємств і банків, депозитні 
сертифікати, випущені Національним банком України, та акції підприємств. При первісному визнанні Банк 
класифікує цінні папери як фінансові активи з відображенням змін справедливої вартості як прибутку або 
збитку, фінансові активи, утримувані до погашення, або фінансові активи, наявні для продажу, з 
відображенням змін справедливої вартості у складі капіталу. 
 
Невизначеність оцінок 
 
У процесі застосування облікової політики керівництво Банку використовувало свої судження та здійснювало 
оцінки при визначенні сум, відображених у консолідованій фінансовій звітності. Найбільш суттєве 
використання суджень та оцінок включає таке: 
 
Безперервність діяльності  
 
Керівництво Банку, здійснило оцінку щодо його можливості подальшої безперервної діяльності та 
впевнилось, що Банк має ресурси для продовження діяльності у осяжному майбутньому. До того ж, 
керівництву не відомо про будь-які значні невизначеності, що можуть викликати значну невпевненість у 
можливості банку здійснювати безперервну діяльність. Таким чином, складання фінансової звітності було 
продовжено виходячи з принципу безперервності діяльності.  
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4.   Суттєві облікові судження та оцінки (продовження) 
 
Справедлива вартість фінансових інструментів 
 
У випадках, коли справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, що обліковуються на 
балансі підприємства, не може бути отримана шляхом спостережень за активними ринками, вона 
визначається за допомогою набору технік оцінювання, що включають використання математичних моделей. 
Вхідні параметри моделей включають спостережувану ринкову інформацію; у випадку, коли це неможливо, 
застосування певного судження необхідне для визначення справедливої вартості. 
 
Резерв під зменшення корисності кредитів та дебіторської заборгованості 
 
Банк регулярно проводить аналіз кредитів і дебіторської заборгованості на предмет зменшення корисності. 
Виходячи з наявного досвіду, Банк використовує своє судження при оцінці збитків від зменшення корисності в 
ситуаціях, коли позичальник зазнає фінансових труднощів і відсутній достатній обсяг фактичних даних про 
аналогічних позичальників. Банк аналогічним чином оцінює зміни майбутніх грошових потоків на основі даних 
спостережень, що вказують на несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань позичальниками в складі 
групи або зміну державних чи місцевих економічних умов, що співвідноситься з випадками невиконання 
зобов’язань за активами у складі групи. Керівництво використовує оцінки, що базуються на історичних даних 
про історію збитків стосовно активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак 
зменшення корисності за групами кредитів і дебіторської заборгованості. Виходячи з наявного досвіду, Банк 
використовує своє судження при коригуванні даних спостережень стосовно групи кредитів або дебіторської 
заборгованості для відображення поточних обставин.  
 
Відстрочені активи з податку на прибуток 
 
Відстрочені активи з податку на прибуток визнаються стосовно усіх невикористаних податкових збитків, коли 
існує вірогідність отримання прибутку, що підлягає оподаткуванню в майбутньому, щодо якого збитки можуть 
бути використані. Судження керівництва необхідні для визначення суми відстрочених активів з податку на 
прибуток, які можуть бути визнані, виходячи з вірогідних строків і розміру майбутнього прибутку, що підлягає 
оподаткуванню, разом із стратегією податкового планування.  
 

 
Інформація за сегментами 
 
Для цілей управління Банк має п’ять операційних галузевих бізнес-сегментів, що базуються на продуктах та 
послугах: 
 
Послуги великим та малим надання кредитів, обслуговування депозитів та поточних рахунків великих  
підприємствам   юридичних, інституційних, малих та середніх підприємств. 
 
Послуги мікро-підприємствам        надання кредитів та інших кредитних ліній, обслуговування депозитів та                            
та фізичним особам поточних рахунків мікро-підприємств та фізичних осіб, надання споживчих 

кредитів, овердрафтів, обслуговування кредитних карток та здійснення 
грошових переказів фізичних осіб. 

 
Послуги фінансовим установам    переважно залучення депозитів фінансових установ.  
 
Управління активами казначейство та фінансовий департамент, а також інші функції                

централізованого управління. 
 

Для цілей звітності за сегментами проценти розподіляються залежно від групової ставки, що визначена 
відділом Казначейства, залежно від витрат Банку на позику. 
 
Керівництво здійснює контроль результатів операційної діяльності кожного підрозділу окремо з метою 
прийняття рішень щодо розподілу ресурсів та оцінки результатів діяльності. Результати діяльності сегментів 
визначаються інакше, ніж в консолідованій фінансовій звітності, як видно з таблиці, що наведена нижче. Облік 
податків на прибуток здійснюється за груповою основою, і вони не розподіляються між операційними 
сегментами. 

Трансферні ціни за операціями між операційними сегментами встановлюються на комерційній основі, так само 
як і з зовнішніми клієнтами. 

В 2010 та 2009 рр. у Банку не було доходу від операцій з одним зовнішнім клієнтом або контрагентом, що 
становив 10 або більше відсотків від усього доходу.  
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5.   Інформація за сегментами (продовження) 
 
В таблицях нижче відображена інформація про дохід, прибуток, активи та зобов’язання за операційними 
сегментами Банку: 

 

2010 р. 

Великі та 
малі 

підприєм-
ства 

Мікро-
підприєм-
ства та 
фізичні 
особи 

Фінансові 
установи 

Управління 
активами 

 
Всього 

      
Дохід      
Зовнішні клієнти      
Процентний дохід 3 702 190 2 218 075 197 746 589 6 667 051 
Комісійний дохід 434 715 862 383 12 841 18 056 1 327 995 
Чистий прибуток від операцій з цінними 
паперами - - - 362 900 362 900 
Чистий прибуток від операцій з 
іноземною валютою 22 882 85 240 - 30 472 138 594 
Інший дохід 19 719 22 935 - 18 479 61 133 
Дохід від інших сегментів 881 727 2 000 387 1 293 396 (4 175 510) - 
Всього дохід 5 061 233 5 189 020 1 306 434 (2 999 014) 8 557 673 
Процентні витрати (410 579) (1 447 513) (1 062 212) (207 258) (3 127 562) 
Комісійні витрати (23 891) (157 156) (4 243) (6 046) (191 336) 
Резерв під зменшення корисності 
кредитів  (1 200 437) (898 240) - (27) (2 098 704) 
Витрати на персонал  (357 464) (1 012 413) (25 583) (42 099) (1 437 559) 
Амортизація  (71 182) (250 460) (6 801) (10 950) (339 393) 
Інші адміністративні та операційні 
витрати (326 373) (748 692) (22 774) (36 458) (1 134 297) 
Зменшення корисності інших активів та 
резерви  (16 618) (4 841) (727) (15 604) (37 790) 
Витрати від інших сегментів (2 421 371) (1 793 917) - 4 215 288 - 
Результат сегмента 233 318 (1 124 212) 184 094 897 832 191 032 
      
Витрати з податку на прибуток    (106 762) (106 762) 

Прибуток за рік    791 070 84 270 
      
Активи сегмента 25 846 455 17 663 552 1 346 371 11 935 234 56 791 612 
Пасиви сегмента 7 222 633 20 022 593 18 692 441 3 695 916 49 633 583 
      
Інша інформація за сегментами      
Капітальні витрати 157 027 432 312 11 855 17 963 619 157 
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5.   Інформація за сегментами (продовження) 
 
В таблиці нижче представлена інформація про доходи і прибутки, а також певні активи та зобов’язання бізнес-
сегментів Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2009 р.: 
 

2009 р. 

Великі та 
малі 

підприєм-
ства 

Мікро-
підприєм-
ства та 
фізичні 
особи 

Фінансові 
установи 

Управління 
активами 

 
Всього 

      
Дохід      
Зовнішні клієнти      
Процентний дохід 4 253 916 2 905 510 - 444 853 7 604 279 
Комісійний дохід 409 891 722 337 1 410 205 985 1 339 623 
Чистий прибуток від операцій з цінними 
паперами - - - 68 533 68 533 
Чистий прибуток від операцій з 
іноземною валютою 42 669 121 961 - (113 079) 51 551 
Інший дохід 30 433 22 782 - 19 768 72 983 
Дохід від інших сегментів 813 402 2 335 706 1 728 163 (4 877 271) - 
Всього дохід 5 550 311 6 108 296 1 729 573 (4 251 211) 9 136 969 
Процентні витрати (404 572) (1 763 391) (1 437 019) (76 062) (3 681 044) 
Комісійні витрати (42 899) (123 204) (20 270) (16 932) (203 305) 
Резерв під зменшення корисності 
кредитів  (2 858 772) (2 047 277) - (2 017) (4 908 066) 
Витрати на персонал  (271 189) (921 752) (31 466) (27 130) (1 251 537) 
Амортизація  (47 057) (241 071) (7 645) (7 156) (302 929) 
Інші адміністративні та операційні 
витрати (371 343) (718 096) (21 950) (17 770) (1 129 159) 
Зменшення корисності інших активів та 
резерви  (7 436) (11 959) - 1 257 (18 138) 
Витрати від інших сегментів (3 037 683) (2 132 561) - 5 170 244 - 

Результат сегмента (1 490 640) (1 851 015) 211 223 773 223 (2 357 209) 
      
Вигоди з податку на прибуток    512 478 512 478 
Збиток за рік    1 285 701 (1 844 731) 
      
Активи сегмента 27 799 131 21 413 569 - 6 658 615 55 871 315 
Пасиви сегмента 7 201 480 20 880 087 18 524 309 2 463 731 49 069 607 
      
Інша інформація за сегментами      
Капітальні витрати 107 205 383 306 12 037 11 305 513 853 
 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти 

 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають: 
 2010 р. 2009 р. 
Грошові кошти в касі 2 389 798 2 221 476 
Поточний рахунок в Національному банку України 399 962 528 791 
Поточні рахунки в інших кредитних установах 4 631 658 3 507 731 
Строкові депозити в Національному банку України зі строком погашення до 90 
днів 1 382 137 1 850 718 
Строкові депозити в інших кредитних установах зі строком погашення до 90 
днів 467 365 470 392 
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 270 920 8 579 108 
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Торгові цінні папери 
 

Торгові цінні папери Банку включають: 
 2010 р. 2009 р. 
ОВДП 737 344 378 059 
Облігації підприємств 2 701 24 136 
Торгові цінні папери 740 045 402 195 

 
  
Заборгованість кредитних установ 
 
Заборгованість кредитних установ включає:  
 2010 р. 2009 р. 
Обов’язкові резерви в НБУ 333 659 504 277 
Строкові депозити, що розміщенні на термін більше, ніж  90 днів, або 
прострочені депозити 

52 421 
2 019 

Інша заборгованість кредитних установ 796 822 
 386 876 507 118 
Мінус - резерв під зменшення корисності (1 973) (2 017) 
Заборгованість кредитних установ 384 903 505 101 
 
Починаючи з 2009 року, українські банки були зобов’язані тримати 50% обов’язкових резервів на окремому 
рахунку в НБУ. У травні 2010 року, вимога була збільшена до 100%. Відсоткова ставка за даним рахунком  
була 3,00% річних, а з 8 червня 2010 року відсоткова ставка стала 2,85% річних. Станом на 31 грудня 2010 
року, розмір коштів, розміщених Банком на даному рахунку склав 316 325 тис. грн. (2009 р.: 499,324 тис. грн.). 
Станом на 31 грудня 2010 року, інвестиційні цінні папери утримувані до погашення, включені державні цінні 
облігації Євро-2012, випущені Міністерством фінансів України, номінальною вартістю 552 800 тис. грн. 
(2009 р.: нуль) та балансовою вартістю 636 951 тис. грн. (2009 р.: нуль), які Банк використовував для 
покриття вимог із формування обов’язкового резерву в НБУ. Дивіться Примітку 11. 
 
До того ж, Банк зобов’язаний тримати 20% від коштів, залучених на міжнародних ринках зі строками 
погашення менше 183 днів та додатковий резерв, що відноситься до певних кредитів клієнтам у іноземних 
валютах, як безпроцентний депозит у НБУ. Станом на 31 грудня 2010 року, розмір коштів розміщених Банком 
на даному рахунку складав 17 334 тис. грн. (2009 р.: 4 953 тис. грн.). 
 
Обов’язкові резерви в НБУ представлені безумовним резервом у вигляді депозиту, та не може бути 
використаний Банком у повсякденних операціях. Станом на 31 грудня 2010 та 2009 років Банк виконував 
вимоги щодо формування обов’язкового резерву в НБУ. 
 
Рух резерву під зменшення корисності заборгованості кредитних установ був таким: 
 

 2010 р. 2009 р. 
1 січня 2 017 - 
Нараховано за рік 27 2 017 
Курсові різниці (71) - 
31 грудня 1 973 2 017 
 
Кредити клієнтам 
Кредити клієнтам включають: 
 2010 р. 2009 р.  

(перера-
ховано) 

Великі підприємства 20 115 602 22 190 191 
Малі підприємства 5 973 753 7 130 782 
Фізичні особи 15 057 722 17 694 213 
Мікро-підприємства 2 659 975 2 765 286 
Всього кредити клієнтам 43 807 052 49 780 472 
Мінус - резерв під зменшення корисності (9 936 678) (8 106 008) 
Кредити клієнтам 33 870 374 41 674 464 
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9.   Кредити клієнтам (продовження) 
 
Резерв під зменшення корисності кредитів клієнтам 
Узгодження змін резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам за категоріями є таким: 
 
 Великі 

підприєм-
ства 

 2010 р. 

Малі 
підприєм-

ства  
2010 р. 

Фізичні  
особи 
2010 р. 

Мікро- 
підприєм-

ства 
2010 р. 

Всього 
2010 р. 

На 1 січня 2010 р. 2 686 131 1 335 089 3 766 384 318 404 8 106 008 
Нараховано за рік 905 389 295 048 875 093 23 147 2 098 677 
Відновлення 24 505 1 560 761 1 081 27 907 
Списання (95 779) (131 649) (20 834) (9 303) (257 565) 
Курсові різниці (23 645) (5 743) (7 230) (1 731) (38 349) 
На 31 грудня 2010 р. 3 496 601 1 494 305 4 614 174 331 598 9 936 678 
      
Зменшення корисності на 
індивідуальній основі 2 771 994 1 435 684 4 257 780 292 624 8 758 082 
Зменшення корисності на 
сукупній основі 724 607 58 621 356 394 38 974 1 178 596 
 3 496 601 1 494 305 4 614 174 331 598 9 936 678 
      
Загальна сума кредитів, 
зменшення корисності яких 
визначено на індивідуальній 
основі, до вирахування суми 
резерву під зменшення  
корисності таких активів 4 721 713 2 531 906 6 887 125 512 792  14 653 536 
 
 Великі 

підприєм-
ства 

 2009 р. 
(перерахо-

вано) 

Малі 
підприєм-

ства  
2009 р. 

(перерахо-
вано) 

Фізичні  
особи 
2009 р. 

(перерахо-
вано) 

Мікро- 
підприєм-

ства 
2009 р. 

(перерахо-
вано) 

Всього 
2009 р. 

(перерахо-
вано) 

На 1 січня 2009 р. 620 033 580 421 1 843 474 117 620 3 161 548 
Нараховано за рік 2 100 035 758 737 1 846 549 200 728 4 906 049 
Відновлення 7 030 486 1 604 100 9 220 
Списання (72 923) (32 648) (30 053) (8 961) (144 585) 
Курсові різниці 31 956 28 093 104 810 8 917 173 776 
На 31 грудня 2009 р. 2 686 131 1 335 089 3 766 384 318 404 8 106 008 
      
Зменшення корисності на 
індивідуальній основі 2 193 834 1 097 598 3 096 846 248 940 6 637 218 
Зменшення корисності на 
сукупній основі 492 297 237 491 669 538 69 464 1 468 790 
 2 686 131 1 335 089 3 766 384 318 404 8 106 008 
      
Загальна сума кредитів, 
зменшення корисності яких 
визначено на індивідуальній 
основі, до вирахування суми 
резерву під зменшення  
корисності таких активів 4 461 489 2 111 818 5 650 253 551 796 12 775 356 
 
Кредити, зменшення корисності яких визначено на індивідуальній основі 
Станом на 31 грудня 2010 р. справедлива вартість застави, наданої Банку підприємствами позичальниками 
за кредитами, зменшення корисності яких визначено на індивідуальній основі, становить 4 872 966 тис. грн. 
(2009 р.: 4 644 623 тис. грн.). Згідно з вимогами НБУ, кредити можуть бути списані лише за умови 
затвердження такого списання Правлінням Банку, а у деяких випадках на основі відповідного рішення суду. 
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9.   Кредити клієнтам (продовження) 
 
Процентні доходи, нараховані за кредитами, стосовно яких був визнаний резерв під зменшення корисності на 
індивідуальній основі за 2010 рік, становили 613 510 тис. грн. (2009 р.: 896 239 тис. грн.). 
 
Застава та інші інструменти зменшення кредитного ризику  
 
Розмір та види застави, що вимагається Банком, залежать від оцінки кредитного ризику контрагента. Банк 
запровадив основні принципи прийнятності різних видів застави та параметрів оцінки. 
 
Основні види отриманої застави включають: 
 
- При комерційному кредитуванні – об’єкти нерухомого майна, запаси та дебіторська заборгованість, 
- При кредитуванні фізичних осіб – застава житла. 
 
Банк також отримує гарантії від материнських компаній за кредитами, що надаються їх дочірнім 
підприємствам. 
Керівництво здійснює моніторинг ринкової вартості застави, вимагає додаткової застави згідно з базовими 
угодами, а також здійснює моніторинг ринкової вартості застави, що отримана, при перевірці достатності 
резерву під зменшення корисності кредитів. 
 
Договори зворотного “репо” 
 
Банк уклав договори зворотного “репо” з рядом українських підприємств на суму 5 690 тис. грн. (2009 р.: 
6 396  тис. грн.), яка включена до складу кредитів клієнтам станом на кінець року. Предметом цих договорів є 
облігації українських підприємств. 

 
Концентрація кредитів клієнтам 
 
Станом на 31 грудня 2010 р. Банк мав концентрацію кредитів в розмірі 4 429 792 тис. грн., наданих десятьом 
найбільшим позичальникам-третім особам (10% загального кредитного портфелю) (2009 р.: 5 942 189  тис. 
грн. або 12% кредитів, наданих найбільшим позичальникам-третім особам). За цими кредитами було 
сформовано резерв у розмірі 507 607 тис. грн. (2009 р.: 471 059 тис. грн.). 
 
Кредити надаються переважно в Україні підприємствам, що здійснюють свою діяльність в таких галузях:  

 2010 р. % 2009 р. 
(перера-
ховано) 

% 

Фізичні особи 20 106 003 46% 17 672 805 36% 
Торгові підприємства 9 841 343 22% 12 634 897 25% 
Нерухомість та будівництво 4 408 348 10% 6 634 455 13% 
Сільське господарство  та харчова промисловість 2 367 933 5% 5 345 303 11% 
Виробництво  5 183 133 12% 5 228 011 11% 
Транспорт і зв’язок 1 102 783 3% 1 017 680 2% 
Послуги 706 780 2% 1 088 635 2% 
Інші галузі 90 729 0% 158 686 0% 

 43 807 052 100% 49 780 472 100% 
 
Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою 
 
Кредити клієнтам включають дебіторську заборгованість за фінансовою орендою, яку можна проаналізувати 
таким чином: 

 2010 р. 2009 р. 
Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою, всього: 
До 1 року 854 133 655 880 
Від 1 до 5 років 551 841 1 376 007 
Більше 5 років 653 735 
   
Незароблені фінансові доходи майбутніх періодів за фінансовою орендою (124 327) (366 512) 
Чисті інвестиції в фінансову оренду 1 282 300 1 666 110 
 
Станом на 31 грудня 2010 р. кредити клієнтам включали кредити, надані в рамках програм фінансування 
міжнародними фінансовими організаціями в сумі 140 102 тис. грн. (2008 р.: 159 564 тис. грн.). 
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Активи призначені для продажу 
 
Станом на 31 грудня 2010 р. Банк тримав автомобілі та нерухомість, стягнені протягом року від безнадійних 
боржників, що були класифіковані як активи призначені для продажу, в сумі загальною балансовою вартістю 
92 724 тис. грн. (2009 р.: 65 556 тис. грн.). 
 
 
Інвестиційні цінні папери 
 
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку 
включають: 
 

 2010 р. 2009 р. 
Облігації підприємств та банківських установ 11 359 2 917 
ОВДП 5 456 022 971 723 
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю 5 467 381 974 640 
   
ОВДП 2 806 633 - 
Інвестиційні цінні папери утримувані до погашення 2 806 633 - 
 
Проценті ставки купону та строки погашення цих цінних паперів є такими: 
 
 2010 р. 2009 р. 

 
% 

Строк 
погашення % 

Строк 
погашення 

Облігації підприємств та банківських 
установ 18,00% 2013 9,75% 2010 
ОВДП 4,5%-20,0% 2011-2015 6,6%-30% 2010-2012 
 
Станом на 31 грудня 2010 року інвестиційні цінні папери, наявні для продажу, включають акції підприємств 
справедливою вартістю 54 670 тис. грн. (2009 р.: 65 343 тис. грн.) та інвестиції в акції інших підприємств, які 
не мають котирувань на жодному активному ринку, і справедливу вартість яких неможливо достовірно 
визначити. Станом на 31 грудня 2010 та 2009 років дольові інструменти, які не мають котирувань на ринку, 
були повністю знецінені.  
  
 
Інвестиційна нерухомість 

 
 2010 р. 2009 р. 
На початок року 53 019 - 
Переведено із матеріальних активів 3 262 52 693 
Коригування справедливої вартості - 326 
На кінець року 56 281 53 019 

 
Інвестиційна нерухомість, що включає офісні приміщення, утримувалась для отримання доходів від 
довгострокової оренди або збільшення вартості і не експлуатувалась Банком. Інвестиційна нерухомість 
первісно оцінювалась за собівартістю з урахуванням витрат на здійснення операцій. Після первісного 
визнання інвестиційна нерухомість оцінювалась за справедливою вартістю з визнанням прибутків або 
збитків, отриманих у результаті змін справедливої вартості інвестиційної нерухомості, у звіті про прибутки та 
збитки за період, у якому вони виникли. 
 
Оцінка інвестиційної нерухомості проводилась незалежним оцінювачем. Справедлива вартість визначалась з 
урахуванням ринкової інформації.  
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Основні засоби 
Рух основних засобів був таким: 

 

Будівлі 

Комп’ютери 
та 

обладнання 

Меблі, 
інвентар та 
інші активи 

Транспортні 
засоби 

Незавершене 
будівництво Всього 

Вартість       
31 грудня 2009 р. 1 730 419 1 043 233 588 410 97 713 57 117 3 516 892 
Надходження 2 467 167 141 34 404 43 112 134 866 381 990 
Вибуття (2 407) (45 990) (21 996) (8 320) (1 755) (80 468) 
Переоцінка 
інвестиційної 
нерухомості (679) - - - - (679) 
Переведено до 
інвестиційної 
нерухомості  (3 262) - - - - (3 262) 
Переміщення 35 742 98 859 12 862 7 019 (154 482) - 
31 грудня 2010 р. 1 762 280 1 263 243 613 680 139 524 35 746 3 814 473 
       Накопичена амортизація      
31 грудня 2009 р. (9 133) (540 174) (300 232) (41 016)  (890 555) 
Нараховано за рік (37 453) (173 847) (67 841) (15 383)  (294 524) 
Переоцінка 
інвестиційної 
нерухомості 41 - - -  41 
Вибуття 67 40 986 15 484 6 237  62 774 
31 грудня 2010 р. (46 478) (673 035)  (352 589) (50 162)  (1 122 264) 

       Залишкова вартість:       
31 грудня 2009 р. 1 721 286 503 059 288 178 56 697 57 117 2 626 337 

31 грудня 2010 р. 1 715 802 590 208 261 091 89 362 35 746 2 692 209 
 

 

Будівлі 

Комп’ютери 
та 

обладнання 

Меблі, 
інвентар та 
інші активи 

Транспортні 
засоби 

Незавершене 
будівництво Всього 

Вартість      
31 грудня 2008 р. 2 016 793 1 006 558 448 740 110 320 285 576 3 867 987 
Надходження 19 414 125 917 62 764 3 841 58 478 270 414 
Вибуття (352) (139 976) (9 988) (25 333) (9 468) (185 117) 
Переоцінка (283 516) - - - - (283 516) 
Зменшення корисності (100 183) - - - - (100 183) 
Переведено до 
інвестиційної 
нерухомості (52 693) - - - - (52 693) 
Переміщення 130 956 50 734 86 894 8 885 (277 469) - 
31 грудня 2009 р. 1 730 419 1 043 233 588 410 97 713 57 117 3 516 892 
       Накопичена амортизація      
31 грудня 2008 р. (8 896) (614 740) (146 983) (49 387)  (820 006) 
Нараховано за рік (36 968) (63 716) (155 547) (15 587)  (271 818) 
Переоцінка 36 424 - - -  36 424 
Вибуття 307 138 282 2 298 23 958  164 845 
31 грудня 2009 р. (9 133) (540 174) (300 232) (41 016)  (890 555) 

       Залишкова вартість:       
31 грудня 2008 р. 2 007 897 391 818 301 757 60 933 285 576 3 047 981 

31 грудня 2009 р. 1 721 286 503 059 288 178 56 697 57 117 2 626 337 
 
Остання оцінка будівель проводилась незалежним оцінювачем станом на 31 жовтня 2009 р. Справедлива 
вартість визначалась з урахуванням ринкової інформації. 
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13.    Основні засоби (продовження) 
 
У випадку відображення будівель за собівартістю балансова вартість була б такою: 

 2010 р. 2009 р. 
Вартість 818 075 784 730 
Накопичена амортизація та зменшення корисності (84 546) (69 254) 
Залишкова вартість 733 529 715 476 

 
Нематеріальні активи 
 
Рух нематеріальних активів був таким: 
 

 Комп’ютерні 
програми Ліцензії Всього 

Вартість    
31 грудня 2009 р.  399 974 94 018 493 992 
Надходження 190 988 46 179 237 167 
Вибуття (4 486) (10 861) (15 347) 
31 грудня 2010 р. 586 476 129 336 715 812 
  
Накопичена амортизація   
31 грудня 2009 р.  (48 853) (38 109) (86 962) 
Нараховано за рік (27 680) (17 189) (44 869) 
Вибуття 1 901 3 150 5 051 
31 грудня 20010 р. (74 632) (52 148) (126 780) 
    
Залишкова вартість:    
31 грудня 2009 р.  351 121 55 909 407 030 
31 грудня 2010 р. 511 844 77 188 589 032 
 

 Комп’ютерні 
програми Ліцензії Всього 

Вартість    
31 грудня 2008 р.  183 828 69 323 253 151 
Надходження 218 566 24 873 243 439 
Вибуття (2 420) (178) (2 598) 
31 грудня 2009 р. 399 974 94 018 493 992 
  
Накопичена амортизація   
31 грудня 2008 р.  (33 555) (24 834) (58 389) 
Нараховано за рік (17 655) (13 456) (31 111) 
Вибуття 2 357 181 2 538 
31 грудня 2009 р. (48 853) (38 109) (86 962) 
    
Залишкова вартість:    
31 грудня 2008 р.  150 273 44 489 194 762 
31 грудня 2009 р. 351 121 55 909 407 030 
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Оподаткування 
 
Витрати з податку на прибуток включають: 
 

 2010 р. 2009 р. 
Поточні податкові витрати 20 425 - 
Відстрочені податкові вигоди – виникнення та сторнування тимчасових різниць (198 215) (567 951) 
Відстрочений податок, визнаний безпосередньо в складі капіталу 284 552 55 473 
Витрати/(вигоди) з податку на прибуток 106 762 (512 478) 
 
Українські юридичні особи повинні самостійно подавати податкові декларації. У 2010 та 2009 роках ставка 
податку на прибуток для банків становила 25%. У 2010 та 2009 роках ставка податку на прибуток для 
небанківських організацій становила також 25%. 
 
13 грудня 2010 року, Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс. Згідно з новими прийнятими 
положеннями, ставку податку на прибуток для підприємств буде знижено з до 23% починаючи з 1 квітня 2011 
року, до 21% з 1 січня 2012 року, до 19% з 1 січня 2013 року та до 16% з 1 січня 2014 року. Суми відстрочених 
податків оцінюються з використанням ставок податку, що будуть застосовуватися, коли очікується, що 
тимчасова різниця буде реалізована. 
 
Також, згідно з вимогами положень нового Податкового кодексу, що сума основних засобів має бути до 
оцінена, якщо їх вартість у податковому обліку нижче за вартість основних засобів у фінансовому обліку 
згідно з П(С)БОУ. Як результат, відстрочений податок на прибуток, що було визнано за основними засобами 
та комп’ютерними програмами було зменшено на 320 286 тис. грн. до 9 025 тис. грн. станом на 31 грудня 
2010 року. 
 
Ефективна ставка податку на прибуток відрізняється від офіційних ставок податку на прибуток.  Узгодження 
сум витрат зі сплати податку на прибуток, розрахованих із застосуванням нормативної ставки, та фактично 
нарахованих сум є таким: 
 

 2010 р. 2009 р. 
Прибуток/(збиток) до оподаткування 191 032 (2 357 209) 
Нормативна ставка податку 25% 25% 
   
Теоретично обчислена сума податку при застосуванні нормативної ставки 47 758 (589 609) 
Дохід, що не включається до складу валового доходу (121) (166) 
Витрати, які не відносяться на валові:   

- збиток від курсових різниць від іноземних валют 200 5 869 
- благодійна діяльність 1 506 1 897 
- реклама 4 966 3 035 
- резерви під зменшення корисності та інші резерви 10 140 6 590 
- витрати на персонал 6 670 5 404 
- операції з пов’язаними сторонами 8 703 2 071 
- ремонт та обслуговування 6 964 4 836 
- інше 29 318 16 166 

Дохід, що визнається лише для цілей податкового обліку – податкова 
індексація основних засобів (8 414) (39 015) 
Дохід, що визнається лише для цілей податкового обліку – переоцінка 
основних засобів 

(61 817) - 

Вплив від застосування різних податкових ставок, що будуть застосовуватися 
до періодів, коли очікується, що тимчасова різниця буде реалізована. 

91 019 - 

Зміна підходу до визначення тимчасових різниць  (20 794) 34 229 
Невизнаний відстрочений податковий актив (9 336) 35 908 
Витрати/(вигоди) з податку на прибуток 106 762 (512 478) 
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15.    Оподаткування (продовження) 
 
Відстрочені податкові активи та зобов’язання станом на 31 грудня та їх рух за відповідні роки є таким: 

 
Виникнення та 
сторнування 

тимчасових різниць   

Виникнення та 
сторнування 

тимчасових різниць  

  

2008 р. 

У звіті про 
прибути та 

збитки 
У сукупному 

доході 2009 р. 

У звіті про 
прибути та 

збитки 
У сукупному 

доході 2010 р. 
Податковий ефект 
неоподатковуваних 
тимчасових різниць:    
Оцінка інвестиційних 
цінних паперів 36 653 (14 306) (6 300) 16 047 (16 047) - - 
Оцінка фінансових 
інструментів 105 627 (9 808)  95 819 (75 644)  20 175 
Передплати, 
нарахування та резерви - 70 545  70 545 29 034  99 579 
Накопичений збиток у 
податковому обліку 150 909 566 399  717 308 (233 130)  484 178 
Інше 2 846 109  2 955 (1 975)  980 
Всього відстрочені 
податкові активи 296 035 612 939 (6 300) 902 674 (297 762) - 604 912 
Невизнаний датковий 
актив - (35 908)  (35 908) 9 336  (26 572) 
Відстрочені податкові 
активи 296 035 577 031 (6 300) 866 766 (288 426) - 578 340 
        
Податковий ефект 
оподатковуваних 
тимчасових різниць:        
Резерв під зменшення 
корисності кредитів (185 425) (147 488)  (332 913) 234 034  (98 879) 
Основні засоби та 
комп’ютерні програми (450 791) 59 707 61 773 (329 311) 38 700 281 586 (9 025) 
Оцінка інвестиційних 
цінних паперів 

- -  - (76 318) 2 966 (73 352) 

Передплати, 
нарахування та резерви (20 636) 20 636  - -  - 
Інше (9 312) 2 592  (6 720) 5 673  (1 047) 
Відстрочені податкові 
зобов’язання (666 164) (64 553) 61 773 (668 944) 202 089 284 552 (182 303) 
        
Відстрочені податкові 
активи / (зобов’язання)  (370 129) 512 478 55 473 197 822 (86 337) 284 552 396 037 
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Резерви під зменшення корисності та інші резерви 
 
Динаміка змін у резервах на покриття збитків від зменшення корисності та інших резервах була такою: 
 

 

Цінні папери, 
наявні для 
продажу Інші активи 

Судові позови, 
гарантії та 

зобов’язання Всього 
31 грудня 2008 р. 29 211 30 473 99 576 159 260 
(Зменшено)/нараховано (1 281) 11 978 7 441 18 138 
Списання (15 242) (1 309) - (16 551) 
Курсові різниці - 3 076 (73)  3 003 
31 грудня 2009 р. 12 688 44 218 106 944 163 850 
(Зменшено)/нараховано (32)  13 803 24 019 37 790 
Списання (3 746)  (926)  - (4 672) 
Курсові різниці - (120) 294 174 
31 грудня 2010 р. 8 910 56 975 131 257 197 142 
 
Суми резервів під зменшення корисності активів вираховуються з балансової вартості відповідних активів. 
Резерви за позовами, гарантіями та зобов’язаннями визнаються як зобов’язання.  
 
 
Інші активи та зобов’язання 
 
Інші активи включають: 

 2010 р. 2009 р. 
Передплати 195 606 132 677 
Банківські метали 56 894 51 312 
Транзитні рахунки за операціями з пластиковими картками 48 331 44 464 
Інші нараховані доходи 32 107 35 640 
Запаси 15 838 21 934 
Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами 16 608 21 635 
Інше 56 738 46 202 
Всього інші активи 422 122 353 864 
Мінус – резерв під зменшення корисності (56 975) (44 218) 
Інші активи 365 147 309 646 

 
Інші зобов’язання включають: 

 2010 р. 2009 р. 
Нарахування під невикористані відпустки 116 759 100 268 
Нарахована зарплата до виплати 85 541 74 098 
Інші нараховані витрати 74 764 57 220 
Кредиторська заборгованість з придбання основних засобів та нематеріальних 
активів  50 177 9 653 
Доходи майбутніх періодів 22 226 23 435 
Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 21 581 22 087 
Транзитні рахунки за операціями з клієнтами 18 642 26 663 
Інші податки до сплати 15 650 9 440 
Кредиторська заборгованість за орендоване обладнання 1 123 
Інші зобов’язання 26 704 34 557 
Інші зобов’язання 432 909 358 544 
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Заборгованість перед кредитними установами 
 
Заборгованість перед кредитними установами включає: 
 2010 р. 2009 р. 
Поточні рахунки інших банків 307 901 292 380 
Строкові депозити і кредити від інших банків 18 997 041 18 958 893 
Кредити від міжнародних фінансових організацій 105 045 213 263 
Заборгованість перед кредитними установами 19 409 987 19 464 536 
 
 
Заборгованість перед клієнтами 
 
Заборгованість перед клієнтами включає: 
 2010 р. 2009 р. 

Поточні рахунки 
- Бюджетних організацій 16 434 18 541 
- Юридичних осіб 9 192 324 6 983 529 
- Фізичних осіб 5 777 403 5 354 837 
 14 986 161 12 356 907 
Строкові депозити   
- Бюджетних організацій - - 
- Юридичних осіб 1 026 215 1 270 222 
- Фізичних осіб 11 256 457 12 948 402 
 12 282 672 14 218 624 
   
Заборгованість перед клієнтами 27 268 833 26 575 531 
   Забезпечення акредитивів і гарантій (Примітка 23) 87 115 87 404 
 
Станом на 31 грудня 2010 р. строкові депозити юридичних осіб у розмірі 999 592 тис. грн. (2009 р.: 427 317 
тис. грн.) включали депозити, отримані від п’яти юридичних осіб.  

 
Аналіз рахунків клієнтів за галузями є таким:  
 2010 р. 2009 р. 
Фізичні особи 17 059 820 18 332 941 
Торгівля 2 684 306 2 703 282 
Сільське господарство 2 000 599 1 255 905 
Виробництво 810 350 666 548 
Будівництво об’єктів нерухомості 469 862 450 322 
Транспорт і зв’язок 813 497 344 593 
Страхування 358 674 306 041 
Машинобудування 482 907 392 391 
Хімічна промисловість 165 794 185 300 
Металургія 209 082 93 289 
Енергетика 60 476 116 206 
Інше 2 153 466 1 728 713 
Заборгованість перед клієнтами 27 268 833 26 575 531 
 
 
Випущені боргові цінні папери 

 
Станом на 31 грудня 2010 р. Банк випустив процентні боргові цінні папери загальною балансовою вартістю 
21 167 тис. грн. (2009 р.: 193 162 тис. грн.) зі строком погашення у 2012 році. Річна процента ставка 
становить від 11% до 18% річних. 
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Субординований борг 
 
У лютому 2005 р. Банк отримав кредит у розмірі 20 000 тис. дол. США від міжнародної фінансової організації. 
Цей кредит має строк погашення у грудні 2015 р. Виплата відсотків здійснюється в кінці відсоткового періоду 
один раз на півроку – 15 червня та 15 грудня кожного року. 
 
У серпні 2005 р. Банк отримав кредит у розмірі 50 000 тис. дол. США від тієї ж міжнародної фінансової 
організації. Цей кредит має строк погашення у грудні 2015 р. Виплата відсотків здійснюється в кінці 
відсоткового періоду один раз на півроку – 15 грудня та 15 червня кожного року. 
 
У грудні 2008 р. Банк отримав кредит у розмірі 75 000 тис. дол. США від другої міжнародної фінансової 
організації. Цей кредит має строк погашення у січні 2019 р. Виплата відсотків здійснюється в кінці 
відсоткового періоду один раз на півроку – 5 січня та 5 липня кожного року. 
 
У листопаді 2009 р. Банк отримав кредит у розмірі 150 000 тис. дол. США від тієї ж другої міжнародної 
фінансової організації. Цей кредит має строк погашення у грудні 2019 р. Виплата відсотків здійснюється в 
кінці відсоткового періоду один раз на півроку – 2 грудня та 2 червня кожного року. 
 
Станом на 31 грудня 2010 р. балансова вартість усіх субординованих кредитів становила 2 368 864 тис. грн. 
(2009 р.: 2 370 890 тис. грн.).  
 
 
Капітал 
 
Станом на 31 грудня 2010 р. випущений статутний капітал Банку складався з 29 977 749 080 простих акцій та 
50 000 000 привілейованих акцій (2009 р.: 29 977 749 080 прості акції та 50 000 000 привілейованих акцій) 
номінальною вартістю 0,1 грн. кожна.  Всі прості акції дають однакові права голосу.  Привілейовані акції не 
надають право голосу і гарантують отримання фіксованих дивідендів у розмірі 0.014 грн. на одну акцію.  
 
Рух у статутному капіталі за роки, що закінчились 31 грудня 2010 та 2009 рр. був таким: 

 Кількість акцій, 
тис. 

Номінальна 
вартість, тис. грн. 

 
Прості  

Привіле-
йовані Прості  

Привіле-
йовані 

Коригуван-
ня на 

інфляцію, 
тис. грн. 

Скориго-
вана 

вартість, 
тис. грн. 

31 грудня 2008 р. (згідно 
перерахунку) 24 149 349 50 000 2 414 935 5 000 80 875 2 500 810 
Вартість випущених, сплачених, 
але не зареєстрованих акцій  5 828 392 - 582 839 - - 582 839 
31 грудня 2009 р. 29 977 741 50 000 2 997 774 5 000 80 875 3 083 649 
Вартість випущених і сплачених 
акцій 8  - 1  - - 1  
31 грудня 2010 р. 29 977 749 50 000 2 997 775 5 000 80 875 3 083 650 

 
На зборах акціонерів, що відбулись у квітні 2010 року, Банк вирішив не оголошувати виплату дивідендів за 
рік, що закінчився 31 грудня 2009 року, за простими та привілейованими акціями.  
 
У жовтні 2009 року акціонери Банку, що володіють простими акціями, затвердили випуск 5 828 400 000 
простих акцій. Станом на 31 грудня 2009 року загальна сума отриманих грошових коштів становила 932 542 
тис. грн., включаючи 349 703 тис. грн., відображені як додатково сплачений капітал. Станом на 31 грудня 
2010 року усі прості акції цього випуску було повністю сплачено. Цей випуск акцій було зареєстровано 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 21 травня 2010 року. 
 
Ця консолідована фінансова звітність включає суму сплаченого капіталу, відображеного за собівартістю, яка 
була перерахована з використанням індексу споживчих цін стосовно внесків, зроблених до 31 грудня 2000 
року. Статутний капітал Банку був сформований за рахунок внесків у гривнях, і акціонери мають право на 
отримання дивідендів та будь-який розподіл капіталу в гривнях. 
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22.    Капітал (продовження) 
  
Рух за статтями інших резервів 
 
Рух за статтями інших резервів був таким: 
 

 

Резерв з 
переоцінки 

основних засобів 

Нереалізовані 
прибутки від 

інвестиційних 
цінних паперів, 

наявних для 
продажу Всього 

   
На 31 грудня 2008 р.  1 066 817 25 918 1 092 735 
Переоцінка матеріальних основних засобів (247 092)  (247 092) 
Податковий ефект переоцінки матеріальних 
основних засобів 61 773  61 773 
Амортизація резерву переоцінки (18 422)  (18 422) 
Вибуття переоцінки матеріальних основних засобів (291)  (291) 
Чистий нереалізований дохід за інвестиційними 
цінними паперами наявними для продажу  25 200 25 200 
Податковий ефект від чистого доходу за 
інвестиційними цінними паперами наявними для 
продажу  (6 300) (6 300) 
На 31 грудня 2009 р. 862 785 44 818 907 603 
Переоцінка матеріальних основних засобів (638)  (638) 
Податковий ефект переоцінки матеріальних 
основних засобів 159  159 
Амортизація резерву переоцінки (17 923)  (17 923) 
Вибуття переоцінки матеріальних основних засобів (103)  (103) 
Відвернення податку на прибуток, що 
відноситься до переоцінки матеріальних 
основних засобів 

281 427  281 427 

Чисті нереалізовані збитки за  інвестиційними 
цінними паперами наявними для продажу  (11 865) (11 865) 
Податковий ефект від чистих збитків за 
інвестиційними цінними паперами наявними для 
продажу  2 966 2 966 
На 31 грудня 2010 р. 1 125 707 35 919 1 161 626 
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22.    Капітал (продовження) 
 
Характер та цілі інших резервів 
 
Резерв з переоцінки основних засобів 
 
Резерв з переоцінки основних засобів використовується для відображення збільшення справедливої 
вартості будівель, а також її зменшення, але тією мірою, в якій таке зменшення стосується попереднього 
збільшення вартості того ж самого активу, попередньо відображеного у складі капіталу.  
 
Нереалізовані прибутки від інвестиційних цінних паперів наявних для продажу 
 
Цей резерв відображає зміни справедливої вартості інвестицій наявних для продажу.  
 
 
Фактичні та потенційні зобов’язання 
 
Операційне середовище 
 
Хоча економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні ознаки перехідної 
економіки. Такі ознаки включають, але не обмежуються низькою ліквідністю на ринку капіталу, відносно 
високим рівнем інфляції та наявністю обмежуючого валютного контролю, що не дозволяє національній 
валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України залежатиме від 
політики та дій Уряду, спрямованих на реформування адміністративно-правової системи, а також економіки. 
Як наслідок, операціям на території України властиві ризики, нетипові для розвинених ринків.  
 
Українська економіка чутлива до спадів ринку та зниження темпів економіки, що відбуваються у світі. Світова 
фінансова криза спричинила зниження валового внутрішнього продукту, нестабільність на ринках капіталу, та 
значне погіршення ліквідності банків, значно жорсткіші умови кредитування. Хоча український Уряд 
продовжує впроваджувати різноманітні стабілізаційні заходи, спрямовані на підтримку банківського сектору 
та забезпечення ліквідності українським банкам і компаніям, все ще зберігається невизначеність стосовно 
доступу до капіталу та його вартості для Банку та його контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан 
Банку, результати його діяльності та ділові перспективи.  
 
До того ж, фактори, що включають ріст безробіття в Україні, знижена ліквідність та дохідність підприємств та 
ріст банкрутств підприємств та фізичних осіб, вплинули на можливість позичальників Банку повернути суми 
заборгованості перед ним. До того ж, зміни у економічних умовах викликали погіршення вартості застави, що 
була надана по кредитам та іншим зобов’язанням. В тій частині, в якій інформація є доступною, Банк 
відобразив переглянуті оцінки очікуваних майбутніх грошових потоків у своїй оцінці зменшення корисності. 
 
Хоча керівництво Банку вважає, що вживає необхідних заходів для забезпечення стійкості діяльності Банку у 
даній ситуації, непередбачувані подальші погіршення у вищезазначених сферах можуть негативно вплинути 
на результати діяльності та фінансовий стан Банку, у спосіб, що не може бути визначений на даний момент.  
 
Юридичні аспекти 
 
В ході звичайного ведення операцій Банк виступає стороною різних судових процесів та спорів. Керівництво 
вважає, що остаточний розмір зобов’язань, які можуть виникнути внаслідок цих судових процесів або спорів, 
не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан чи результати майбутньої діяльності Банку та 
його дочірніх підприємств. 
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23.    Фактичні та потенційні зобов’язання (продовження) 
Оподаткування 
 
Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення інших операцій продовжує розвивається по мірі 
переходу до ринкової економіки.  Ряд прийнятих законодавчих та нормативних актів не завжди чітко 
сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів 
державної влади та інших урядових органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не 
співпадають. Керівництво вважає, що Банк дотримався всіх нормативних положень, і всі передбачені 
законодавством податки були нараховані та сплачені. У випадках, коли порядок нарахування податкових 
зобов’язань був недостатньо чітким, Банк нараховував податкові зобов’язання на основі оцінок керівництва. 
 
Діяльність Банку та його фінансовий стан і надалі будуть зазнавати впливу розвитку політичної ситуації в 
Україні, включаючи застосування існуючих та майбутніх законодавчих та податкових нормативних актів. 
Керівництво Банку вважає, що зобов’язання, які можуть виникнути у результаті таких непередбачуваних 
обставин, пов’язаних з його операційною діяльністю, не будуть мати на Банк більшого впливу, ніж на інші 
подібні підприємства в Україні. 
 
Фактичні та потенційні зобов’язання 
 
Фактичні та потенційні фінансові зобов’язання Банку включають наступне: 
 

 2010 р. 2009 р. 
Акредитиви  30 913 85 057 
Гарантії 1 173 949 881 504 
Авальовані векселі 435 737 104 188 
 1 640 599 1 070 749 
   Мінус - Резерви (25 131)  (10 716) 
Фактичні і потенційні фінансові зобов’язання (до вирахування 
забезпечення) 1 615 468 1 060 033 
   Мінус – кошти, утримувані як забезпечення акредитивів, авалів та гарантій (87 115)  (87 404)  
Фактичні та потенційні фінансові зобов’язання 1 528 353 972 629 
 
Фінансові умови договорів 
 
Банк є стороною різних договорів з іншими кредитними установами, які містять умови щодо фінансових 
показників діяльності та загальної структури ризиків Банку. Ці фінансові зобов’язання можуть обмежити 
здатність Банку впроваджувати певні бізнес-стратегії та здійснювати інші суттєві операції у майбутньому. 
 
 
Чисті комісійні доходи 
 
Чисті комісійні доходи включають: 
 

 2010 р. 2009 р. 
Комісійні доходи 
Розрахунково-касове обслуговування 1 065 764 975 384 
Операції з конвертації валют 108 813 227 731 
Позабалансові операції 62 733 10 497 
Операції з банками 25 142 60 786 
Інше 65 543 65 225 
 1 327 995 1 339 623 
Комісійні витрати   
Розрахунково-касове обслуговування (176 658) (156 972) 
Комісії за позабалансовими операціями (2 129) (7 929) 
Комісії за обслуговування кредитів (2 089) (18 285) 
Інше (10 460) (20 119) 
 (191 336) (203 305) 
Чисті комісійні доходи 1 136 659 1 136 318 
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Інші доходи 
 

 2010 р. 2009 р. 
Пені та штрафи отримані 26 103 24 012 
Додаткові доходи від лізингових послуг  13 455 27 949 
Дохід від оперативного лізингу 10 504 10 530 
Інше 11 071 11 632 
   
Інші доходи 61 133 74 123 

 
Витрати на персонал, інші адміністративні та операційні витрати 
 
Витрати на персонал, інші адміністративні витрати включають: 
 
 2010 р. 2009 р. 

Заробітна плата та премії 1 098 498 962 390 
Нарахування на фонд заробітної плати 339 061 289 147 
Витрати на персонал 1 437 559 1 251 537 
   
Ремонт та обслуговування основних засобів 250 790 261 731 
Оренда та утримання приміщень  249 262 183 218 
Платежі до Фонду гарантування вкладів 89 168 89 982 
Юридичні та консультаційні послуги  86 699 67 885 
Витрати на утримання офісу  66 390 62 101 
Операційні податки  44 241 32 318 
Послуги зв’язку 43 539 49 557 
Витрати на комп‘ютерну обробку інформації 34 484 33 080 
Охорона  28 413 36 266 
Маркетинг та реклама  28 245 33 543 
Витрати на інкасацію готівкових коштів  27 625 24 924 
Витрати на відрядження та відповідні витрати 21 182 15 958 
Витрати на страхування 16 705 16 514 
Ззбитки від вибуття основних засобів  11 122 378 
Ліцензії та роялті 9 819 9 910 
Благодійна діяльність 6 023 7 590 
Пені та штрафи сплачені 4 357 2 000 
Навчання персоналу  338 332 
Уцінка матеріальних активів - 100 183 
Інше 115 895 101 689 
Інші адміністративні та операційні витрати 1 134 297 1 129 159 

 
 
Управління ризиками 
 
Вступ 
 
Банківській діяльності притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного процесу виявлення, 
оцінки та контролю ризиків, з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. Процес управління 
ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Банку, а кожний співробітник Банку несе 
відповідальність за вплив ризиків, пов’язаних з його службовими обов’язками. 

Банк наражається на фінансові ризики, а саме кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик, а також 
нефінансові ризики, такі як правовий, операційний та інші ризики.  
 
Структура управління ризиками 
 
Остаточну відповідальність за встановлення та затвердження цілей в сфері управління ризиками та 
капіталом несе Наглядова рада. При цьому Банк має окремі незалежні підрозділи, які відповідають за 
управління ризиками та моніторинг за ними. 
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27.    Управління ризиками  (продовження) 
  
Правління 
 
Правління Райффайзен Банк Аваль відповідає за внесення пропозицій та реалізацію всіх цілей в сфері 
управління ризиками та капіталом, а також за загальне управління ризиками, контроль та впровадження 
політики управління ризиками Raiffeisen Bank International Group (далі – “RBІ”) в Банку. Регулярний аналіз 
ризиків забезпечує достатню основу для прийняття рішень членами Правління щодо доречності процедур у 
процесі виявлення, визначення та мінімізації ризиків. 
 
Кредитний комітет 
 
Кредитний комітет несе загальну відповідальність за розробку стратегії управління кредитними ризиками та 
впровадження принципів, структури, політики та лімітів. Цей комітет відповідає за основні питання, пов’язані з 
ризиками, і здійснює управління та контроль за процесом прийняття рішень стосовно ризиків. Він також 
відповідає за затвердження індивідуальних лімітів у межах, встановлених Наглядовою радою Банку. Усі 
дозволи на надання кредитів Банком видаються Кредитним комітетом. 
 
Комітет з управління активами та пасивами 
 
Комітет з управління активами та пасивами (надалі – КУАП) здійснює управління активами та пасивами 
Банку у відповідності до законодавчої та нормативно-правової бази України та стандартів групи RBI, 
забезпечує баланс між ризиками та прибутками. Він також підтримує систему ефективного управління 
ризиками. 
 
Підрозділ управління ризиками 
 
Банк створив підрозділ управління ризиками, що працює незалежно від інших напрямків діяльності та несе 
відповідальність за впровадження та дотримання процедур, пов’язаних з управлінням ризиками для 
забезпечення незалежного процесу контролю. 
 
Казначейство Банку 
 
Казначейство відповідає за управління активами та зобов’язаннями Банку, а також за загальну фінансову 
структуру. Казначейство також в першу чергу відповідає за ризики фінансування та ліквідності Банку. 
 
Служба внутрішнього аудиту 
 
Процеси управління ризиками в Банку щорічно перевіряються службою внутрішнього аудиту, яка перевіряє 
як достатність процедур, так і дотримання Банком цих процедур.  
 
Система оцінки ризиків та звітування 
Банк здійснює регулярний контроль та оцінку ризиків, на які він наражається, керуючись як рекомендаціями 
Національного Банку України (надалі – НБУ), так і досвідом групи RBI. Основним методом обмеження рівня 
ризику є встановлення та контроль лімітів. Основою системи лімітів є нормативні показники НБУ та ліміти, 
прийняті для групи RBI. Інформація про ризики, отримані за різними напрямками діяльності Банку 
передається відповідальним бізнес-підрозділам, зокрема – Казначейству, а також Групі координації 
діяльності казначейства у Центральному офісі RBI. Переважна частина звітів відносно ризиків формується на 
щоденній основі, більшість з них також представляються та обговорюються на засіданнях КУАП. 
 
Зниження ризику 

Банк активно використовує заставу від клієнтів для зниження свого кредитного ризику. Використання застави 
в якості забезпечення кредиту дає Банку можливість контролювати активи у разі невиконання зобов’язань 
позичальником. Застава є потенційним джерелом погашення кредиту. Однак рішення Банку надати кредит не 
приймається лише на основі наявності достатньої застави або гарантії. Кожне рішення надати кредит 
супроводжується всебічним кредитним аналізом, що знижує кредитний ризик та підвищує якість кредитного 
портфелю Банку. 

Банк вживає ряд заходів, щоб гарантувати погашення кредитів. Після надання кредиту підрозділ управління 
ризиками несе відповідальність за управління кредитом, що включає постійний контроль фінансового стану 
позичальника, дотримання позичальником положень, встановлених кредитним договором, а також надає 
рекомендації щодо подальшої співпраці з клієнтом. Контроль кредитів забезпечує виявлення на ранніх 
етапах ознаки того, що у позичальника виникли фінансові труднощі у погашенні кредиту. Це робиться на 
ранніх етапах, щоб максимізувати вплив коригувальних дій Банку та знизити можливі збитки. 
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27.    Управління ризиками  (продовження) 
 
Надмірна концентрація ризиків 

Концентрація вказує на відповідну чутливість результатів діяльності Банку до змін, що мають вплив на 
конкретну галузь чи географічний регіон. Концентрація виникає в тому разі, якщо декілька контрагентів 
здійснюють однакову господарську діяльність або діяльність в одному географічному регіоні або мають 
подібні економічні характеристики, що обумовлюють їх здатність виконувати договірні зобов’язання, які 
зазнають однакового впливу змін в економічних, політичних або інших умовах. 

З метою уникнення надмірної концентрації ризиків, внутрішні політика і процедури Банку включають 
конкретні інструкції щодо зосередження уваги на збереженні диверсифікованого портфелю. Весь процес 
управління кредитами здійснюється за встановленою кредитною політикою. Станом на 31 грудня 2010 та 
2009 років не було значної концентрації ризику у кредитному портфелі банку. 
 
Кредитний ризик  

Кредитний ризик – це ризик понесення Банком збитку в результаті невиконання договірних зобов’язань 
клієнтами або контрагентами. Банк здійснює управління та контроль кредитного ризику шляхом 
встановлення лімітів на суму ризику, який він готовий взяти на себе, стосовно окремих контрагентів і 
географічної та галузевої концентрації, а також шляхом контролю ризиків, пов’язаних з такими лімітами. 

Банк запровадив процес перевірки якості кредитів для забезпечення завчасного виявлення можливих змін 
кредитоспроможності контрагентів, включаючи регулярний перегляд забезпечення. Ліміти стосовно 
контрагентів встановлюються шляхом застосування системи класифікації кредитного ризику, яка встановлює 
рейтинг ризику для кожного контрагенту. Рейтинги ризику підлягають регулярному перегляду. Процес 
перевірки якості кредитів дозволяє Банку оцінювати потенційний збиток в результаті ризиків, на які він 
наражається, та вживати відповідні дії для усунення недоліків. 
 
Ризики за зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням 
 
Банк надає своїм клієнтам гарантії, за якими Банк має здійснювати платежі від імені відповідних клієнтів. 
Суми таких платежів стягуються з клієнтів на умовах гарантії. Зазначені гарантії наражають Банк на ризики, 
подібні до кредитних ризиків, які знижуються шляхом застосування аналогічних процедур і принципів 
контролю.  
 
У наведеній нижче таблиці зазначені максимальні показники кредитного ризику за статтями звіту про 
фінансовий стан, включаючи похідні фінансові інструменти. Максимальний ризик представлений загальною 
сумою, без урахування ефекту зниження ризику шляхом укладення Генеральних угод про взаємозалік та 
договорів застави та після вирахування резерву під втрату корисності кредитів . 
 
 

Примітки 

Загальна 
максимальна 

сума  
2010 р. 

Загальна 
максимальна 

сума  
2009 р. 

Грошові кошти та їх еквіваленти (за винятком готівкових коштів) 6 6 881 122 6 357 632 
Торгові цінні папери 7 740 045 402 195 
Заборгованість кредитних установ 8 384 903 505 101 
Кредити клієнтам 9 33 870 374 41 674 464 
Інвестиційні цінні папери  11 8 274 014 974 640 
Інші активи 17 86 087 91 332 
    
Фактичні та потенційні фінансові зобов’язання 23 1 615 468 1 060 033 
Сукупний кредитний ризик  51 852 013 51 065 397 
 
У разі відображення фінансових інструментів за справедливою вартістю, суми, наведені вище, являють 
собою поточний кредитний ризик, але не максимальний ризик, що може виникнути у майбутньому в 
результаті змін у вартості.  
 
Більш детальна інформація стосовно максимального кредитного ризику за кожною категорією фінансових 
інструментів наведена у відповідних Примітках. Ефект зниження ризику в результаті отримання застави та 
застосування інших технік підвищення якості кредитів наведений у Примітці 9. 
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27.    Управління ризиками  (продовження) 

 
Кредитний ризик (продовження) 
 
Кредитна якість за категоріями фінансових активів 
 
Кредитна якість фінансових активів контролюється Банком шляхом встановлення внутрішніх кредитних 
рейтингів позичальників. У наведеній нижче таблиці відображено кредитну якість за категоріями активів, що 
стосуються статей звіту про фінансовий стан, пов’язаних з кредитуванням. 
 

 Не прострочені і такі, що їх корисність не 
зменшилась 

 

Примі-
тки 

Високий 
рейтинг 
2010 р. 

Стан-
дартний 
рейтинг 
2010 р. 

Нижче 
стандарт-

ного  
2010 р. 

Відсут-
ність 

рейтингу 
2010 р. 

Прострочені і 
такі, що їх 
корисність 
зменшилась 

індивідуально 
2010 р. 

Всього 
2010 р. 

Заборгованість кредитних 
установ 8 384 903 - - - 1 973 386 876 
        
Кредити клієнтам 9       

Великі підприємства  221 305 3 936 908 10 482 865 9 184 5 465 340 20 115 602 
Малі підприємства  218 541 356 944 2 107 920 84 378 3 205 970 5 973 753 
Фізичні особи  - - - 6 932 286 8 125 436 15 057 722 
Мікро-підприємства  - - - 1 997 434 662 541 2 659 975 

  439 846 4 293 852 12 590 785 9 023 282 17 459 287 43 807 052 
Боргові інвестиційні цінні 
папери 

11 
      

За справедливою 
вартістю з 
відображенням 
переоцінки як прибутку 
або збитку 

 

5 467 381 - - - - 5 467 381 
Утримувані до 
погашення 

 2 806 633 - - - - 2 806 633 

  8 274 014 - - - - 8 274 014 
Всього  9 098 763 4 293 852 12 590 785 9 023 282 17 461 260 52 467 942 
  
 

 Не прострочені і такі, що їх корисність не 
зменшилась 

 

Примі-
тки 

Високий 
рейтинг 
2009 р. 

Стан-
дартний 
рейтинг 
2009 р. 

Нижче 
стандарт-

ного  
2009 р. 

Відсут-
ність 

рейтингу 
2009 р. 

Прострочені і 
такі, що їх 
корисність 
зменшилась 

індивідуально 
2009 р. 

Всього 
2009 р. 

Заборгованість кредитних 
установ 8 505 101 - - - 2 017 507 118 
        
Кредити клієнтам 9       

Великі підприємства  186 498 3 356 998 12 501 228 -  6 145 467 22 190 191 
Малі підприємства  187 041 622 694 3 756 168 - 2 564 879 7 130 782 
Фізичні особи  - - - 9 947 825 7 746 388 17 694 213 
Мікро-підприємства  - - - 2 022 505 742 781 2 765 286 

  373 539 3 979 692 16 257 396 11 970 330 17 199 515 49 780 472 
Боргові інвестиційні цінні 
папери 

11 
      

За справедливою 
вартістю з 
відображенням 
переоцінки як прибутку 
або збитку 

 

974 640 - - - - 974 640 
        
Всього  1 853 280 3 979 692 16 257 396 11 970 330 17 201 532 51 262 230 
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27.    Управління ризиками  (продовження) 
 
Кредитний ризик (продовження) 
 
У таблиці, що наведена вище кредити клієнтам, що з високим рейтингом, зазвичай вважаються такі, 
кредитний рейтинг яких наближається до державного рівня. Інші банки з добрим фінансовим станом та 
добрим обслуговуванням боргу включаються до рейтингу  стандартний. Рейтинг нижче стандартного включає 
в себе кредити, що нижчі за стандартний рейтинг, але не такі, корисність яких зменшилась індивідуально. 
Для інвестиційних цінних паперів банк використовує свою власну внутрішню політику присвоєння кредитного 
рейтингу, де високий рейтинг мають цінні папери з мінімальним ризиком; інші цінні папери включаються до 
рейтингу стандартний, а цінні папери з високим ступенем ризику, але не такі, корисність яких зменшилась 
індивідуально, включаються до рейтингу нижче стандартного. 
 
Детальна інформація про присвоєння рейтингу клієнта є наступною: 
- Кредити з високим рейтингом включають позичальників, що за рейтинговою шкалою оцінюються від 
0,5 до 1,5 
- Кредити зі стандартним рейтингом включають позичальників, що за рейтинговою шкалою оцінюються 
від 2,0 до 3,0 
- Кредити з рейтингом нижче стандартного включають позичальників, що за рейтинговою шкалою 
оцінюються від 3,5 до 5,0 
- Кредити з відсутнім рейтингом включають кредити мікро-підприємствам, малому бізнесу та фізичним 
особам, кредитоспроможність яких оцінюється на основі аналізу кількості днів простроченого платежу в 
рахунок погашення кредиту.  
 
Рейтингова шкала складається з 10 рейтингів, за якою 0,5 є найкращим, а 5 – найгіршим рейтингом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прострочені кредити клієнтам включають кредити, платежі в рахунок погашення яких прострочені на один 
день. Аналіз прострочених кредитів за строками погашення наведений нижче. Більшість прострочених 
кредитів станом на 31 грудня 2010 та 2009 рр. не вважаються такими, корисність яких зменшилась.  
 
Політика Банку передбачає ведення чітких та послідовних кредитних рейтингів за кредитним портфелем, що 
забезпечує цілеспрямоване управління відповідними ризиками та порівняння кредитних ризиків за всіма 
напрямками господарської діяльності, географічними регіонами та видами продукції. Система рейтингів 
підтримується різними фінансовими аналітиками, з урахуванням обробленої ринкової інформації для 
встановлення визначальних факторів оцінки пов’язаного з контрагентами ризику. Всі внутрішні рейтинги 
ризиків формуються спеціально для різних категорій і створюються згідно з рейтинговою політикою Банку. 
Відповідні рейтинги ризиків регулярно аналізуються та оновлюються. 

 
Аналіз за строками погашення прострочених кредитів, корисність яких не зменшилась, за класами 
фінансових активів 

 
 До 

30 днів 
2010 р. 

31 - 60 
днів 

2010 р. 

61 - 90 
днів 

2010 р. 

Понад 90 
днів 

2010 р. 
Всього 
2010 р. 

Кредити клієнтам      
Великі підприємства 239 402 63 112 440 922 191 743 627 
Малі підприємства 435 269 132 378 106 150 267 674 064 
Фізичні особи 611 402 151 329 127 062 348 518 1 238 311 
Мікро-підприємства 79 347 21 284 15 658 33 460 149 749 

Всього 1 365 420 368 103 689 792 382 436 2 805 751 
 

 

Рейтингова 
шкала 

Опис 

0.5 Мінімальний ризик  
1.0 Висока кредитоспроможність  
1.5 Дуже добра кредитоспроможність 
2.0 Добра  кредитоспроможність  
2.5 Середня  кредитоспроможність  
3.0 Задовільна  кредитоспроможність 
3.5 Низька кредитоспроможність  
4.0 Дуже низька кредитоспроможність (або інформація відсутня) 
4.5 Сумнівна та/або часткове списання заборгованості за кредитом 
5.0 Втрата/банкрутство або подібні події  
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Кредитний ризик (продовження) 
 
 До 

30 днів 
2009 р. 

31 - 60 
днів 

2009 р. 

61 - 90 
днів 

2009 р. 

Понад 90 
днів 

2009 р. 
Всього 
2009 р. 

Кредити клієнтам      
Великі підприємства 786 003 321 588 535 921 40 466 1 683 978 
Малі підприємства 270 524 119 456 43 886 19 195 453 061 
Фізичні особи 992 072 399 506 274 389 430 168 2 096 135 
Мікро-підприємства 76 392 40 348 27 333 46 912 190 985 

Всього 2 124 991 880 898 881 529 536 741 4 424 159 
 
Справедлива вартість застави, яка утримувалась Банком станом за 31 грудня 2010 р. щодо загальної 
сукупної суми прострочених кредитів, корисність яких не зменшилась, становила 1 489 545 тис. грн. (2009 р.: 
3 630 461 тис. грн.). Детальна інформація про види утримуваної застави наведена в розділі “Застава та інші 
засоби підвищення якості кредитів” в Примітці 9. 

 
Більш детальна інформація стосовно резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам наведена в 
Примітці 9. 
 
Балансова вартість за категоріями реструктурованих фінансових активів 
 
У наведеній нижче таблиці представлена балансова вартість за категоріями реструктурованих фінансових 
активів.  
 2010 р. 2009 р. 
Кредити клієнтам   

Великі підприємства 9 936 418 11 689 737 
Малі підприємства 3 200 990 4 545 445 
Фізичні особи 1 708 268 4 234 358 
Мікро-підприємства  784 422 1 752 572 

Всього 15 630 098 22 222 112 
 
Аналіз зменшення корисності  
 
Для цілей визнання збитків від зменшення корисності фінансових активів у бухгалтерському обліку, Банк 
використовує модель понесених збитків. Ця модель передбачає, що збитки мають бути визнані лише тоді, 
коли спостерігаються об’єктивні випадки понесення збитків. Цей підхід відрізняється від моделі очікуваних 
збитків, що використовується для визначення розміру регулятивного капіталу, згідно вимог Базельської 
угоди II. 
 
Основні міркування в ході аналізу зменшення корисності кредитів включають визначення того, чи прострочені 
виплати основної суми заборгованості або процентів за кредитом більш ніж на 90 днів, чи відомо про будь-які 
труднощі з огляду на грошові потоки контрагентів, зниження кредитного рейтингу або порушення первісних 
умов відповідного договору. Банк здійснює аналіз зменшення корисності у двох напрямках: створення 
резерву під зменшення корисності на індивідуальній основі і резерву під зменшення корисності на сукупній 
основі. 
 
Резерв під зменшення корисності на індивідуальній основі 
 
Банк визначає суму резерву під зменшення корисності окремо за кожним суттєвим кредитом в 
індивідуальному порядку. Питання, що розглядаються при визначенні суми резерву, включають здійснимість 
бізнес-плану контрагента, його здатність підвищити продуктивність праці в разі виникнення фінансових 
труднощів, грошові надходження та очікувані виплати дивідендів в разі оголошення банкрутом, наявність 
іншої фінансової підтримки та можлива вартість продажу застави, а також часові рамки очікуваних грошових 
потоків. Збитки від зменшення корисності оцінюються на кожну звітну дату, якщо будь-які непередбачені 
обставини не вимагають більшої уваги. 
 
Резерв під зменшення корисності кредитів на сукупній основі 
 
Банк визначає суму резерву під зменшення корисності несуттєвих кредитів, наданих клієнтам (включаючи 
кредитні картки, іпотечні кредити та незабезпечені споживчі кредити), на сукупній основі, а також окремих 
суттєвих кредитів, стосовно яких ще немає об’єктивних ознак зменшення корисності. Банк аналізує резерви 
під зменшення корисності на кожну звіту дату, при цьому кожний кредитний портфель перевіряється окремо. 
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Кредитний ризик (продовження) 
 
В ході аналізу резерву під зменшення корисності кредитів на сукупній основі Банк враховує зменшення 
корисності, що може мати місце у портфелі, навіть якщо немає об’єктивних ознак зменшення корисності 
окремих кредитів. Збитки від зменшення корисності визначаються з урахуванням такої інформації: збитки в 
портфелі у попередніх періодах, поточні економічні умови, відповідний проміжок часу між моментом 
можливого понесення збитку від зменшення корисності та моментом визначення зменшення корисності як 
такого, що потребує створення резерву в ході аналізу зменшення корисності окремих активів, а також 
очікувані надходження та відшкодування в разі зменшення корисності. Потім резерв під зменшення 
корисності перевіряється керівним персоналом, відповідальним за кредитні операції, для забезпечення 
дотримання загальної політики Банку. 
 
Аналіз фінансових гарантій та акредитивів і створення відповідних резервів здійснюється так само, як і аналіз 
кредитів. 
 
Географічна концентрація монетарних активів та зобов’язань Банку представлена нижче: 

 2010 р. 2009 р. 
 

Україна 

Країни-
члени 
ОЕСР 

Банки 
країн 

СНД та 
інші 

іноземні 
банки Всього Україна 

Країни-
члени 
ОЕСР 

Банки 
країн 

СНД та 
інші 

іноземні 
банки Всього 

Активи: 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 4 706 807 4 331 911 232 202 9 270 920 5 128 451 3 379 242 71 415 8 579 108
Торгові цінні папери 740 045 - - 740 045 402 195 - - 402 195
Заборгованість кредитних 
установ 384 107 796 - 384 903 504 302 799 - 505 101
Кредити клієнтам 33 737 346 88 132 940 33 870 374 41 535 733 32 138 699 41 674 464
Інвестиційні цінні папери:         
- за справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки 
як прибутку або збитку 5 467 381 - - 5 467 381 974 640 - - 974 640

- утримувані до погашення 2 806 633 - - 2 806 633 - - - - 
Інші активи (монетарні) 86 087 - - 86 087 91 332 - - 91 332

 47 928 406 4 332 795 365 142 52 626 343 48 636 653 3 380 073 210 114 52 226 840
Зобов’язання:         
Заборгованість перед 
кредитними установами 318 841 18 954 797 136 349 19 409 987 218 182 19 160 015 86 339 19 464 536
Заборгованість перед 
клієнтами 27 268 833 - - 27 268 833 26 575 531 - - 26 575 531
Випущені боргові цінні 
папери 10 974 10 140 53 21 167 63 920 60 922 68 320 193 162
Поточні податкові 
зобов’язання 566 - - 566 - - - - 
Субординований борг - 2 368 864 - 2 368 864 - 2 370 890 - 2 370 890
Резерви (монетарні) 57 022 - - 57 022 32 709 - - 32 709
Інші зобов’язання (монетарні) 410 683 - - 410 683 335 109 - - 335 109

 28 066 919 21 333 801 136 402 49 537 122 27 225 451 21 591 827 154 659 48 971 937

Чиста балансова позиція 19 861 487 (17 001 006) 228 740 3 089 221 21 411 202 (18 211 754) 55 455 3 254 903
       

Чиста позабалансова 
позиція 1 354 975 2 241 171 137 1 528 353 801 119 2 522 168 988 972 629

 
Ризик ліквідності та управління джерелами фінансування 
 
Ризик ліквідності – це ризик того, що Банк не зможе виконати свої зобов’язання за виплатами при настанні 
строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах. Ризик ліквідності включає в неможливість 
управляти незапланованим скороченням або змінами в джерелах фінансування. Ризик ліквідності також 
виникає внаслідок нездатності розпізнати або врахувати зміни кон’юнктури ринку, які впливають на здатність 
швидко ліквідувати активи з мінімальною втратою їх вартості. 
 
Управління ліквідністю направлене на досягнення достатнього рівня ліквідних активів та підтримку 
диверсифікованої ресурсної бази, а також на дотримання банківського законодавства та нормативно-
правових актів щодо управління ризиком ліквідності.  
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Для забезпечення ефективності управління ліквідністю Банк управляє як активами, так і пасивами. 
 
Основні джерела фінансування включають наступне: 

- Для фінансування в гривні: небанківські (клієнтські) депозити, а також депозити кредитного ринку та 
надходження від облігацій у місцевій валюті. Фокусування – на розбудові бази небанківських депозитів з 
приділенням особливої уваги роздрібним депозитам. 

- Для фінансування в іноземній валюті: середньо- та довгострокові банківські кредити (включаючи позики 
міжнародних фінансових організацій), а також небанківські депозити. Особливу увагу слід приділяти 
також отриманню середньо- та довгострокового фінансування від приватного розміщення облігацій та 
сек’юритизації активів (цінних паперів, забезпечених активами).  

 
Для контролю за ризиком ліквідності Банк на регулярній основі здійснює моніторинг позицій щодо ліквідності. 
Основним методом аналізу є аналіз строкової структури активів та пасивів Банку. На щоденній основі 
формуються звіти, що включають дані про строки погашення всіх балансових активів та пасивів. Банк 
вважає, що аналіз продуктів за строками кінцевого погашення не в повній мірі відображає реальний рух 
грошових коштів. Банк досліджує динаміку таких продуктів та за результатами досліджень будує спеціальні 
сценарії ситуації з ліквідністю. Також розробляються спеціальні стрес-сценарії ліквідності, зокрема, 
виокремлюються сценарії фінансової кризи на ринку та репутаційної кризи Банку. 
 
Банк встановив ліміти на максимальні розриви між активами та пасивами для різних часових проміжків, та 
контролює їх на регулярній основі. 
 
Банк також вивчає додаткові джерела зниження розривів ліквідності (наприклад облігації внутрішнього 
державного боргу України та депозитні сертифікати, емітовані НБУ). 

 
Також Банк щоденно досліджує коефіцієнти ліквідності, встановлені НБУ та, за необхідності проваджує 
стрес-тестування та аналіз сценаріїв. Станом на 31 грудня 2010 та 2009 рр. зазначені нормативи були 
такими: 

 
 2010 р., % 2009 р., % 
Н4 “Норматив миттєвої ліквідності” (грошові кошти та кошти, що знаходяться 
на поточних рахунках / зобов’язання, що підлягають оплаті за вимогою) 
(мінімальний рівень, який вимагається НБУ – 20%) 48,22 53,00 
Н5 “Норматив поточної ліквідності” (активи, що підлягають отриманню чи 
реалізації протягом 31 дня / зобов’язання, що погашаються протягом 31 дня) 
(мінімальний рівень, який вимагається НБУ – 40%) 77,25 64,29 
Н6 “Норматив короткострокової ліквідності” (певні активи з договірним строком 
погашення до 1 року / зобов’язання з договірним строком погашення до 1 року 
та позабалансові зобов’язання) (мінімальний рівень, який вимагається НБУ на 
31 грудня 2010 року – 60%, на 31 грудня 2009 року – 20%) 77,29 36,68 

 
Аналіз фінансових зобов’язань, згрупованих на основі строків від дати звіту про фінансовий стан до дати 
погашення згідно з відповідним договором 
 
У наведеній нижче таблиці відображено види і строки погашення фінансових зобов’язань Банку станом на 31 
грудня 2010 та 2009 рр. на основі договірних недисконтованих зобов’язань з виплати коштів. Зобов’язання, 
що підлягають погашенню за вимогою, вважаються такими, що підлягають виплаті на найбільш ранню 
можливу дату. Однак Банк розраховує на те, що багато клієнтів не вимагатимуть виплат на найбільш ранню 
можливу дату, коли Банк мав би здійснити відповідну виплату, і таблиця не відображає очікувані грошові 
потоки, розраховані Банком на основі інформації щодо перевкладання депозитів. Дивіться Примітку 29 
“Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення” відносно аналізу Банку фінансових 
активів та зобов’язань за строками їх очікуваного відшкодування або погашення. 
 
Фінансові зобов’язання 
Станом на 31 грудня 2010 р. 

До 3 
місяців 

3 - 12 
місяців 

1 - 5 
років 

Понад 
5 років Всього 

Заборгованість перед кредитними 
установами 782 238 7 024 550 12 835 797 - 20 642 585 
Заборгованість перед клієнтами 20 426 209 7 041 221 56 863 9 712 27 534 005 
Субординований борг 78 356 51 162 812 002 2 113 956 3 055 476 
Випущені боргові цінні папери 356 1 100 22 137 - 23 593 
Інші зобов’язання 171 152 - - - 171 152 
Всього недисконтовані фінансові 
зобов’язання 21 458 311 14 118 033 13 726 799 2 123 668 51 426 811 
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Фінансові зобов’язання 
Станом на 31 грудня 2009 р.  

До 3 
місяців 

3 - 12 
місяців 

1 - 5 
років 

Понад 
5 років Всього 

Заборгованість перед кредитними 
установами 1 102 257 1 289 609 20 756 233 - 23 148 099 
Заборгованість перед клієнтами 23 044 950 3 123 221 140 800 572 037 26 881 008 
Субординований борг 30 686 202 827 829 905 3 257 377 4 320 795 
Випущені боргові цінні папери 139 849 8 560 61 884 - 210 293 
Інші зобов’язання 129 213 - - - 129 213 
Всього недисконтовані фінансові 
зобов’язання 24 446 955 4 624 217 21 788 822 3 829 414 54 689 408 

 
У наведеній нижче таблиці відображено строки погашення фактичних та потенційних фінансових зобов’язань 
Банку, які передбачені відповідними договорами. 

 

 До 3 
місяців 

3 - 12 
місяців 

1 - 5 
років 

Понад 
5 років Всього 

2010 р. 709 407 788 860 142 225 107 1 640 599 
2009 р. 499 742 357 658 212 631 718  1 070 749 

 
Банк не очікує на те, що йому доведеться виконати всі фактичні та потенційні зобов’язання до закінчення 
строку їх дії. 
 
Аналіз строків погашення не відображає стабільність поточних рахунків. Їх ліквідація відбувалася протягом 
більш тривалого періоду, ніж зазначено у таблицях вище. У цих таблицях зазначені сальдо входять до 
складу сум, що підлягають оплаті в строк до трьох місяців. 
 
Строкові депозити фізичних осіб включені до статті “Заборгованість перед клієнтами”. Згідно із законодавством 
України Банк зобов’язаний виплатити ці депозити на вимогу вкладників. Відповідна інформація наведена у 
Примітці 19. 
 
Ринковий ризик 
 
Ринкові ризики – це ризики, пов’язані з можливими збитками через коливання різноманітних ринкових 
чинників (наприклад, процентних ставок, валютних курсів, котирувань цінних паперів тощо). Ринковий ризик 
виникає як за балансовими, так і за позабалансовими позиціями Банку, як для Торгового так і для 
Банківського (інвестиційного) портфелів. Банк використовує різноманітні методи для аналізу та контролю 
ринкового ризику, зокрема аналіз чутливості до змін процентних ставок (так звана Ціна Базисного Пункту), 
моніторинг  відкритих позицій. Окрім цього Банк запровадив підхід Value-at-Risk, що базується на внутрішній 
моделі. Модель базується на симуляції сценаріїв методом Монте-Карло, що більш адекватно відображає 
національну ринкову кон’юнктуру. 
 
Процентний ризик 
 
Процентний ризик – це ризик потенційних втрат від несприятливих та неочікуваних змін ринкових ставок, що 
має вплив на майбутні грошові потоки та справедливу вартість фінансових інструментів.  
 
Банк використовує різноманітні підходи та методи для аналізу процентного ризику. Основним інструментом є 
аналіз активів та пасивів за строками до перегляду процентних ставок. Банк має можливість формувати 
відповідний звіт на щоденній основі. Для інвестиційного портфеля здійснюється оцінка чутливості до 
паралельного зсуву кривої дохідності. Також Банк досліджує вплив зсувів кривої дохідностей на процентні 
доходи і витрати. Банк встановлює спеціальні ліміти чутливості, що регулярно контролюються. 
 
Наведена нижче таблиця відображає чутливість до можливих змін у процентних ставках, при незмінному 
значенні всіх інших змінних звіту про прибутки та збитки Банку. 
 
Чутливість чистого процентного доходу відображає вплив припустимих змін у процентних ставках на чистий 
процентний дохід Банку за один рік, визначений на основі плаваючої процентної ставки на неторгові 
фінансові активи та фінансові зобов’язання, наявні станом на 31 грудня 2010 та 2009 років. Ефект впливу на 
капітал не відрізняється від ефекту впливу на звіт про прибутки та збитки 
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Валюта Збільшення у 
базисних пунктах 

2010 р. 

Чутливість 
чистого 

процентного 
доходу 
2010 р. 

Збільшення у 
базисних пунктах 

2009 р. 

Чутливість 
чистого 

процентного 
доходу 
2009 р. 

Євро +18bp (629) +55bp (2 308) 
Долар США +22bp (20 705) +33bp (32 866) 

 

Валюта Зменшення у 
базисних пунктах 

2010 р. 

Чутливість 
чистого 

процентного 
доходу 
2010 р. 

Зменшення у 
базисних 
пунктах 
2009 р. 

Чутливість 
чистого 

процентного 
доходу 
2009 р. 

Євро -18bp 629 -55bp  2 308 
Долар США -22bp 20 705 -33bp  32 866 

 
Валютний ризик 
 
Валютний ризик – це ризик потенційних збитків внаслідок несприятливих та неочікуваних  коливань обмінних 
курсів іноземних валют та дорогоцінних металів, який має потенційний вплив на прибутковість та капітал 
Банку. Для дотримання прийнятного рівня валютного ризику Банк встановив ліміти на відкриті валютні позиції 
за всіма валютами та банківськими металами та на щоденній основі здійснює їх контроль. Також регулярно 
вивчаються значення лімітів VaR для валютного ризику та вплив вищезазначених ринкових факторів. У разі 
необхідності Банк здійснює аналіз сценаріїв коливань курсів іноземних валют, та вивчає їх вплив на звіт про 
прибутки та збитки, капітал та ліквідність. 
 
У наведених нижче таблицях зазначені валюти, що наражають Банк на значний ризик станом на 31 грудня 
2010 та 2009 років, з огляду на неторгові монетарні активи та зобов’язання та прогнозовані грошові потоки. 
Аналіз полягає у визначенні впливу можливих поміркованих змін в обмінних курсах іноземних валют до 
гривні, при незмінному значенні всіх інших параметрів звіту про прибутки та збитки Банку (через наявність 
неторгових монетарних активів та зобов’язань, справедлива вартість яких є чутливою до змін обмінних курсів 
валют). Вплив на капітал не відрізняється від впливу на звіт про прибутки та збитки.  
 
Наведені у таблиці від’ємні значення відображають потенційне зменшення чистого процентного доходу або 
капіталу, тоді як позитивні значення відображають їх потенційне збільшення. 
 

Валюта 

Збільшення 
обмінного 
курсу, % 
2010 р. 

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування 
2010 р. 

Збільшення 
обмінного 
курсу, % 
2009 р. 

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування 
2009 р. 

Долар США 4,08% (245 4,43% (146
Євро 14,06% (35 5,08% (17
Російський рубль 4,02% 6,23% 

 

Валюта 

Зменшення 
обмінного 
курсу, % 
2010 р. 

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування 
2010 р. 

Зменшення 
обмінного 
курсу, % 
2009 р. 

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування 
2009 р. 

Долар США 4,30% 258 -4,36% 144
Євро 13,31% -4,98% 
Російський рубль 2,97% -6,90% 

 
Ризик дострокового погашення 
 
Ризик дострокового погашення – це ризик понесення Банком фінансового збитку внаслідок того, що його 
клієнти та контрагенти погасять зобов’язання або вимагатимуть погашення зобов’язань раніше чи пізніше, ніж 
очікувалось, наприклад, іпотечні кредити з фіксованою ставкою у випадку зниження процентних ставок. 
 
Станом на 31 грудня 2010 та 2009 років, керівництво вважає, що для Банку невластивий ризик дострокового 
погашення. 
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27.    Управління ризиками  (продовження) 
 
Операційний ризик 
 
Операційний ризик – це ризик втрати внаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства чи 
зовнішніх подій. У разі збоїв в системі внутрішнього контролю операційний ризик може спричинити шкоду 
репутації, мати правові чи регулятивні наслідки або призвести до фінансових збитків.  Банк не може 
розраховувати на запобігання усім операційним ризикам, але концепція контролю, спостереження й 
своєчасного реагування на потенційні ризики може бути ефективним інструментом управління ризиками. 
Контролі включають в себе ефективний розподіл обов’язків, прав доступу, процедур авторизації, навчання 
персоналу та процедур оцінки. На даний момент операційні ризики значно знижені завдяки більш суворому 
дотриманню вимог технологічних процесів. 
 
 
Справедлива вартість фінансових інструментів 
 
Банк використовує наступну ієрархічну структуру методів оцінки для визначення і розкриття інформації по 
справедливій вартості фінансових інструментів: 

• Рівень 1: котирування (не скориговані) на активних ринках за ідентичними активами або 
зобов'язаннями;  

• Рівень 2: моделі оцінки, за якими усі вихідні дані що здійснюють суттєвий вплив на суму справедливої 
вартості, що відображена у звіті прямо або опосередковано базуються на інформації, що 
спостерігається на ринку; 

• Рівень 3: моделі оцінки, за якими усі вихідні дані що здійснюють суттєвий вплив на суму справедливої 
вартості, яка відображена у звіті не базуються на інформації, що спостерігається на ринку. 

У наведеній нижче таблиці відображено аналіз фінансових інструментів, що відображаються у звіті за 
рівнями ієрархічної структури  :  
 
31 грудня 2010 р. Рівень 1 Рівень 2 Всього 
Фінансові активи    
Торгові цінні папери 737 344 2 701 740 045 
Інвестиційні цінні папери     

– за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку 5 035 399 431 982 5 467 381 

– наявні для продажу 54 670 - 54 670 

 5 827 413 434 683 6 262 096 
 

31 грудня 2009 р. Рівень 1 Рівень 2 Всього 
Фінансові активи    
Торгові цінні папери 381 492 20 703 402 195 
Інвестиційні цінні папери     

– за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку 971 867 2 773 974 640 

– наявні для продажу 65 343 - 65 343 

 1 418 702 23 476 1 442 178 
 
Фінансові інструменти, що відображені за справедливою вартістю 
 
Нижче наводиться опис визначення справедливої вартості фінансових інструментів, які обліковуються за 
справедливою вартістю з використанням різних методик оцінки. Вони включають оцінку припущення Банку 
про те, що учасник ринку робитиме, оцінюючи інструменти. 
 
Похідні фінансові інструменти 
 
При визначенні вартості похідних фінансових інструментів використовується метод оцінки із застосуванням 
вхідних даних огляду ринку, до яких в основному відносяться процентні свопи, валютні свопи та форвардні 
валютні контракти. Найбільш часто застосовувані методи оцінки включають форвардні та своп ціни моделей, 
використовуючи розрахунки теперішньої вартості. Моделі включають різні дані, у тому числі 
кредитоспроможність контрагентів, розмір обмінних курсів “спот” і “форвард” та криві процентних ставок.  
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28.    Справедлива вартість фінансових інструментів (продовження) 
 
При визначенні вартості похідних фінансових інструментів використовується також метод оцінки із 
застосуванням суттєвих неринкових вхідних даних, до яких в основному відносяться довгострокові опціонні 
контракти. Ці похідні фінансові інструменти оцінюються з використанням біноміальних моделей, які 
включають різноманітні припущення, які не є результатом спостережень, та які включають волатильність 
ринкових ставок. 
 
Торгові цінні папери та інвестиційні цінні папери, наявні для продажу  
 
Вартість торгових цінних паперів та інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу, визначається з 
використанням методики оцінки або цінових моделей, що в основному складаються з акцій, які не  мають 
котирувань, і боргових цінних паперів. Дані цінні папери оцінюються за допомогою моделей, які інколи 
включають лише дані, що є результатом спостережень на ринку, та в інших випадках використовують дані, 
що є результатом спостережень на ринку, або такі, що не відносяться до них. Останні включають 
припущення щодо майбутніх фінансових показників об'єкта інвестицій, його ризиків і економічних припущень, 
що стосуються промисловості та географічних зон, в яких здійснює свою діяльність об’єкт інвестицій. 
 
Переведення між рівнями 
 
Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2010 та 2009 років Банк не переводив жодних фінансових 
інвестицій між рівнями ієрархіє справедливої вартості. 
 
Фінансові  інструменти, що не відображені за справедливою вартістю у звіті про фінансовий стан 
 
У таблиці нижче узагальнюються балансова вартість та справедлива вартість фінансових активів та 
зобов’язань, які не відображені у фінансовій звітності Банку за справедливою вартістю. Таблиця не 
відображає справедливої вартості нефінансових активів та нефінансових зобов’язань. 

 
 

Балансова 
вартість 

2010 р. 

Справедлива 
вартість 

2010 р. 

Невизнаний 
прибуток/ 
(збиток) 
2010 р. 

Балансова 
вартість 

2009 р. 

Справедлива 
вартість 

2009 р. 

Невизнаний 
прибуток/ 
(збиток) 
2009 р. 

Фінансові активи       
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 9 270 920 9 270 920 - 8 579 108 8 579 108 - 
Заборгованість 
кредитних установ 384 903 384 903 - 505 101 505 101 - 
Кредити клієнтам 33 870 374 32 049 794 (1 820 580) 41 674 464 38 642 703 (3 031 761) 
Інвестиційні цінні 
папери утримувані 
до погашення 2 806 633 2 845 701 39 068 - - - 
Інші активи 86 087 86 087 - 91 332 91 332 - 
Всього 46 418 917 44 637 405 (1 781 512) 50 850 005 47 818 244 (3 031 761) 
       
Фінансові 
зобов’язання       
Заборгованість 
перед кредитними 
установами 19 409 987 19 409 987 - 19 464 536 19 464 536 - 
Заборгованість 
перед клієнтами 27 268 833 27 268 833 - 26 575 531 26 575 531 - 
Випущені боргові 
цінні папери 21 167 21 167 - 193 162 185 488 (7 674) 
Інші зобов’язання  171 152 171 152 - 129 213 129 213 - 
Всього 46 871 139 46 871 139 - 46 362 442 46 354 768 (7 674) 
     
Всього невизнані 
зміни в 
нереалізованій 
справедливій 
вартості   (1 781 512)   (3 039 435) 
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28.    Справедлива вартість фінансових інструментів (продовження) 
 
Нижче описані методики та припущення, що використовуються для визначення справедливої вартості 
фінансових інструментів, які ще не відображені за справедливою вартістю у фінансовій звітності. 
 
Активи, справедлива вартість яких приблизно дорівнює балансовій вартості 
 
Вважається, що балансова вартість ліквідних або короткострокових (до трьох місяців) фінансових активів та 
фінансових зобов’язань приблизно дорівнює справедливій вартості. Таке припущення застосовується також 
до депозитів на вимогу, ощадних депозитів без визначеного строку погашення та фінансових інструментів зі 
змінною процентною ставкою та кредитів, наданих фізичним особам у іноземних валютах. Валютне 
кредитування для останньої згаданої групи кредитів на даний час заборонене Національним банком України. 
 
Фінансові інструменти з фіксованою ставкою 
 
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань з фіксованою ставкою, що відображаються за 
амортизованою вартістю, визначається шляхом порівняння ринкових процентних ставок на дату їх первісного 
визнання з поточними ринковими ставками, що пропонуються на аналогічні фінансові інструменти. Оціночна 
справедлива вартість процентних депозитів з фіксованою ставкою визначається на основі дисконтованих 
грошових потоків із застосуванням існуючих на грошовому ринку процентних ставок за борговими 
зобов’язаннями з аналогічними характеристиками кредитного ризику та строками погашення. Справедлива 
вартість випущених боргових інструментів, що котируються на біржі, визначається на основі оголошених 
ринкових цін. Якщо для випущених цінних паперів, що котируються, не існує ринкових цін, використовується 
модель дисконтованих грошових потоків на основі кривої доходності за поточною процентною ставкою з 
урахуванням залишкового періоду до погашення. 
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Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення 
 

У наведеній нижче таблиці представлено аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками їх очікуваного 
відшкодування або погашення. Інформація про договірні недисконтовані зобов’язання Банку стосовно 
погашення наведена у Примітці 27 “Управління ризиками”.  

 
 2010 р. 2009 р. 
 До одного 

року 
Понад 

один рік Всього 
До одного 

року 
Понад 

один рік Всього 
Фінансові активи       
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 9 270 920 - 9 270 920 8 579 108 - 8 579 108 
Торгові цінні папери 524 360 215 685 740 045 257 794 144 401 402 195 
Заборгованість кредитних 
установ 384 903 - 384 903 505 101 - 505 101 
Кредити клієнтам 15 448 072 18 422 302 33 870 374 17 386 298 24 288 166 41 674 464 
Активи призначені для 
продажу 92 724 - 92 724 65 556 - 65 556 
Інвестиційні цінні папери:       

- за справедливою 
вартістю з відображенням 
переоцінки як прибутку 2 801 528 2 665 853 5 467 381 974 640 - 974 640 
- наявні для продажу 54 670 - 54 670 65 343 - 65 343 
- утримувані до погашення 1 079 481 1 727 152 2 806 633 - - - 

Інвестиційна нерухомість - 56 281 56 281 - 53 019 53 019 
Основні засоби - 2 692 209 2 692 209 - 2 626 337 2 626 337 
Нематеріальні активи - 589 032 589 032 - 407 030 407 030 
Поточні активи з податку на 
прибуток 5 256 - 5 256 11 054 - 11 054 
Відстрочені активи з податку 
на прибуток  396 037 - 396 037 197 822 - 197 822 
Інші активи 365 147 - 365 147 309 646 - 309 646 
Всього 30 423 098 26 368 514 56 791 612 28 352 362 27 518 953 55 871 315 
       
Фінансові зобов’язання       
Заборгованість перед 
кредитними установами 7 276 457 12 133 530 19 409 987 657 181 18 807 355 19 464 536 
Заборгованість перед 
клієнтами 27 222 886 45 947 27 268 833 26 518 632 56 899 26 575 531 
Випущені боргові цінні папери - 21 167 21 167 141 566 51 596 193 162 
Поточні зобов’язання з 
податку на прибуток 566 - 566 - - - 
Субординований борг 40 236 2 328 628 2 368 864 36 819 2 334 071 2 370 890 
Резерви 131 257 - 131 257 106 944 - 106 944 
Інші зобов’язання 432 909 - 432 909 358 544 - 358 544 
Всього 35 104 311 14 529 272 49 633 583 27 819 686 21 249 921 49 069 607 

Чиста сума (4 681 213) 11 839 242 7 158 029 532 676 6 269 032 6 801 708 
 
Аналіз строків погашення не відображає стабільність поточних рахунків. Їх ліквідація відбувалася 
протягом більш тривалого періоду, ніж зазначено у таблицях вище. У цих таблицях зазначені сальдо 
входять до складу сум, що підлягають оплаті в строк до одного року. Також, заборгованість перед 
клієнтами включає строкові депозити фізичних осіб. Згідно із законодавством України Банк зобов’язаний 
виплатити ці депозити протягом п’яти днів з моменту отримання вимоги від вкладника. Однак, Банк не 
очікує, що багато клієнтів вимагатимуть повернення раніше дати закінчення строку договору, а також 
очікує, що багато депозитів буде пролонговано. Зазначені сальдо відображені за їх строком погашення 
згідно договору.
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Операції з пов’язаними сторонами 
У відповідності до МСБО 24 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”, пов’язаними вважаються сторони, 
одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої 
сторони. При розгляді кожного можливого випадку відносин зі зв’язаними сторонами до уваги береться суть цих 
відносин, а не лише юридична форма. 
 
Пов’язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між непов’язаними сторонами. Умови та суми 
таких операцій можуть відрізнятись від умов та сум операцій між непов’язаними сторонами. 

 
Залишки за операціями з пов’язаними сторонами року були такими:  
 2010 р. 2009 р. 

 
Мате-

ринська 
компанія 

Інші 
асоційовані 
підприєм-

ства 

Ключовий 
управлін-

ський 
персонал 

Мате-
ринська 
компанія 

Інші 
асоційовані 
підприєм-

ства 

Ключовий 
управлін-

ський 
персонал 

Непогашені кредити станом 
за 1 січня, загальна сума - 168 2 760 - - 3 341 
Кредити, видані протягом 
року - - 640 - 175 1 075 
Погашення кредитів 
протягом року - (109) (3 409) - (38) (1 652) 
Курсові різниці - - 91 - 31 (4) 
Непогашені кредити 
станом за 31 грудня, 
чиста сума - 59  82 - 168 2 760 
       
Поточні рахунки з іншими 
кредитними установами 3 315 677 18 726  1 983 139  10 534 - 
       
Депозити станом на 1 січня 18 598 431 71 451 140 097 23 284 166 34 680 185 416 
Депозити, отримані 
протягом року 189 997 659 096 359 389 48 796 524 525 260 1 532 140 
Депозити, погашені 
протягом року (900 514) (676 991) (440 856) (53 799 059) (489 636) (1 575 892) 
Курсові різниці (107 264) - - 448 937 - (1 567) 
Інші рухи 1 036 514 (828) - (132 137) 1 147 - 
Депозити станом за 
31 грудня 

18 817 164 52 728 58 630 18 598 431 71 451 140 097 

       
Поточні рахунки станом за 
31 грудня 2 504 183 832 597 22 410 102 441 2 060 
       
Зобов’язання та гарантії 
видані 2 086 2 582 - 2 086 1 198 - 
Зобов’язання та гарантії 
отримані 1 999 396 305 469 - 1 930 130 1 198 - 
Суми доходів і витрат за операціями з пов’язаними сторонами були такими: 
 2010 р. 2009 р. 

 
Мате-

ринська 
компанія 

Інші 
асоційовані 
підприєм-

ства 

Ключовий 
управлін-

ський 
персонал 

Мате-
ринська 
компанія 

Інші 
асоційовані 
підприєм-

ства 

Ключовий 
управлін-

ський 
персонал 

Процентні доходи  14 193 386 91 12 383 4 271 
Процентні витрати (1 041 660) (5 230) (20 743) (1 294 004) (11 436) (20 323) 
Комісійні доходи 711 1 391 - 528 897 - 
Комісійні витрати (6 930) (31) - (7 391) (19) - 
 
Сукупна сума винагороди та інших виплат членам Правління та Спостережної Ради за 2010 рік становить 18 978 
тис. грн. (2009 р.: 21 192  тис. грн.). 



Переклад з оригіналу англійською мовою 
Публічне акціонерне товариство  
“Райффайзен Банк Аваль”                           Примітки до Консолідованої МСФЗ фінансової звітності за 2010 рік  
(в тисячах грн., якщо не зазначено інше) 
 

53 

Достатність капіталу 
 
Банк здійснює активне управління рівнем достатності капіталу для захисту від ризиків, притаманних його 
діяльності. Достатність капіталу Банку контролюється з використанням, серед інших методів, коефіцієнтів, 
встановлених Базельською угодою щодо капіталу від 1988 року та нормативів, встановлених НБУ при здійсненні 
нагляду за Банком.  
 
Протягом року, що закінчився, Банк повністю дотримався всіх зовнішніх встановлених вимог щодо капіталу. 
 
Основною ціллю управління капіталом Банку є забезпечення дотримання зовнішніх вимог стосовно капіталу та 
утримання високих кредитних рейтингів і належних нормативів капіталу, необхідних для провадження діяльності 
та максимізації  акціонерної вартості. 
 
Банк управляє структурою капіталу та відповідно змінює її з огляду на зміни в економічних умовах та 
характеристиках ризиків, пов’язаних з його діяльністю. З метою підтримання або зміни структури капіталу Банк 
може коригувати суми дивідендів, що виплачуються акціонерам, повернути капітал акціонерам або випустити 
дольові цінні папери. Жодних змін у цілях, політиці та процедурах управління капіталом у порівнянні з попередніми 
роками не відбулося. 
 
Згідно з вимогами НБУ банки мають підтримувати показник достатності капіталу на рівні 10% від суми активів, 
зважених на ризик (2009 р.: 10%),  розрахований згідно з правилами бухгалтерського обліку в Україні. Станом на 
31 грудня 2010 року норматив достатності капіталу Банку становив 16,92% (2009 р.: 13,34%) та перевищував 
встановлений законодавством мінімальний норматив. 
 
Норматив достатності капіталу згідно з вимогами НБУ 
 
 2010 р. 2009 р. 
Основній капітал 4 781 442 4 750 109 
Додатковий капітал 3 252 291 1 940 621 
Мінус: відрахування з капіталу (62 132)  (53 229) 
Всього капітал 7 971 601 6 637 501 
   
Активи, зважені за ризиком 35 950 411 41 966 696 

Довгостроковий розрив ліквідності (gap) 5 359 866 4 095 332 
Відкрита валютна позиція 5 817 047 3 690 516 
   
Показник достатності регулятивного капіталу 16.92% 13.34% 
 
Показник достатності регулятивного капіталу згідно з Базельською угодою від 1988 року 
 
Станом на 31 грудня 2010 та 2009 років показник достатності регулятивного капіталу Банку, розрахований згідно з 
положеннями Базельської угоди від 1988 року з урахуванням наступних змін, включаючи зміни щодо врахування 
ринкових ризиків, становив: 

 
 2010 р. 2009 р. 
Капітал першого рівня 6 044 780 5 943 076 
Капітал другого рівня 3 301 885 3 241 675 
   
Всього капітал 9 346 665 9 184 751 
   
Активи, зважені за ризиком 44 962 488 49 285 528 
Показник достатності капіталу першого рівня 13.44% 12.06% 
Показник достатності капіталу другого рівня 20.79% 18.64% 
   
 


