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Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова Правлiння       
Лавренчук Володимир 

Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
27.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

14305909 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , -, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 490-88-01 (044) 285-32-31 

6. Електронна поштова адреса 

info@aval.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 83 
  

02.05.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена 

на власній сторінці http://www.aval.ua/about/for_publication/ 

в мережі 

Інтернет 02.05.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) 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 
 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. 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 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 
 

34. Примітки 

- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки така посада у Банку 

вiдсутня. Проте, згiдно п. 6.3.12 Статуту Банку Спостережна рада за пропозицiєю Голови 

Спостережної ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. 

Згiдно п.8.1. Принципiв корпоративного управлiння Банку, затверджених рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв Банку (Протокол №Зб-56 вiд 27.04.2016р.), з питань корпоративного 

управлiння акцiонери мають право звертатися до Департаменту виконавчого управлiння та 

комунiкацiй Банку за юридичною адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.  

- Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є 

емiтентом облiгацiй. 

- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, оскiльки АТ 

 



"Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iнших цiнних паперiв. 

- Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не 

здiйснював випуску похiдних цiнних паперiв. 

- Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом 

звiтного перiоду не надається, оскiльки Банк у звiтному роцi не здiйснював викупу власних 

акцiй (продажу ранiше викуплених акцiй).  

- Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, оскiльки АТ "Райффайзен 

Банк Аваль" здiйснює банкiвську дiяльнiсть (згiдно абзацу третього пiдпункту 15 пункту 1 

глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826). 

- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається, 

оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснює банкiвську дiяльнiсть (згiдно абзацу шостого 

пiдпункту 15 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826). 

- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки АТ "Райффайзен 

Банк Аваль" здiйснює банкiвську дiяльнiсть (згiдно абзацу шостого пiдпункту 15 пункту 1 

глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826). 

- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв не надається, оскiльки вiдповiднi рiшення не приймалися.  

- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не 

надається, оскiльки вiдповiднi рiшення не приймалися.  

- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки Банк не 

є емiтентом боргових цiнних паперiв з забезпеченням. 

- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям не надається, оскiльки АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань 

за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних 

активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувалися протягом звiтного перiоду, не надається, 

оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 

активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду не надаються, оскiльки АТ "Райффайзен 

Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, 

якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року, не надаються, оскiльки АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття, не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв. 

- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв. 

- Основнi вiдомостi про ФОН не надаються, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є 

емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк 



Аваль" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, не надається, оскiльки АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

- Правила ФОН не розкриваються, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом 

сертифiкатiв ФОН. 

- Рiчна фiнансова звiтнiсть (за нацiональними стандартами бухгалтерського облiку) не 

надається, оскiльки Банк складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог МСФЗ. 

- Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо), не надається, оскiльки 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом боргових цiнних паперiв.  

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва, не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом цiльових 

облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 № 646961 

3. Дата проведення державної реєстрації 

27.03.1992 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

6154516258.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

9482 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

64.19 Iншi види грошового посередництва 

64.91 Фiнансовий лiзинг 

64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у. 

10. Органи управління підприємства 

Вiдповiдно до Роздiлу 6 Cтатуту АТ “Райффайзен Банк Аваль” органами управлiння Банку є: - 

вищий орган управлiння – Загальнi збори акцiонерiв Банку; - виконавчий орган – Правлiння Банку. 

Спостережна рада Банку є органом, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

Нацiональний Банк України 

2) МФО банку 

300001 

3) поточний рахунок 

32001100701026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna (RZBAATWW)  

5) МФО банку 



немає 

6) поточний рахунок 

55022305 

12. 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. Банкiвська лiцензiя на право надання 

банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 

Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" 

10 05.10.2011 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

Лiцензiя дiє та поновлюється вiдповiдно до вимог 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку 

України. Термiн дiї лiцензiї - до замiни дiючої. 

  

Банкiвська дiяльнiсть. Генеральна лiцензiя на здiйснення 

валютних операцiй. Додаток до Генеральної лiцензiї на 

здiйснення валютних операцiй.  

10 05.10.2011 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

Лiцензiя та Додаток до неї дiють та поновлюються 

вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України. Термiн дiї Лiцензiї 

та Додатку до неї - до замiни дiючих. 

  

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть. 
АЕ 

№185054 
19.10.2012 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 21.10.2012 р. необмежений. 

Банк планує у 2018 роцi та наступних роках 

використовувати наявну лiцензiю вiдповiдно до 

кон’юнктури ринку та з урахуванням поточної 

ситуацiї на фондовому ринку України.  

  

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, дилерська дiяльнiсть. 
АЕ 

№185053 
19.10.2012 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 21.10.2012 р. необмежений. 

Планує планує у 2018 роцi та наступних роках 

використовувати наявну лiцензiю вiдповiдно до 

кон’юнктури ринку та з урахуванням поточної 

ситуацiї на фондовому ринку України.  

  

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, андеррайтинг. 
АЕ 

№185052 
19.10.2012 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

Необмежена 



фондового 

ринку 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 21.10.2012 р. необмежений. 

Банк планує у 2018 роцi та наступних роках 

використовувати наявну лiцензiю вiдповiдно до 

кон’юнктури ринку та з урахуванням поточної 

ситуацiї на фондовому ринку України.  

  

Депозитарна дiяльнiсть, дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних 

фондiв. 

АЕ № 

263203 
13.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 р. необмежений. 

Банк планує у 2018 роцi та наступних роках у 

повному обсязi використовувати наявну лiцензiю 

вiдповiдно до кон’юнктури ринку. 

  

Депозитарна дiяльнiсть, дiяльнiсть iз зберiгання активiв 

iнститутiв спiльного iнвестування. 

АЕ № 

263202 
13.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 р. необмежений. 

Банк планує у 2018 роцi та наступних роках у 

повному обсязi використовувати наявну лiцензiю 

вiдповiдно до кон’юнктури ринку. 

  

Депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи. 

АЕ № 

263201 
13.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 р. необмежений. 

Банк планує у 2018 роцi та наступних роках у 

повному обсязi використовувати наявну лiцензiю 

вiдповiдно до кон’юнктури ринку. 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" 

2) організаційно-правова форма 

112 

3) код за ЄДРПОУ 

04366719  

4) місцезнаходження 

24412, Вiнницька обл., Бершадський р-н, с. Вiйтiвка, вул. Соборна, буд. 200 

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 0,50%. У якостi внеску наданi компенсацiйнi 

сертифiкати. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2017р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКЕ СПЕЦIАЛЬНЕ ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МЕНАС" 

2) організаційно-правова форма 

231 

3) код за ЄДРПОУ 

00495289  

4) місцезнаходження 

01032, Україна, м. Київ, вул. Старовокзальна, буд. 18  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 4,66%. У якостi внеску наданi компенсацiйнi 

сертифiкати. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2017р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ 

IСТОРIЙ" 

2) організаційно-правова форма 

111 

3) код за ЄДРПОУ 

33691415  

4) місцезнаходження 

02002, м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 5,11%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2017р. не вiдбувалось. 



1) найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ" 

2) організаційно-правова форма 

112 

3) код за ЄДРПОУ 

35917889  

4) місцезнаходження 

04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г  

5) опис 

Участь Банку у статутному капiталi юридичної особи 0,005%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Протягом звiтного перiоду (2017р.) участь Банку у статутному капiталi юридичної 

особи зменшилася з 0,01% до 0,005% внаслiдок збiльшення розмiру статутного капiталу.  

1) найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО " АГРОТЕХСЕРВIС" 

2) організаційно-правова форма 

112 

3) код за ЄДРПОУ 

03760941  

4) місцезнаходження 

40020, м. Суми, Проспект Курський, буд. 105 

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 0,55%. У якостi внеску наданi компенсацiйнi 

сертифiкати. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2017 р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

2) організаційно-правова форма 

112 

3) код за ЄДРПОУ 

21672206  

4) місцезнаходження 

01601, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 0,19%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2017 р. не вiдбувалось. 

1) найменування 



СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIНЕЦЬКЕ 

ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI В ТВАРИННИЦТВI" 

2) організаційно-правова форма 

231 

3) код за ЄДРПОУ 

00692191  

4) місцезнаходження 

22700, Україна, Вiнницька обл., м. Iллiнцi, вул. Карла Маркса, буд. 69  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 4,72%. У якостi внеску наданi компенсацiйнi 

сертифiкати. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2017р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ЖИТОМИРСЬКА ТОВАРНА АГРОПРОМИСЛОВА БIРЖА 

2) організаційно-правова форма 

915 

3) код за ЄДРПОУ 

30736919  

4) місцезнаходження 

10001, м. Житомир, Проспект Незалежностi, буд. 91/1 

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 3,08%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про товарну бiржу". 

Протягом 2017р. змiн у розмiрi участi у статутному капiталi юридичної особи не вiдбувалось.  

1) найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

2) організаційно-правова форма 

112 

3) код за ЄДРПОУ 

30370711  

4) місцезнаходження 

04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 0,10%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2017р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МIЖБАНКIВСЬКА ВАЛЮТНА 

БIРЖА" 



2) організаційно-правова форма 

111 

3) код за ЄДРПОУ 

22877057  

4) місцезнаходження 

04070, Україна, м. Київ, вул. Межигiрська, буд.1  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 3,06%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2017р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ТОВАРНА БIРЖА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ 

УКРАЇНИ  

2) організаційно-правова форма 

915 

3) код за ЄДРПОУ 

24350147  

4) місцезнаходження 

18000, Україна, м. Черкаси, вул. Смiлянська, буд. 131  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 11,11%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про товарну бiржу". 

Змiн у участi протягом 2017р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ТОВАРНА БIРЖА "КРИМСЬКА МIЖБАНКIВСЬКА ВАЛЮТНА БIРЖА" 

2) організаційно-правова форма 

915 

3) код за ЄДРПОУ 

20727632  

4) місцезнаходження 

95017, Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, вул. Київська, буд. 55/2 

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 4,55%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про товарну бiржу". 

Змiн у участi протягом 2017р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" 

2) організаційно-правова форма 

240 



3) код за ЄДРПОУ 

34480657  

4) місцезнаходження 

04073, м.Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 9, корпус 6, офiс 6-201 

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 87,08%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про господарськi 

товариства". Протягом 2017р. розмiр частки участi Банку у статутному капiталi юридичної особи 

не змiнився.  

1) найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕК ГАММА" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

37636007  

4) місцезнаходження 

01011, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 4-а, лiт. "А"  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 100,00%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про господарськi 

товариства". Змiн у участi протягом 2017 р. не вiдбувалось.  

15. 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 Investors 

Services Inc 

міжнародне рейтингове 

агентство 
30.08.2017 B2.ua 

РА «Стандарт-

Рейтинг» 

уповноважене рейтингове 

агентство 
01.11.2017 uaААА 

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

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Українська державна страхова 

комерцiйна органiзацiя (теперiшня 

назва - ПАТ "НАСК "ОРАНТА") 

00034186 

02081Україна, м. Київ, 

вул. Здолбунiвська, буд. 

7-д 

0.0001665 

ВАТ "Фiрма "Торговий дiм" 

(теперiшня назва - ВАТ "Торгiвля та 

iнвестицiї") 

14273865 

04080Україна, м.Київ, 

вул. Нижньоюркiвська, 

буд.81 

0.0000040 



ТОВ "А-400" 19115800 
04123Україна, м. Київ, 

вул. Галицька, буд. 13-а 
0.0000035 

Мале пiдприємство "ФОРФЕЙТIНГ" 99099201 
01133Україна, м. Київ, 

вул. Мечникова, буд. 10 
0.0000033 

Мале пiдприємство "БАЛАНС" 99095232 
01133Україна, м. Київ, 

вул. Мечникова, буд. 10 
0.0000068 

Науково-виробнича фiрма "Астег" 21342756 

07101Україна, м. 

Славутич, пл. 

Привокзальна, буд. 1 

0.0000033 

Редакцiя газети "Молодь України" 

(теперiшня назва - ДЕРЖАВНЕ 

ВИДАВНИЦТВО "ПРЕСА 

УКРАЇНИ" ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ) 

05905668 
03047Україна, м. Київ, 

пр-т Перемоги, буд. 50 
0.0000001 

МП "Оксамит" д/н д/нд/н д/н д/н 0 

Акцiонерний банк "Iнко" д/н д/нд/н д/н д/н 0 

Асоцiацiя народної дипломатiї 

України 
д/н д/нд/н д/н д/н 0 

МП "Марс" д/н д/нд/н д/н д/н 0 

Українсько-американське спiльне 

пiдприємство "Автосим" 
д/н д/нд/н д/н д/н 0 

Українське республiканське 

вiддiлення Пенсiйного фонду СРСР 
д/н д/нд/н д/н д/н 0 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Усього 0.0001875 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мартiн Грюль 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

Вища. Магiстр соцiальних та економiчних наук.  

6) стаж роботи (років)** 

36 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



На момент обрання Головою Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi 

Члена Правлiння "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя).  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 До наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

9) Опис 

Обраний Головою Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-57 

вiд 25.04.2017р.) 25 квiтня 2017 року iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв Банку. Є представником акцiонера "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" 

(Австрiя), 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. Голова Спостережної ради має наступнi повноваження: керує роботою 

Спостережної ради; пiдписує контракт (трудовий договiр) з Головою та членами Правлiння Банку; 

скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, пiдписує протоколи засiдань; здiйснює 

iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Спостережної ради в межах її повноважень. 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. 

Голова несе вiдповiдальнiсть за складання та зберiгання протоколiв засiдань Спостережної ради. 

Будь-яке листування вiд iменi Спостережної ради має вестися Головою та має належним чином 

передаватись його наступнику, який буде дiяти в якостi Голови. 

Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. 

Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Голова Спостережної ради повинен придiляти 

достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв. 

Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв 

вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi 

Комiтети. 

Винагорода не виплачується. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 36 рокiв, на посадi Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 8 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працював на посадi Члена Правлiння "Райффайзен Банк 

Iнтернацiональ АГ" (Австрiя).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Джозеф Еберле 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

Вища.Вища. Магiстр соцiально-економiчних наук.  



6) стаж роботи (років)** 

29 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi 

Директора Департаменту з обслуговування корпоративних клiєнтiв "Райффайзен Банк 

Iнтернацiональ АГ" (Австрiя).  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 До наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

9) Опис 

Обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-57 вiд 

25.04.2017р.) 25 квiтня 2017 року iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв Банку. Є представником акцiонера "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя), що 

має iстотну участь у статутному капiталi Банку.  

Бере участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання 

повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду 

Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального 

Банку України та законодавства України. Для забезпечення дiяльностi Спостережної ради Банку 

повинен брати участь в її засiданнях та засiданнях її комiтетiв (у разi їх наявностi), до складу яких 

його буде обрано, бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що 

розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради та таких комiтетiв. Несе персональну 

вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, якщо вони не 

суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. 

Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. 

Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов’язкiв. 

Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв 

вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi 

Комiтети.  

Винагорода не виплачується. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 29 рокiв, на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 8 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працює на посадi Директора Департаменту з обслуговування 

корпоративних клiєнтiв "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ференц Берсжан 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 



1968 

5) освіта** 

Вища. Магiстр дiлового адмiнiстрування.  

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi 

Керуючого Директора, Служба банкiвських послуг для фiзичних осiб та малого бiзнесу 

"Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя).  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 До наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

9) Опис 

Обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-57 вiд 

25.04.2017р.) 25 квiтня 2017 року iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв Банку. Є представником акцiонера "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя), що 

має iстотну участь у статутному капiталi Банку.  

Бере участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання 

повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду 

Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального 

Банку України та законодавства України. Для забезпечення дiяльностi Спостережної ради Банку 

повинен брати участь в її засiданнях та засiданнях її комiтетiв (у разi їх наявностi), до складу яких 

його буде обрано, бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що 

розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради та таких комiтетiв. Несе персональну 

вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, якщо вони не 

суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. 

Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. 

Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов’язкiв. 

Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв 

вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi 

Комiтети.  

Винагорода не виплачується. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 22 роки, на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 8 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працював: з 01.01.2016р. - Керуючий Директор, Служба 

банкiвських послуг для фiзичних осiб та малого бiзнесу "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" 

(Австрiя); з 01.01.2010р. по 31.12.2015р. - Керуючий Директор, Малий бiзнес, премiум та 

приватний банкiнг в "РБI" мережi Центральної та Схiдної Європи, "Райффайзен Банк 

Iнтернацiональ АГ" (Австрiя).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Роберт Фрiц 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища. Магiстр соцiальних i економiчних наук. 

6) стаж роботи (років)** 

26 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi 

Директора з питань iнформацiйних технологiй щодо Групи / Керiвника Служби IТ щодо Групи та 

країни Австрiя "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя). 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 До наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

9) Опис 

Обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-57 вiд 

25.04.2017р.) 25 квiтня 2017 року iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв Банку. Є представником акцiонера "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя), що 

має iстотну участь у статутному капiталi Банку.  

Бере участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання 

повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду 

Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального 

Банку України та законодавства України. Функцiональнi обов’язки Члена Спостережної ради 

визначаються i розподiляються вiдповiдно до рiшень Спостережної ради. Для забезпечення 

дiяльностi Спостережної ради Банку повинен брати участь в її засiданнях та засiданнях її комiтетiв 

(у разi їх наявностi), до складу яких його буде обрано, бути професiйно та iнформацiйно 

пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради та таких 

комiтетiв. 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. 

Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. 

Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов’язкiв. 

Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв 

вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi 

Комiтети.  

Винагорода не виплачується. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 26 рокiв, на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 8 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працював: з 01.07.2014 - Директор з питань iнформацiйних 

технологiй щодо Групи / Керiвник Служби IТ щодо Групи та країни Австрiя "Райффайзен Банк 

Iнтернацiональ АГ" (Австрiя); з 01.07.2011 по 30.06.2014 - Керiвник Служби IТ щодо Групи та 



країни Австрiя "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Правлiння  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лавренчук Володимир Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

Вища економiчна. 

6) стаж роботи (років)** 

35 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АКБ "Райффайзенбанк Україна" - Член Правлiння. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

21.10.2005 до 31 грудня 2018 р. 

9) Опис 

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-71/1 вiд 19.10.2005 р.) призначений на 

посаду Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 21 жовтня 2005 р.  

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол Спостережної Ради №СР-12/8 вiд 17.12.2015р.) 

продовжено термiн повноважень п. Лавренчука В.М. на посадi Голови Правлiння Банку на три 

роки до 31 грудня 2018 р. 

Голова Правлiння має наступнi повноваження: - в порядку, передбаченому Положенням про 

Правлiння Банку, органiзовує засiдання Правлiння, зокрема, скликає засiдання Правлiння, головує 

на них, пiдписує у встановленому порядку протоколи засiдань та постанови Правлiння; - 

заслуховує звiти Першого Заступника Голови Правлiння; - укладає (пiдписує) 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; - на пiдставi наказу має право делегувати 

частину своїх повноважень iншим членам Правлiння або працiвникам, якi є посадовими особами 

Банку не нижче категорiї В-1 (повне делегування повноважень Голови Правлiння iншiй особi не 

допускається, якщо iнше не передбачено Положенням про Правлiння Банку). 

У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час 

його тимчасової вiдсутностi, Перший Заступник Голови Правлiння виконує всi повноваження, 

права та обов‘язки Голови Правлiння в обсягах, визначених Статутом, Положенням про Правлiння 

Банку та чинним законодавством України для Голови Правлiння Банку. 

Крiм того, Голова Правлiння має повноваження: приймати рiшення щодо поточної дiяльностi 

Банку шляхом участi в роботi Правлiння; 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 статтею 8 Статуту Банку; у 



межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному внутрiшнiми нормативними документами 

Банку, видавати накази та розпорядження, обов`язковi для виконання працiвниками Банку; у 

порядку, встановленому нормативними документами Банку, спiльно з iншою уповноваженою 

особою видавати довiреностi вiд iменi Банку, в тому числi керiвникам фiлiй (дирекцiй), 

представництв та вiддiлень Банку; керувати роботою структурних пiдроздiлiв Банку, 

пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку; вiдповiдати за дiяльнiсть 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку, для яких Голова Правлiння призначений 

куратором; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному нормативними документами 

Банку, виконувати iншi повноваження, делегованi Правлiнням Банку. 

Голова Правлiння у своїй роботi зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства України, 

Статуту Банку, Положення про Правлiння Банку, iнших нормативних документiв Банку, рiшень 

Спостережної ради, Правлiння.  

Голова Правлiння зобов'язаний: ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх функцiональних 

обов’язкiв, добросовiсно виконувати наданi повноваження, дiяти виключно в iнтересах Банку, 

його акцiонерiв i клiєнтiв, ставити iнтереси Банку вище власних; приймати рiшення виключно в 

межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення; не використовувати службове 

становище у власних iнтересах; завчасно i ретельно готуватися до засiдань Правлiння, 

контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань Правлiння з питань, 

вiднесених до його повноважень; дотримуватися встановлених у Банку вимог щодо врегулювання 

конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти 

iнтересiв; дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики, не розголошувати 

конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не 

мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 

третiх осiб; своєчасно надавати Спостережнiй радi, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку 

повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.  

Голова Правлiння повинен своєчасно надавати Спостережнiй радi точну iнформацiю про наявнiсть 

заiнтересованостi (особистого iнтересу) в будь-яких операцiях Банку чи афiлiйованих з ним осiб 

або про будь-якi iншi обставини, що становлять собою конфлiкт iнтересiв. Така iнформацiя 

повинна також негайно надаватися Правлiнню.  

Голова Правлiння повинен утримуватися вiд участi в дiяльностi органiв управлiння (Спостережної 

ради, Правлiння тощо) iнших юридичних осiб, не афiлiйованих з Банком. Забороняється без 

попередньої згоди Спостережної ради за власний рахунок або за рахунок iнших осiб вести 

пiдприємницьку дiяльнiсть чи здiйснювати операцiї, якi належать до сфери дiяльностi Банку.  

Наступнi пiдроздiли Банку є пiдпорядкованi Головi Правлiння: служба охорони працi, група 

регiонального менеджменту, управлiння фiзичної безпеки, вертикаль корпоративного бiзнесу, 

департамент розвитку нерухомостi та управлiння внутрiшньобанкiвськими послугами, 

департамент правового забезпечення, комплаєнсу та iнформацiйної безпеки. 

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 35 рокiв, на посадi Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 12 

рокiв 2 мiсяцi. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працює Головою Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, 

Україна).  

Крiм того, п. Лавренчук є Головою Наглядової ради ТОВ «Райффайзен Лiзинг Аваль» (м. Київ, 

Україна) та Вiце-президентом АСОЦIАЦIЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА БIЗНЕС АСОЦIАЦIЯ" (м. Київ, 

Україна).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 



Перший Заступник Голови Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бьош Герхард 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

Вища економiчна. 

6) стаж роботи (років)** 

30 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" - Заступник Голови Правлiння. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

06.11.2010 до 31 грудня 2018 р. 

9) Опис 

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-8/7 вiд 20.08.2010 р.) призначений на посаду 

Першого Заступника Голови Правлiння, яку обiймає з 06 листопада 2010 р.  

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол Спостережної Ради №СР-12/5 вiд 29.12.2016р.) 

продовжено термiн повноважень п. Бьоша до 31 грудня 2018 р. 

Перший Заступник Голови Правлiння керує, контролює та координує дiяльнiсть членiв Правлiння, 

зокрема: погоджує плани роботи та визначає завдання для членiв Правлiння; заслуховує звiти про 

результати дiяльностi членiв Правлiння; надає членам Правлiння обов’язковi для виконання 

вказiвки та завдання в межах їх функцiональних обов’язкiв, визначає прiоритетнiсть та порядок їх 

виконання; визначає способи взаємодiї мiж рiзними вертикалями (структурними пiдроздiлами) 

Банку; вирiшує спiрнi питання мiж структурними пiдроздiлами/вертикалями, що пiдпорядкованi 

рiзним членам Правлiння.  

Перший Заступник Голови Правлiння має наступнi повноваження: визначає час та мiсце 

скликання засiдань Правлiння, визначає та погоджує порядок денний засiдань та доповiдачiв за 

кожним з питань порядку денного; регулярно звiтує перед Головою Правлiння; укладає (пiдписує) 

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

України; на пiдставi наказу має право делегувати частину своїх повноважень iншим членам 

Правлiння або працiвникам, якi є посадовими особами Банку не нижче категорiї В-1 (повне 

делегування повноважень Першого Заступника Голови Правлiння iншiй особi не допускається, 

якщо iнше не передбачено Положенням про Правлiння Банку). 

У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час 

його тимчасової вiдсутностi, Перший Заступник Голови Правлiння виконує всi повноваження, 

права та обов‘язки Голови Правлiння в обсягах, визначених Статутом, Положенням про Правлiння 

Банку та чинним законодавством України для Голови Правлiння Банку. 

У разi своєї тимчасової вiдсутностi Перший Заступник Голови Правлiння може призначити зi 

складу членiв Правлiння тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови 

Правлiння. У разi тимчасової вiдсутностi всiх членiв Правлiння, Перший Заступник Голови 

Правлiння може призначити тимчасово виконуючим обов’язки Першого Заступника Голови 

Правлiння посадову особу Банку не нижче категорiї В-1. Тимчасово виконуючий обов’язки 

Першого Заступника Голови Правлiння виконує всi повноваження Першого Заступника Голови 

Правлiння з врахуванням обмежень на вчинення певних дiй, що можуть бути визначенi у наказi 



про призначення тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. Якщо 

Перший Заступник Голови Правлiння з будь-яких пiдстав не має змоги призначити виконуючого 

обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння, таке призначення може бути здiйснене 

Спостережною радою Банку. 

Крiм того, Перший Заступник Голови Правлiння має повноваження: приймати рiшення щодо 

поточної дiяльностi Банку шляхом участi в роботi Правлiння; 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 статтею 8 Статуту Банку; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному 

внутрiшнiми нормативними документами Банку, видавати накази та розпорядження, обов`язковi 

для виконання працiвниками Банку; у порядку, встановленому нормативними документами Банку, 

спiльно з iншою уповноваженою особою видавати довiреностi вiд iменi Банку, в тому числi 

керiвникам фiлiй (дирекцiй), представництв та вiддiлень Банку; керувати роботою структурних 

пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку; 

вiдповiдати за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку, для яких Перший 

Заступник Голови Правлiння призначений куратором; у межах своєї компетенцiї та в порядку, 

визначеному нормативними документами Банку, виконувати iншi повноваження, делегованi 

Правлiнням Банку.  

Першому Заступнику Голови Правлiння пiдпорядкованi пiдроздiли:  

вертикаль казначейського бiзнесу та фiнансiв, вертикаль iнформацiйних технологiй, департамент 

персоналу, департамент виконавчого управлiння та комунiкацiй. 

Перший Заступник Голови Правлiння у своїй роботi зобов’язаний дотримуватися чинного 

законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння Банку, iнших нормативних 

документiв Банку, рiшень Спостережної ради, Правлiння, Голови Правлiння.  

Перший Заступник Голови Правлiння зобов'язаний: ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання 

своїх функцiональних обов’язкiв, добросовiсно виконувати наданi повноваження, дiяти виключно 

в iнтересах Банку, його акцiонерiв i клiєнтiв, ставити iнтереси Банку вище власних; приймати 

рiшення виключно в межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення; не 

використовувати службове становище у власних iнтересах; завчасно i ретельно готуватися до 

засiдань Правлiння, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань 

Правлiння з питань, вiднесених до його повноважень; дотримуватися встановлених у Банку вимог 

щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або 

потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики, не 

розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у 

своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Спостережнiй радi, внутрiшнiм та 

зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.  

Перший Заступник Голови Правлiння повинен своєчасно надавати Спостережнiй радi точну 

iнформацiю про наявнiсть заiнтересованостi (особистого iнтересу) в будь-яких операцiях Банку чи 

афiлiйованих з ним осiб або про будь-якi iншi обставини, що становлять собою конфлiкт iнтересiв. 

Така iнформацiя повинна також негайно надаватися Правлiнню.  

Перший Заступник Голови Правлiння повинен утримуватися вiд участi в дiяльностi органiв 

управлiння (Спостережної ради, Правлiння тощо) iнших юридичних осiб, не афiлiйованих з 

Банком. Забороняється без попередньої згоди Спостережної ради за власний рахунок або за 

рахунок iнших осiб вести пiдприємницьку дiяльнiсть чи здiйснювати операцiї, якi належать до 

сфери дiяльностi Банку.  

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 30 рокiв, на посадi Першого Заступника Голови Правлiння АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" - 7 рокiв 1 мiсяць. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працював на посадi Першого Заступника Голови Правлiння АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна). 



Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник Голови Правлiння  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Коссманн Роберт Скотт 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

Вища економiчна. 

6) стаж роботи (років)** 

30 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" - Директор департаменту малого та середнього бiзнесу. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.09.2007 до 31 грудня 2018 р. 

9) Опис 

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-11 вiд 30.07.2007 р.) призначений на посаду 

Заступника Голови Правлiння, яку обiймає з 20 вересня 2007 р.  

Рiшенням Спостережної ради Банку (Спостережної Ради №СР-12/6 вiд 29.12.2016р.) продовжено 

термiн повноважень п. Коссманна на посадi Заступника Голови Правлiння Банку до 31 грудня 

2018 р. 

Функцiональнi повноваження (обов’язки) Заступника Голови Правлiння визначаються 

Спостережною радою вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку.  

Заступник Голови Правлiння в своїй дiяльностi пiдзвiтний Спостережнiй радi та 

пiдпорядковується Першому заступнику Голови Правлiння Банку. Заступник Голови Правлiння 

має повноваження: приймати рiшення щодо поточної дiяльностi Банку шляхом участi в роботi 

Правлiння; 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 статтею 8 Статуту Банку; у межах своєї 

компетенцiї та в порядку, визначеному внутрiшнiми нормативними документами Банку, видавати 

накази та розпорядження, обов`язковi для виконання працiвниками Банку; у порядку, 

встановленому нормативними документами Банку, спiльно з iншою уповноваженою особою 

видавати довiреностi вiд iменi Банку, в тому числi керiвникам фiлiй (дирекцiй), представництв та 

вiддiлень Банку; керувати роботою структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому 

вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку; вiдповiдати за дiяльнiсть вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв Банку, для яких Заступник Голови Правлiння призначений куратором; у 

межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному нормативними документами Банку, 

виконувати iншi повноваження, делегованi Правлiнням Банку.  

У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час 

його тимчасової вiдсутностi, Перший заступник Голови Правлiння, а в разi вiдсутностi також 



останнього – Заступник Голови Правлiння, за наказом Першого заступника Голови Правлiння або 

за рiшенням Спостережної Ради, виконує всi повноваження, права та обов‘язки Голови Правлiння 

в обсягах, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Банку та чинним законодавством 

України для Голови Правлiння Банку.  

У разi своєї тимчасової вiдсутностi Перший Заступник Голови Правлiння може призначити зi 

складу членiв Правлiння тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови 

Правлiння. Тимчасово виконуючий обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння виконує всi 

повноваження Першого Заступника Голови Правлiння з врахуванням обмежень на вчинення 

певних дiй, що можуть бути визначенi у наказi про призначення тимчасово виконуючого 

обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. 

Заступнику Голови Правлiння пiдпорядкованi такi пiдроздiли: вертикаль роздрiбного бiзнесу. 

Заступник Голови Правлiння у своїй роботi зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства 

України, Статуту Банку, Положення про Правлiння Банку, iнших нормативних документiв Банку, 

рiшень Спостережної ради, Правлiння, Голови Правлiння, Першого Заступника Голови Правлiння.  

Заступник Голови Правлiння зобов'язаний: ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх 

функцiональних обов’язкiв, добросовiсно виконувати наданi повноваження, дiяти виключно в 

iнтересах Банку, його акцiонерiв i клiєнтiв, ставити iнтереси Банку вище власних; приймати 

рiшення виключно в межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення; не 

використовувати службове становище у власних iнтересах; завчасно i ретельно готуватися до 

засiдань Правлiння, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань 

Правлiння з питань, вiднесених до його повноважень; дотримуватися встановлених у Банку вимог 

щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або 

потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики, не 

розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у 

своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Спостережнiй радi, внутрiшнiм та 

зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.  

Заступник Голови Правлiння повинен своєчасно надавати Спостережнiй радi точну iнформацiю 

про наявнiсть заiнтересованостi (особистого iнтересу) в будь-яких операцiях Банку чи 

афiлiйованих з ним осiб або про будь-якi iншi обставини, що становлять собою конфлiкт iнтересiв. 

Така iнформацiя повинна також негайно надаватися Правлiнню.  

Заступник Голови Правлiння повинен утримуватися вiд участi в дiяльностi органiв управлiння 

(Спостережної ради, Правлiння тощо) iнших юридичних осiб, не афiлiйованих з Банком. 

Забороняється без попередньої згоди Спостережної ради за власний рахунок або за рахунок iнших 

осiб вести пiдприємницьку дiяльнiсть чи здiйснювати операцiї, якi належать до сфери дiяльностi 

Банку.  

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 30 рокiв, на посадi Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 10 рокiв 3 мiсяцi. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працює Заступником Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" (м. Київ, Україна).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник Голови Правлiння  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гурiна Наталiя Олександрiвна 



3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища економiчна. 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ “Райффайзен Банк Аваль” - заступник головного ризик-менеджера - директор департаменту 

корпоративних ризикiв. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

03.01.2012 до 31 грудня 2018 р. 

9) Опис 

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-12/2 вiд 21.12.2011 р.) призначена на посаду 

Заступника Голови Правлiння з 03 сiчня 2012 р.  

Рiшенням Спостережної ради (Протокол Спостережної Ради №СР-12/7 вiд 29.12.2016р.) термiн 

повноважень продовжено до 31.12.2018р.  

Функцiональнi повноваження (обов’язки) Заступника Голови Правлiння визначаються 

Спостережною радою вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку. Заступник Голови Правлiння 

в своїй дiяльностi пiдзвiтний Спостережнiй радi та пiдпорядковується Першому заступнику 

Голови Правлiння Банку.Заступник Голови Правлiння має повноваження: приймати рiшення щодо 

поточної дiяльностi Банку шляхом участi в роботi Правлiння; 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 статтею 8 Статуту Банку; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному 

внутрiшнiми нормативними документами Банку, видавати накази та розпорядження, обов`язковi 

для виконання працiвниками Банку; у порядку, встановленому нормативними документами Банку, 

спiльно з iншою уповноваженою особою видавати довiреностi вiд iменi Банку, в тому числi 

керiвникам фiлiй (дирекцiй), представництв та вiддiлень Банку; керувати роботою структурних 

пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку; 

вiдповiдати за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку, для яких Заступник 

Голови Правлiння призначений куратором; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному 

нормативними документами Банку, виконувати iншi повноваження, делегованi Правлiнням Банку.  

У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час 

його тимчасової вiдсутностi, Перший заступник Голови Правлiння, а в разi вiдсутностi також 

останнього – Заступник Голови Правлiння, за наказом Першого заступника Голови Правлiння або 

за рiшенням Спостережної Ради, виконує всi повноваження, права та обов‘язки Голови Правлiння 

в обсягах, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Банку та чинним законодавством 

України для Голови Правлiння Банку.  

У разi своєї тимчасової вiдсутностi Перший Заступник Голови може призначити зi складу членiв 

Правлiння тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. Тимчасово 

виконуючий обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння виконує всi повноваження 

Першого Заступника Голови Правлiння з врахуванням обмежень на вчинення певних дiй, що 

можуть бути визначенi у наказi про призначення тимчасово виконуючого обов’язки Першого 

Заступника Голови Правлiння. 

Заступнику Голови Правлiння пiдпорядкованi: вертикаль ризик-менеджменту та проблемних 



кредитiв.  

Заступник Голови Правлiння у своїй роботi зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства 

України, Статуту Банку, Положення про Правлiння Банку, iнших нормативних документiв Банку, 

рiшень Спостережної ради, Правлiння, Голови Правлiння, Першого Заступника Голови Правлiння.  

Заступник Голови Правлiння зобов'язаний: ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх 

функцiональних обов’язкiв, добросовiсно виконувати наданi повноваження, дiяти виключно в 

iнтересах Банку, його акцiонерiв i клiєнтiв, ставити iнтереси Банку вище власних; приймати 

рiшення виключно в межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення; не 

використовувати службове становище у власних iнтересах; завчасно i ретельно готуватися до 

засiдань Правлiння, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань 

Правлiння з питань, вiднесених до його повноважень; дотримуватися встановлених у Банку вимог 

щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або 

потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики, не 

розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у 

своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Спостережнiй радi, внутрiшнiм та 

зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.  

Заступник Голови Правлiння повинен своєчасно надавати Спостережнiй радi точну iнформацiю 

про наявнiсть заiнтересованостi (особистого iнтересу) в будь-яких операцiях Банку чи 

афiлiйованих з ним осiб або про будь-якi iншi обставини, що становлять собою конфлiкт iнтересiв. 

Така iнформацiя повинна також негайно надаватися Правлiнню.  

Заступник Голови Правлiння повинен утримуватися вiд участi в дiяльностi органiв управлiння 

(Спостережної ради, Правлiння тощо) iнших юридичних осiб, не афiлiйованих з Банком. 

Забороняється без попередньої згоди Спостережної ради за власний рахунок або за рахунок iнших 

осiб вести пiдприємницьку дiяльнiсть чи здiйснювати операцiї, якi належать до сфери дiяльностi 

Банку.  

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 23 роки, на посадi Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 6 рокiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв п. Гурiна Н.О. працювала на посадi Заступника Голови Правлiння 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна). Крiм того п. Гурiна Н.О. є Членом Наглядової 

ради ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль" (м. Київ, Україна).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Макаренко Людмила Олексiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

Вища економiчна. 



6) стаж роботи (років)** 

34 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АППБ "Аваль" - заступник головного бухгалтера, в.о.головного бухгалтера - директор 

департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.03.2006 без строку 

9) Опис 

Наказом Голови Правлiння Банку призначена на посаду Головного бухгалтера-директора 

департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi з 27 березня 2006 року.  

Забезпечує дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку вiдповiдно до 

нормативних вимог Нацiонального банку України, складання i надання у встановленi строки 

фiнансової, податкової та статистичної звiтностi, збереження бухгалтерської документацiї та її 

архiвування. Органiзовує контроль за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються 

Банком, та перевiрку стану бухгалтерського облiку у пiдроздiлах Банку. 

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 34 роки, на посадi Головного бухгалтера-директора департаменту 

бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 11 рокiв 9 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працює на посадi Головного бухгалтера-директора департаменту 

бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна). 

Крiм того п. Макаренко Л.О. є Членом Наглядової ради ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль" (м. Київ, 

Україна). 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний аудитор служби внутрiшнього аудиту  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Палiєнко Оксана Валерiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

Вища економiчна. 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" - заступник головного аудитора банку - начальник управлiння 

перевiрок Центрального офiсу та Київського регiону служби внутрiшнього аудиту. 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.02.2012 без строку 

9) Опис 

Наказом Голови Правлiння Банку призначена на посаду Головного аудитора служби внутрiшнього 

аудиту Банку з 15 лютого 2012 року.  

Очолює службу внутрiшнього аудиту Банку, до обов'язкiв якої належить: 

- складати план перевiрок, заснований на аналiзi ризикiв, який визначає прiоритети внутрiшнього 

аудиту та вiдповiдає цiлям Банку; визначати об’єкти i обсяги аудиту, приймати рiшення про 

перiодичнiсть проведення перевiрок; - проводити аудиторськi перевiрки згiдно з затвердженим 

планом з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю 

Банку, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, притаманного рiзним сферам дiяльностi 

Банку, а також оцiнювати його; - забезпечувати органiзацiю контролю за дотриманням 

працiвниками Банку встановленого документообiгу, процедур проведення операцiй, функцiй та 

повноважень згiдно з покладеними на них обов'язками; - проводити розгляд фактiв порушень 

працiвниками Банку чинного законодавства України, нормативних актiв Нацiонального банку 

України та стандартiв професiйної дiяльностi, нормативних документiв Банку, якi регулюють та 

визначають полiтику Банку; - рекомендувати керiвництву Банку приймати рiшення щодо 

забезпечення недопущення дiй, результатом яких може стати порушення чинного законодавства 

України, нормативних актiв Нацiонального банку України; - розробляти рекомендацiї та вказiвки 

щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрiшнього контролю та здiйснювати 

контроль за їх обов’язковим виконанням; - виконувати монiторинг виконання наданих 

рекомендацiй та звiтувати по результатах такого монiторингу перед Спостережною радою та 

Правлiнням Банку; - забезпечувати збереження та повернення одержаних вiд структурних 

пiдроздiлiв Банку документiв на будь-яких носiях; - забезпечувати повноту документування 

кожного факту перевiрки, оформлювати письмово висновки, де мають бути вiдображенi усi 

питання, вивченi в ходi перевiрки, та рекомендацiї, наданi керiвництву Банку; - контролювати 

органiзацiю роботи в Банку щодо вивчення працiвниками вимог чинного законодавства України, 

нормативних актiв Нацiонального банку України, iнших пiдзаконних та вiдомчих актiв, 

нормативних документiв Банку на пiдставi перелiку посадових обов'язкiв; - брати участь у 

засiданнях Спостережної ради та Правлiння Банку пiд час обговорення питань, якi прямо або 

опосередковано стосуються стану бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю й аудиту, 

зовнiшнього аудиту, змiн у структурi або розвитку Банку; - не перевищувати своїх повноважень, а 

також не виконувати функцiї, що не входять до перелiку прямих обов’язкiв; - виконувати iншi 

завдання Спостережної ради та Правлiння Банку разом з внесенням таких завдань до плану 

перевiрок. 

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 22 роки, на посадi Головного аудитора служби внутрiшнього аудиту АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" - 5 рокiв 10 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працювала: до лютого 2012 р. на посадi заступника головного 

аудитора банку - начальника управлiння перевiрок Центрального офiсу та Київського регiону 

служби внутрiшнього аудиту АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна); з лютого 2012 р. 

обiймає посаду Головного аудитора служби внутрiшнього аудиту АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

(м. Київ, Україна).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Курт Брукнер 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1955 

5) освіта** 

Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора соцiальних та економiчних наук. 

6) стаж роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi 

Начальника Департаменту управлiння ризиками та проектiв "Райффайзен Банк Iнтернацiональ 

АГ" (Австрiя). 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 До наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

9) Опис 

Обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-5 вiд 

25.04.2017р.) 25 квiтня 2017 року iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв Банку. Є представником акцiонера "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя), що 

має iстотну участь у статутному капiталi Банку.  

Бере участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання 

повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду 

Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального 

Банку України та законодавства України. Функцiональнi обов’язки Члена Спостережної ради 

визначаються i розподiляються вiдповiдно до рiшень Спостережної ради. Для забезпечення 

дiяльностi Спостережної ради Банку повинен брати участь в її засiданнях та засiданнях її комiтетiв 

(у разi їх наявностi), до складу яких його буде обрано, бути професiйно та iнформацiйно 

пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради та таких 

комiтетiв. 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. 

Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. 

Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов’язкiв. 

Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв 

вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi 

Комiтети.  

Винагорода не виплачується. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 33 роки, на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 3 роки 8 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працював: Начальником Департаменту управлiння ризиками та 

проектiв "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (м. Вiдень, Австрiя).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 



* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шеремета Павло Михайлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища. Магiстр бiзнес-адмiнiстрування.  

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання Членом Спостережної ради Банку працював на посадi Директора Школи 

управлiння РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ "УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ 

УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ".  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 До наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

9) Опис 

Обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-57 вiд 

25.04.2017р.) 25 квiтня 2017 року iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв Банку у якостi незалежного члена. 

Бере участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання 

повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду 

Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального 

Банку України та законодавства України. Функцiональнi обов’язки Члена Спостережної ради 

визначаються i розподiляються вiдповiдно до рiшень Спостережної ради. Для забезпечення 

дiяльностi Спостережної ради Банку повинен приймати участь в її засiданнях та засiданнях її 

комiтетiв (у разi їх наявностi), до складу яких його буде обрано, бути професiйно та iнформацiйно 

пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради та таких 

комiтетiв. 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. 

Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. 

Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов’язкiв. 

Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв 

вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi 

Комiтети.  

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



Загальний стаж роботи - 20 рокiв, на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 2 роки 8 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працював: з 16.04.2015р. - Директор Школи управлiння, 

РЕЛIГIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ 

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ" (Україна); з 27.02.2014р. по 02.09.2014р. - Мiнiстр 

економiчного розвитку i торгiвлi (Україна); з 19.03.2013р. по 26.02.2014р. - Генеральний директор, 

ТОВ "Новiтнi економiчнi дослiдження" (Україна).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Андреа Морару 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища. Ступiнь магiстра бiзнес-адмiнiстрування.  

6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання Членом Спостережної ради Банку працювала на посадi Асоцiйованого 

директора - Старшого банкiра Європейського банку реконструкцiї та розвитку (Сполучене 

Королiвство). 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 До наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

9) Опис 

Обрана Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-

57 вiд 25.04.2017р.) 25 квiтня 2017 року iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв Банку. Є представником акцiонера Європейський банк реконструкцiї та розвитку 

(Сполучене Королiвство), що має iстотну участь у статутному капiталi Банку.  

Бере участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання 

повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду 

Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального 

Банку України та законодавства України. Функцiональнi обов’язки Члена Спостережної ради 

визначаються i розподiляються вiдповiдно до рiшень Спостережної ради. Для забезпечення 

дiяльностi Спостережної ради Банку повинна брати участь в її засiданнях та засiданнях її комiтетiв 

(у разi їх наявностi), до складу яких її буде обрано, бути професiйно та iнформацiйно 

пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради та таких 

комiтетiв. 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. 



Повинна зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. 

Зобов’язана дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинна придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на неї функцiй та обов’язкiв. 

Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на неї функцiй та обов’язкiв вiдповiдно 

до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi Комiтети.  

Винагорода не виплачується. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 17 рокiв, на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 1 рiк 8 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працювала: Асоцiйований директор - Старший банкiр, 

Європейський банк реконструкцiї та розвитку (Сполучене Королiвство) (з 2009р.); Член 

Спостережної ради Прва Груп Словенiя (2008 – 2015р.р.); Член Спостережної ради УНIКА 

Бiзтосiто Рт (Угорщина) (2008 – 2012 р.р.); Член Спостережної ради УНIКА Осiгуранйе (Хорватiя) 

(2008 – 2012р.р.); Член Спостережної ради Європейського пенсiйного фонду (Росiя) (2012 – 

2014р.р.).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дерев’янко Ганна Олександрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища. Магiстр з мiжнародного iнвестицiйного менеджменту. 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання Членом Спостережної ради Банку працювала на посадi Виконавчого 

директора Європейської Бiзнес Асоцiацiї.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 До наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

9) Опис 

Обрана Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-

57 вiд 25.04.2017р.) 25 квiтня 2017 року iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв Банку у якостi незалежного члена.  

Бере участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання 

повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду 

Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального 

Банку України та законодавства України. Функцiональнi обов’язки Члена Спостережної ради 



визначаються i розподiляються вiдповiдно до рiшень Спостережної ради. Для забезпечення 

дiяльностi Спостережної ради Банку повинна брати участь в її засiданнях та засiданнях її комiтетiв 

(у разi їх наявностi), до складу яких її буде обрано, бути професiйно та iнформацiйно 

пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради та таких 

комiтетiв. 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. 

Повинна зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. 

Зобов’язана дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинна придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на неї функцiй та обов’язкiв. 

Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на неї функцiй та обов’язкiв вiдповiдно 

до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi Комiтети.  

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 20 рокiв, на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 1 рiк 8 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працювала на посадi Виконавчого директора Європейської Бiзнес 

Асоцiацiї; входить до складу Наглядової Ради компанiї АрселорМiттал Кривий Рiг. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник Голови Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шевченко Оксана Вiкторiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 

25 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Райффайзен Банк Аваль", операцiйний директор департаменту операцiйного сервiсу. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.09.2016 до 31 грудня 2019р. 

9) Опис 

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-8/7 вiд 31.08.2016р.) призначена на посаду 

Заступника Голови Правлiння з 01 вересня 2016 р.  

Функцiональнi повноваження (обов’язки) Заступника Голови Правлiння визначаються 

Спостережною радою вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку. Заступник Голови Правлiння 



в своїй дiяльностi пiдзвiтний Спостережнiй радi та пiдпорядковується Першому заступнику 

Голови Правлiння Банку. Заступник Голови Правлiння має повноваження: приймати рiшення 

щодо поточної дiяльностi Банку шляхом участi в роботi Правлiння; 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 статтею 8 Статуту Банку; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному 

внутрiшнiми нормативними документами Банку, видавати накази та розпорядження, обов`язковi 

для виконання працiвниками Банку; у порядку, встановленому нормативними документами Банку, 

спiльно з iншою уповноваженою особою видавати довiреностi вiд iменi Банку, в тому числi 

керiвникам фiлiй (дирекцiй), представництв та вiддiлень Банку; керувати роботою структурних 

пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку; 

вiдповiдати за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку, для яких Заступник 

Голови Правлiння призначений куратором; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному 

нормативними документами Банку, виконувати iншi повноваження, делегованi Правлiнням Банку.  

У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час 

його тимчасової вiдсутностi, Перший заступник Голови Правлiння, а в разi вiдсутностi також 

останнього – Заступник Голови Правлiння, за наказом Першого заступника Голови Правлiння або 

за рiшенням Спостережної Ради, виконує всi повноваження, права та обов‘язки Голови Правлiння 

в обсягах, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Банку та чинним законодавством 

України для Голови Правлiння Банку.  

У разi своєї тимчасової вiдсутностi Перший Заступник Голови може призначити зi складу членiв 

Правлiння тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. Тимчасово 

виконуючий обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння виконує всi повноваження 

Першого Заступника Голови Правлiння з врахуванням обмежень на вчинення певних дiй, що 

можуть бути визначенi у наказi про призначення тимчасово виконуючого обов’язки Першого 

Заступника Голови Правлiння. 

Заступнику Голови Правлiння пiдпорядкованi: вертикаль операцiйної пiдтримки. 

Заступник Голови Правлiння у своїй роботi зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства 

України, Статуту Банку, Положення про Правлiння Банку, iнших нормативних документiв Банку, 

рiшень Спостережної ради, Правлiння, Голови Правлiння, Першого Заступника Голови Правлiння.  

Заступник Голови Правлiння зобов'язаний: ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх 

функцiональних обов’язкiв, добросовiсно виконувати наданi повноваження, дiяти виключно в 

iнтересах Банку, його акцiонерiв i клiєнтiв, ставити iнтереси Банку вище власних; приймати 

рiшення виключно в межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення; не 

використовувати службове становище у власних iнтересах; завчасно i ретельно готуватися до 

засiдань Правлiння, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань 

Правлiння з питань, вiднесених до його повноважень; дотримуватися встановлених у Банку вимог 

щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або 

потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики, не 

розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у 

своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Спостережнiй радi, внутрiшнiм та 

зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.  

Заступник Голови Правлiння повинен своєчасно надавати Спостережнiй радi точну iнформацiю 

про наявнiсть заiнтересованостi (особистого iнтересу) в будь-яких операцiях Банку чи 

афiлiйованих з ним осiб або про будь-якi iншi обставини, що становлять собою конфлiкт iнтересiв. 

Така iнформацiя повинна також негайно надаватися Правлiнню.  

Заступник Голови Правлiння повинен утримуватися вiд участi в дiяльностi органiв управлiння 

(Спостережної ради, Правлiння тощо) iнших юридичних осiб, не афiлiйованих з Банком. 

Забороняється без попередньої згоди Спостережної ради за власний рахунок або за рахунок iнших 

осiб вести пiдприємницьку дiяльнiсть чи здiйснювати операцiї, якi належать до сфери дiяльностi 

Банку.  

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 



на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 25 рокiв, на посадi Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 1 рiк 4 мiсяцi. 

Протягом останнiх п’яти рокiв п. Шевченко О.В. працювала на таких посадах в АТ "Райффайзен 

Банк Аваль": з 01.09.2016р. - Заступник Голови Правлiння, з 01.03.2016р. по 31.08.2016р. - 

операцiйний директор департаменту операцiйного сервiсу; з 01.08.2014р. по 29.02.2016р. - 

директор департаменту операцiйного сервiсу; з 01.12.2009р. по 31.07.2014р. - директор 

департаменту органiзацiйного та процесного управлiння. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заступник 

Голови 

Правлiння 

Гурiна Наталiя Олександрiвна - 24000 0.000039 24000 0 0 0 

Усього 24000 0.000039 24000 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної особи 
Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ 

АГ (Raiffeisen Bank International 

AG) 

FN 122119m 

1030 Австрiя (Austria) - м. Вiдень 

(Wien) Ам Штадтпарк 9 (Am Stadtpark 

9) 

42020007683 68.2751 41971969275 48038408 

Європейський банк реконструкцiї 

та розвитку (European Bank for 

Reconstruction and Development) 

000000000 

EC2A Сполучене Королiвство - м. 

Лондон (London) Уан Iксчендж Сквер 

(One Exchange Square) 

18463548774 30 18463548774 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Усього 60483556457 98.2751 60435518049 48038408 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
25.04.2017 

Кворум 

зборів** 
99.0973 

Опис 

Рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

«Райффайзен Банк Аваль» (далi – Банк) прийняте Спостережною радою 6 березня 2017 року 

(Протокол №СР-3/1 вiд 06.03.2017 р.). 

Питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Банку: 

Питання 1. Припинення повноважень голови та членiв Лiчильної комiсiї. Обрання нового складу 

Лiчильної комiсiї. 

Рiшення за першим питанням порядку денного: 

1. Для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акцiонерiв Банку 25.04.2017р. 

обрати Лiчильну комiсiю у складi:  

Лашук Т.Л. – керiвника з питань вiдносин з акцiонерами та пайової участi Департаменту Виконавчого 

управлiння та комунiкацiй;  

Барановича О.Є. – Головного експерта з пайової участi Департаменту Виконавчого управлiння та 

комунiкацiй;  

Сиволоб I.Є. – провiдного економiста Департаменту Виконавчого управлiння та комунiкацiй;  

Шацької А. В. - провiдний менеджер з питань управлiння вiдносин з акцiонерами та пайової участi;  

Калiнiченко I.Г. – Головний менеджер з дiловодства та канцелярiї Департаменту Виконавчого 

управлiння та комунiкацiй;  

Єфремової Б.З.– начальника Управлiння депозитарної дiяльностi Банку.  

2. Головою Лiчильної комiсiї обрати - Лашук Т.Л.– керiвника з питань вiдносин з акцiонерами та 

пайової участi Департаменту Виконавчого управлiння та комунiкацiй.  

3. Лiчильна комiсiя починає виконання своїх обов’язкiв з пiдрахунку голосiв за другим питанням 

порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Банку 25.04.2017р. 

Результати голосування: 

«ЗА» 60 874 150 926 голосiв 

«ПРОТИ» 76 295 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ" 308 голосiв  

Не голосувало 5 803 678 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами  

Згiдно результатiв голосування по першому питанню, рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.  

Питання 2. Звiт Спостережної ради та звiт Правлiння про результати дiяльностi Банку в 2016 роцi, 

прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. Визначення основних напрямiв дiяльностi Банку на 

2017 рiк.  

Рiшення за другим питанням порядку денного: 

1. Затвердити Звiт Спостережної ради та Звiт Правлiння про результати дiяльностi Банку у 2016 роцi. 

Визнати задовiльною дiяльнiсть Спостережної ради та Правлiння у 2016 роцi. 

2. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Банку на 2017 рiк. 

Результати голосування: 

«ЗА» 60 731 480 852 голоси 

«ПРОТИ» 2 282 голоси 

«УТРИМАЛИСЬ»148 370 454 голоси  

Не голосувало 177 619 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами  

Згiдно результатiв голосування по другому питанню, рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 3.Затвердження звiтiв i висновкiв Аудиторської фiрми ПрАТ «КПМГ Аудит» про дiяльнiсть 

Банку у 2016 роцi та затвердження заходiв за результатами їх розгляду.  

Рiшення за третiм питанням порядку денного: 

1. Затвердити звiти i висновки Аудиторської фiрми ПрАТ «КПМГ Аудит» про дiяльнiсть Банку у 2016 

роцi. 

2._Затвердити заходи за результатами розгляду звiтiв i висновкiв Аудиторської фiрми ПрАТ «КПМГ 

Аудит». 



Результати голосування: 

«ЗА» 60 704 436 711 голосiв 

«ПРОТИ» 2 281 голос 

«УТРИМАЛИСЬ»175 414 306 голосiв  

Не голосувало 177 909 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами  

Згiдно результатiв голосування по третьому питанню, рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.  

 

Питання 4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку та його дочiрнiх пiдприємств у 2016 

роцi: 

- затвердження рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк, складеної вiдповiдно до вимог 

мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi; 

- затвердження рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi за 2016 рiк, складеної вiдповiдно до вимог 

мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi. 

Рiшення за четвертим питанням порядку денного:  

1. Затвердити рiчнi результати дiяльностi Банку та його дочiрнiх пiдприємств за 2016 рiк: 

1.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2016 рiк, складену вiдповiдно до вимог 

мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi: валюта балансу 55 999 735 тис. грн.(п`ятдесят п`ять 

мiльярдiв дев`ятсот дев`яносто дев`ять мiльйонiв сiмсот тридцять п`ять тисяч гривень). 

1.2. Затвердити прибуток за результатами дiяльностi Банку в 2016 роцi вiдповiдно до вимог 

мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi в сумi 3 820 644 тис. грн.(три мiльярди вiсiмсот 

двадцять мiльйонiв шiстсот сорок чотири тисячi гривень). 

1.3. Затвердити рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть Банку та його дочiрнiх пiдприємств ТОВ 

«Райффайзен Лiзинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» за 2016 рiк, складену вiдповiдно до вимог 

мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi: валюта консолiдованого балансу 57 364 637 

тис.грн.(п’ятдесят сiм мiльярдiв триста шiстдесят чотири мiльйони шiстсот тридцять сiм тисяч 

гривень). 

1.4. Затвердити прибуток за результатами дiяльностi Банку та його дочiрнiх пiдприємств ТОВ 

«Райффайзен Лiзинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» в 2016 роцi вiдповiдно до вимог мiжнародних 

стандартiв бухгалтерської звiтностi в сумi 3 717 425 тис.грн. (три мiльярди сiмсот сiмнадцять 

мiльйонiв чотириста двадцять п’ять тисяч гривень). 

Результати голосування: 

«ЗА» 60 486 790 158 голосiв 

«ПРОТИ» 217 649 807 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ" 175 413 052 голоси  

Не голосувало 178 190 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Згiдно результатiв голосування по четвертому питанню, рiшення прийнято простою бiльшiстю 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 5. Розподiл прибутку Банку. Про виплату дивiдендiв та розмiр дивiдендiв за простими 

акцiями, визначення способу виплати дивiдендiв. 

Рiшення за питанням п’ятим порядку денного: 

1. Затвердити прибуток за результатами дiяльностi Банку в 2016 роцi в розмiрi 3 820 643 748,26 грн. 

(три мiльярди вiсiмсот двадцять мiльйонiв шiстсот сорок три тисячi сiмсот сорок вiсiм гривень 26 

копiйок).  

2. Розподiлити прибуток за результатами дiяльностi Банку в 2016 роцi наступним чином: 2.1. 

направити 700 000,00 гривень (сiмсот тисяч гривень 00 копiйок) на виплату дивiдендiв власникам 

привiлейованих акцiй Банку;  

2.2. направити 191 032 187,41 гривень (сто дев`яносто один мiльйон тридцять двi тисячi сто вiсiмдесят 

сiм гривень 41 копiйка) в резервний фонд Банку;  

2.3. направити 3 628 911 560,85 гривень (три мiльярди шiстсот двадцять вiсiм мiльйонiв дев`ятсот 

одинадцять тисяч п`ятсот шiстдесят гривень 85 копiйок) на виплату дивiдендiв власникам простих 

акцiй Банку.  

3. Здiйснити виплату дивiдендiв через депозитарну систему України.  

4. Доручити Спостережнiй радi Банку визначити порядок та строк виплати дивiдендiв за простими та 

привiлейованими акцiями у вiдповiдностi до законодавства України.  

5. Повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими та привiлейованими 

акцiями, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом публiкацiї в загальнодержавних 

засобах масової iнформацiї з одночасним розмiщенням зазначеної iнформацiї на веб-сторiнцi Банку в 

мережi Iнтернет не пiзнiше дати початку виплати дивiдендiв. 

Результати голосування:  

«ЗА» 60 879 793 317 голосiв 



«ПРОТИ» 2 000 голоси 

«УТРИМАЛИСЬ» 8 424 голоси  

Не голосувало 227 466 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Згiдно результатiв голосування по п’ятому питанню, рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 6. Припинення повноважень (вiдкликання) Голови та членiв Спостережної ради.  

Рiшення за шостим питанням порядку денного:  

Припинити достроково повноваження Голови Спостережної ради Банку та iнших її членiв у складi:  

1.Карла Зевельди,  

2.Пiтера Леннка, 

3. Герберта Степiча,  

4. Курта Гайгера,  

5. Курта Брукнера,  

6. Андреа Морару, у т.ч. незалежних членiв:  

6. Ганни Олександрiвни Дерев’янко ,  

8. Павла Михайловича Шеремети. 

Результати голосування: 

«ЗА» 60 698 790 180 голосiв 

«ПРОТИ» 76 594 голоси 

«УТРИМАЛИСЬ»175 413 333 голосiв  

Не голосувало 5 751 100 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Рiшення за шостим питанням прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах.  

Питання 7. Обрання Голови та членiв Спостережної Ради. 

Рiшення за питанням сьомим порядку денного: 

Обрати Спостережну раду Банку у складi: 

Голова Спостережної ради – Мартiн Грюль (Martin Gr?ll), 

Член Спостережної ради - Курт Брукнер (Kurt Bruckner), 

Член Спостережної ради – Джозеф Еберле (Joseph Eberle), 

Член Спостережної ради – Ференц Берсжан (Ferenc Berszan), 

Член Спостережної ради – Роберт Фрiц (Robert Fritz), 

Член Спостережної ради – Андреа Морару(Andreea Moraru), 

Член Спостережної ради (незалежний) – Ганна Олександрiвна Дерев’янко, 

Член Спостережної ради (незалежний) – Павло Михайлович Шеремета. 

Результати кумулятивного голосування: 

№ Посада, ПIБ кандидата Загальна кiлькiсть голосiв, вiдданих за кандидата 

1 Мартiн Грюль (Martin Gr?ll) 60 483 031 763 

2 Курт Брукнер (Kurt Bruckner) 60 482 179 033 

3 Джозеф Еберле (Joseph Eberle) 60 482 178 733 

4 Ференц Берсжан (Ferenc Berszan) 60 482 181 507 

5 Роберт Фрiц (Robert Fritz) 60 482 138 683 

6 Андреа Морару ( Andreea Moraru) 60 482 535 126 

7 Ганна Олександрiвна Дерев’янко 60 483 350 251 

8 Павло Михайлович Шеремета 60 506 994 012 

Не голосувало - 3 155 660 548 голоси. 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. 

Рiшення прийнято. Всi кандидати набрали вiдповiдну кiлькiсть голосiв необхiдну для обрання в 

персональний склад Спостережної ради Банку. 

Питання 8. Встановлення розмiру винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних 

виплат, та затвердження iнших умов договорiв, що укладатимуться з головою та членами 

Спостережної ради, а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.  

Рiшення за восьмим питанням порядку денного: 

1. Встановити, що Голова та члени Спостережної ради Банку (крiм незалежних членiв Спостережної 

ради) виконують свої обов’язки безоплатно, виплата будь-якої винагороди, заохочувальних та 

компенсацiйних виплат не передбачається. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з 

Головою та членами Спостережної ради (крiм незалежних членiв), за визначеною формою згiдно з 

додатком 1. 

2. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з незалежними членами Спостережної ради, у т.ч. 

розмiри винагороди, заохочувальних та компенсацiйних виплат, за визначеною формою згiдно з 

додатком 1. 

3. Уповноважити Голову Правлiння Банку пiдписати договори з Головою та членами Спостережної 



ради Банку за формами, затвердженими згiдно пунктiв 1, 2 цього рiшення. 

Результати голосування: 

«ЗА» 60 486 203 045 голосiв 

«ПРОТИ» 2 281 голос 

«УТРИМАЛИСЬ»175 992 830 голосiв  

Не голосувало 217 833 051 голос 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Рiшення за восьмим питанням прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах. 

Питання 9. Внесення змiн до Статуту Банку шляхом викладення його в новiй редакцiї.  

Рiшення за дев’ятим питанням порядку денного: 

1. Внести змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» шляхом 

затвердження нової редакцiї Статуту Банку (додаток 2). 

2. Уповноважити Голову Правлiння Банку Лавренчука В.М. спiльно з Першим заступником Голови 

Правлiння Банку Бьошем Г. пiдписати Статут Банку в новiй редакцiї. 

Результати голосування: 

«ЗА» 60 486 782 376 голосiв 

«ПРОТИ» 175 415 244 голоси 

«УТРИМАЛИСЬ»878 голосiв  

Не голосувало 217 832 709 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами  

Згiдно результатiв голосування по дев’ятому питанню, рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 10. Внесення змiн до Положення про вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть. 

Рiшення за десятим питанням порядку денного: 

1. Затвердити змiни до Положення про вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення 

яких є заiнтересованiсть, шляхом викладення його в новiй редакцiї (додаток 3). 

Результати голосування: 

«ЗА» 60 492 354 534 голоси 

«ПРОТИ» 175 414 455 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 2 929 голосiв  

Не голосувало 212 259 289 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Згiдно результатiв голосування по десятому питанню, рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейованими 

акціями 

за простими акціями 
за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
4244396121.27 700000.00 3628911560.85 700000.00 

Нарахувані дивіденди на 

одну акцію, грн. 
0.06902 0.014 0.05901 0.014 

Сума 

виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 3498472933.21 661148.81 

Дата складання переліку 

осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 
  

15.05.2017 30.01.2017 

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через 

депозитарну систему із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів 

на відповідну дату 

  

27.01.2017/4949.71грн 

15.05.2017/4292.05грн 

24.05.2017/3496517391.35грн 

24.07.2017/2828.57грн 

03.08.2017/154846.82грн 

03.08.2017/1235.59грн 

19.10.2017/1148.64грн 

19.10.2017/2208.26грн 

24.10.2017/1781667.07грн 

18.05.2017/660474.36грн 

19.05.2017/674.45грн 

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну 

дату 

  

01.02.2017/254.86грн 

01.02.2017/420.64грн 

21.07.2017/579.87грн 

21.07.2017/956.22грн 

23.11.2017/58.82грн 

23.11.2017/94.74грн 

 

Опис 

Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-57 вiд 25.04.2017р.), 

ухвалено: направити 700 000,00 гривень на виплату дивiдендiв власникам привiлейованих 

акцiй Банку; направити 3 628 911 560,85 гривень на виплату дивiдендiв власникам простих 

акцiй Банку; здiйснити виплату дивiдендiв через депозитарну систему України; доручити 

Спостережнiй радi Банку визначити порядок та строк виплати дивiдендiв за простими та 

привiлейованими акцiями у вiдповiдностi до законодавства України.  

Спостередною радою Банку (Протокол № СР-5 вiд 05.05.2017р.) прийнято рiшення про 

визначення порядку та строку виплати дивiдендiв за простими та привiлейованими 

акцiями Банку, вiдповiдно до якого: 

Строк виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями: з 24 травня 2017 року по 01 липня 

2017 року. 

Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. 

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 

привiлейованими акцiями - 30 сiчня 2017 р., встановлена на пiдставi рiшення Спостередної 

ради Банку (Протокол № СР-1/4 вiд 23.01.2017р.). 

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими 

акцiями - 15 травня 2017 року.  

Строк виплати дивiдендiв за простими акцiями: з 24 травня 2017 року по 25 жовтня 2017 

року. 

Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.  

Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-58 вiд 27.04.2018р.), 

ухвалено: направити 700 000,00 гривень на виплату дивiдендiв власникам привiлейованих 

акцiй Банку; направити 4 244 396 121,27 гривень на виплату дивiдендiв власникам простих 

акцiй Банку, що в розрахунку доходу на номiнальну вартiсть однiєї простої акцiї становить 

69,02 вiдсотки; здiйснити виплату дивiдендiв через депозитарну систему України; 



доручити Спостережнiй радi Банку визначити порядок та строк виплати дивiдендiв за 

простими та привiлейованими акцiями та повiдомити акцiонерiв про їх виплату. Станом на 

дату пiдписання цього Рiчного звiту емiтента вiдповiдне рiшення Спостережної ради 

Банку ще не приймалося.  

У звiтному перiодi Банк продовжував виплату дивiдендiв за простими акцiями Банку за 

результатами дiяльностi Банку у 2006 та 2007 р.р. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"  

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31032100  

Місцезнаходження 01010 Україна м. Київ - м. Київ вул. Михайлiвська, буд. 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

520 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.03.2016 

Міжміський код та телефон (044) 459-00-25 

Факс (044) 459-00-25 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Компанiя надавала Банку такi послуги: 1. Аудит консолiдованої та 

окремлї фiнансової звiтностi станом на та за рiк, що закiнчується 31 

грудня 2016 року. 2. Аудит промiжної та консолiдованої звiтностi 

банкiвської групи для квартального розрахунку економiчних 

нормативiв банкiвської групи вiдповiдно до вимог Постанови 

правлiння НБУ N 254. 3 .Аудит квартальної консолiдованої звiтностi 

за 1 квартал 2017р. 4. Огляд фiнансової звiтностi Банку станом та за 

шестимiсячний перiод, що закiнчується 30.06.2017. 4. Аудит рiчної 

консолiдованої звiтностi групи "Райффайзен в Українi" станом та за 

рiк, що закiнчується 31 грудня 2017р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 33306958 

Місцезнаходження 01001 Україна, м. Київ - м. Київ вул. Хрещатик, буд. 19А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

389 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.02.2015 

Міжміський код та телефон (044) 490-30-30 

Факс (044) 490-30-30 

Вид діяльності Аудиторськi та консалтинговi послуги 

Опис Компанiя надає Банку: 1. Послуги з питань дотримання українського 

податкового законодавства для iноземних громадян. 2. Професiйнi 

послуги з питань оподаткування. 3. Оцiнка виконання 

позичальниками своїх зобов"язань, що виникли внаслiдок здiйснення 

кредитних операцiй за кредитними договорами. 4. Вартiсний аналiз 

акцiонерного капiталу АТ "Райффайзен Банк Аваль". 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiка"  

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 



Код за ЄДРПОУ 20033533  

Місцезнаходження 01032 Україна м. Київ - м. Київ вул. Саксаганського, буд. 70-а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

2624 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.10.2015 

Міжміський код та телефон (044) 225-60-00 

Факс (044) 225-60-00 

Вид діяльності Страхування  

Опис Компанiя надавала Банку страховi послуги з медичного страхування, 

страхування автотранспорту, страхування ЦПВВТЗ, страхування 

ризикiв при здiйсненнi банкiвської дiяльностi, страхування майна. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АД № 034421 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон (044) 277-50-00 

Факс (044) 277-50-01 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку. Дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку. 

Опис Акцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" допущенi до торгiв через Фондову 

бiржу ПФТС як позалiстинговi цiннi папери, забезпеченi умови для 

здiйснення купiвлi-продажу цiнних паперiв. АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» є членом бiржi та здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть та брокерська дiяльнiсть). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 36184092 

Місцезнаходження 01601 Україна, м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ № 399339 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010 

Міжміський код та телефон (044) 495-74-74 

Факс (044) 495-74-73 



Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку. Дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку. 

Опис Акцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" допущенi до торгiв через Фондову 

бiржу "Українська Бiржа" як позалiстинговi цiннi папери, забезпеченi 

умови для здiйснення купiвлi-продажу цiнних паперiв. АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» є членом бiржi та здiйснює професiйну 

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть та 

брокерська дiяльнiсть). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна, м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Б/н, Правила ЦДЦП 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-34 

Факс (044) 482-52-01 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитана дiяльнiсть 

депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Надає Банку послуги з депозитарної дiяльностi як емiтенту, 

депозитарнiй установi, торговцю цiнними паперами. Надає послуги 

акредитованого центра сертифiкацiї ключiв для формувагння 

сертифiкатiв вiдкритого ключа ЕЦП та надання допомоги при 

генерацiї вiдкритих i особистих ключiв ЕЦП пiдписувачiв без 

обмеження умов використання ЕЦП (пiдпису та печатки). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з 

обслуговування договорiв на фiнансових ринках» 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ - м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ № 263463 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-42 

Факс (044) 481-00-99 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть 

Опис АТ «Райффайзен Банк Аваль» користується послугами ПАТ 

«Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових 

ринках» в частинi здiйснення розрахункiв за операцiями купiвлi-

продажу цiнних паперiв на фондовому ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа «ПЕРСПЕКТИВА» 



прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 33718227 

Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Воскресенська. буд. 

30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 294782 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2015 

Міжміський код та телефон (056) 373-95-94 

Факс (056) 373-95-94 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку 

Опис АТ «Райффайзен Банк Аваль» є членом бiржi та здiйснює професiйну 

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть та 

брокерська дiяльнiсть). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Moody's Investors Services Inc 

Організаційно-правова форма Корпорація  

Код за ЄДРПОУ 000000000 

Місцезнаходження - Сполученi Штати Америки - New York 99 Church str 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +1 212 553 14 97 

Факс +1 212 553 00 89 

Вид діяльності Рейтингове агенство 

Опис Визначення та поновлення рейтингової оцiнки Банку. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20782312 

Місцезнаходження 04053 Україна м. Київ - м. Київ вул. Артема, буд 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

2544 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.08.2013 

Міжміський код та телефон (044) 230-84-99 

Факс (044) 230-84-99 



Вид діяльності Страхування 

Опис Компанiя надавала Банку послуги з добровiльного страхування 

вiдповiдальностi перед третiми особами.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство 

«Стандарт-Рейтинг» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 37413337 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Верхнiй Вал, буд. 4-а, лiтера А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

8 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012 

Міжміський код та телефон (044) 383-59-64 

Факс (044) 383-27-50 

Вид діяльності Рейтингове агентство.  

Опис Визначення та поновлення рейтингової оцiнки Банку.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Делойт i Туш" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 20043783 

Місцезнаходження 01033 Україна м. Київ - м. Київ вул. Жилянська, буд. 48,50а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

252/100 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.03.2016 

Міжміський код та телефон (044) 4909000 

Факс (044) 4909000 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Компанiя надавала Банку такi послуги: Пiдготовка дорожньої карти 

проекту IFRS9 для фази впровадження.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАДАСТР-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 31862920 

Місцезнаходження 03039 Україна м. Київ - м. Київ пр-т Валерiя Лобановського, буд. 119, 

оф.224-226 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 



Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 232-08-84 

Факс (044) 232-08-84 

Вид діяльності Аудиторськi посдуги 

Опис Компанiя надавала Банку такi послуги: Проведення оцiнки 

правочинiв, стороною яких є Банк та щодо яких є заiнтересованiсть на 

вiдповiднiсть їх умов звичайним ринковим умова згiдно ст.71 Закону 

України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. N514-VI. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕНТОНС 

ЮРОП" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 19373287 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ - м. Київ вул. Володимирська, буд. 49А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 494-47-74 

Факс (044) 494-47-74 

Вид діяльності Юридичнi послуги 

Опис Компанiя надавала Банку такi послуги: Юридичний аналiз кредитного 

договору та можливостi врегулювання погашення боргу в рамках 

арбiтражного впровадження.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮР КЛI" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 37818856 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ - м. Київ ВУЛ. ПРОРIЗНА, будинок 18/1Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон - 

Факс - 

Вид діяльності Юридичнi послуги 

Опис Компанiя надавала Банку такi послуги: оформлення та легалiзацiя 

документiв iноземних працiвникiв.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЮРИДИЧНА ФIРМА "ДЕЛЬТА М" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 38649263 



Місцезнаходження 02002 Україна м. Київ - м. Київ вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, 

корпус "Б" 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон - 

Факс - 

Вид діяльності Юридичнi посдуги 

Опис Компанiя надавала Банку такi послуги: стягнення вiдповiдно до 

Реєстру Боржникiв боргiв за кредитними договорами.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АРЦIНГЕР 

БОНДАРЄВ ШКЛЯР ТА ПАРТНЕРИ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 32248754 

Місцезнаходження 01015 Україна м. Київ - м. Київ вул. Московська, буд. 43/11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон - 

Факс - 

Вид діяльності Юридичнi послуги 

Опис Компанiя надавала Банку такi послуги: представництво iнтересiв у 

судi, пiдготовка заперечень на позови, участь в судових засiданнях, 

пiдготовка пояснень, клопотань та iншi процесуальнi дiї для цiлей 

судового представництва.  

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

03.12.2015 143/1/2015 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000069603 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.10 61495162580 6149516258.00 99.92 

Опис 

Мета випуску акцiй - збiльшення статутного капiталу АТ "Райффайзен Банк Аваль". Всi акцiї АТ «Райффайзен Банк Аваль» розмiщувалися на 

територiї України. Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку. 

Протягом звiтного перiоду АТ "Райффайзен Банк Аваль" не проводив додаткового розмiщення акцiй.  

У звiтному перiодi не було фактiв лiстингу / делiстингу простих iменних акцiй Банку. Акцiї допущенi до торгiв як позалiстинговi на таких 

бiржах: ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", ПАТ "Українська бiржа". 

  

08.06.2010 364/1/10 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA4000069611 

Акція 

привілейована 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.10 50000000 5000000.00 0.08 

Опис 

Мета випуску акцiй - переведення випуску привiлейованих iменних акцй Банку документарної форми iснування в бездокументарну форму 

iснування. 

Всi акцiї АТ «Райффайзен Банк Аваль» розмiщувалися на територiї України. Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому позабiржовому 

ринку. 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом звiтного перiоду не проводив додаткового розмiщення привiлейованих акцiй. 

  



XI. Опис бізнесу 

Протягом 2017 року Банком не здiйснювалося злиття, подiлу, приєднання, перетворення або 

видiлу. 

  

З метою полiпшення обслуговування клiєнтiв i розширення їх кола Банк має на територiї України 

власнi вiдокремленi структурнi пiдроздiли (дирекцiї). Станом на 31.12.2017р. структура Банку 

складається з Центрального офiсу та 5 дирекцiй. Обласнi та регiональна дирекцiї АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» створенi для забезпечення ведення бiзнесу Банку у всiх областях (регiонах) України, 

формування i розширення ресурсної бази Банку та пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв. 

Структурнi пiдроздiли АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Дирекцiї) станом на 31.12.2017 року (№ п/п; 

назва; юридична адреса):  

1. Центральний офiс Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"; 01011, 

м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9;  

2. Київська регiональна дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"; 

01030, м.Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б; 

3. Днiпропетровська обласна дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк 

Аваль"; 49044, м. Днiпро, вул. Сiчових стрiльцiв, буд. 4-Д;  

4. Львiвська обласна дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"; 

79007, м.Львiв, вул. Матейка, буд. 8;  

5. Одеська обласна дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"; 

65045, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74; 

6. Харкiвська обласна дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"; 

61166, м.Харкiв, вул. Новгородська, буд. 11;  

За звiтний рiк Банком були проведенi органiзацiйнi змiни як на рiвнi Центрального офiсу Банку, 

так i на рiвнi вiддiлень Банку. Всi органiзацiйнi змiни були спрямованi на оптимiзацiю та 

централiзацiю процесiв Банку з метою вдосконалення моделi бiзнесу, мiнiмiзацiї ризикiв та 

забезпечення максимального рiвня прибутку. У результатi проведених органiзацiйних змiн Банку 

вдалося значно пiдвищити операцiйну продуктивнiсть банкiвських процесiв, а також скороти 

витрати.  

За 2017 рiк лiквiдовано 8 вiддiлень Банку, вiдкрито - 1 вiддiлення. Станом на 31.12.2017р. 

кiлькiсть вiддiлень, якi зареєстрованi у Нацiональниу банку України, складає 498, при цьому всi 

вiддiлення є дiючими.  

Станом на 31.12.2017р. Банк є засновником (учасником) двох дочiрнiх компанiй:  

1. ТОВ «Pайффайзен Лiзинг Aваль» (код за ЄДРПОУ 34480657) - частка Банку 87,08%; юридична 

адреса: 04073, м.Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 9, корпус 6, офiс 6-201. 

Перспективи на 2018 рiк: закриття лiзингового портфелю, погашення отриманих кредитiв.  

2. ТОВ "РЕК Гамма" (кодза ЄДРПОУ 37636007) - частка Банку 100 %; юридична адреса: 01011, м. 

Київ, Печерський р-н, вул. Кутузова, буд. 4-А, лiт. “А”; фактичне мiсцезнаходження: 03035, м. 

Київ, вул. Механiзаторiв, 2, поверх 3, ЖК “Iзумрудний”. 

Перспективи на 2018 рiк: продовження монiторингу портфеля та придбання нерухомостi, участь в 

аукцiонах – зосередження на процедурi звернення стягнення на основi запитiв Банку; здiйснення 

юридичної очистки нерухомостi та продажу нерухомостi; продовження надання послуг з 

монiторингу застави у вiдповiдностi до узгоджених строкiв. Автоматизацiя процесу монiторингу 

застави. 

Органiзацiйна структура Центрального офiсу АТ “Райффайзен Банк Аваль” станом на 31.12.2017р. 

складається з таких вертикалей: служба внутрiшнього аудиту, виконавчий менеджмент, фiзична 

безпека, ризик-менеджмент, проблемнi кредити, корпоративний бiзнес, роздрiбний бiзнес, 

iнформацiйнi технологiї, операцiйна пiдтримка, казначейський бiзнес та фiнанси. 

Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi Банку вiдбулися такi змiни: 

Служба внутрiшнього аудиту: 

Створення: 



- Управлiння аудиту Центрального офiсу та дочiрнiх компанiй Служби внутрiшнього аудиту; 

- Управлiння координацiї аудиту дирекцiй та вiддiлень Служби внутрiшнього аудиту. 

Виключення з органiзацiйної структури Банку: 

- Управлiння перевiрок Центрального офiсу та Київського регiону Служби внутрiшнього аудиту; 

- Управлiння аудиту дирекцiй та вiддiлень Служби внутрiшнього аудиту; 

- Управлiння координацiї аудиту фiлiйної мережi банку Служби внутрiшнього аудиту. 

Ризик - менеджмент:  

Виключення з органiзацiйної структури Банку: 

- Вiддiлу кредитного ризик-менеджменту великих корпоративних клiєнтiв Управлiння кредитних 

ризикiв корпоративних клiєнтiв Департаменту корпоративних ризикiв; 

- Вiддiлу кредитного ризик-менеджменту корпоративних клiєнтiв Управлiння кредитних ризикiв 

корпоративних клiєнтiв Департаменту корпоративних ризикiв; 

- Вiддiлу портфельного аналiзу Управлiння кредитних ризикiв корпоративних клiєнтiв 

Департаменту корпоративних ризикiв; 

- Групу регiонального ризик- менеджменту. 

Операцiйна пiдтримка: 

Створення: 

- Вiддiлу видачi кредитiв та супроводження карткових кредитiв Управлiння централiзованого 

кредитного адмiнiстрування Департаменту операцiйного сервiсу; 

- Вiддiлу кредитного андеррайтингу фiзичних осiб та супроводження кредитiв Управлiння 

централiзованого кредитного адмiнiстрування Департаменту операцiйного сервiсу; 

- Вiддiлу монiторингу кредитних операцiй Управлiння централiзованого кредитного 

адмiнiстрування Департаменту операцiйного сервiсу; 

- Вiддiлу адмiнiстрування кредитних операцiй Управлiння централiзованого кредитного 

адмiнiстрування Департаменту операцiйного сервiсу. 

Виключення з органiзацiйної структури Банку: 

- Вiддiлу супроводження кредитiв малого та корпоративного бiзнесу Управлiння централiзованого 

кредитного адмiнiстрування Департаменту операцiйного сервiсу; 

- Вiддiлу супроводження карткових кредитiв та кредитiв мiкробiзнесу Управлiння 

централiзованого кредитного адмiнiстрування Департаменту операцiйного сервiсу; 

- Вiддiлу супроводження кредитiв фiзичних осiб Управлiння централiзованого кредитного 

адмiнiстрування Департаменту операцiйного сервiсу; 

- Вiддiлу кредитного андеррайтингу та перестрахування кредитiв роздрiбного бiзнесу Управлiння 

централiзованого кредитного адмiнiстрування Департаменту операцiйного сервiсу;  

- Вiддiлу iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей Рiвненської областi Управлiння 

iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей Департаменту грошового обiгу, iнкасацiї 

коштiв та перевезення валютних цiнностей.  

Iнформацiйнi технологiї та роздрiбний бiзнес: 

Створення: 

- Вiддiлу iнформацiйного супроводження продуктiв приватного бiзнесу та карткових рахункiв 

Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту 

вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; 

- Вiддiлу пiдтримки внутрiшнiх процесiв Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв 

Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу. 

Виключення з органiзацiйної структури Банку: 

- Вiддiлу надання персонiфiкованої iнформацiї Управлiння iнформацiйного обслуговування 

клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу зi 

всiма пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами; 

- Вiддiлу iнформацiйного супроводження продуктiв Управлiння iнформацiйного обслуговування 

клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу зi 

всiма пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами; 

- Вiддiлу обслуговування карткових рахункiв Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв 

Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу зi всiма 



пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами; 

- Вiддiлу пiдтримки якостi внутрiшнiх процесiв Управлiння iнформацiйного обслуговування 

клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; 

- Вiддiлу технологiчної пiдтримки внутрiшнiх процесiв Управлiння iнформацiйного 

обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та 

електронного банкiнгу; 

- Сектору №1 Вiддiлу телефонних продажiв та маркетингових дослiджень Управлiння 

iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з 

клiєнтами та електронного банкiнгу; 

- Сектору №2 Вiддiлу телефонних продажiв та маркетингових дослiджень Управлiння 

iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з 

клiєнтами та електронного банкiнгу; 

- Сектору №3 Вiддiлу телефонних продажiв та маркетингових дослiджень Управлiння 

iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з 

клiєнтами та електронного банкiнгу; 

- Сектору №4 Вiддiлу телефонних продажiв та маркетингових дослiджень Управлiння 

iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з 

клiєнтами та електронного банкiнгу. 

Iнформацiйнi технологiї, Iнформацiйнi технологiї та роздрiбний бiзнес:  

Створення: 

- вертикалi Iнформацiйних технологiй 

Пiдпорядкування: 

- Департаменту пiдтримки IТ систем, 

- Департаменту розробки та тестування програмного забезпечення, 

- Департаменту планування та стратегiї iнформацiйних технологiй. 

Першому заступнику Голови Правлiння Г. Бьошу. 

Виведення з пiдпорядкування: 

Заступника Голови Правлiння Р. Коссманна: 

- Департаменту пiдтримки IТ систем; 

- Департаменту розробки та тестування програмного забезпечення; 

- Департаменту планування та стратегiї iнформацiйних технологiй.. 

Змiна назви вертикалi Iнформацiйних технологiй та роздрiбного бiзнесу на вертикаль Роздрiбного 

бiзнесу. 

Роздрiбний бiзнес: 

Створення: 

- Департаменту цифрового банкiнгу, 

- Департаменту продуктiв для приватних клiєнтiв, маркетингу та менеджменту вiдносин з 

клiєнтами. 

Пiдпорядкування: 

- Департаменту цифрового банкiнгу, 

- Департаменту продуктiв для приватних клiєнтiв, маркетингу та менеджменту вiдносин з 

клiєнтами зi всiма пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами. 

Заступнику Голови Правлiння Р. Коссманну. 

Виключення з органiзацiйної структури Банку: 

- Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу зi всiма 

пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами, 

- Департаменту продуктiв для приватних клiєнтiв. 

  

Середня кiлькiсть працiвникiв АТ "Райффайзен Банк Аваль" станом на 31.12.2017 р. – 9482 осiб. 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 7901 осiб. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 522 особи. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 216 осiб. 



Система оплати працi Банку побудована з використанням найкращих мiжнародних практик та 

орiєнтована на врахування тенденцiй та змiн ринку оплати працi в конкурентному середовищi. У 

2017 роцi фонд оплати працi Банку склав 1 392 087 тис. грн., що на 101,911 тис. грн. бiльше, нiж у 

2016 роцi.  

Полiтика управлiння персоналом АТ "Райффайзен Банк Аваль", як i в попереднi роки, спрямована 

на забезпечення необхiдної квалiфiкацiї працiвникiв усiх рiвнiв для належного виконання ними 

функцiональних обов’язкiв. 

У звiтному роцi бiльше уваги придiлено: 

-розвитку працiвникiв керiвного складу; 

-навчанню працiвникiв вiддiлень; 

- впровадженню системного навчання начальникiв вiддiлень за модульною програмою Branch 

Management Academy; 

- розвитку дистанцiйного навчання. 

На базi вiддiлу навчання та розвитку персоналу департаменту персоналу банку продовжує дiяти 

навчальний центр, який надає можливiсть кожному працiвнику Банку отримувати знання, що 

вiдповiдають потребам бiзнесу та iндивiдуальному розвитку. Всi пiдходи й програми з навчання та 

розвитку персоналу розробляються i впроваджуються у вiдповiдностi до стандартiв Райффайзен 

Банк Iнтернацiональ. 

Прiоритетним напрямком у навчаннi працiвникiв залишаються тренiнги та розвиваючi заходи. 

Новою тенденцiєю 2017 року стало використання в процесi навчання бiзнес-iгр,. Каталог 

навчальних програм на сьогоднi включає 33 курси за рiзною тематикою. Пост-тренiнговий 

супровiд впроваджено за всiма програмами; вiн проводиться у форматi тестування рiвня засвоєння 

знань та вебiнарiв. Саме така форма навчання стає дедалi популярнiшою: 90% заходiв iз 

функцiонального навчання проводиться за допомогою цього iнструменту. 

Протягом останнiх п’яти рокiв у банку успiшно дiє програма розвитку лiдерських якостей для 

керiвникiв середньої ланки. Серед навчальних програм актуальною й ефективною є пiврiчна 

модульна програма «Ситуацiйне керiвництво». 

Спiльно з роздрiбним бiзнесом впроваджено нову програму «Робота iз студентами». Програма 

навчання триває 5 тижнiв та складається з очного, електронного навчання та безпосердньо 

практики у вiддiленнi. Пiсля проходження кожної теми передбачено експрес-тестування на 

засвоєння матерiалу. Розроблено окремi презентацiї по прiоритетних продуктах, адаптованi 

спецiально пiд тренди у навчаннi та легкого i цiкавого сприйняття, враховуючи специфiку 

молодого поколiння. Отримано позитивнi вiдгуки i деякi студенти вже прийнятi на роботу у 

премiальнi вiддiлення мiст Львова та Києва.  

З метою пiдвищення рiвня знань нових працiвникiв вiддiлень проводяться iнтерактивнi вебiнари 

«Стандарти якостi обслуговування для менеджерiв РI» та «Стандарти якостi обслуговування в 

касi». 

На внутрiшньому порталi з навчання та розвитку функцiонує роздiл «Адаптацiя для менеджерiв 

малого та мiкробiзнесу». Цей ресурс не тiльки дає змогу зробити перiод адаптацiї на новiй посадi 

максимально ефективним i комфортним, а й допомагає працiвникам вирiшувати поставленi перед 

ними завдання з мiнiмальними витратами часу. 

Кожному працiвнику надається можливiсть отримати знання за допомогою дистанцiйного 

навчання. Так, протягом року працiвники банку пройшли 102 459 електронних курсiв та склали 44 

150 тестiв. 

Серед найбiльш нетипових iз реалiзованих у минулому роцi проектiв є програма «Обмiн 

знаннями» мiж працiвниками Райффайзен Банку Аваль. У рамках цього проекту 439 працiвник 

банку мав можливiсть подiлитися знаннями, досвiдом та напрацюваннями з колегами. 

Iнший соцiальний проект, у якому на волонтерських засадах задiянi активнi працiвники нашого 

банку, – тренiнги iз фiнансової грамотностi «Кошти з розумом для юних дорослих». У 2017 роцi 

ними було охоплено близько 101 пiдлiткiв вiком вiд 12 до 18 рокiв. 

Загалом, бiльш нiж 3670 працiвникiв банку взяли участь у внутрiшнiх та зовнiшнiх навчальних та 

розвиваючих заходах. 

До процесу управлiння виконанням роботи (узгодження рiчних цiлей з їх подальшою оцiнкою) 



було залучено 610 керiвникiв та експертiв банку. Кожен учасник процесу склав та узгодив зi своїм 

керiвником iндивiдуальний план розвитку ключових компетенцiй. 

Суттєвi ресурси банк продовжує спрямовувати на заходи з об’єктивної оцiнки компетенцiй 

персоналу. Окрiм iснуючого iнструменту оцiнки методом 360 градусiв, на базi навчального центру 

Райффайзен Банку Аваль продовжує дiяти внутрiшнiй центр оцiнки та розвитку. Як результат, 15 

працiвникiв взяли участь у цьому розвиваючому заходi. У проведеннi оцiнки 360 градусiв та 

центрах оцiнки та розвитку взяли участь 146 працiвникiв.  

  

Банк не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, таких як асоцiацiя, корпорацiя, консорцiум, 

концерн.  

  

Протягом 2017 р. Банк не здiйснював спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

  

Пропозицiї щодо реорганiзацiї Банку з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили. 

  

Основнi принципи облiкової полiтики, що були застосованi пiд час пiдготовки консолiдованої 

фiнансової звiтностi Банку за 2017 рiк, наведенi у Примiтцi 4 до Консолiдованої фiнансової 

звiтностi Банку за 2017р.  

  

IНФОРМАЦIЯ ПРО ОСНОВНI ВИДИ ПРОДУКТIВ ТА ПОСЛУГ БАНКУ:  

 

КОРПОРАТИВНИЙ БIЗНЕС  

Райффайзен Банк Аваль 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 українських компанiй, так i 

транснацiональних корпорацiй. 

Основнi послуги корпоративного бiзнесу: 

1.Управлiння грошовими потоками: 

-Вiдкриття та ведення поточних рахункiв 

-Централiзований контроль платежiв 

- Корпоративне бюджетування 

- Корпоративний автоклiєнт 

- Грошовi перекази 

- Картковi програми 

- Вихiднi мiжнароднi платежi 

- Консолiдована виписка по структурним пiдроздiлам компанiї 

- Послуги з iнкасацiї 

- Прийом платежiв та торгiвельної виручки в касах Банку 

- Прийом платежiв в банкiвських термiналах самообслуговування 

- Консолiдована виписка по структурним пiдроздiлам компанiї 

- Виписки SWIFT у форматi MT940, MT942 

- Вхiднi мiжнароднi платежi 

- Розподiл ресурсiв компанiї мiж її структурними пiдроздiлами в автоматичному режимi (cash-



pooling) 

- Консолiдацiя залишкiв системних Клiєнтiв (zero-balancing) 

- Конверсiйнi операцiї 

2.Фiнансування бiзнесу (капiтальнi iнвестицiї, замiна основних засобiв, фiнансування оборотного 

капiталу): 

- Iнвестицiйне кредитування 

- Фiнансування проектiв 

- Фiнансування оборотного капiталу 

- Кредити на придбання автомобiлiв 

- Кредити сiльськогосподарським пiдприємствам 

- Факторинг з частковим та повним регресом, без регресу.  

- Корпоративнi овердрафти (юридичним особам) 

- Овердрафти з диференцiйованими процентними ставками 

- Торгове фiнансування та документарнi операцiї (включаючи банкiвськi гарантiї, iмпортнi 

акредитиви, резервнi акредитиви, документарне iнкасо) 

- Органiзацiя та участь у проектах надання синдикованих кредитiв 

- Довгострокове фiнансування, гарантоване iноземними кредитними агентствами 

3. 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). 

Iнструменти торгового фiнансування — гарантiї, акредитиви, вексельнi схеми розрахункiв, 

факторинг, структуроване фiнансування та iншi — були i залишаються для Райффайзен Банку 

Аваль тим напрямком бiзнесу, в який постiйно iнвестуються знання, досвiд та фiнансовi ресурси. 

Райффайзен Банк Аваль однин з небагатьох банкiв в Українi, який зберiг суттєвi лiмiти 

першокласних європейських та свiтових банкiв в iноземнiй валютi для пiдтвердження 

документарних та гарантiйних операцiй для клiєнтiв Райффайзен Банку Аваль як iмпортерiв, так i 

експортерiв.  

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 з лiдерiв 

банкiвського ринку України. 

Корпоративний бiзнес – це бiзнес прямого продажу, який здiйснюють закрiпленi за клiєнтом 

менеджери Банку, якi знаходяться в усiх регiонах України. Продажi корпоративного бiзнесу 

характеризуються значною кiлькiстю iндивiдуальних умов обслуговування та модифiкацiй 

продуктiв i послуг пiд потреби конкретного клiєнта. 

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, глобальних транснацiональних корпорацiй, а також великого бiзнесу країн 

Європи, де обслуговуються клiєнти групи Райффайзен Iнтернацiонал. 

Ринок корпоративного бiзнесу має таку саму сезоннiсть як i загалом економiка країни. Можна 

видiлити 2 основнi хвилi активацiї бiзнес активностi: весняну, яка починається з кiнця лютого i 

триває по травень мiсяць та осiнню – яка починається з вересня i триває до середини грудня. 

Кiлькiсть активних корпоративних кiлєнтiв Банку протягом звiтного перiоду збiльшилася: станом 

на 31.12.2016р. їх налiчувалося 15110 осiб, а станом на 31.12.2017р. - 15310 осiб.  

 

ОСНОВНI ПОСЛУГИ ДЛЯ КЛIЄНТIВ МАЛОГО БIЗНЕСУ:  

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК З ПАКЕТОМ ПОСЛУГ  

Райффайзен Банк Аваль пропонує представникам малого бiзнесу пакети послуг з обслуговування 



рахункiв, якi мають необхiднi сервiси та послуги, що задовольняють потреби бiзнесу. 

ПАКЕТ ПОСЛУГ «ПIДПРИЄМЕЦЬ»  

Створено для Клiєнтiв, яким для здiйснення дiяльностi достатньо використовувати платiжну 

картку. 

ПАКЕТ ПОСЛУГ «БIЗНЕС ПРЕМIУМ»  

Створено для Клiєнтiв, якi цiнують комфорт, ексклюзивнiсть i престиж та потребують 

унiверсальну платiжну картку, що надає розширенi можливостi для бiзнесу. 

ПАКЕТ ПОСЛУГ "ЕЛЕКТРОННИЙ" 

Створено для Клiєнтiв, яким важливе збалансоване спiввiдношення необхiдних бiзнесу послуг та 

їхньої вартостi. 

ПАКЕТ ПОСЛУГ "МАКСИМАЛЬНI РIШЕННЯ" 

Створено для Клiєнтiв, якi активно використовують поточний рахунок та мають значнi залишки на 

ньому.  

СИСТЕМА КЛIЄНТ – БАНК  

Система дистанцiйного банкiвського обслуговування поточних рахункiв через мережу Internet, яка 

дозволяє Клiєнту керувати поточними рахунками з будь-якої точки свiту.  

КАРТКА IДЕНТИФIКАЦIЇ 

Можливiсть отримувати максимум iнформацiї щодо банкiвських послуг, не вiдвiдуючи вiддiлення 

банку, а зробивши всього лише один дзвiнок до Iнформацiйного центру за єдиним номером 0 800 

50 50 45. 

«SMS (E-mail)-iнформування»  

Можливiсть отримувати iнформацiю у виглядi sms-повiдомлень або повiдомленням на електронну 

пошту про стан рахункiв, пiдключених до системи «Клiєнт-Банк». 

"РЕГУЛЯРНИЙ БIЗНЕС ПЛАТIЖ" 

Сучасний та зручний сервiс автоматичних платежiв за дорученням Клiєнта.  

ПОСЛУГА "ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЕКТ" 

Зарплатний проект передбачає виплату зарплат, премiй i компенсацiй, витрат на вiдрядження та 

iнших нарахувань для спiвробiтникiв на картковi рахунки у нашому банку. 

ДЕПОЗИТНI ПРОГРАМИ:  

Лiдер  

Вклад надає можливiсть самостiйного визначення схеми отримання вiдсоткiв – щомiсяця або в 

кiнцi термiну дiї вкладу.  

Капiтал  

Вклад передбачає капiталiзацiю вiдсоткiв – щомiсяця вiдсотки додаються до суми депозиту, 

збiльшуючи суму депозиту та прибуток вiд нього. Виплата вiдсоткiв в кiнцi дiї депозитного 

вкладу. 

Депозитна лiнiя  

Вклад надає можливiсть вiльного користування власними коштами на депозитному рахунку 

(поповнювати рахунок та частково знiмати кошти) та отримувати щомiсяця вiдсотки.  

Партнер  

Вклад виступає у якостi забезпечення за активними операцiями кредитування, проведення 

документарних операцiй (гарантiї та акредитиви) та операцiй з цiнними паперами (авалювання 

векселiв). 

АКТИВНI ОПЕРАЦIЇ:  

- Кредитна картка «Компаньйон»  

Кредит для пiдприємцiв без застави  

- Фiнансування поповнення обiгових коштiв  

- Овердрафт,  

- невiдновлювальна кредитна лiнiя.  

- Iнвестицiйне кредитування в т.ч. кредити на придбання автотранспорту, обладнання та т.п.  

ПРОГРАМИ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ АГРАРIЇВ:  

- Агро Кредит – вiдновлювальна кредитна лiнiя для клiєнтiв малого та мiкробiзнесу 

Кредит на поповнення оборотних коштiв.  



- Iнвестицiйний агрокредит  

Кредит на придбання сiльськогосподарської технiки та обладнання.  

- Партнерськi програми для аграрiїв  

Спецiальна пропозицiя вiд партнерiв Банку.  

ДОКУМЕНТАРНI ОПЕРАЦIЇ:  

- Безвiдкличний покритий акредитив у гривнi  

- Iмпортний (непокритий) акредитив (надається в iнвалютi) 

Надається клiєнтам, якi займаються ЗЕД.  

- Гарантiя виконання 

- Гарантiя платежу 

Спосiб забезпечення виконання клiєнтом платiжних зобов'язань за своїми 

контрактами/договорами. 

- Тендерна гарантiя  

Надається Банком клiєнту для участi у тендерних торгах.  

- Туристична гарантiя  

Надається суб’єктам туристичної дiяльностi.  

- Простий або переводний вексель (авалювання векселя). 

Надається позичальниками сегменту Малого та Мiкробiзнесу, в якостi гарантування оплати 

поставок на умовах вiдстроченого платежу. 

Клiєнти малого та мiкробiзнесу обслуговуються в усiх вiддiленнях Банку, крiм комiсiйних 

вiддiлень.  

Клiєнтами малого та мiкробiзнесу є фiзичнi особи–пiдприємцi, фiзичнi особи, якi провадять 

незалежну професiйну дiяльнiсть та юридичнi особи.  

КОМПЛЕКС ПОСЛУГ ДЛЯ ПРИВАТНИХ КЛIЄНТIВ: 

ДЕПОЗИТНI ПРОДУКТИ 

- депозити з виплатою вiдсоткiв у кiнцi строку; 

- депозити зi щомiсячною виплатою вiдсоткiв; 

- депозити з можливiстю поповнення вкладу, капiталiзацiєю вiдсоткiв; 

- депозити з можливiстю повного та часткового дострокового зняття коштiв; 

- iнформування про рух коштiв за допомогою СМС повiдомлень 

ПОТОЧНI РАХУНКИ 

- поточнi рахунки для фiзичних осiб (некартковi); 

ГРОШОВI ПЕРЕКАЗИ 

- грошовi перекази через систему Western Union (у межах України, iз-за кордону та за кордон); 

- грошовi перекази мiж фiзичними особами в межах України за допомогою системи «Аваль-

Експрес»; 

- грошовi перекази вiд юридичних осiб на користь фiзичних осiб через систему «Аваль-Експрес»; 

- грошовi перекази через систему Meest (iз-за кордону) 

- грошовi перекази через систему SWIFT з використанням поточних рахункiв (у межах України, iз-

за кордону та за кордон) 

- переказ коштiв через касу банку на рахунок будь-якого одержувача. 

ВАЛЮТНО-ОБМIННI ОПЕРАЦIЇ 

ОРЕНДА IНДИВIДУАЛЬНИХ ДЕПОЗИТНИХ СЕЙФIВ ФIЗИЧНИМИ ОСОБАМИ 

КАРТКОВI КРЕДИТИ 

Кредитна картка (тарифнi моделi "Кредитна картка "Хочу-картка", 

"Кредитна картка Базова", «Кредитна картка -Прозора», «Кредитна картка - Прозора (ВIП)», 

«Кредитна картка Fishka», «Кредитна картка - World»); 

КРЕДИТИ ГОТIВКОЮ 

- кредит готiвкою для найкращих клiєнтiв; 

- кредит готiвкою в рамках перехресних/стандартних продажiв; 

- кредит готiвкою без страховки 

- Авто в кредит без застави 

IПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ 



- житло в кредит на вторинному ринку; 

- кредит пiд заставу нерухомостi. 

КАРТКОВI ПРОДУКТИ 

- Картковi рахунки на умовах пакетiв послуг «Премiальний 3.0», «Оптимальний плюс», 

«Активний», «Оптимальний», «Оптимальний Легкий» та «Базовий» для приватних та зарплатних 

клiєнтiв; 

- Картковi рахунки на умовах пакетiв послуг «Пенсiйний Оптимальний», «Пенсiйний Легкий» та 

«Пенсiйний базовий» для одержувачiв пенсiй та грошової допомоги 

Послуги держателям платiжних карток через банкомати: 

- Видача готiвки; 

- Перегляд балансу; 

- Отримання мiнi-виписки; 

- Термiнове поповнення картки; 

- Переказ коштiв з картки на картку будь-якого банку; 

- Змiна Пiн коду; 

- Оплата мобiльного зв’язку та платежi на користь третiх осiб: оплата доступу в мережу iнтернет, 

оплата послуг компанiй партнерiв банку; 

- Пiдключення до послуги Мобiльний банкiнг; 

- Пiдключення до послуги 3D Secure (для пiдвищення безпеки платежiв у iнтернетi) 

- Активацiя Iнтернет банкiнгу "Райффайзен Онлайн" 

Послуги держателям платiжних карток через термiнали самообслуговування: 

- Перегляд залишку коштiв по всiм рахункам клiєнта, в т.ч. по кредитним та вкладним рахункам 

- Отримання довiдки про рух та залишок коштiв по картковому рахунку; 

- Переказ коштiв з картки на картку; 

- Погашення кредитiв; 

- Поповнення вкладних та депозитних рахункiв; 

- Платежi на користь третiх осiб, оплата комунальних та бюджетних платежiв, поповнення 

мобiльного зв’язку; 

- Пiдключення до послуги автоматичної оплати рахункiв;  

Додатковi послуги держателям платiжних карток: 

- Послуга Мобiльний-банкiнг – СМС iнформування про рух коштiв по рахунку; 

- Iнтернет банкiнг «Райффайзен онлайн» - управлiння власними рахунками, вiдкритими у 

Райффайзен Банку Аваль, з будь-якої точки свiту за допомогою комп’ютера, пiдключеного до 

мережi Iнтернет 

- Мобiльний додаток «Райффайзен Онлайн» - iнтернет банкiнг для фiзичних осiб у смартфонi 

- Мобiльний додаток «Raiffeisen Pay» - оплата покупок смартфоном з ОС Android 

- Переказ коштiв з картки на картку будь-якого українського банку 

- Послуга 3D Secure - безпека при оплатi товарiв та послуг у мережi Iнтернет. 

- Безконтактна оплата покупок платiжними картками з вбудованою iнновацiйною технологiєю 

Visa PayWave або MasterCard Contactless 

- Встановлення iндивiдуальних лiмiтiв на проведення операцiй з платiжними картками 

- Переказ коштiв для поповнення депозитiв та погашення кредитiв за допомогою постiйного 

доручення; 

- Автоматична сплата рахункiв та регулярнi платежi (Директ Дебiт); 

- Послуги платiжного порталу на сайтi банку: iнтернет платежi за комунальнi послуги, поповнення 

мобiльного зв’язку, оплата послуг компанiй партнерiв; 

- Участь у партнерськiй Програмi лояльностi «Фiшка» - отримання балiв за оплату платiжними 

картками FISHKA та обмiн балiв на знижки i миттєвi винагороди у мережi партнерiв Програми; 

- Premium banking - премiальне обслуговування для ключових клiєнтiв банку, що надається 

персональним менеджером у окремо видiлених офiсах; 

- Програма лояльностi SmartSky – програма лояльностi для премiальних клiєнтiв, що передбачає 

накопичення миль та їх обмiн на винагороди. 

Продаж продуктiв та послуг для приватних клiєнтiв здiйснюється через Вiддiлення Банку. Сервiс 



та консультацiї приватним клiєнтам надаються через Вiддiлення Банку, цiлодобовий 

Iнформацiйний центр, Iнтернет-сайт Банку, систему РайффайзенОнлайн, мережу банкоматiв та 

кiоскiв самообслуговування.  

Кiлькiсть активних клiєнтiв приватного сектору у Банку зменшилася протягом звiтного року: 

станом на 31.12.2016 р. їх налiчувалося - 2 345 761 соби, а станом на 31.12.2017 р. – 2 309 144 

особи. 

 

ОСНОВНI РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI БАНКУ; ЗАХОДИ БАНКУ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКIВ, 

ЗАХИСТУ СВОЄЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА РОЗШИРЕННЯ ПОСЛУГ ТА РИНКIВ ЗБУТУ: 

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.  

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;  

- ризик змiни 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 – 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 – рейтинговi моделi 

для нероздрiбних клiєнтiв та скоринговi моделi для роздрiбних клiєнтiв. Вiдповiднi рейтинги по 

розмiрам ризику регулярно переглядаються, оновлюються та проходять валiдацiю. Окрiм 

рейтингування, для нероздрiбного сегменту розроблено Систему раннього попередження, на 

основi якої регулярно переглядається Ризик-статус клiєнтiв. Ризик-статус надає можливiсть 

групування позичальникiв в чотири групи ризикiв, в залежностi вiд яких впроваджуються чiтко 

регламентованi стратегiї щодо подальшої спiвпрацi з ними.  

В роздрiбному сегментi також використовується Система раннього попередження на основi 

розроблених скорингових моделей, яка для позичальникiв без прострочень визначає ступiнь 

ризику погiршення платiжної дисциплiни, та дає можливiсть Банку вчасно вiдреагувати та 

попередити прострочення платежiв. 

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 пiдроздiли 

кредитних ризикiв в межах визначених функцiй несуть вiдповiдальнiсть за управлiння кожним 

кредитом та кредитним портфелем в цiлому , що включає постiйний аналiз якостi кредитiв на 

продуктовому рiвнi, контроль фiнансового стану позичальника, дотримання позичальником 

положень, встановлених кредитними договорами, а також надає рекомендацiї щодо подальшої 

спiвпрацi з клiєнтом. Даний контроль забезпечує виявлення на раннiх стадiях ознак 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 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).  

Ризик лiквiдностi - поточний i майбутнiй ризик стосовно доходiв або капiталу, що випливає з 

неможливостi виконання Банком своїх зобов’язань на момент їх настання без понесення 

недопустимих втрат. 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 реалiзувати 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 окремо в розрiзi 

матерiальних валют. 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, дебетовi та кредитнi картки, 

овердрафти), 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, вiдокремлюючи сценарiй фiнансової кризи та репутацiйної кризи Банку. Окрiм 

цього, Банк дослiджує додатковi джерела лiквiдностi, якi можна використовувати в екстрених 

ситуацiях, включаючи до таких, в тому числi, облiгацiї внутрiшнього державного боргу України.  

Банк встановлює лiмiти на кумулятивнi розриви лiквiдностi окремо для кожного часового 

промiжку.  

Позицiя з лiквiдностi презентується на кожному засiданнi Комiтету з управлiння активами та 

пасивами Банку.  



Банк дотримується нормативiв лiквiдностi, встановлених Нацiональним банком України. Для 

покращення контролю за нормативами лiквiдностi Банк встановив внутрiшнi нормативи 

лiквiдностi. Банк здiйснює стрес-тестування ризику лiквiдностi та дослiджує можливий вплив 

змiни тих чи iнших внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв.  

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.  

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. Також, додатково, Банк оцiнює вплив коливань ринкових ставок 

на чистий процентний дохiд та теперiшню вартiсть 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, 

а також проводиться контроль накопичених процентних прибуткiв/збиткiв Банку.  

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. 

Операцiйний ризик 

Операцiйний ризик – це ризик втрат, що виникає через неадекватнi або недосконалi внутрiшнi 

процеси, системи, дiї персоналу або в результатi впливу зовнiшнiх подiй. Це визначення включає 

юридичний ризик та не включає стратегiчний та репутацiйний ризики. 

Основними внутрiшнiми факторами виникнення операцiйного ризику є помилки персоналу, 

шахрайство та крадiжки, неналежна бiзнес-дiяльнiсть, якiсть даних, робота iнформацiйних систем 

тощо; основними зовнiшнiми факторами операцiйного ризику є несприятливi природнi умови та 

умисно скоєнi шахрайства чи пошкодження активiв. 

Операцiйний ризик властивий всiм процесам i видам дiяльностi Банку та не може бути повнiстю 

усунений. Управлiння операцiйним ризиком включає заходи з уникнення ризику (усунення 

джерела виникнення ризику); скорочення ризику (зменшення ймовiрностi чи наслiдкiв 



операцiйного ризику через впровадження контролiв чи iнших заходiв з мiнiмiзацiї); прийняття 

ризику (прийняття ризику за рiшенням вищого керiвництва) та передачi ризику (розподiлу ризику 

з iншою стороною(-ами), наприклад, страховими чи аутсорсинговими компанiями).  

З метою пом’якшення операцiйного ризику Банк застосовує резервування капiталу пiд 

операцiйний ризик. Капiтал пiд операцiйний ризик розраховується вiдповiдно до 

стандартизованого пiдходу. Для вiдшкодування можливих втрат внаслiдок реалiзацiї операцiйного 

ризику Банком укладено договори страхування ризикiв, пов’язаних з господарською та 

операцiйною дiяльнiстю Банку. 

Заходи Банку щодо зменшення репутацiйного ризику  

У Банку розроблено Полiтику кризових комунiкацiй, яка є Планом заходiв на випадок виникнення 

непередбачених обставин ризику репутацiї, що за змiстом вiдповiдає рекомендацiям НБУ. 

Полiтика затверджена Постановою Правлiння Банку №240/3 вiд 26/11/2012. 

Мета Полiтики – запобiгти репутацiйним втратам Банку, що можуть виникнути внаслiдок 

кризових ситуацiй: подiй на мiжнародних фiнансових ринках, в українськiй економiцi в цiлому та 

фiнансовому секторi зокрема, а також у внутрiшнiй дiяльностi Банку. 

Дана полiтика визначає перелiк внутрiшнiх i зовнiшнiх загроз, вимогу щодо призначення 

вiдповiдальної особи по бiзнес-вертикалi за виявлення негативної iнформацiї, що може 

спричинити виникнення кризової ситуацiї, роботу з попередження кризових ситуацiй, вимоги до 

змiсту кризового повiдомлення, вимоги до порядку комунiкацiї мiж задiяними пiдроздiлами Банку 

пiд час виникнення кризової ситуацiї. Документом визначено порядок прийняття рiшення про 

необхiднiсть скликання Антикризового комiтету та порядок пiдготовки кризового повiдомлення, 

якщо масштаб кризової ситуацiї є локальним та не вимагає збору Антикризового комiтету. Також 

вона мiстить роздiл, присвячений попередженню кризових комунiкацiй в частинi репутацiйного 

ризику.  

 

IНФОРМАЦIЯ ПРО ДЖЕРЕЛА РЕСУРСIВ БАНКУ: 

Основними джерелами ресурсiв Банку є кошти залученi вiд клiєнтiв, банкiв та фiнансових установ.  

Станом на 31 грудня 2017 року обсяг ресурсної бази Банку становив 54 млрд.грн., з них: 3,1% - 

кошти, отриманi вiд банкiв та 96,9% - кошти, отриманi вiд клiєнтiв. 

Протягом звiтного року обсяг ресурсної бази збiльшився на 9 млрд.грн. або на 20%. Основним 

джерелом росту ресурсної бази стали кошти, отриманi вiд клiєнтiв Банку – юридичних та фiзичних 

осiб, обсяг яких протягом року збiльшився на 8 млрд.грн., або 18% рiк до року.  

В той же час вартiсть ресурсної бази рiк до року в середньому скорочувалась. Так, вартiсть 

ресурсiв, отриманих вiд клiєнтiв Банку, за 2017 рiк скоротилась в розрiзi сегментiв наступним 

чином:  

- в сегментi приватних осiб на 1 п.п,  

- в сегментах мiкро та малого бiзнесу на 0,3 - 0,5 п.п.,  

- в корпоративному бiзнесi на 1,3п.п. 

На звiтну дату постачальникiв ресурсiв Банку, якi займають 10% вiд обсягу постачання, немає. 

 

IНФОРМАЦIЯ ПРО СТАН РОЗВИТКУ БАНКIВСЬКОГО СЕКТОРУ:  

Стан банкiвського сектору нормалiзувався протягом 2017 року: майже всi ключовi показники 

роботи фiнустанов мали позитивну динамiку. Споживче кредитування почало стрiмко зростати вiд 

початку року, корпоративне гривневе кредитування почало вiдновлюватися у 2-му пiврiччi (без 

Приватбанку). 

Структура сектору.  

Протягом 2017 року з ринку пiшло 14 банкiв (з них 4 реорганiзувалися у фiнансовi компанiї, 1 

банк приєднався до iншого), на якi на початок року припадало 1.7% чистих активiв. Частка 

державних фiнустанов у чистих активах зросла на 3.6 в.п. до 54.9%. Частка банкiв з приватним 

капiталом зросла завдяки активному кредитуванню та купiвлi кiлькох банкiв у iноземних 

власникiв. Рiвень концентрацiї помiрно зрiс: на 20 найбiльших фiнустанов припадає 90.7% чистих 

активiв системи (+1.3 в.п. р/р). 

Активи.  



За рiк чистi активи банкiв зросли на 6.4% до 1336 млрд грн, найвiдчутнiше – у IV кварталi (+4.3%). 

Унаслiдок докапiталiзацiї держбанкiв портфель ОВДП по системi збiльшився на 107 млрд грн1. 

Водночас обсяги мiжбанкiвських кредитiв та коштiв у НБУ знизилися на 27 млрд грн. 

Чистi кредити, скоригованi на резерви, практично не змiнилися за фiксованим курсом. Портфель 

валютних кредитiв помiтно зменшився внаслiдок списань та реструктуризацiй, але зростання 

гривневого кредитування компенсувало це скорочення. У 2017 роцi чистi гривневi кредити 

корпорацiям найпомiтнiше зросли в iноземних та державних банках: +17.5% та +12.8% вiдповiдно. 

Чистi гривневi кредити Приватбанку скоротилися на 79.5% р/р через формування резервiв за 

кредитами компанiям, пов’язаним iз попереднiми акцiонерами. Прирiст кредитування корпорацiй 

в основному забезпечили держмонополiї, пiдприємства торгiвлi та сiльського господарства. 

Реструктуризацiя валютних позик забезпечила близько чвертi приросту гривневого кредитного 

портфеля. Суттєво зросло кредитування населення: прирiст чистих кредитiв у гривнi склав 42%. 

Найвищi темпи були у Приватбанку та приватних банкiв – понад 60% р/р. Драйвером зростання 

були споживчi позики. Хоча iпотечне кредитування також прискорилося, але списання старих 

позик призвело до скорочення частки iпотеки у структурi портфеля фiзосiб. 

Нове кредитування дозволило всiм групам банкiв, крiм Приватбанку, пiдвищити якiсть кредитного 

портфеля за рахунок статистичних ефектiв. За II пiврiччя частка непрацюючих кредитiв за 

системою знизилася на 3.2 в.п. до 54.5%2. Без урахування держбанкiв та банкiв з державним 

росiйським капiталом їхня частка склала 28.4%. 

Фондування.  

За 2017 рiк депозити населення у гривнi зросли на 22.4%1, у валютi – не змiнилися. Приплив 

коштiв був найбiльшим у II кварталi та груднi. Приватбанк найактивнiше залучав гривневi кошти 

населення, Ощадбанк – валютнi, в iноземних банках валютнi кошти фiзосiб суттєво скоротилися. 

Депозити корпорацiй у гривнi зросли за рiк на 13.6%, зокрема у груднi – на 11.1%, що пов’язано зi 

зростанням бюджетних видаткiв наприкiнцi року. Валютнi кошти бiзнесу скоротилися на 10% у 

доларовому еквiвалентi. 

Вiдсотковi ставки. 

У 2017 роцi ставки за рiчними гривневими депозитами знизилися на 3.2 в.п. до 14.3% рiчних3. 

Проте останнi рiшення НБУ пiдвищити облiкову ставку призвели до збiльшення вартостi 

короткострокових (до 6 мiсяцiв) гривневих депозитiв на 0.2-0.4 в.п. з часу першого пiдвищення 

ставки. Вартiсть рiчних валютних депозитiв населення зберiгається на iсторично низькому рiвнi 

3.7%. Ставки за гривневими кредитами бiзнесу та населенню за рiк практично не змiнилися.  

Фiнансовi результати та капiтал. Операцiйний дохiд сектору за рiк збiльшився на 10% р/р, але 

адмiнiстративнi витрати зростали швидше, тож операцiйний прибуток до формування резервiв 

вирiс на 8% до 40.7 млрд грн. Через значнi обсяги вiдрахувань у резерви сектор завершив рiк зi 

збитком 24.4 млрд грн. Його сформували в основному чотири банки, зокрема Приватбанк та два 

банки з державним росiйським капiталом. Кiлькiсть збиткових фiнустанов скоротилася з 33 у 2016 

роцi до 18 у 2018р., а тих, якi мають операцiйний збиток до вiдрахувань у резерви, – з 23 до 14. 

(За матерiалами «Огляд банкiвського сектору» НБУ, випуск 6, лютий 2018р.) 

 

IНФОРМАЦIЯ ПРО ПЕРСПЕКТИВНI ПЛАНИ РОЗВИТКУ БАНКУ: 

Змiцнення позицiй на банкiвському ринку України. Надання якiсних та високопрофесiйних 

банкiвських послуг за всiма бiзнес напрямками. 

Розвиток сегментiв бiзнесу за критерiями прибутковостi зваженої за ризиком. Органiчне зростання 

роздрiбного та корпоративного бiзнесу, вiдсутнiсть концентрацiї на одному з бiзнесiв. 

Забезпечення необхiдного рiвня ресурсної бази – активна робота з iснуючими та новими 

клiєнтами; фокус на залученнi довгострокових ресурсiв. 

Розвиток сервiсної моделi та iнвестування у впровадження нових банкiвських послуг, зокрема в 

сферi електронних технологiй. 

Збереження та пiдвищення ефективностi операцiйної дiяльностi. 

Оптимiзацiя структури управлiння бiзнесом. 

Розвиток Iнформацiйних технологiй орiєнтований на пiдтримання надiйної iнфраструктури, з 

метою забезпечення запланованого зростання бiзнесу за всiма напрямками та подальше 



впровадження програмного портфеля Iнформацiйних технологiй з метою зменшення зусиль та 

витрат на обслуговування. 

  

Основними придбаннями та вiдчуженнями активiв є придбання та вiдчуження об’єктiв нерухомого 

майна Банку. 

Протягом останнiх 5 рокiв Банком було здiйснено основнi вiдчуження 4-х об’єктiв нерухомого 

майна загальною площею 2 008 кв.м на загальну суму 8 122 тис.грн. В 2015р. Банком було 

придбано 1 об’єкт нерухомого майна вартiстю еквiвалент 2 100 тис.євро. 

Протягом останнiх 5 рокiв вiдсутнi факти придбання або вiдчуження об’єктiв нерухомого майна в 

обсязi, що пiдпадає пiд визначення «значного правочину». 

  

Вiдповiдно до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», пов’язаними вважаються 

сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi або 

фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з 

пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма.  

До пов’язаних сторiн входить: 

-Материнська компанiя – власником контрольного пакету акцiй Банку є «Райффайзен Банк 

Iнтернацiональ АГ» (Raiffeisen Bank International AG), Австрiя, якому належить 68,28% у 

статутному капiталi Банку; 

- Iнший акцiонер – компанiя, яка має суттєвий вплив на Банк - Європейський банк реконструкцiї 

та розвитку; 

- Пiдприємства пiд спiльним контролем – компанiї, якi перебувають пiд спiльним контролем 

Групи «Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ»; 

- Ключовий управлiнський персонал - фiзичнi особи, якi мають повноваження та вiдповiдають за 

планування, управлiння та контроль за дiяльнiстю Банку прямо чи опосередковано, i включають 

членiв Правлiння, Спостережної Ради та їхнiх прямих родичiв; 

- Iншi пов'язанi сторони – включають компанiї, якi є афiлiйованими компанiями Групи 

«Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ». 

Протягом 2017 р. АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснював операцiї з пов'язаними сторонами. 

Станом на 31 грудня 2017 року залишки за операцiями з пов’язаними сторонами були такими (тис. 

грн.): 

За активами:  

Грошовi кошти та їх еквiваленти (вiдсоткова ставки за угодою: 0% - 5%):  

Материнська компанiя: 547 214 

Пiдприємства пiд спiльним контролем: 39 666 

Заборгованiсть кредитних установ (вiдсоткова ставка за угодою: 11,3%):  

Iнший акцiонер: 536 654 

Кредити клiєнтам (вiдсоткова ставка за угодою: 42%): 

Ключовий управлiнський персонал: 55 

Нематерiальнi активи:  

Материнська компанiя: 22 127 

Пiдприємства пiд спiльним контролем: 9 010 

Iншi пов'язанi сторони: 23 653 

Iншi активи: 

Материнська компанiя: 642 

Iнший акцiонер: 636 

Ключовий управлiнський персонал: 1 

Iншi пов'язанi сторони: 1 310 

За зобов'язаннями: 

Заборгованiсть перед кредитними установами: 

Поточнi рахунки iнших банкiв (вiдсотковi ставки за угодою: 0,75%): 



Iнший акцiонер: 74 417 

Пiдприємства пiд спiльним контролем: 2 125 

Строковi депозити i кредити вiд iнших банкiв (вiдсотковi ставки за угодою: 0,5% - 8,58%): 

Материнська компанiя: 2 148 724 

Заборгованiсть перед клiєнтами: 

Поточнi рахунки (вiдсотковi ставки за угодою: 0% - 10%):  

Пiдприємства пiд спiльним контролем: 41 631 

Ключовий управлiнський персонал: 30 880 

Iншi пов'язанi сторони: 17 405 

Строковi кошти (вiдсотковi ставки за угодою: 7,5% - 11%):  

Пiдприємства пiд спiльним контролем: 149 792 

Iншi пов'язанi сторони: 98 178  

Iншi зобов’язання: 

Материнська компанiя: 31 211 

Iнший акцiонер: 2 123 

Пiдприємства пiд спiльним контролем: 17 692 

Iншi пов'язанi сторони: 23 720 

Станом на 31 грудня 2017 року iншi договiрнi та умовнi зобов’язання з пов’язаними сторонами 

були такими: 

Зобов’язання та гарантiї отриманi: 

Материнська компанiя: 502 259 

Iнший акцiонер: 2 807 

Пiдприємства пiд спiльним контролем: 229 444 

Протягом 2017 року мiж дочiрнiм пiдприємтвом Банку ТОВ "РЕК Гамма" та Банком було 

укладено 25 договорiв про короткостроковi депозитнi вклади до Генерального депозитного 

договору вiд 27.12.2013 р. Також були укладенi 3-и Додатковi угоди до Договору про надання 

послуг з перевiрки заставного майна та Додаткова угода до Договору оренди нерухомого майна за 

адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 4-а, лiт. А. 

Крiм цього, у 2017 роцi продовжували дiяти Генеральний зарплатний договiр щодо 

обслуговування спiвробiтникiв пiдприємства, укдадений 18.06.2013 р., Договiр банкiвського 

рахунку, укладений 26.05.2011 р., Договiр про надання послуг з перевiрки заставного майна, 

укладений 11.11.2015р., Генеральний депозитний договiр вiд 27.12.2013р. та Договiр оренди 

нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 4-а, лiт. А. вiд 01.05.2016р. 

У 2017 роцi продовжував дiяти Договiр про надання послуг вiд «09» сiчня 2012 р. мiж Банком та 

дочiрнiм пiдприємством ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль", згiдно з яким у 2017 роцi було 

здiйснено 54 операцiї з розмiщення / пролонгацiї вкладiв.  

  

Публiчне акцiонерне товариство «Райффазен Банк Аваль» є фiнансовою установою, що зумовлює 

особливостi складу основних засобiв Банку. Основнi засоби, що облiковуються на балансi Банку, є 

об’єктами виробничого призначення та подiляються на групи: 

- земельнi дiлянки;  

- будiвлi, споруди i передавальнi пристрої ; 

- машини та обладнання;  

- транспортнi засоби;  

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);  

- iншi основнi засоби. 

Станом на початок 2017 року первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв та капiтальних 

iнвестицiй– 3 864 747 тис. грн., а сума нарахованого зносу основних засобiв – 1 892 229 тис. грн. 

Станом на кiнець 2017 року первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв та капiтальних 

iнвестицiй – 4 109 859 тис. грн., а сума нарахованого зносу основних засобiв 2 072 199– тис. грн.  

Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на початок 2017 року – 1 501 тис. грн., на кiнець 

2017 року – 6635 тис. грн.  



Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй в орендованi основнi засоби на початок 2017 року – 

– 0 тис. грн.., на кiнець 2017 року – 0 тис. грн. 

Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок 2017 року становила 127 728 тис.грн. 

Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на кiнець 2017 року становила 121 523 тис.грн. 

Найбiльшу питому вагу в загальнiй кiлькостi основних засобiв складають будiвлi i споруди – 

66,33% загальної вартостi основних засобiв. Земельнi дiлянки мають 3,80%. Iнвестицiйна 

нерухомiсть, що облiковується на балансi представлена будiвлями, земельними дiлянками та має 

5,65%. Вiдсоток машин та обладнання – 16,33%. Машини та обладнання, що облiковуються на 

балансi Банку, представленi, в основному, комп’ютерною технiкою та офiсним обладнанням. 

Транспортнi засоби складають 4,15% загальної вартостi основних засобiв Банку. Iншi основнi 

засоби – 3,75%.  

Усi матерiальнi активи пiдлягають амортизацiї (крiм землi та незавершених капiтальних 

iнвестицiй, iнвестицiйної нерухомостi, яка облiковується по справедливiй вартостi та прав на 

користування земельними дiлянками). За кожним об'єктом необоротних активiв визначається 

вартiсть, яка амортизується та залежить вiд строку корисного використання активу. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким 

рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного 

використання об'єкта основних засобiв. 

Банк визначає наступнi термiни корисного використання основних засобiв: 

- будiвлi, споруди (в т.ч. некапiтального характеру), їх структурнi компоненти та передавальнi 

пристрої - 6-50 рокiв; 

- транспортнi засоби - 6 рокiв; 

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 5-8 рокiв; 

- машини та обладнання - 5-10 рокiв; 

- iншi основнi засоби – 6 рокiв. 

Термiни корисного використання активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року та 

коригуються при необхiдностi. 

Основнi засоби (крiм нерухомостi) в облiку вiдображаються за фактичною вартiстю придбання або 

iндексованою вартiстю (стосовно активiв, придбаних до 31 грудня 2000 р.) без урахування 

вартостi повсякденного обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Будiвлi, призначенi для надання послуг або для 

адмiнiстративних цiлей, вiдображаються за справедливою вартiстю. Вартiсть примiщень 

переглядається щорiчно на дату балансу, щоб забезпечити вiдсутнiсть суттєвої рiзницi мiж їхньою 

балансовою вартiстю та сумою, визначеною на основi справедливої вартостi, станом на кiнець 

звiтного перiоду. Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки показується у складi iнших 

сукупних доходiв та призводить до збiльшення суми переоцiнки у капiталi. Зменшення балансової 

вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того самого активу, 

визнається у складi iнших сукупних доходiв та призводить до зменшення суми переоцiнки, ранiше 

визнаної у капiталi. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдображаються у складi 

прибутку чи збитку за рiк.  

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи Банку включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення. 

Придбанi лiцензiї на комп’ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, 

понесених на придбання та введення в експлуатацiю програмного забезпечення. Капiталiзованi 

витрати включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, 

та вiдповiдну частину накладних витрат. Усi iншi витрати, пов’язанi з програмним забезпеченням 

(наприклад, його обслуговуванням), вiдносяться на видатки по мiрi їх здiйснення. 

Термiн корисного використання для нематерiальних активiв визначається вiдповiдно до їх 

приналежностi до однiєї iз двох груп: 

- програмне забезпечення для обчислювальної технiки, лiцензiї на використання програмного 

забезпечення – 6 рокiв; 

- iншi нематерiальнi активи – 4 роки. 

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. 



Переоцiнка нематерiальних активiв протягом звiтного перiоду не здiйснювалася. 

Активи для продажу 

Банк класифiкує необоротнi активи як призначенi для продажу, якщо їх балансова вартiсть буде 

вiдшкодовуватись, в основному, шляхом продажу, а не в ходi їх поточного використання. Для 

цього необоротнi активи мають бути доступнi для негайного продажу в їх теперiшньому станi на 

тих умовах, якi є звичайними при продажу таких активiв та iснує високий ступiть iмовiрностi їх 

продажу протягом року з дати їх визнання. Висока ймовiрнiсть продажу означає твердий намiр 

керiвництва Банку додержуватися плану продажу необоротного активу, що документально 

пiдтверджують наступнi заходи:  

- прийнятий план продажу, оформлений розпорядчими документами банку; 

- розпочата реалiзацiя плану продажу (пошук покупця, розмiщення оголошень);  

- вiдмова вiд плану малоймовiрна. 

Банк оцiнює активи (групу вибуття), класифiкованi як призначенi для продажу, за меншою з двох 

оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж.  

В разi настання подiй або змiни обставин, що вказують на можливе зменшення корисностi активiв, 

Банк вiдображає збиток вiд зменшення корисностi при первiсному, а також наступному списаннi 

їх вартостi до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. 

Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi для продажу, не нараховується. 

Станом на 31.12.2017 року у платному користуваннi Банку знаходилось 200 об’єктiв нерухомого 

майна (без врахування земельних дiлянок) загальною площею 52958,8 кв.м. 

В 2017 роцi виконано наступне удосконалення основних засобiв (проведення реконструкцiй): 

Реконструкцiя офiсних примiщень будiвлi Банку, розташованої по вул. Алмазова, 4а в 

Печерському районi м. Києва.  

Протягом 2017 року вiдсутнi факти вiдчуження об’єктiв нерухомого майна в обсязi, що пiдпадає 

пiд визначення «значного правочину». 

  

Дiяльнiсть Банку на вiтчизняному банкiвському ринку вiдбувається в межах вимог українського 

законодавства та органiв державної влади. Фiнансова та iнша звiтнiсть Банку надається регулятору 

згiдно нормативних актiв та вимог, що дiють у банкiвськiй системi України. Разом з тим, будучи 

членом мiжнародної банкiвської групи Райффайзен, Банк використовує мiжнароднi стандарти 

облiку для контролю дiяльностi банку та формування внутрiшньої управлiнської звiтностi.  

Законодавчi та економiчнi обмеження середовища впливають на дiяльнiсть Банку так само, як i на 

будь-якого iншого учасника вiтчизняного банкiвського ринку. У той же час, впевнена та 

авторитетна позицiя на ринку за пiдтримки мiжнародної групи Райффайзен, дозволяють Банку 

уникати 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. 



  

Протягом 2017 р. на Банк було накладено певнi штрафи з боку органiв державної влади. Зокрема, 

потягом 2017 р. АТ "Райффайзен Банк Аваль" сплатив: 

- Нацiональний банк України - 5 560 596,52 грн.; 

- Нацiональний банк України (Система електронних платежiв) - 347,18 грн.; 

- Державна казначейська служба України - 1 410 130,05 грн.; 

- Пенсiйний фонд України - 2788,66 грн.;  

- Iнше - 27900,02 грн. 

  

Фiнансування дiяльностi Банку традицiйно базується на диверсифiкацiї джерел надходження 

ресурсiв, основу яких складають депозити юридичних та фiзичних осiб. Протягом звiтного перiоду 

Банк постiйно пiдтримував запас капiталу та лiквiдностi, достатнiй для захисту вiд можливих 

несприятливих змiн макроекономiчної кон'юктури, та дотримувався необхiдних значень 

нормативiв лiквiдностi, норм обов'язкового резервування та достатностi капiталу, встановлених 

НБУ. При цьому, зберiгався оптимальний баланс мiж лiквiднiстю, ризиком та прибутковiстю 

банкiвських операцiй. 

Для покращення (у разi необхiдностi) лiквiдностi, окрiм традицiйної роботи по збiльшенню 

клiєнтської ресурсної бази, Банк у своєму портфелi має значну частку високолiквiдних державних 

цiнних паперiв.  

  

Станом на 01.01.2018 р. зобов'язання за кредитами, наданими Банком юридичним особам, в т.ч. 

фiзчним особам-пiдприємцям: 

- 218 558 378,75 доларiв США (гривневий еквiвалент - 6 134 326 755,03 грн.); 

- 57 700 814,16 євро (гривневий еквiвалент - 1 932 713 235,62 грн.); 

- 27 949 624 333,74 гривень; 

- 1 276 923,07 польських злотих (гривневий еквiвалент - 10 230 357,76 грн.) 

Зобов'язання за кредитами, наданими Банком за програмами РI кредитування: 

- 108 722 971,78 доларiв США (гривневий еквiвалент - 3 051 551 893,88 грн.); 

- 1 041 895,65 євро (гривневий еквiвалент - 34 898 736,56 грн.); 

- 4 738 655 068,47 гривень. 

  

Стратегiя Банку нацiлена на подальший розвиток у вiдповiдностi до високих стандартiв групи 

Райффайзен Iнтернешнл та найкращої свiтової банкiвської практики i утримання лiдерських 

позицiй «Райффайзен Банк Аваль» у визначених сегментах банкiвського ринку в Українi. 

Банк пропонує банкiвськi послуги в сегментах корпоративного бiзнесу, роздрiбного бiзнесу, 

казначейських операцiй та iнвестицiйного банкiнгу.  

Стратегiчнi напрямки розвитку Банку: 

• Змiцнення провiдних позицiй на банкiвському ринку країни. 

• Надання якiсних та високопрофесiйних банкiвських послуг, постiйне пiдвищення рiвня 

обслуговування i розширення перелiку фiнансових послуг за всiма бiзнес напрямками. 

• Розвиток сегментiв бiзнесу за критерiями прибутковостi зваженої за ризиком. 

• Забезпечення необхiдного рiвня ресурсної бази – активна робота з iснуючими та новими 

клiєнтами; фокус на залученнi довгострокових ресурсiв. 

• Органiчне зростання роздрiбного та корпоративного бiзнесу та вiдсутнiсть концентрацiї на 

одному з бiзнесiв. 

• Розвиток сервiсної моделi та iнвестування у впровадження нових банкiвських послуг, зокрема в 

сферi електронних технологiй. 

• Збереження та пiдвищення ефективностi операцiйної дiяльностi. 

• Оптимiзацiя структури управлiння бiзнесом. 

• Розвиток Iнформацiйних технологiй орiєнтований на пiдтримання надiйної iнфраструктури, з 



метою забезпечення запланованого зростання бiзнесу за всiма напрямками та подальше 

впровадження програмного портфеля Iнформацiйних технологiй з метою зменшення зусиль та 

витрат на обслуговування. 

Стратегiя сегменту корпоративного бiзнесу  

Райффайзен Банк Аваль - банкiвська установа комплексного обслуговування, що надає широкий 

спектр фiнансових послуг своїм корпоративним клiєнтам, працюючи в рiзних галузях 

промисловостi України – оптова та роздрiбна торгiвля, виробництво, сiльське господарство, 

металургiя, будiвництво, нерухомiсть та iнше. 

Ми близькi до наших клiєнтiв – як в географiчному розумiннi, так i щодо прийняття рiшень 

вiдповiдно до потреб клiєнтiв. 

Кожний клiєнт має свого менеджера по роботi з клiєнтами, який є єдиною точкою взаємодiї з 

банком. 

Ключовi прiоритети сегменту корпоративного бiзнесу: 

Пiдтримання прибутковостi на прийнятному рiвнi. 

Висока якiсть портфелю, як один з головних показникiв дiяльностi. 

Покращення показника спiввiдношення активiв-пасивiв бiзнесу за рахунок росту гривневої 

ресурсної бази. 

Тiсна спiвпраця з Групою Райффайзен Iнтернешнл. 

Пильний монiторинг основних галузей промисловостi. 

Постiйне стрес-тестування портфелю. 

Перегляд дiючих лiмiтiв для iснуючих надiйних позичальникiв. 

Утримання лiдерських позицiй в сегментi агро. 

Монiторинг за структурою активiв та пасивiв по валютах для вжиття заходiв при необхiдностi. 

Стратегiя сегменту Роздрiбного бiзнесу  

Сегмент роздрiбного бiзнесу включає в себе фiзичних осiб, приватних пiдприємцiв, малi та мiкро 

пiдприємства (ММБ). Роздрiбний бiзнес Банку пропонує широкий спектр банкiвських та 

фiнансових продуктiв та послуг. Райффайзен Банк Аваль є одним iз лiдерiв у бiзнесi за 

напрямками кредитних та дебетних платiжних карток, торгiвельного еквайрингу, продажу монет 

iноземного виробництва тощо. 

Ключовi прiоритети сегменту Роздрiбного бiзнесу: 

Зосередження на залученнi та утриманнi клiєнтiв сегменту приватних осiб та клiєнтiв малого i 

мiкробiзнесу. 

Перегляд та вдосконалення кредитних продуктiв в розрiзi цiльових клiєнтських груп. Основними 

кредитними продуктами для населення є споживчi кредити та кредитнi картки. 

Залучення депозитiв . Збiльшення приросту зарплатних та пенсiйних карткових рахункiв . 

Збiльшення потенцiалу Малого i Мiкробiзнесу шляхом впровадження спрощених процесiв в 

обслуговуваннi та продажах 

Доступний, надiйний та високоякiсний сервiс завдяки розширенню мережi каналiв обслуговування 

клiєнтiв. Подальший розвиток функцiоналу iнтернет банкiнгу.  

Фокусування на скороченнi портфеля в iноземнiй валютi. Проведення програм по рефiнансуванню 

валютних кредитiв у гривневi .  

Стратегiя сегменту Казначейство 

Райффайзен Банк Аваль є визнаним активним учасником мiжбанкiвського ринку України, що має 

лiдируючi позицiї практично у всiх сегментах українського фiнансового ринку: на грошовому, 

валютному та ринку цiнних паперiв. Багаторiчний досвiд роботи Казначейства та високi стандарти 

працi є запорукою успiшного управлiння лiквiднiстю та грошовими потоками Банку. В результатi 

цього забезпечується чiтке дотримання платiжної дисциплiни, виконання економiчних нормативiв 

НБУ та, основне, досягається оптимальний баланс мiж ризиком, прибутком та лiквiднiстю, що є 

прiоритетним напрямком у роботi Казначейства. 

  

За звiтний перiод науковi дослiдження Банком не проводились. 

  



Протягом 2017 року судовi справи, за якими розглядалися позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або 

бiльше вiдсоткiв активiв Банку або його дочiрнього пiдприємства станом на початок року, 

стороною яких виступав Банк, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких 

виступали посадовi особи Банку, вiдсутнi.  

  

Станом на кiнець 2017 року чистi активи Банку становили 66,3 млрд.грн. Протягом року обсяг 

чистих активiв Банку зрiс на 10,3 млрд.грн. або 18%. Зростання чистих активiв Банку забезпечив 

прирiст нового якiсного кредитування клiєнтiв, прирiст портфеля цiнних паперiв та оптимiзацiя 

структури активiв. 

Розмiр чистого кредитного портфеля протягом 2017 року збiльшився на 8,8 млрд.грн (або +32%). 

На кiнець звiтного року портфель кредитiв, наданих клiєнтам Банку, досяг позначки 36,8 

млрд.грн., з них 29,5 млрд.грн. в нацiональнiй валютi. Обсяг нового працюючого портфеля в 

протягом 2017 року зрiс на 9.1 млрд.грн., або на 34% рiк до року. Прирiст кредитного портфеля 

був забезпечений подальшою активiзацiєю кредитування в сегментах роздрiбного та 

корпоративного бiзнесiв. Малий, мiкро бiзнес та бiзнес приватних осiб показали значнi позитивнi 

тенденцiї до нарощення обсягiв кредитування, корпоративного бiзнес показав найбiльший прирiст 

кредитного портфеля протягом 2017 року. 

Основною складовою ресурсної бази Банку залишались кошти, залученi у клiєнтiв. Так на кiнець 

звiтного перiоду обсяг коштiв, залучених у клiєнтiв фiзичних та юридичних осiб, становив 52,3 

млрд.грн., з них в нацiональнiй валютi 37,3 млрд.грн. Протягом звiтного року вiдбулось значне 

зростання коштiв клiєнтiв (+18% рiк до року) за рахунок приросту залишкiв на поточних та 

депозитних рахунках клiєнтiв корпоративного та роздрiбного бiзнесу, що свiдчить про високий 

рiвень довiри клiєнтiв до Банку. 

Розмiр балансового капiталу Банку на звiтну дату становив 10,9 млрд.грн. та протягом року 

збiльшився на 8%. Рiст капiталу Банку був вцiлому забезпечений приростом прибутку поточного 

року.  

Протягом року Банк дотримувався вимог щодо нормативiв регулятивного капiталу. Станом на 

звiтну дату розмiр нормативу адекватностi регулятивного капiталу Банку Н2 становив 19,48%, що 

значно перевищує вимоги Нацiонального Банку України (не менше 10%). 

Банк другий рiк поспiль показує найкращий результат в банкiвськiй системi України. Чистий 

прибуток пiсля оподаткування Банку за 2017 рiк становив 4,5 млрд.грн., що на 17% вище 

показника попереднього року.  

Загальний прирiст валових доходiв рiк до року становив 12%. Основними складовими валових 

доходiв Банку за 2017 рiк є процентний прибуток, який досяг 5 761 млн.грн. та чистий комiсiйний 

дохiд у розмiрi 2 336 млн.грн.  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
1931094 1990360 0 0 1931094 1990360 

будівлі та споруди 1430135 1387690 0 0 1430135 1387690 

машини та 

обладнання 
280634 351426 0 0 280634 351426 

транспортні засоби 66068 89417 0 0 66068 89417 

земельні ділянки 81806 81773 0 0 81806 81773 

інші 72451 80053 0 0 72451 80053 

2. Невиробничого 

призначення: 
167649 162207 0 0 167649 162207 

будівлі та споруди 38907 40006 0 0 38907 40006 

машини та 

обладнання 
3 2 0 0 3 2 

транспортні засоби 7 5 0 0 5 3 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
127728 121523 0 0 127728 121523 

інші 1006 673 0 0 1006 673 

Усього 2098743 2152567 0 0 2098743 2152567 

Опис Банк визначає наступнi термiни корисного використання основних засобiв: 

- будiвлi, споруди (в т.ч. некапiтального характеру), їх структурнi компоненти та передавальнi 

пристрої - 6-50 рокiв; 

- транспортнi засоби - 6 рокiв; 

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 5-8 рокiв; 

- машини та обладнання - 5-10 рокiв; 

- iншi основнi засоби – 6 рокiв. 

Станом на початок 2017 року первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв та капiтальних 

iнвестицiй– 3 864 747 тис. грн., а сума нарахованого зносу основних засобiв – 1 892 229 тис. 

грн. 

Станом на кiнець 2017 року первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв та капiтальних 

iнвестицiй – 4 109 859 тис. грн., а сума нарахованого зносу основних засобiв 2 072 199 – тис. 

грн.  

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 3067339 X X 

у тому числі:   

Банк 1 11.12.2017 1403361 1.48 11.01.2018 

Банк 2 21.12.2017 1655966 2.25 22.01.2018 



Банк 3 11.12.2017 8012 2.27 11.01.2018 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 256088 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 52852836 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 56176263 X X 

Опис: - 



8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 31.03.2017 

Спостережна рада 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Райффайзен Банк 

Аваль" 

1250000 55999735 2.23 

Пiдписання з 

ТОВ 

«РАЙФФАЙЗЕН 

ЛIЗИНГ АВАЛЬ" 

додаткової угоди 

до кредитного 

договору 

№010/56-4/1113 

вiд 29.07.2015р. 

щодо збiльшення 

лiмiту 

кредитування до 

1 250,00 млн. 

грн. (один 

мiльярд двiстi 

п’ятдесят 

мiльйонiв 

гривень) та 

продовження 

строку дiї на 360 

днiв. Вiдповiдно 

до оцiнки, 

здiйсненої 

Товариством з 

Обмеженою 

Вiдповiдальнiстю 

04.04.2017 http://www.aval.ua/about/for_publication/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

аудиторською 

фiрмою 

“Кадастр-Аудит” 

вiд 29.03.2017р., 

умови вказаної 

додаткової угоди 

вiдповiдають 

звичайним 

ринковим.  

Опис: 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання згоди на укладення Банком iз 

ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол № СР-3/11 вiд 31.03.2017р.).  

Сума коштiв, що є предметом правочину: 1 250 000 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2,23%. 

Iстотнi умови правочину:  

Предмет правочину: 

Пiдписання з Товариством додаткової угоди до кредитного договору №010/56-4/1113 вiд 29.07.2015р. щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн. грн. (один 

мiльярд двiстi п’ятдесят мiльйонiв гривень) та продовження строку дiї на 360 днiв. Вiдповiдно до оцiнки, здiйсненої Товариством з Обмеженою Вiдповiдальнiстю 

аудиторською фiрмою “Кадастр-Аудит” вiд 29.03.2017р., умови вказаної додаткової угоди вiдповiдають звичайним ринковим.  

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус 5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657  

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є 

посадовою особою.  

2 31.03.2017 

Спостережна рада 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

260400 55999735 0.47 

Додаткова угода 

до договору 

застави № 12/56-

2/137 вiд 

04.04.2017 http://www.aval.ua/about/for_publication/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"Райффайзен Банк 

Аваль"  

07.06.2016 р., 

предметом 

застави за яким є 

облiгацiї ОВДП 

кiлькiстю 10500 

шт. Поширення 

застави за 

договором на 

новi змiненi 

зобов'язання 

ТОВ 

«РАЙФФАЙЗЕН 

ЛIЗИНГ АВАЛЬ" 

за кредитним 

договором щодо 

збiльшення 

лiмiту 

кредитування до 

1 250,00 млн. 

грн. (один 

мiльярд двiстi 

п’ятдесят 

мiльйонiв 

гривень) та 

продовження 

строку дiї на 360 

днiв.  

Опис: 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання згоди на укладення Банком iз 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол № СР-3/11 вiд 31.03.2017р.).  

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 260 400 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,47%. 

Iстотнi умови правочину:  

Предмет правочину: 

Додаткова угода до договору застави № 12/56-2/137 вiд 07.06.2016 р., предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 10500 шт. Поширення застави за договором на 

новi змiненi зобов'язання Товариства за кредитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн. грн. (один мiльярд двiстi п’ятдесят мiльйонiв гривень) 

та продовження строку дiї на 360 днiв.  

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус 5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657  

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є 

посадовою особою.  

3 31.03.2017 

Спостережна рада 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Райффайзен Банк 

Аваль"  

276275 55999735 0.49 

Додаткова угода 

до договору 

застави №12/150-

2/362 вiд 

30.09.2016р., 

предметом 

застави за яким є 

облiгацiї ОВДП 

кiлькiстю 10750 

шт. Поширення 

застави за 

договором на 

новi змiненi 

зобов'язання 

ТОВ 

«РАЙФФАЙЗЕН 

04.04.2017 http://www.aval.ua/about/for_publication/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЛIЗИНГ АВАЛЬ" 

за кредитним 

договором щодо 

збiльшення 

лiмiту 

кредитування до 

1 250,00 млн. 

грн. (один 

мiльярд двiстi 

п’ятдесят 

мiльйонiв 

гривень) та 

продовження 

строку дiї на 360 

днiв.  

Опис: 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання згоди на укладення Банком iз 

ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол № СР-3/11 вiд 31.03.2017р.).  

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 276 275 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,49%. 

Iстотнi умови правочину:  

Предмет правочину: 

Додаткова угода до договору застави №12/150-2/362 вiд 30.09.2016р., предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 10750 шт. Поширення застави за договором на 

новi змiненi зобов'язання Товариства за кредитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн. грн. (один мiльярд двiстi п’ятдесят мiльйонiв гривень) 

та продовження строку дiї на 360 днiв.  

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус 5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657  

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

посадовою особою.  

4 31.03.2017 

Спостережна рада 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Райффайзен Банк 

Аваль"  

281160 55999735 0.50 

Додаткова угода 

до договору 

застави № 

12/150-2/555 вiд 

28.12.2016р., 

предметом 

застави за яким є 

облiгацiї ОВДП 

кiлькiстю 11000 

шт. Поширення 

застави за 

договором на 

новi змiненi 

зобов'язання 

ТОВ 

«РАЙФФАЙЗЕН 

ЛIЗИНГ АВАЛЬ" 

за кредитним 

договором щодо 

збiльшення 

лiмiту 

кредитування до 

1 250,00 млн. 

грн. (один 

мiльярд двiстi 

п’ятдесят 

мiльйонiв 

гривень) та 

04.04.2017 http://www.aval.ua/about/for_publication/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

продовження 

строку дiї на 360 

днiв.  

Опис: 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання згоди на укладення Банком iз 

ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол № СР-3/11 вiд 31.03.2017р.).  

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 281 160 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,50%. 

Iстотнi умови правочину:  

Предмет правочину: 

Додаткова угода до договору застави № 12/150-2/555 вiд 28.12.2016р., предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 11000 шт. Поширення застави за договором на 

новi змiненi зобов'язання Товариства за кредитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн. грн. (один мiльярд двiстi п’ятдесят мiльйонiв гривень) 

та продовження строку дiї на 360 днiв.  

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус 5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657  

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є 

посадовою особою.  

5 31.03.2017 

Спостережна рада 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Райффайзен Банк 

Аваль"  

353655 55999735 0.63 

Додаткова угода 

до договору 

застави № 

12/150-2/675 вiд 

17.03.2017р., 

предметом 

застави за яким є 

облiгацiї ОВДП 

кiлькiстю 13050 

шт. Поширення 

04.04.2017 http://www.aval.ua/about/for_publication/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

застави за 

договором на 

новi змiненi 

зобов'язання 

Товариства за 

кредитним 

договором щодо 

збiльшення 

лiмiту 

кредитування до 

1 250,00 млн. 

грн. (один 

мiльярд двiстi 

п’ятдесят 

мiльйонiв 

гривень) та 

продовження 

строку дiї на 360 

днiв.  

Опис: 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання згоди на укладення Банком iз 

ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол № СР-3/11 вiд 31.03.2017р.).  

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 353 655 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,63%. 

Iстотнi умови правочину:  

Предмет правочину: 

Додаткова угода до договору застави № 12/150-2/675 вiд 17.03.2017р., предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 13050 шт. Поширення застави за договором на 

новi змiненi зобов'язання Товариства за кредитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн. грн. (один мiльярд двiстi п’ятдесят мiльйонiв гривень) 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

та продовження строку дiї на 360 днiв.  

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус 5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657  

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є 

посадовою особою.  

6 31.03.2017 

Спостережна рада 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Райффайзен Банк 

Аваль"  

34260 55999735 0.06 

Договiр застави, 

предметом 

застави за яким є 

облiгацiї ОВДП 

кiлькiстю 1270 

шт., яким будуть 

забезпечуватися 

новi змiненi 

зобов'язання 

ТОВ 

«РАЙФФАЙЗЕН 

ЛIЗИНГ АВАЛЬ" 

за кредитним 

договором щодо 

збiльшення 

лiмiту 

кредитування до 

1 250,00 млн. 

грн. (один 

мiльярд двiстi 

п’ятдесят 

мiльйонiв 

гривень) та 

продовження 

04.04.2017 http://www.aval.ua/about/for_publication/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

строку дiї на 360 

днiв.  

Опис: 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання згоди на укладення Банком iз 

ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол № СР-3/11 вiд 31.03.2017р.).  

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 34 260 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,06%. 

Iстотнi умови правочину:  

Предмет правочину: 

Договiр застави, предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 1270 шт., яким будуть забезпечуватися новi змiненi зобов'язання Товариства за кредитним 

договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн. грн. (один мiльярд двiстi п’ятдесят мiльйонiв гривень) та продовження строку дiї на 360 днiв.  

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус 5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657  

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є 

посадовою особою.  

7 31.03.2017 

Спостережна рада 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Райффайзен Банк 

Аваль"  

47208 55999735 0.08 

Договiр застави, 

предметом 

застави за яким є 

облiгацiї ОВДП 

кiлькiстю 1750 

шт., яким будуть 

забезпечуватися 

новi змiненi 

зобов'язання 

ТОВ 

«РАЙФФАЙЗЕН 

ЛIЗИНГ АВАЛЬ" 

04.04.2017 http://www.aval.ua/about/for_publication/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

за кредитним 

договором щодо 

збiльшення 

лiмiту 

кредитування до 

1 250,00 млн. 

грн. (один 

мiльярд двiстi 

п’ятдесят 

мiльйонiв 

гривень) та 

продовження 

строку дiї на 360 

днiв.  

Опис: 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання згоди на укладення Банком iз 

ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол № СР-3/11 вiд 31.03.2017р.).  

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 47 208 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,08%. 

Iстотнi умови правочину:  

Предмет правочину: 

Договiр застави, предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 1750 шт., яким будуть забезпечуватися новi змiненi зобов'язання Товариства за кредитним 

договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн. грн. (один мiльярд двiстi п’ятдесят мiльйонiв гривень) та продовження строку дiї на 360 днiв.  

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус 5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657  

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є 

посадовою особою.  



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 31.03.2017 

Спостережна рада 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Райффайзен Банк 

Аваль"  

260400 55999735 0.47 

Договiр застави 

№ 12/56-2/137 

вiд 07.06.2016 р., 

предметом 

застави за яким є 

облiгацiї ОВДП 

кiлькiстю 10500 

шт. 

04.04.2017 http://www.aval.ua/about/for_publication/ 

Опис: 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про схвалення укладеного договору, 

щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж Банком та ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) на виконання вимог ст. 72 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" (Протокол № СР-3/11 вiд 31.03.2017р.).  

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 260 400 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,47%. 

Iстотнi умови правочину:  

Предмет правочину: 

Договiр застави № 12/56-2/137 вiд 07.06.2016 р., предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 10500 шт. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус 5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657  

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є 

посадовою особою.  

9 31.03.2017 

Спостережна рада 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Райффайзен Банк 

Аваль"  

247500 55999735 0.44 

Договiр застави 

№12/150-2/265 

вiд 29.07.2016р., 

предметом 

застави за яким є 

облiгацiї ОВДП 

04.04.2017 http://www.aval.ua/about/for_publication/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кiлькiстю 10000 

шт. 

Опис: 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про схвалення укладеного договору, 

щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж Банком та ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) на виконання вимог ст. 72 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" (Протокол № СР-3/11 вiд 31.03.2017р.).  

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 247 500 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,44%. 

Iстотнi умови правочину:  

Предмет правочину: 

Договiр застави №12/150-2/265 вiд 29.07.2016р., предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 10000 шт. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус 5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657  

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є 

посадовою особою.  

10 31.03.2017 

Спостережна рада 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Райффайзен Банк 

Аваль"  

276275 55999735 0.49 

Договiр застави 

№12/150-2/362 

вiд 30.09.2016р., 

предметом 

застави за яким є 

облiгацiї ОВДП 

кiлькiстю 10750 

шт. 

04.04.2017 http://www.aval.ua/about/for_publication/ 

Опис: 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про схвалення укладеного договору, 

щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж Банком та ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) на виконання вимог ст. 72 Закону України "Про 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

акцiонернi товариства" (Протокол № СР-3/11 вiд 31.03.2017р.).  

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 276 275 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,49%. 

Iстотнi умови правочину:  

Предмет правочину: 

Договiр застави №12/150-2/362 вiд 30.09.2016р., предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 10750 шт. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус 5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657  

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є 

посадовою особою. 

11 31.03.2017 

Спостережна рада 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Райффайзен Банк 

Аваль"  

281160 55999735 0.50 

Договiр застави 

№ 12/150-2/555 

вiд 28.12.2016р., 

предметом 

застави за яким є 

облiгацiї ОВДП 

кiлькiстю 11000 

шт. 

04.04.2017 http://www.aval.ua/about/for_publication/ 

Опис: 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про схвалення укладеного договору, 

щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж Банком та ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) на виконання вимог ст. 72 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" (Протокол № СР-3/11 вiд 31.03.2017р.).  

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 281 160 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,50%. 

Iстотнi умови правочину:  

Предмет правочину: 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Договiр застави № 12/150-2/555 вiд 28.12.2016р., предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 11000 шт. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус 5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657  

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є 

посадовою особою.  

12 31.03.2017 

Спостережна рада 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Райффайзен Банк 

Аваль"  

353655 55999735 0.63 

Договiр застави 

№ 12/150-2/675 

вiд 17.03.2017р., 

предметом 

застави за яким є 

облiгацiї ОВДП 

кiлькiстю 13050 

шт. 

04.04.2017 http://www.aval.ua/about/for_publication/ 

Опис: 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про схвалення укладеного договору, 

щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж Банком та ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) на виконання вимог ст. 72 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" (Протокол № СР-3/11 вiд 31.03.2017р.).  

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 353 655 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,63%. 

Iстотнi умови правочину:  

Предмет правочину: 

Договiр застави № 12/150-2/675 вiд 17.03.2017р., предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 13050 шт. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус 5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657  

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є 

посадовою особою. 

13 31.03.2017 Спостережна рада 247500 55999735 0.44 Додаткова угода 04.04.2017 http://www.aval.ua/about/for_publication/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Райффайзен Банк 

Аваль" 

до договору 

застави №12/150-

2/265 вiд 

29.07.2016 р., 

предметом 

застави за яким є 

облiгацiї ОВДП 

кiлькiстю 10000 

шт. Поширення 

застави за 

договором на 

новi змiненi 

зобов'язання 

ТОВ 

«РАЙФФАЙЗЕН 

ЛIЗИНГ АВАЛЬ" 

за кредитним 

договором щодо 

збiльшення 

лiмiту 

кредитування до 

1 250,00 млн. 

грн. (один 

мiльярд двiстi 

п’ятдесят 

мiльйонiв 

гривень) та 

продовження 

строку дiї на 360 

днiв.  



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Опис: 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання згоди на укладення Банком iз 

ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол № СР-3/11 вiд 31.03.2017р.).  

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 247 500 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,44%. 

Iстотнi умови правочину:  

Предмет правочину: 

Додаткова угода до договору застави №12/150-2/265 вiд 29.07.2016 р., предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 10000 шт. Поширення застави за договором на 

новi змiненi зобов'язання Товариства за кредитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн. грн. (один мiльярд двiстi п’ятдесят мiльйонiв гривень) 

та продовження строку дiї на 360 днiв.  

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус 5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657  

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа органу акцiонерного товариства, є 

посадовою особою.  

14 26.06.2017 

Спостережна рада 

АТ «Райффайзен 

Банк Аваль»  

1400 55999735 0.0025 

Предметом 

правочину є 

надання АТ 

«Райффайзен 

Банк Аваль» 

фiзичнiй особi 

кредиту за 

програмою 

«Кредит пiд 

заставу 

нерухомостi» в 

сумi 1 400 000,00 

(один мiльйон 

чотириста тисяч) 

27.06.2017 http://www.aval.ua/about/for_publication/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

гривень, строком 

на 204 (двiстi 

чотири) мiсяцi з 

вiдсотковою 

ставкою 16,60 % 

(шiстнадцять 

цiлих шiстдесят 

сотих процентiв) 

рiчних. 

Опис: 

«26» червня 2017 року Спостережною радою АТ «Райффайзен Банк Аваль» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину з фiзичною особою*, яка за 

ознакою, передбаченою пiдпунктом 1 частини 2 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства", є особою, заiнтересованою у вчиненнi АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

правочину. 

Сума коштiв, що є предметом правочину: 1 400 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0025%. 

Iстотнi умови правочину: 

Предметом правочину є надання АТ «Райффайзен Банк Аваль» фiзичнiй особi кредиту за програмою «Кредит пiд заставу нерухомостi» в сумi 1 400 000,00 (один мiльйон 

чотириста тисяч) гривень, строком на 204 (двiстi чотири) мiсяцi з вiдсотковою ставкою 16,60 % (шiстнадцять цiлих шiстдесят сотих процентiв) рiчних. 

* Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi Банком правочину, не розкривається з огляду на те, що така iнформацiя згiдно статтi 60 Закону 

України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» є банкiвською таємницею. 

15 26.06.2017 

Спостережна рада 

АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» 

1903 55999735 0.0034 

Предметом 

правочину є 

передача в 

iпотеку АТ 

«Райффайзен 

Банк Аваль» 

житлового 

27.06.2017 http://www.aval.ua/about/for_publication/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

будинку та 

земельної 

дiлянки за 

адресою: 

Київська область, 

м. Iрпiнь, смт. 

Гостомель.  

Опис: 

«26» червня 2017 року Спостережною радою АТ «Райффайзен Банк Аваль» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину з фiзичною особою*, яка за 

ознакою, передбаченою пiдпунктом 1 частини 2 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства", є особою, заiнтересованою у вчиненнi АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

правочину. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 1 903 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55 999 735 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0034%. 

Iстотнi умови правочину: 

Предметом правочину є передача в iпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль» житлового будинку та земельної дiлянки за адресою: Київська область, м. Iрпiнь, смт. Гостомель. 

*Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi Банком правочину, не розкривається з огляду на те, що така iнформацiя згiдно статтi 60 Закону 

України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» є банкiвською таємницею. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

05.01.2017 10.01.2017 
Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

31.03.2017 04.04.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

25.04.2017 26.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

05.05.2017 10.05.2017 
Відомості про прийняття рішення про виплату 

дивідендів 

26.06.2017 27.06.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

05.07.2017 06.07.2017 
Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КПМГ АУДИТ» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
31032100 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Московська 32/2, 17-й 

поверх, 01010, м.Київ, Україна 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
2397 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

344 П 000344 25.01.2016 

24.12.2020 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

0653 

22.12.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) - 

Номер та дата договору на проведення аудиту N64-SA/2015/1026/7108/2 

02.06.2015 

Дата початку та дата закінчення аудиту 23.10.2017 

24.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 24.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 3155406.89 



* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КПМГ АУДИТ» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
31032100 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Московська 32/2, 17-й поверх, 

01010, м. Київ, Україна 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
2397 22.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

344 П 000344 25.01.2016 24.12.2020 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

0653 

22.12.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) - 

Номер та дата договору на проведення аудиту N64-SA/2015/1026/7108/2  

02.06.2015 

Дата початку та дата закінчення аудиту 23.10.2017 

24.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 24.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 3155406.89 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

ПрАТ «КПМГ Аудит» 

вул. Московська, 32/2, 17-й поверх, 

Київ, Україна 

01010 

Tел.: + 380 44 490 5507 

Факс: + 380 44 490 5508 

E-mail info@kpmg.ua 

Звiт незалежних аудиторiв 

Правлiнню АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Звiт щодо консолiдованої фiнансової звiтностi 

Думка 

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi АТ «Райффайзен Банк Аваль» та його дочiрнiх пiдприємств 

(далi – «Група»), яка включає консолiдований звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р., консолiдованi звiти про 

прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд, про змiни власного капiталу i про рух грошових коштiв за рiк, що 

закiнчився на зазначену дату, та примiтки, якi включають стислий виклад важливих аспектiв облiкової полiтики та 

iншу пояснювальну iнформацiю. 

На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 

фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2017 р. та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»). 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»), затверджених у якостi нацiональних 

стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 344 вiд 4 травня 2017 р. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з 

цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi» 

нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 



Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до 

нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi, та виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та 

Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання 

їх як основи для нашої думки. 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту – це питання, що, вiдповiдно до нашого професiйного судження, є найбiльш значимими для 

нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання були розглянутi в контекстi 

нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi загалом i при формуваннi нашої думки про дану звiтнiсть, i ми не 

виражаємо окремої думки щодо даних питань. 

Знецiнення кредитiв клiєнтам 

Див. примiтку 11 (Кредити клiєнтам) та примiтку 29 (Управлiння ризиками) до консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Ключове питання аудиту  

Резерв пiд знецiнення кредитiв клiєнтам вiдображає оцiнки управлiнського персоналу, щодо понесених збиткiв по 

кредитам клiєнтам.  

У зв’язку iз суттєвiстю кредитiв клiєнтам (становлять 56% загальної суми активiв) та пов’язаної невизначеностi у 

судженнях, оцiнка знецiнення кредитiв клiєнтам є ключовим питанням аудиту. 

Аудиторськi процедури щодо ключового питання аудиту 

Нашi аудиторськi процедури включали оцiнку i тестування контролiв Групи щодо визначення стану знецiнення 

кредитiв, включаючи контролi щодо затвердження, вiдображення в облiку та монiторингу кредитiв клiєнтам, а також 

оцiнку методологiї, параметрiв розрахунку та суджень, що використовувались Групою в розрахунку знецiнення, 

визначеного на колективнiй основi, та визначення адекватностi резервiв щодо кредитiв клiєнтам, оцiнених на 

колективнiй основi та iндивiдуально знецiнених кредитiв клiєнтам, на основi прогнозу майбутнього грошового 

потоку, в тому числi при реалiзацiї застави. 

Ми оцiнили припущення Групи щодо iсторiї збиткiв, коефiцiєнтiв повернення коштiв, оцiнки застави, ставок 

дисконтування на предмет адекватностi.  

Для вибiрки заборгованостей, що були суб’єктом оцiнки знецiнення на iндивiдуальнiй основi та фокусуючись на тих, 

що мали найбiльший потенцiйний вплив на знецiнення у фiнансовiй звiтностi, ми додатково оцiнювали обґрунтування 

майбутнiх грошових потокiв, включно з вартiстю реалiзацiї застави на основi нашого розумiння, а також iз 

урахуванням наявної ринкової iнформацiї. Ми оцiнили фiнансовий стан позичальника, використовуючи ключовi 

фiнансовi показники та вплив ринку та галузi господарювання на погiршення кредитного ризику. 

Нашi процедури для перевiрки оцiнки знецiнення кредитiв клiєнтам на колективнiй основi включали тестування 

ключових вхiдних даних та перевiрку розрахункiв. 

Також ми провели процедури щодо оцiнки того, чи розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно розкривають вплив 

кредитного ризику. 

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає iнформацiю, що 

розкривається та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – «Комiсiя»), але не 

включає консолiдовану фiнансову звiтнiсть та наш звiт аудиторiв щодо неї. 

Наша думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не надаємо висновку 

щодо впевненостi у будь-якiй формi щодо даної iнформацiї. 

У зв’язку з проведенням нами аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi наш обов’язок складає ознайомлення з 

iншою iнформацiєю i розгляд при цьому питання, чи iснують суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю i 

консолiдованою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, що були отриманi в ходi аудиту, i чи не включає iнша 

iнформацiя можливих суттєвих викривлень. 

Якщо, виходячи iз роботи, яка була виконана нами по iншiй iнформацiї, що була отримана до дати нашого звiту 

незалежних аудиторiв, ми дiйшли до висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми повиннi 

повiдомити про це. У нас немає нiчого для повiдомлення в цьому вiдношеннi. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за консолiдовану 

фiнансову звiтнiсть  

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання консолiдованої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для 

того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки. 

При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi 

Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

Групи. 

? 

Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi 



Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудиторiв, що мiстить нашу думку. Обґрунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 

виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 

економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 

протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо 

аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 

невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 

якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;  

• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  

• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи 

iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Групи продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi 

привернути увагу в своєму звiтi аудиторiв до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi 

або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудиторiв. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити 

Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її 

складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

• отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової iнформацiї суб’єктiв 

господарювання або господарської дiяльностi Групи для висловлення думки щодо консолiдованої фiнансової 

звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за управлiння, нагляд i виконання завдання з аудиту Групи. Ми несемо 

вiдповiдальнiсть за висловлення нами аудиторської думки. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час 

проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього 

контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями заяву про те, що ми дотримувалися вiдповiдних 

етичних вимог стосовно незалежностi, та повiдомляємо їм про всi зв’язки та iншi питання, якi можуть обґрунтовано 

вважатися такими, що стосуються нашої незалежностi, i, де це застосовно, вiдповiднi застережнi заходи. 

З питань, якi ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначаємо тi питання, якi були 

найбiльш важливими при проведеннi аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi поточного перiоду, i тому є 

ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в аудиторському висновку крiм випадкiв коли законодавство 

забороняє публiчне розкриття певного питання, або, в надзвичайно рiдкiсних обставинах ми визначаємо, що питання 

не повинно бути розкрито у нашому звiтi, оскiльки внаслiдок цього передбачаються несприятливi наслiдки, якi 

переважають користь для суспiльного iнтересу вiд такого розкриття. 

Керiвник завдання, за результатами якого випущений даний звiт незалежних аудиторiв:  

 

Пархоменко Ганна Валерiївна 

Сертифiкований аудитор 

Сертифiкат АПУ: № 0085 вiд 29 жовтня 2009 р. 

Заступник Директора, ПрАТ «КПМГ Аудит» 

24 квiтня 2018 р. 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



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 2017 1 
 

2 2016 2 1 

3 2015 3 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту X 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Останнi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Банку вiдбулись 

12.02.2016 р. Окрiм питання про внесення змiн до Статуту Банку, розглядалось 

питання: Питання 2. Визначення осiб, уповноважених на пiдписання Статуту 

Банку в новiй редакцiї.  

Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 
- 

Інше (зазначити) - 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 
- 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення 
- 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 8 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 6 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 6 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 



Інше (запишить) - 

 

- 

 

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 

створено Виконавчий кредитний 

комiтет.  

Інші (запишіть)  Iнших комiтетiв не створено. 

 

- 

- 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

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 

Інше (запишіть)  Винагороду отримують лише 

незалежнi члени Спостережної 

ради (2 члени). Iншi члени 

Спостережної ради не отримують 

винагороди.  

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
 



Відсутність конфлікту інтересів  X 
 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): - 
 

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)  - 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 
ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 0 

 

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?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

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 припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів Ні Так Ні Ні 



виконавчого органу 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 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 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 
 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Положення про розкриття 

iнформацiї акцiонерам АТ 

«Райффайзен Банк Аваль»; 

Положення про вчинення Банком 

значних правочинiв та правочинiв, 

щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть; Принципи 

корпоративного управлiння АТ 

«Райффайзен Банк Аваль»; 

Iнструкцiя з iдентифiкацiї 

фiзичних осiб-акцiонерiв АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» для 

виплати дивiдендiв через систему 

грошових переказiв «Аваль-

Експрес».  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 



 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  
 

X 

Частіше ніж раз на рік  X 
 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) - 

 

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)  - 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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)  - 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Щодо необхiдностi та способiв залучення iнвестицiй Банк не 

визначився станом на 31.12.2017 р.    

 



Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

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  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

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: 27.04.2016 ; яким органом управління прийнятий: 

Загальними зборами акцiонерiв Банку.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 

На веб-сторiнцi Банку в мережi Iнтернет (http://www.aval.ua/about/for_publication) у складi 

протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №Зб-56 вiд 27.04.2016р.  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Банк дотримується принципiв корпоративного управлiння. Принципи корпоративного управлiння 

забезпечують збалансування iнтересiв акцiонерiв Банку, посадових осiб органiв Банку та його 

працiвникiв, дiлових партнерiв Банку та суспiльства в цiлому. Текст принципiв корпоративного 

управлiння Банку розмiщено на веб-сторiнцi Банку (http://www.aval.ua/about/for_publication) у 

складi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №Зб-56 вiд 27.04.2016р. 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Вiдповiдно до Статуту АТ "Райффайзен Банк Аваль" основною метою дiяльностi Банку є 

одержання прибутку в iнтересах Банку та його акцiонерiв. 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Власниками iстотної участi Банку є: 1. Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, зареєстрований в 

реєстрi компанiй Комерцiйного суду м. Вiдня за номером FN 122119 m. Мiсцезнаходження: буд. 9, 

вул. Ам Штадтпарк, А-1030, м. Вiдень, Австрiя. Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ є провiдною 



австрiйською фiнансовою установою, має письмовий дозвiл Нацiонального банку України вiд 

14.10.2005 № 377 на iстотну участь. Станом на 31.12.2017р. частка Райффайзен Банк 

Iнтернацiональ АГ в статутному капiталi Банку дорiвнює 68,28%. 2. Європейський банк 

реконструкцiї та розвитку, мiжнародна фiнансова установа, створена на пiдставi Угоди про 

заснування Європейського банку реконструкцiї та розвитку вiд 29 травня 1990 року, стороною 

якої є Україна вiдповiдно до Указу Президента України "Про членство України в Європейському 

банку реконструкцiї та розвитку" вiд 14 липня 1992 року. Мiсцезнаходження: Уан Iксчендж Сквер, 

м. Лондон, EC2A 2JN, Сполучене Королiвство. 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Факти порушення членами Спостережної ради та Правлiння Банку внутрiшнiх правил, що 

призвело до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг, у 2017 роцi вiдсутнi. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів. 

Протягом бiльше нiж 20-рiчної iсторiї дiяльностi АТ «Райффайзен Банк Аваль» є визнаним 

лiдером у багатьох сегментах ринку банкiвських послуг, в тому числi в сферi кредитування 

українських промислових та сiльськогосподарських пiдприємств, малого та середнього бiзнесу. За 

останнi роки Банк суттєво розширив спектр фiнансових послуг для населення України, що 

дозволило Банку зайняти провiднi позицiї на ринку роздрiбного кредитування. Висока якiсть 

роботи Банку пiдтверджується високим рiвнем оцiнки репутацiї Банку з боку клiєнтiв та партнерiв 

Банку. Про це свiдчать i численнi нагороди вiд українських та iноземних установ та топ-рейтинги 

Банку. Наша спроможнiсть поєднувати мiсцевий досвiд з високими стандартами обслуговування 

захiдних фiнансових установ i, зокрема, провiдної європейської групи Райффайзен є однiєю з 

наших сильних конкурентних сторiн. Протягом 2017 р. на Банк було накладено певнi штрафи з 

боку органiв державної влади. Зокрема, потягом 2017 р. АТ "Райффайзен Банк Аваль" сплатив: - 

Нацiональний банк України - 5 560 596,52 грн.; - Нацiональний банк України (Система 

електронних платежiв) - 347,18 грн.; - Державна казначейська служба України - 1 410 130,05 грн.; - 

Пенсiйний фонд України - 2788,66 грн.; - Iнше - 27900,02 грн. З боку Нацiонального банку 

України було застосовано до Банку захiд впливу у виглядi письмового застереження за 

резальтатами перевiрки з питань дотримання вимог валютного законодавства.  

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

Iнформацiя стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками в Банку: Остаточну вiдповiдальнiсть 

за встановлення та затвердження цiлей в сферi управлiння ризиками та капiталом несе 

Спостережна рада. При цьому Банк має окремi незалежнi пiдроздiли, якi вiдповiдають за 

управлiння ризиками та їх контроль. Правлiння. Правлiння Банку вiдповiдає за внесення 

пропозицiй та реалiзацiю всiх цiлей в сферi управлiння ризиками та капiталом, а також за загальне 

управлiння ризиками, контроль та здiйснення полiтики управлiння ризиками Групи РБI в Банку. 

Регулярнi звiти про управлiння ризиками та постiйний аналiз ризикiв забезпечують достатню 

основу для прийняття рiшень членами Правлiння щодо доречностi процедур у процесi виявлення, 

визначення та мiнiмiзацiї ризикiв. Кредитний комiтет та комiтет з проблемних кредитiв несуть 

загальну вiдповiдальнiсть за впровадження принципiв управлiння ризиками та лiмiтiв на 

прийняття рiшень. Цi комiтети вiдповiдають за основнi питання, пов’язанi з ризиками, i 

здiйснюють управлiння та контроль за процесом прийняття рiшень стосовно ризикiв, також 

вiдповiдають за затвердження iндивiдуальних лiмiтiв на прийняття рiшень у межах, встановлених 

Спостережною радою Банку. Кредитний комiтет приймає рiшення щодо надання кредитiв. 

Обов’язковим членом кредитного комiтету є представник вертикалi ризикiв. Комiтет з управлiння 

активами та пасивами несе вiдповiдальнiсть за досягнення цiлей лiквiдностi та їх контроль, а 



також за розробку стратегiї Банку та її впровадження. Банк створив пiдроздiли управлiння 

ризиками, якi працюють незалежно вiд iнших напрямкiв дiяльностi та несуть вiдповiдальнiсть за 

впровадження та дотримання процедур, пов’язаних з управлiнням ризиками для забезпечення 

незалежного процесу контролю. Казначейство вiдповiдає за управлiння активами та 

зобов’язаннями Банку, а також за загальну фiнансову структуру, за ризики фiнансування та 

лiквiдностi Банку. Процеси управлiння ризиками в Банку щорiчно перевiряються Службою 

внутрiшнього аудиту, яка перевiряє як достатнiсть процедур, так i дотримання Банком цих 

процедур. Надмiрна концентрацiя ризикiв. Концентрацiя вказує на вiдповiдну чутливiсть 

результатiв дiяльностi Банку до змiн, що мають вплив на конкретну галузь чи географiчний регiон. 

Концентрацiя виникає в разi якщо декiлька контрагентiв здiйснюють однакову господарську 

дiяльнiсть або дiяльнiсть в одному географiчному регiонi або мають подiбнi економiчнi 

характеристики, що обумовлюють їх здатнiсть виконувати договiрнi зобов’язання, якi зазнають 

однакового впливу змiн в економiчних, полiтичних або iнших умовах. З метою уникнення 

надмiрної концентрацiї ризикiв внутрiшнi полiтика i процедури Банку включають конкретнi 

iнструкцiї щодо зосередження уваги на збереженнi диверсифiкованого портфелю. Весь процес 

управлiння кредитами здiйснюється за чинною кредитною полiтикою. Цiлями управлiння 

портфелем є оптимiзацiя ступеню ризику рiзних комбiнацiй портфелiв i встановлення нормативiв 

та узагальнених цiлей для бiзнес-лiнiй. Управлiння портфелем в основному включає в себе: - 

визначення стратегiї формування портфелю вiдповiдно до рiвня ризику, закладеному пiд час 

процесу планування бюджету; - встановлення показникiв якостi портфелю, якi мають вiдповiдати 

данiй стратегiї та їх подальший контроль; - iнiцiювання нових критерiїв формування портфелю та 

розробка стратегiй вiдносно вже сформованого портфелю для досягнення поставлених цiлей з 

якостi портфелю, а також, контроль впровадження та впливу прийнятих рiшень. Ключовi 

характеристики системи управлiння ризиками в Банку. Система управлiння кредитними ризиками 

Банку базується на забезпеченнi надiйного та безперервного процесу виявлення, оцiнки, контролю 

та монiторингу кредитного ризику як на iндивiдуальнiй, так i на портфельнiй основi. Ключовими 

характеристиками системи управлiння ризиками є: 1) формування чiтких критерiїв кредитування з 

метою зменшення кредитних ризикiв. Спостережною радою Банку встановлюється чiтка стратегiя 

управлiння ризиками. 2) встановлення нормативiв та лiмiтiв. З метою контролю та управлiння 

кредитним ризиком встановлено лiмiти на суму ризику, який Банк готовий взяти на себе стосовно 

окремих контрагентiв, пов’язаних з ними осiб та груп пов'язаних осiб, якi сумiсно та суттєво 

поєднують рiзнi види ризикiв у банкiвськiй та комерцiйнiй дiяльностi. Контроль ризикiв, 

пов’язаних з такими лiмiтами, здiйснюється на постiйнiй основi. 3) оцiнка кредитного ризику. 

Одним iз основних способiв оцiнки кредитного ризику є аналiз платоспроможностi та 

кредитоспроможностi кожного потенцiйного позичальника на основi методу фiнансових 

коефiцiєнтiв, затверджених нормативними документами Банку. Оцiнка кредитного ризику 

здiйснюється у Банку як на iндивiдуальнiй, так i на портфельнiй основi за допомогою аналiзу 

кiлькiсних та якiсних показникiв. Банком розроблено процедуру перевiрки кредитної якостi з тим, 

щоб забезпечити завчасне виявлення можливих змiн в кредитоспроможностi контрагентiв, 

включаючи перiодичний перегляд розмiру забезпечення. 4) контроль кредитного ризику. Для 

зменшення кредитних ризикiв Банк встановлює обмеження i доводить їх до виконавцiв за 

допомогою полiтик, положень, стандартiв та процедур, якi визначають обов'язки i повноваження 

працiвникiв. Цi контрольнi обмеження є дiєвими iнструментами управлiння, якi уточнюються у 

разi змiни умов або рiвня прийнятностi кредитного ризику. Кредитнi полiтики розробляються для 

кожного бiзнес-сегменту клiєнтiв Банку, з урахуванням географiчної та галузевої концентрацiї 

цiльового ринку кредитування та їх економiчної специфiки. З урахуванням вимог затверджених 

кредитних полiтик, у Банку розроблено стандарти банкiвських кредитних продуктiв для клiєнтiв 

кожного бiзнес сегменту. Шляхом делегування вiдповiдних повноважень колегiальним органам 

Банку, Банк визначає послiдовнiсть процесу надання дозволiв на вiдхилення вiд затверджених 

обмежень або змiни обмежень ризику, якщо вони є обґрунтованими; 5) монiторинг кредитного 

ризику. Банк здiйснює монiторинг кредитного ризику для забезпечення своєчасного вiдстеження 

його рiвня та виняткiв iз тих чи iнших правил. Звiти про монiторинг якостi кредитного портфеля в 

розрiзi всiх сегментiв є регулярними, своєчасними, точними та iнформативними i надаються 



вiдповiдним колегiальним органам та посадовим особам для вжиття необхiдних заходiв. 

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 

оновлюються. Окрiм рейтингу розробленi Системи раннього попередження, на основi яких 

регулярно визначається ступiнь ризику погiршення платоспроможностi позичальникiв, та 

переглядається Ризик-статус клiєнтiв. Ризик-статус надає можливiсть групування нероздрiбних 

позичальникiв в чотири групи ризикiв, в залежностi вiд яких впроваджуються чiтко 

регламентованi стратегiї щодо подальшої спiвпрацi з ними. Для роздрiбних позичальникiв при 

пiдвищеннi ступеня ризику вiдповiдно до визначених стратегiй приймаються мiри для 

попередження погiршення якостi обслуговування кредитiв. Комiтет з управлiння операцiйними 

ризиками та контролями вiдповiдає за впровадження принципiв управлiння операцiйним ризиком 

у вiдповiдностi до вимог Групи РБI та Нацiонального банку України. Система управлiння 

операцiйним ризиком складається з плану заходiв та iнструментiв з управлiння операцiйним 

ризиком, направлених на досягнення основних бiзнес-цiлей Банку. Управлiння операцiйним 

ризиком включає в себе процес iдентифiкацiї, вимiрювання, аналiзу та монiторингу схильностi до 

ризику, що виникає внаслiдок неадекватних або недосконалих внутрiшнiх процесiв, дiй персоналу 

i систем, або в результатi впливу зовнiшнiх подiй. Банком впроваджено централiзовану-

децентралiзовану систему управлiння та контролю за операцiйним ризиком. Процес управлiння 

операцiйним ризиком охоплює всi види банкiвської дiяльностi та всi структурнi рiвнi: вiд органiв 

управлiння до рiвня, на якому безпосередньо приймається або генерується ризик. З метою 

ефективного управлiння операцiйним ризиком Банк застосовує принципи, iнструменти та методи з 

управлiння операцiйним ризиком, впровадженi у Групi РБI. Зокрема, збiр даних про подiї 

операцiйного ризику, проведення щорiчної оцiнки ризику, сценарний аналiз, визначення та 

монiторинг iндикаторiв раннього попередження операцiйного ризику, впровадження заходiв з 

управлiння операцiйним ризиком та перiодичний монiторинг стану їх виконання, а також 

звiтування з питань управлiння операцiйним ризиком Спостережнiй Радi та Комiтету з управлiння 

операцiйними ризиками та контролями.  

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

Служба внутрiшнього аудиту (надалi-Служба) є самостiйним структурним пiдроздiлом Банку, 

який створений за рiшенням, звiтує i пiдпорядковується Спостережнiй Радi Банку. Вiдповiдно до 

вимог Нацiонального банку України, Служба виконує функцiї пiдроздiлу внутрiшнього аудиту 

банкiвської групи Райффайзен в Українi, також, вiдповiдно до вимог Групи Райффайзен Централь 

Банку (надалi – РЦБ) / Райффайзен Банк Iнтернацiональ (надалi – РБI), Служба проводить 

внутрiшнi аудиторськi перевiрки у дочiрнiх компанiях Групи РЦБ/РБI, якi зареєстрованi на 

територiї України. Очолює Службу Головний аудитор банку, який призначений на посаду на 

пiдставi рiшення Спостережної ради за погодженням з Нацiональним банком України. Служба 

проводить: - операцiйнi та фiнансовi аудити: системнi тематичнi аудити у дирекцiях Банку, 

тематичнi аудити рiвня Центрального офiсу; - раптовi ревiзiї кас/сховищ вiддiлень та дирекцiй, 

сховища центрального офiсу Банку, аудити вiддiлень; - IТ аудити. Аудиторськi перевiрки 

здiйснюються згiдно з Рiчним планом перевiрок Служби, що складається на основi оцiнки ризикiв 

(ризик-орiєнтований пiдхiд). Рiчний План перевiрок затверджується Спостережною радою Банку. 

При проведеннi аудитiв перевiряється дотримання вимог чинного законодавства України, 

нормативно-правових актiв Нацiонального Банку України, внутрiшнiх документiв Банку, 

Директив Групи РБI, вимог Базель 3, здiйснюється перевiрка наявностi, оцiнка ефективностi та 

адекватностi роботи систем управлiння ризиками, внутрiшнього контролю, процесiв управлiння 

Банком, вiдповiдностi цих систем та процесiв видам та обсягам здiйснюваних Банком/Компанiями 

операцiй, у тому числi щодо запобiгання використання банкiвської системи для легалiзацiї 

кримiнальних доходiв/фiнансування тероризму, iншi питання. Результати аудитiв оформляються у 



виглядi аудиторських звiтiв. Аудиторськi звiти мiстять висновки, конкретнi заходи по 

виправленню недолiкiв, строки виконання та вiдповiдальних за виконання. По результатах 

кожного аудиту здiйснюється послiдуючий монiторинг виконання наданих заходiв. За 2017 рiк 

проведено: 43 аудиторськi перевiрки (24 операцiйнi та фiнансовi аудити, 2 IT аудити, 2 тематичнi 

аудити в дирекцiях Банку, 15 комплексних та тематичних аудитiв вiддiлень), 27 монiторингiв 

виконання рекомендацiй зi звiтiв Служби та Групового аудиту, 591 одноденних аудитiв вiддiлень 

(включаючи ревiзiї кас), 19 ревiзiй в касах перерахунку, 48 ревiзiй банкоматiв, 13 ревiзiй цiнностей 

у сховищах регiональних дирекцiй та центрального офiсу Банку.  

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Протягом 2017 року вiдсутнi факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищують лiмiт, 

визначений Статутом Банку (тобто, обсяг продажу активiв не перевищує розмiр - бiльше 10 

вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi 2016 року).  

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Протягом 2017 року вiдсутнi факти купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищують лiмiт, 

визначений cтатутом Банку (тобто, обсяг продажу активiв не перевищує розмiр - бiльше 10 

вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi 2016 року). Тому, оцiнка таких 

активiв не здiйснювалась. 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

Вiдповiдно до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», пов’язаними вважаються 

сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi або 

фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з 

пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма. До 

пов’язаних сторiн входить: -Материнська компанiя – власником контрольного пакету акцiй Банку 

є «Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ» (Raiffeisen Bank International AG), Австрiя, якому 

належить 68,28% у статутному капiталi Банку; - Iнший акцiонер – компанiя, яка має суттєвий 

вплив на Банк - Європейський банк реконструкцiї та розвитку; - Пiдприємства пiд спiльним 

контролем – компанiї, якi перебувають пiд спiльним контролем Групи «Райффайзен Банк 

Iнтернацiональ АГ»; - Ключовий управлiнський персонал - фiзичнi особи, якi мають 

повноваження та вiдповiдають за планування, управлiння та контроль за дiяльнiстю Банку прямо 

чи опосередковано, i включають членiв Правлiння, Спостережної Ради та їхнiх прямих родичiв; - 

Iншi пов'язанi сторони – включають компанiї, якi є афiлiйованими компанiями Групи «Райффайзен 

Банк Iнтернацiональ АГ». Протягом 2017 р. АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснював операцiї з 

пов'язаними сторонами. Станом на 31 грудня 2017 року залишки за операцiями з пов’язаними 

сторонами були такими (тис. грн.): За активами: Грошовi кошти та їх еквiваленти (вiдсоткова 

ставки за угодою: 0% - 5%): Материнська компанiя: 547 214 Пiдприємства пiд спiльним 

контролем: 39 666 Заборгованiсть кредитних установ (вiдсоткова ставка за угодою: 11,3%): Iнший 

акцiонер: 536 654 Кредити клiєнтам (вiдсоткова ставка за угодою: 42%): Ключовий управлiнський 

персонал: 55 Нематерiальнi активи: Материнська компанiя: 22 127 Пiдприємства пiд спiльним 

контролем: 9 010 Iншi пов'язанi сторони: 23 653 Iншi активи: Материнська компанiя: 642 Iнший 

акцiонер: 636 Ключовий управлiнський персонал: 1 Iншi пов'язанi сторони: 1 310 За 

зобов'язаннями: Заборгованiсть перед кредитними установами: Поточнi рахунки iнших банкiв 

(вiдсотковi ставки за угодою: 0,75%): Iнший акцiонер: 74 417 Пiдприємства пiд спiльним 

контролем: 2 125 Строковi депозити i кредити вiд iнших банкiв (вiдсотковi ставки за угодою: 0,5% 

- 8,58%): Материнська компанiя: 2 148 724 Заборгованiсть перед клiєнтами: Поточнi рахунки 

(вiдсотковi ставки за угодою: 0% - 10%): Пiдприємства пiд спiльним контролем: 41 631 Ключовий 

управлiнський персонал: 30 880 Iншi пов'язанi сторони: 17 405 Строковi кошти (вiдсотковi ставки 



за угодою: 7,5% - 11%): Пiдприємства пiд спiльним контролем:149 792 Iншi пов'язанi сторони: 98 

178 Iншi зобов’язання: Материнська компанiя: 31 211 Iнший акцiонер: 2 123 Пiдприємства пiд 

спiльним контролем: 17 692 Iншi пов'язанi сторони: 23 720 Станом на 31 грудня 2017 року iншi 

договiрнi та умовнi зобов’язання з пов’язаними сторонами були такими: Зобов’язання та гарантiї 

отриманi: Материнська компанiя: 502 259 Iнший акцiонер: 2 807 Пiдприємства пiд спiльним 

контролем: 229 444 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Звiт незалежних аудиторiв (аудиторський висновок) щодо консолiдованої фiнансової звiтностi 

згiдно з МСФЗ станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, був пiдготовлений, 

враховуючи вимоги Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв 

аудиту рiшенням Аудиторської Палати України №320/1 вiд 29 грудня 2015 р.  

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Для проведення аудиторської перевiрки рiчної та консолiдованої фiнансової звiтностi Банку за 

2017 рiк, складеної у вiдповiдностi до вимог МСФЗ, Спостережною радою затверджена 

аудиторська компанiя ПрАТ «КПМГ Аудит». Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит»: 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 31032100; Юридична адреса : вул. Московська 32/2, 17-й 

поверх, 01010, м.Київ, Україна. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв, видане Аудиторською палатою України: № 2397 вiд 26.01.2001 р. 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської діяльності; 

Загальний стаж аудиторської дiяльностi аудиторської компанiї ПрАТ «КПМГ Аудит» 17 рокiв. 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 

Аудиторськi послуги надавалися Банку протягом 6 рокiв ( починаючи з 2012 року).  

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року; 

Аудиторська компанiя «КПМГ Аудит» надавала такi послуги Банку протягом 2017р.: -аудит 

консолiдованої та окремої фiнансової звiтностi Банку, складеної згiдно з вимогами МСФЗ для 

надання НБУ щодо складання та оприлюдення звiтностi банками України, станом та за рiк, що 

закiнчується 31 грудня 2017 року. -аудит пакету фiнансової звiтностi Банку станом та за рiк, що 

закiнчується 31 грудня 2017 року, пiдготовленої вiдповiдно до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку 

Групи Райффайзен Централ Банк. -огляд пакету фiнансової звiтностi Банку станом та за 

шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня 2017 року, пiдготовленої вiдповiдно до Iнструкцiї 

з бухгалтерського облiку Групи Райффайзен Централ Банк. - аудит рiчної консолiдованої 

фiнансової звiтностi iноземної банкiвської групи Райффайзен в Українi (Банкiвська група 

складається з: АТ «Райффайзен Банк Аваль», ТОВ «Райффайзен Лiзинг Аваль», ТОВ «РСР 

Україна», ТОВ «РЕК Гамма» i ПрАТ «Український процесiнговий центр»), пiдготовленої 

вiдповiдно до вимог Положення про порядок регулювання дiяльностi банкiвських груп, 

затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального Банку України № 254 вiд 20.06.2012, станом 

на та за рiк, що закiнчується 31 грудня 2017 року. 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора; 

Конфлiкти вiдсутнi. 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років; 

Протягом останнiх п'яти рокiв ротацiя не здiйснювалась. 



стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 

висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 

послуг. 

Стягнення не застосовувались. 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

наявність механізму розгляду скарг; 

Механiзм розгляду скарг регулюється Положенням про порядок розгляду звернень та особистого 

прийому громадян в АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженим розпорядженням Правлiння№ 

П- 248/1 вiд 11.12.2015 р. Розгляд скарг, звернень i заяв клiєнтiв (споживачiв фiнансових послуг) у 

Банку уповноважений Вiддiл якостi, контролю та обробки скарг Управлiння iнформацiйного 

обслуговування клiєнтiв Департаменту каналiв продажiв та дистрибуцiї. За 2017 рiк до Вiддiлу 

якостi, контролю та обробки скарг надiйшло 65 звернень з тематикою Кастодiальнi послуги. З них 

14 скарг. Всi звернення опрацьованi згiдно Положення про порядок розгляду звернень та 

особистого прийому громадян в АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженим розпорядженням 

Правлiння№ П- 248/1 вiд 11.12.2015 р.  

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги; 

Начальник Вiддiлу якостi, контролю та обробки скарг - Ванденко Артур Владиславович, менеджер 

з пiдтримки процесiв розгляду звернень - Жицька Наталiя Юрiївна.  

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 

послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 

За 2017 рiк до Вiддiлу якостi, контролю та обробки скарг надiйшло 65 звернень з тематикою 

Кастодiальнi послуги. З них 14 скарг. Всi звернення опрацьованi згiдно Положення про порядок 

розгляду звернень та особистого прийому громадян в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 

затвердженим розпорядженням Правлiння№ П- 248/1 вiд 11.12.2015 р.  

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

В провадженнi Юридичного управлiння у 2017 роцi перебувало 10 судових справ за позовами до 

Банку споживачiв фiнансових послуг. Всi вказанi спори пов'язанi з РКО та/або депозитними 

операцiями. По 7 справах прийнято рiшення на користь Банку (з них 5 перебуває на розглядi в 

касацiйнiй iнстанцiї, 1 – в апеляцiйнiй iнстанцiї, 1 розгляд-завершено), 1 - рiшення не на користь 

Банку (справа в судi касацiйної iнстанцiї), по 2 справах - рiшення ще не прийняте. 



ЗВІТ 

про фінансовий стан (Баланс) (Консолідований) 

на 31.12.2017 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7 10297228 10292755 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України  
0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток  
5925271 3380399 

Кошти в інших банках 10 8032433 10168968 

Кредити та заборгованість клієнтів 11 37348686 27923626 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 
 

0 1172 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 
 

0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
 

0 0 

Інвестиційна нерухомість 14 151860 160627 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
545070 385153 

Відстрочений податковий актив 17 31643 743261 

Гудвіл 
 

0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 15 2450048 2360186 

Інші фінансові активи 
 

0 0 

Інші активи 19 1050930 1084439 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 

вибуття 
12 56170 55275 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників 
 

Активи – усього за додатковими статтями 9 1127477 808776 

Усього активів: 
 

67016816 57364637 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 20 2533468 3295105 

Кошти клієнтів 21 52272275 44103262 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток  
0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 
 

0 0 

Інші залучені кошти 
 

0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 
 

709 9 

Відстрочені податкові зобов'язання 
 

0 0 

Резерви за зобов’язаннями 18 80050 53418 

Інші фінансові зобов’язання 
 

0 0 



Інші зобов'язання 19 1289761 892168 

Субординований борг 
 

0 0 

Зобов'язання групи вибуття 
 

0 0 

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Усього зобов'язань: 
 

56176263 48343962 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 24 6154516 6154516 

Емісійні різниці 
 

3033097 3033110 

Незареєстрований статутний капітал 
 

0 0 

Інший додатковий капітал 
 

0 0 

Резервні та інші фонди банку 
 

509771 318739 

Резерви переоцінки 24 889941 937165 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

300560 -1246779 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Неконтрольована частка 
 

-47332 -176063 

Усього власного капіталу 
 

10840553 9020675 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

67016816 57364637 

Консолiдований звiт про фiнансовий стан Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ. 

Можливостi програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.4.3) не дозволяють iдентично 

вiдобразити складений Звiт. Мають мiсце такi вiдмiнностi: 1.Назва статтi балансу в программi 

SimpleXmlReports не вiдповiдає назвi у Консолiдованому звiтi про фiнансовий стан Банку: - 

«Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток» має 

назву «Iнвестицiйнi папери: - за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку 

або збитку»;- "Кошти в iнших банках" має назву "Заборгованiсть кредитних установ"; - «Кредити 

та заборгованiсть клiєнтiв» має назву «Кредити клiєнтам»; - «Цiннi папери в портфелi банку на 

продаж» має назву «Iнвестицiйнi цiннi папери: - наявнi для продажу»; - «Дебiторська 

заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток» має назву «Поточнi активи з податку на 

прибуток»; -«Вiдстрочений податковий актив» має назву «Вiдстроченi активи з податку на 

прибуток»; «Основнi засоби та нематерiальнi активи» роздiлено на двi статтi «Основнi засоби» та 

«Нематерiальнi активи»; - «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття» 

має назву «Активи, призначенi для продажу»; - «Кошти банкiв» має назву «Заборгованiсть перед 

кредитними установами»; - «Кошти клiєнтiв» має назву «Заборгованiсть перед клiєнтами»; - 

«Резерви за зобов’язаннями» має назву «Резерви»; - «Емiсiйнi рiзницi» має назву «Додатково 

сплачений капiтал»; - «Усього зобов’язань та власного капiталу» має назву «Всього капiтал i 

зобов’язання». 

2. У Консолiдованому звiтi про фiнансовий стан Банку не вiдображаються статтi: - Iнвестицiї в 

асоцiйованi/асоцiйованi та дочiрнi компанiї; - Гудвiл; - Iншi фiнансовi активи; - Iншi фiнансовi 

зобов’язання.  

3. У Консолiдованому звiтi про фiнансовий стан Банку є стаття "Всього капiтал, що належить 

акцiонерам Банку" - за 2017 р. показник становить 10 887 885 тис.грн., за 2016 р. показник 

становить 9 196 738 тис.грн. Даний показник складається з: Статутний капiтал, Додатково 

сплачений капiтал, Резерви переоцiнки, Резервнi та iншi фонди, Нерозподiлений прибуток / 

(Непокритий збиток).  



4. Деякi статтi балансу згрупованi: - стаття балансу в программi SimpleXmlReports "Основнi засоби 

та нематерiальнi активи" складається з двох статей балансу в Консолiдованому звiтi про 

фiнансовий стан Банку - "Основнi засоби" та "Нематерiальнi активи". Показник "Основнi засоби" 

за 2017 р. – 2 037 965 тис. грн., за 2016 р. – 1 972 930 тис. грн.; показник "Нематерiальнi активи" за 

2017 р. – 412 083 тис. грн., за 2016 р. – 387 256 тис. грн. 

5. Опис додаткових статей та вмiст їх показникiв: Торговi цiннi папери: звiтний перiод: 1 127 477 

тис. грн.; попереднiй перiод: 808 776тис. грн.; примiтка 9 

Затверджено до випуску та підписано       
 

24.04.2018 року   Голова правління Лавренчук В.М. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Iгошева Н.В.; тел.: (044) 4908773   Головний бухгалтер  Макаренко Л.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



ЗВІТ 

про прибутки і збитки 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 
 

7152343 6711726 

Процентні витрати 
 

-1459861 -1871733 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

5692482 4839993 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
7 1682001 28515 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 

після створення резерву під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
 

7374483 4868508 

Комісійні доходи 
 

3849766 2934552 

Комісійні витрати 
 

-1505339 -1037828 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

40048 396557 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
 

0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  
0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

309665 351478 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

-63815 -221894 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 14 0 33754 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою 

або нижчою, ніж ринкова 
 

0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 
 

0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів  
0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

цінних паперів у портфелі банку на продаж  
0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

цінних паперів у портфелі банку до погашення  
0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 18 -61616 -63332 

Інші операційні доходи 27 197776 211561 

Адміністративні та інші операційні витрати 28 -3676025 -3475337 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 
 

0 0 



Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 
 

-2916 58926 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

6523643 4086523 

Витрати на податок на прибуток 17 -1204622 -369098 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування  
0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

5319021 3717425 

Прибуток /(збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

5327168 3752880 

неконтрольованій частці 
 

-8147 -35455 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 24 0.0866 0.0610 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію 
24 0.0866 0.0610 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію  
0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 
 

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію за рік  
0 0 

Консолiдований звiт про прибутки та збитки Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ. 

Можливостi програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.4.3) не дозволяють iдентично 

вiдобразити Звiт, зокрема: 1.Назва статтi Звiту в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдає 

назвi у Консолiдованому звiтi про прибутки та збитки Банку: - «Чисте (збiльшення) 

зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших 

банках» має назву «Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв»; - «Чистий процентний дохiд 

(чистi процентнi витрати) пiсля створення резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi 

клiєнтiв, коштiв в iнших банках» має назву «Чистi процентнi доходи пiсля резерву пiд 

зменшення корисностi кредитiв»; - «Результат вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток» має назву «Чистi 

прибутки вiд операцiй з цiнними паперами: Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою 

вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку»; - "Результат вiд операцiй з 

iноземною валютою" має назву "Чистi прибутки/(збитки) вiд операцiй з iноземними 

валютами: торговi операцiї"; - "Результат вiд переоцiнки iноземної валюти" має назву "Чистi 

прибутки/(збитки) вiд операцiй з iноземними валютами: курсовi рiзницi"; - «Iншi операцiйнi 

доходи» має назву «Iншi доходи»; - «Чисте (збiльшення) зменшення резервiв за 

зобов’язаннями» має назву «Зменшення корисностi iнших активiв та резерви»; - 

«Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати» має назву «Непроцентнi витрати»; - «Прибуток 



(збиток), що належить власникам банку» має назву «Припадає на: - акцiонерiв Банку»; - 

«Прибуток (збиток), що належить неконтрольованiй частцi» має назву «Припадає на: - частку 

неконтролюючих акцiонерiв»; - «Прибуток / (збиток) на акцiю вiд дiяльностi, що триває: 

чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцiю» та «Прибуток / (збиток) на акцiю вiд 

дiяльностi, що триває: скоригований чистий прибуток / (збиток) на просту одну акцiю» 

розкриваються в однiй статтi, що має назву «Чистий та скоригований прибуток / (збиток) на 

одну просту акцiю». 2. У Консолiдованому звiтi про прибутки та збитки Банку не 

вiдображаються статтi: «Результат вiд операцiй з хеджування справедливої вартостi»; 

«Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж»; «Доходи (витрати), якi 

виникають пiд час первiсного визнання фiнансових активiв за процентною ставкою, вищою 

або нижчою, нiж ринкова»; «Витрати (доходи), якi виникає пiд час первiсного визнання 

фiнансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова»; «Чисте 

(збiльшення) резервiв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових 

активiв»; «Чисте (збiльшення) резервiв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на 

продаж»; «Чисте (збiльшення) резервiв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до 

погашення»; «Частка в прибутку / (збитку) асоцiйованих компанiй»; «Прибуток (збиток) вiд 

дiяльностi, що триває»; «Прибуток/(збиток) на акцiю вiд припиненої дiяльностi: чистий 

прибуток/(збиток) на одну просту акцiю»; Прибуток/(збиток) на акцiю вiд припиненої 

дiяльностi: чистий / скоригований прибуток / (збиток) на одну просту акцiю»; «Прибуток 

(збиток) на акцiю, що належить власникам банку». 3. У Консолiдованому звiтi про прибутки 

та збитки Банку є статтi: Витрати на персонал - звiтний перiод: -1 668 669 тис. грн., 

попереднiй перiод: -1 537 178 тис. грн. Знос i амортизацiя - звiтний перiод: - 415 402 тис. грн., 

попереднiй перiод: -330 828тис. грн. Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати - звiтний 

перiод: - 1 529 720 тис. грн., попереднiй перiод: -1 510 245 тис. грн. Данi статтi є складовими 

статтi "Непроцентнi витрати", що вiдповiдає статтi "Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi 

витрати" у звiтi, що формується засобами програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 

3.4.2). 4. Опис додаткових статей: Чистi прибутки вiд операцiй з цiнними паперами: Торговi 

цiннi папери - звiтний перiод -2 916 тис. грн., попереднiй перiод 58 926 тис. грн.  

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

24.04.2018 року   Голова правління Лавренчук В.М. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Iгошева Н.В.; тел.: (044) 4908773   
Головний 

бухгалтер  
Макаренко Л.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 



ЗВІТ 

звіт про сукупний дохід 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

5319021 3717425 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 24 -7816 -3332 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
 

0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями 
15 0 -16943 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток 

чи збиток 

17 1407 3649 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток після оподаткування  
-6409 -16626 

СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 

потоків  
0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності  
0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
 

0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи  
0 0 



збиток 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток після оподаткування  
0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 
 

-6409 -16626 

Усього сукупного доходу за рік 
 

5312612 3700799 

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
 

5320759 3736254 

неконтрольованій частці 
 

-8147 -35455 

Опис додаткових статей: Зменшення корисностi будiвель: звiтний перiод: 0 тис. грн., 

попереднiй перiод: -16 943 тис. грн. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

24.04.2018 року   Голова правління Лавренчук В.М. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Iгошева Н.В.; тел.: (044) 4908773   
Головний 

бухгалтер  
Макаренко Л.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 



Звіт 

про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2017 рік 

 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатковий 

капітал 

незареєстрований 

статутний 

капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцінки 

нерозподілений 

прибуток 

додаткові 

статті 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 
6154516 3033110 0 318739 999552 -5045420 0 5460497 -140608 5319889 

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та вплив 

переходу на нові 

та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 

періоду 

 
6154516 0 0 318739 999552 -5045420 0 5460497 -140608 5319889 

Усього сукупного 

доходу:  



прибуток/(збиток) 

за рік  
0 0 0 0 -16626 3752880 0 3736254 -35455 3700799 

інший сукупний 

дохід  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

24 0 0 0 0 -45761 45761 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований 

статутний капітал  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з 

акціонерами  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний дохід 
 

0 -13 0 0 0 0 0 -13 0 -13 

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 
 

6154516 3033097 0 318739 937165 -1246779 0 9196738 -176063 9020675 



кінець 

попереднього 

періоду 

Усього 

сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(збиток) 

за рік  
0 0 0 0 -6409 5327168 0 5320759 -8147 5312612 

інший сукупний 

дохід  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

24 0 0 0 0 -40815 40815 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

 
0 0 0 191032 0 -191032 0 0 0 0 

Незареєстрований 

статутний капітал  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з 

акціонерами 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 136878 136878 

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



анулювання 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 24 0 0 0 0 0 -3629612 0 -3629612 0 -3629612 

Додаткові статті – 

опис статей та 

вміст показників 
 

Додаткові статті – 

усього за 

додатковими 

статтями 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець звітного 

періоду 
 

6154516 3033097 0 509771 889941 300560 0 10887885 -47332 10840553 

 

- 

Затверджено до випуску та підписано       
 

24.04.2018 року   Голова правління Лавренчук В.М. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Iгошева Н.В.; тел.: (044) 4908773   Головний бухгалтер  Макаренко Л.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



ЗВІТ 

про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані 
 

7303721 7039151 

Процентні витрати, що сплачені 
 

-1462638 -1840276 

Комісійні доходи, що отримані 
 

3831349 2942938 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

-1505339 -1037828 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

254 53357 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
 

0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

309665 351478 

Інші отримані операційні доходи 
 

166400 159217 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
 

-1639817 -1431249 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
 

-1493370 -1374333 

Податок на прибуток, сплачений 
 

-650814 -168431 

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях  
4859688 4708935 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
 

-300557 -507270 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
 

-2409453 -779 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
 

2211533 -3724319 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів  
-7568244 -941638 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

66603 -250695 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

1072243 -122028 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

7090606 2987862 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
 

0 0 



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

299354 76553 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 

операційної діяльності  
5321773 2226621 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

0 -2700000 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж  
0 2700000 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
 

0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення  
0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів  
0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів  
0 0 

Придбання асоційованих компаній 
 

0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
 

0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 
 

0 -1095 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
 

10538 43324 

Придбання основних засобів 
 

-374694 -184649 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

28341 6702 

Придбання нематеріальних активів 
 

-163685 -70628 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
 

0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 6 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності  
-460200 -133371 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
 

0 -13 

Емісія привілейованих акцій 
 

0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 32 136878 0 

Викуп власних акцій 
 

0 0 

Продаж власних акцій 
 

0 0 

Отримання субординованого боргу 
 

0 0 

Погашення субординованого боргу 
 

0 -2351013 

Отримання інших залучених коштів 
 

0 0 

Повернення інших залучених коштів 20 -1841905 -2798249 

Додаткові внески в дочірню компанію 
 

0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
 

0 0 



Дивіденди, що виплачені 
 

-3629451 -19 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності  
-5334478 -5149294 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти  
477378 768408 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
4473 -2287636 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 7 10292755 12580391 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 7 10297228 10292755 

У Звiтi про рух грошових коштiв Банку є статтi, якi вiдсутнi у звiтi, що формується засобами 

програми SimpleXmlReports, зокрема: - Результат операцiй з торговими цiнними паперами за 

2017 р. становить 277 тис. грн., за 2016 р. – 14 911 тис. грн.; - Надходження вiд реалiзацiї 

активiв на продаж, що розкривається в рамках показника Чистi грошовi кошти, що отриманi 

(використанi) вiд iнвестицiйної дiяльностi. Надходження вiд реалiзацiї активiв на продаж за 

2017 р. становить 39 300 тис. грн., за 2016 р. – 72 975 тис. грн.  

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

24.04.2018 року   Голова правління Лавренчук В.М. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Iгошева Н.В.; тел.: (044) 4908773   
Головний 

бухгалтер  
Макаренко Л.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

 

 



 

ЗВІТ 

про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

0 0 

Коригування: 
   

Знос та амортизація 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 

активів  
0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 
 

0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
 

0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

0 0 

(Нараховані доходи) 
 

0 0 

Нараховані витрати 
 

0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
 

0 0 

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 
 

0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 
 

0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 
 

0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
0 0 

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 

клієнтів  
0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших активів 
 

0 0 



Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток  
0 0 

Податок на прибуток, що сплачений 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності  
0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж  
0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
 

0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення  
0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів  
0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів  
0 0 

Придбання асоційованих компаній 
 

0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
 

0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Придбання основних засобів 
 

0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

0 0 

Придбання нематеріальних активів 
 

0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
 

0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності  
0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
 

0 0 

Емісія привілейованих акцій 
 

0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
 

0 0 

Викуп власних акцій 
 

0 0 



Продаж власних акцій 
 

0 0 

Отримання субординованого боргу 
 

0 0 

Погашення субординованого боргу 
 

0 0 

Отримання інших залучених коштів 
 

0 0 

Повернення інших залучених коштів 
 

0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 
 

0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
 

0 0 

Дивіденди, що виплачені 
 

0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності  
0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
 

0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
 

0 0 

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не складається Банком. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

24.04.2018 року   Голова правління Лавренчук В.М. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Iгошева Н.В.; тел.: (044) 4908773   
Головний 

бухгалтер  
Макаренко Л.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 



Примітки 

до звіту 

за 2017 рік 

 

№ 

з/п 
Текст примітки 

1 

1.Основна діяльність 

Акціонерний комерційний банк «Аваль» (далі – «Райффайзен Банк Аваль») був зареєстрований  

27 березня 1992 року 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» та у 2009 році - у форму Публічного акціонерного товариства у зв’язку зі змінами в українському законодавстві. Банк здійснює свою діяльність на підставі 

Загальної банківської ліцензії  

№10 від 5 жовтня 2011 року (видана НБУ) та згідно з чинним законодавством, включаючи Закон України «Про банки і банківську діяльність» та інші нормативні акти 

Національного банку України. 

Райффайзен Банк Аваль приймає вклади від фізичних, юридичних осіб та бюджетних установ, надає кредити, здійснює платіжне обслуговування в Україні та переказ 

коштів за кордон, здійснює операції з обміну іноземних валют, розрахунково-касового обслуговування та надає інші банківські послуги своїм клієнтам. 

Починаючи з 1999 року Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб». Фонд забезпечує покриття зобов’язань Банку перед його вкладниками-фізичними особами на суму до 200 тис. грн. на кожного 

вкладника у випадку банкрутства або відкликання банківської ліцензії НБУ. 

Центральний офіс Банку знаходиться у місті Київ. Станом на 31 грудня 2017 року Банк має 5 філій та  

498 безбалансових відділень по всій Україні (2016 р.: 5 філій, 496 безбалансових відділень). 

Юридична адреса АТ «Райффайзен Банк Аваль»: вул. Лєскова, 9, м. Київ, Україна. 

Материнським банком та власником контрольного пакету акцій АТ «Райффайзен Банк Аваль» є «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (Raiffeisen Bank International AG), 

Австрія. 

«Райффайзен-Ляндесбанкен-Холдінг ГмбХ», Австрія (Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH) здійснює контроль прямого власника – материнського банку «Райффайзен 

Банк Інтернаціональ АГ» (далі – «RBI AG»), тобто «Райффайзен-Ляндесбанкен-Холдінг ГмбХ» є найвищою контролюючою стороною Банку. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років структура акціонерів Банку, виходячи з кількості акцій, що знаходяться в обігу, складала: 

Акціонери 2017 р., % 2016 р., % 

«Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» 68,28 68,27 

ЄБРР 30,00 30,00 

Інші юридичні особи 1,30 1,37 

Фізичні особи 0,42 0,36 



Всього 100,00 100,00 

Станом на 31 грудня 2017 року персонал Банку, що обіймає ключові керівні посади, контролював 

24 000 акцій (0,00%) Банку (2016 р.: 24 000 акцій (0,00%)). 

2 

2.Операційне середовище Банку 

У 2016 році економіка продемонструвала помірне відновлення. Макроекономічне середовище було сприятливим для фінансового сектору протягом останнього року. 

Відновилося зростання ВВП. Інфляція була контрольована та перебувала в межах цільового орієнтиру, визначеного НБУ. Враховуючи усі ці фактори, Національний банк 

України почав поступове послаблення монетарної політики, включаючи зниження облікової ставки до 14% і часткову лібералізацію валютного ринку. 

Завдяки поступовому відновленню ділової активності, деякі галузі демонстрували хороші результати. Високий інвестиційний попит підтримував темпи зростання 

машинобудівної промисловості. Легка, хімічна та харчова промисловості показали позитивну динаміку, високими темпами зростало будівництво.  

У 2017 році споживча інфляція за оцінками Державної служби статистики України становила 13,7% та перевищила цільове значення Національного банку на кінець року. 

З огляду на посилення інфляційних ризиків у ІV кварталі 2017 року, Національний банк перейшов до проведення більш жорсткої монетарної політики, двічі підвищивши 

облікову ставку до 14,5% річних на кінець року. Підвищення ставки було реакцією на погіршення інфляційних очікувань, посилення ризиків затримки офіційного 

фінансування, прискорення зростання споживчого попиту. Водночас, Національний банк упродовж 2017 року послідовно продовжував лібералізацію валютного 

регулювання шляхом пом’якшення тимчасових адміністративних обмежень, послаблення яких не створювало ризиків для дестабілізації валютного ринку. Це сприяло 

покращенню інвестиційного клімату, полегшенню діяльності підприємств, які здійснюють зовнішньоторговельну діяльність і відповідно підтримувало подальше 

відновлення економіки України. 

Протягом року кредитний ризик банківського сектору поступово знижувався, що свідчило про відновлення фінансового стану позичальників. Очікування банків щодо 

подальшого розвитку кредитування залишаються оптимістичними. 

У 2017 році більшість банків показали прибуток, що було пов’язано з відносно стабільним валютним ринком, зменшенням витрат на резервування та збільшенням 

процентних доходів.  

На тлі економічного зростання та поступового повернення довіри клієнтів, у банківському секторі зберігається збільшення депозитів та пожвавлюється кредитування у 

гривні. Заборгованість в іноземній валюті скорочується в значній мірі завдяки конвертації валютних кредитів.  

Фінансовий стан України поступово покращується. Це знайшло своє віддзеркалення у підвищенні кредитного рейтингу країни рейтинговим агентством Moody’s з Caa3 

(стабільний прогноз) до Caa2 (позитивний прогноз).  

Ключовими ризиками залишаються можливість ескалації конфлікту на Донбасі, низький темп структурних реформ, повільні темпи зростання економік торговельних 

партнерів. 

Керівництво вважає, що вживає належні заходи для підтримки стабільної діяльності Банку, необхідні за існуючих обставин, 

хоча подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та 

фінансовий стан Банку, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність 

відображає поточну оцінку керівництва щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та 

фінансовий стан Банку. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок керівництва.. 



3 

3.Основа складання консолідованої фінансової звітності 

Загальна інформація 

Ця консолідована фінансова звітність була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – «МСФЗ»), вимог Національного банку України 

щодо складання фінансової звітності українських банків. 

Ця консолідована фінансова звітність була складена на основі принципу первісної вартості, за винятком торгових цінних паперів, інвестиційних цінних паперів, що 

обліковуються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу, що оцінюються за 

справедливою вартістю, похідних фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю, інвестиційної нерухомості та будівель, що відображаються за 

переоціненою вартістю. 

Ця консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Банку та його дочірніх підприємств за роки, що закінчилися 31 грудня 

2017 та 2016 років (далі разом – «Банк»). Перелік консолідованих дочірніх підприємств подано у Примітці 4. 

4 

4.Основні положення облікової політики 

Далі наведено основні принципи облікової політики, що були застосовані під час підготовки цієї консолідованої фінансової звітності. Ці принципи облікової політики 

застосовувалися послідовно до всіх періодів. 

Фінансові інструменти 

Фінансовий інструмент – це будь-який контракт, який призводить до виникнення фінансового активу у одного суб’єкта господарювання і фінансового зобов’язання або 

інструмента власного капіталу у іншого суб’єкта господарювання. 

Фінансовий актив – це будь-який актив, що є: 

- грошовими коштами; 

- інструментом власного капіталу іншого суб'єкта господарювання; 

- контрактним правом отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання або обмінювати фінансові активи чи фінансові 

зобов’язання з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно сприятливими для Банку; 

- контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу Банку та який є непохідним інструментом, за який 

Банк зобов'язаний або може бути зобов'язаний отримати змінну кількість власних інструментів капіталу суб'єкта господарювання, або похідним інструментом, 

розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обміном фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на 

фіксовану кількість власних інструментів капіталу Банку. 

Фінансове зобов’язання – це будь-яке зобов’язання, що є: 

- контрактним зобов’язанням надавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб'єктові господарювання, або обмінюватися фінансовими активами або 



фінансовими зобов’язаннями з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно несприятливими для Банку; 

- контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу Банку, та який є непохідним інструментом, за яким 

Банк зобов'язаний або може бути зобов'язаний надавати змінну кількість власних інструментів капіталу, або похідним інструментом, розрахунки за яким 

здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість 

власних інструментів капіталу Банку. 

Фінансові активи 

Первісне визнання 

Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, 

кредити і дебіторська заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, та 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 із здійсненням операції. 

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 фінансових активів 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 

у найближчому майбутньому. Банк відносить фінансові активи до категорії за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, якщо: 

- вони є частиною групи фінансових активів, фінансових зобов’язань або обох категорій, управління якими та оцінка результатів здійснюються на основі справедливої 

вартості відповідно до документально оформленої стратегії управління ризиками або інвестування; 

- таке визнання усуває або суттєво зменшує облікову невідповідність, яка виникла б за протилежної ситуації; 

- фінансовий актив містить вбудований похідний інструмент, що суттєво модифікує грошові потоки, що в іншому випадку вимагалися б за контрактом. 

Прибутки чи збитки від фінансових активів за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, відображаються у консолідованому звіті про 

прибутки та збитки. 

Інвестиції, утримувані до погашення 

Непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами та фіксованим терміном погашення класифікуються як утримувані до погашення у випадку, якщо 

Банк має намір та змогу 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 вартістю. 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 визначеними 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 ефективної ставки. Прибутки та збитки відображаються у консолідованому 

звіті про прибутки та збитки при припиненні визнання або зменшенні корисності кредитів та дебіторської заборгованості, а також у процесі амортизації. 

У консолідованому звіті про прибутки та збитки доходи від продажу кредитів розкриті як «Непроцентні доходи», збитки від продажу кредитів, за якими не визнано 

зменшення корисності на індивідуальній основі, розкриті як «Непроцентні витрати». 

 

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 чи 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 ефективної ставки, відображаються у консолідованому звіті про прибутки та збитки. 

Принципи оцінки за справедливою вартістю 

Справедлива вартість – це ціна, яка буде отримана при продажі активу чи сплачена при передачі зобов’язання при здійсненні звичайної операції між учасниками ринку на 

дату оцінки на основному ринку, або за його відсутності, на найбільш вигідному ринку, на який у Банка є доступ на цю дату. Справедлива вартість зобов’язання 

відображає ризик неплатоспроможності. 

Якщо можливо, Банк оцінює справедливу вартість інструменту використовуючи котирування для такого інструменту на активному ринку. Ринок вважається активним, 

якщо операції для активів та зобов’язань здійснюються з належною частотою та об’єм забезпечує інформацію щодо цін на безперервній основі. 

Якщо немає котирувань на активному ринку, Банк застосовує методи оцінки, які максимально використовують релевантні доступні вхідні дані, та мінімізує використання 

недоступних даних. Вибраний метод оцінки включає всі фактори, які б учасники ринку взяли до уваги при визначені фактичної ціни продажу даного інструменту. 

Найкращим доказом справедливої вартості фінансового інструменту на дату початкового визнання є, за нормальних умов, ціна транзакції, тобто справедлива вартість 

винагороди наданої або отриманої. Якщо Банк встановлює, що справедлива вартість при первісному визнанні відрізняється від ціни транзакції та справедлива вартість не 

підтверджується ані котируванням на активному ринку для подібних активів чи зобов’язань, ані базується на методі оцінки, що використовує лише дані з доступних 

ринків, фінансовий інструмент при первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю, та коригується для відстрочення різниці між справедливою вартістю та 

ціною транзакції. Надалі, така різниця визнається у прибутках або збитках на відповідній основі протягом життя інструменту, але не пізніше, ніж коли оцінка повністю 

підтверджена доступними ринковими даними або закриттям операції. 

Якщо для активу або зобов’язання, оцінених за справедливою вартістю, є ціна покупки (котирування на покупку) та ціна продажу (котирування на продаж), Банк оцінює 

активи та довгу позицію по ціні покупки, а зобов’язання та коротку позицію по ціні продажу. 

Банк визнає переведення між рівнями ієрархії справедливої вартості на кінець звітного періоду, протягом якого зміна мала місце. 

Банк використовує наступну ієрархічну структуру методів оцінки для визначення справедливої вартості, що відображає суттєвість вхідних даних використаних для 

оцінки: 



- Рівень 1: вхідні дані, а саме котирування на активному ринку (нескориговані); 

- Рівень 2: вхідні дані інші, ніж котирування, включені в Рівень 1, які доступні прямо (як ціна) або опосередковано (похідні від цін). Дана категорія включає 

інструменти, які оцінюються використовуючи: котирування на активному ринку для подібних інструментів; котирування для ідентичних та подібних інструментів на 

ринках, які вважаються менш активними або інші методи оцінки, коли всі суттєві вхідні дані прямо чи опосередковано доступні на ринку; 

- Рівень 3: вхідні дані недоступні на ринку. До даної категорії відносяться всі інструменти, для яких метод оцінки включає вхідні дані, які не базуються на доступних 

даних та недоступні вхідні дані мають суттєвий вплив на оцінку інструменту. Дана категорія включає інструменти, що оцінюються на основі котирувань для подібних 

інструментів, коли вимагається використання суттєвих коригувань або припущень, щоб відобразити різницю між інструментами. 

Згортання 

Згортання фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо у консолідованому звіті про фінансовий стан здійснюється тільки за наявності 

юридично закріпленого права здійснювати згортання або наміру реалізувати актив одночасно з погашенням зобов’язання. 

 

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 у 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 за результатами огляду ринку отримані дані свідчать про помірковане зменшення очікуваних 

майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни в економічних умовах, що корелюють зі збитками по активах. 

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, окремо для кожного фінансового активу, який окремо є суттєвим, або сукупно для 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 у 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 у 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, визначаються виходячи з історичної 

інформації щодо збитків за активами, характеристики кредитного ризику яких аналогічні характеристикам активів Банку. Історична інформація щодо збитків попередніх 

періодів коригується 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 майбутніх 

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 у консолідованому звіті про прибутки та збитки. 

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 сторнуються у консолідованому звіті про прибутки та збитки. 

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. У 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 іншого сукупного доходу і визнаються у консолідованому звіті про прибутки та збитки. Збитки від зменшення 

корисності інвестицій у дольові інструменти не сторнуються у консолідованому звіті про прибутки та збитки. Збільшення їх справедливої вартості після зменшення 

корисності визнається у складі іншого 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 у 

консолідованому звіті про прибутки та збитки. Якщо у 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 визнання старого кредиту припиняється, а натомість визнається новий кредит; 

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

описаного нижче; 

- якщо реструктуризація обумовлена фінансовими труднощами позичальника та кредит визнано таким, що втратив корисність після реструктуризації, то Банк визнає 

різницю між теперішньою вартістю грошових потоків згідно 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 у результаті 

реструктуризації, то Банк використовує підхід, аналогічний до підходу щодо фінансових зобов’язань, описаного нижче. 

Після перегляду умов кредитування, 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 чи групи подібних фінансових активів (або частини фінансового активу чи частини групи подібних фінансових активів) 

відбувається: 

- 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 передав практично всі ризики та вигоди, пов’язані з активом, або не передав і не зберіг практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, але передав 

контроль над цим активом. 

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: за первісною балансовою вартістю активу або за максимальною сумою компенсації, яка 

може бути пред’явлена Банку до сплати. 

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 проданого опціону «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 у разі внесення суттєвих змін 



до умов існуючого зобов’язання, первісне зобов’язання знімається з обліку, а нове відображається в обліку з визнанням різниці у балансовій вартості зобов’язань у 

консолідованому звіті про прибутки та збитки. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна конвертувати у визначені суми готівки за першою вимогою і яким притаманний незначний ризик 

зміни вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, поточні рахунки в Національному банку України та інших кредитних установах та кошти 

овернайт в інших кредитних установах. 

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 у цінах купівлі НБУ відображаються як курсові різниці за операціями з дорогоцінними металами у складі інших доходів. 

Договори «репо» і зворотного «репо» та позика цінних паперів 

Договори продажу та зворотної купівлі цінних паперів (договори «репо») відображаються у консолідованій фінансовій звітності як забезпечені операції фінансування. 

Цінні папери, реалізовані за договорами «репо», продовжують відображатись у консолідованому звіті про фінансовий стан і рекласифікуються у категорію цінних 

паперів, переданих у заставу за договорами «репо», у разі наявності у контрагента права на продаж або повторну заставу цих цінних паперів. Відповідні зобов’язання 

включаються до складу заборгованості перед кредитними установами або клієнтами. 

Придбання цінних паперів за договорами зворотного продажу (зворотного «репо») відображається у складі заборгованості кредитних установ чи кредитів клієнтам, 

залежно від умов договору. Різниця між ціною продажу і ціною зворотної купівлі визнається як проценти і нараховується протягом строку дії договорів «репо» за 

методом ефективної прибутковості. 

Цінні папери, передані на умовах позики контрагентам, продовжують відображатися у консолідованому звіті про фінансовий стан. Цінні папери, залучені на умовах 

позики, не визнаються у консолідованому звіті про фінансовий стан, якщо тільки вони не продаються третім особам, коли придбання і продаж відображаються у 

консолідованому звіті про прибутки та збитки як результат від операцій з торговими цінними паперами. Зобов’язання щодо їх повернення відображається в обліку за 

справедливою вартістю у складі зобов’язань за торговими операціями. 

Похідні фінансові інструменти 

В ході звичайної діяльності Банк використовує похідні фінансові інструменти, включаючи форварди, свопи та опціони на валютних ринках. Похідні інструменти первісно 

визнаються за справедливою вартістю на дату укладання відповідного контракту, після чого вони переоцінюються за справедливою вартістю. Всі похідні інструменти 

відображаються як активи, якщо їх справедлива вартість має додатне значення, та як зобов’язання, якщо їх справедлива вартість має від’ємне значення. Зміни 

справедливої вартості похідних інструментів визнаються негайно у прибутку або збитку та включаються до складу доходів за вирахуванням збитку від операцій з 

іноземними валютами. 

 

Похідні фінансові інструменти, вбудовані в інші фінансові інструменти, обліковуються окремо та відображаються 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 у консолідованому звіті про прибутки та 

збитки. 



Свопи – договори між двома сторонами щодо обміну процентних виплат, курсів іноземних валют, фондових індексів та, у випадку кредитних дефолтних свопів, щодо 

здійснення виплат у разі невиконання кредитних зобов’язань на основі зазначених умовних сум. 

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 відповідно 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 Національним банком України, кредитними установами, 

заборгованість перед клієнтами, випущені боргові цінні папери власного боргу 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. 

У разі придбання Банком своєї власної заборгованості, така заборгованість виключається з консолідованого 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 у складі активів та зобов’язань у консолідованому звіті про фінансовий стан на дату початку строку оренди у 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 відносяться на звітні періоди протягом строку оренди 

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 у складі орендованих активів. 

ii. Фінансова оренда – Банк як орендодавець 

Банк визнає заборгованість з орендних платежів у складі кредитного портфелю 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 дохідності на балансову суму чистих інвестицій. Початкові прямі 

витрати включаються до первісної оцінки 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. 

iv. Операційна оренда – Банк як орендодавець 



Банк відображає у 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. 

Об’єднання бізнесу 

Об’єднання бізнесу обліковуються з використанням методу придбання на дату придбання, що є датою, на яку контроль передається Банку. 

Банк визначає гудвіл на дату придбання як різницю між справедливою вартістю винагороди при придбанні (включаючи справедливу вартість будь-якої попередньо 

утримуваної частки в капіталі об’єкту придбання, якщо об’єднання бізнесу здійснюється поетапно), та визнаною сумою будь-якої неконтролюючої частки у об’єкті 

придбання, за мінусом визначеної чистої суми (зазвичай, справедливої вартості) ідентифікованих придбаних активів та зобов’язань. Якщо різниця є від’ємною, у складі 

прибутку або збитку одразу визнається дохід від вигідного придбання. 

До складу сплаченої винагороди не включаються суми, що відносяться до врегулювання вже існуючих відносин. Такі суми визнаються у прибутках або збитках. 

Будь-яка умовна компенсація оцінюється за справедливою вартістю на дату придбання. Якщо умовна компенсація класифікується як капітал, тоді вона не 

переоцінюється, а оплата обліковується у складі капіталу. Іншими словами, подальші зміни у справедливій вартості умовної компенсації визнаються у прибутках або 

збитках. 

Банк обирає по кожній з операцій: чи визнавати йому неконтролюючу частку за справедливою вартістю, чи на пропорційній основі щодо визнаної суми ідентифікованих 

чистих активів об’єкту придбання на дату придбання. 

Витрати на здійснення операції, інші, ніж ті, які пов’язані з випуском боргу чи вкладеннями в капітал, які Банк несе при здійсненні об’єднання бізнесу, визнаються у 

прибутках або збитках одразу в момент виникнення. 

Дочірні підприємства 

Дочірні підприємства – це підприємства, які контролюються Банком. Банк контролює підприємство, коли піддається ризикам, пов’язаним з перемінними доходами від 

участі у діяльності підприємства, або має право на отримання таких доходів та має можливість впливати на ці доходи через свій вплив на підприємство. Зокрема, Банк 

консолідує підприємства, над якими у нього є контроль де-факто. Фінансова звітність дочірніх підприємств включена у консолідовану фінансову звітність з дати набуття 

контролю до дати втрати контролю. 

Придбання та продаж неконтролюючої частки 

Банк обліковує придбання та продаж неконтролюючої частки як операції з капіталом. Будь-яка різниця між сумою, на яку неконтролююча частка коригується, та 

справедливою вартістю заплаченої або отриманої винагороди визнається напряму в капіталі та належить власникам материнського банку. 

Асоційовані підприємства 

Асоційовані підприємства – це підприємства, в яких Банк має суттєвий вплив, але не контроль, над фінансовою та операційною діяльністю. Консолідована фінансова 

звітність включає частку Банку в загальній сумі визнаних прибутків та збитків асоційованих підприємств на основі методу участі у капіталі, починаючи з дати набуття 

права суттєвого впливу до дати його втрати. Коли частка Банку у збитках перевищує частку Банку (включаючи довгострокові кредити) в асоційованому підприємстві, 

така частка знижується до нуля, а визнання подальших збитків припиняється за винятком випадків, коли Банк приймає на себе зобов’язання стосовно асоційованого 

підприємства. 

Елімінація операцій при консолідації 



Внутрігрупові залишки та операції, а також будь-які нереалізовані прибутки від внутрігрупових операцій, елімінуються при підготовці консолідованої фінансової 

звітності. Нереалізовані прибутки від операцій з асоційованими підприємствами елімінуються в межах частки Банку у підприємстві. Нереалізовані прибутки від операцій 

з асоційованими підприємствами елімінуються з інвестиціями в асоційовані підприємства. Нереалізовані збитки елімінуються так само як і нереалізовані прибутки, але 

лише в тій мірі, поки вони не є ознакою зменшення корисності. 

Гудвіл 

Гудвіл від придбання дочірніх підприємств включається до складу нематеріальних активів. Що стосується асоційованих підприємств, то балансова вартість гудвілу 

включається до балансової вартості інвестицій в асоційовані підприємства. 

Гудвіл відноситься до одиниць, що генерують грошові потоки, для цілей оцінки на зменшення корисності, та відображається за собівартістю за мінусом збитків від 

зменшення корисності. 

Прибутки та збитки від реалізації підприємств включають балансову вартість гудвілу, що відноситься до реалізованого підприємства. 

 

Частка неконтролюючих акціонерів 

Частка неконтролюючих акціонерів – це капітал дочірніх підприємств, що не належить, прямо чи опосередковано, Банку. 

Частка неконтролюючих акціонерів показана у консолідованому звіті про фінансовий стан у складі капіталу, окремо від капіталу, що належить акціонерам Банку. Частка 

неконтролюючих акціонерів у прибутку або збитку та сукупному доході розкрита окремо у консолідованому звіті про прибутки та збитки та консолідованому звіті про 

сукупний дохід. 

Консолідована фінансова звітність включає такі дочірні підприємства: 

Дочірнє підприємство 

Частка участі/ права голосу, 

% 

Країна Дата приєднання Галузь 2017 р. 2016 р. 

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» 87,08 87,08 Україна 29 червня 2006 р. Фінансовий лізинг 

ТОВ «РЕК ГАММА» 100,00 100,00 Україна 26 березня 2013 р. Операції з нерухомим майном 

Інвестиційна нерухомість 

Інвестиційна нерухомість утримується Банком з метою отримання доходу від здачі в оренду або для підвищення вартості вкладеного капіталу і не експлуатується Банком. 

Інвестиційна нерухомість первісно обліковується за собівартістю з врахуванням витрат на здійснення операцій. Інвестиційна нерухомість надалі обліковується за 

справедливою вартістю, яка відображає поточну ринкову вартість і є сумою, на яку можна обміняти цю нерухомість при укладенні договору на ринкових умовах між 

добре обізнаними незалежними сторонами. Оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється на кожну звітну дату та різниця між балансовою та справедливою вартістю 

визнається у консолідованому звіті про прибутки та збитки як «Переоцінка інвестиційної нерухомості». Дохід від оренди відображається у консолідованому звіті про 

прибутки та збитки у складі інших доходів. 

Наступні витрати капіталізуються тільки тоді, коли існує ймовірність того, що Банк отримає пов’язані з ними економічні вигоди, і що їх вартість може бути достовірно 

оцінена. Всі інші витрати (на ремонт та обслуговування) визнаються як витрати періоду. 



Основні засоби 

Обладнання відображається за фактичною вартістю або індексованою вартістю (стосовно активів, придбаних до 31 грудня 2000 року) 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, накопичена амортизація згортається відносно сукупної вартості активів, в свою чергу чиста залишкова вартість збільшується або зменшується до 

переоціненої вартості. Приріст вартості від переоцінки відображається у консолідованому звіті про фінансовий стан у 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. У 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 у 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. 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 8-50 

Меблі, інвентар та інші активи 2-8 

Комп’ютери та обладнання 5-10 

Транспортні засоби 6 

Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів переглядаються наприкінці кожного звітного року та коригуються при 

необхідності. 

Витрати на ремонтно-відновлювальні роботи відображаються у складі інших операційних витрат у періоді, у 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 4-6 років (якщо інше не 

передбачено документами по експлуатації, договорами та ін.), 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. 

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 група 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 (група 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 (або групи вибуття) як призначених для продажу. 

Банк оцінює активи (групу вибуття), класифіковані як призначені для продажу, за меншою з двох оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю за 

вирахуванням витрат на продаж. У 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. 

Запаси 

Для визначення вартості однорідних запасів, що були використані або реалізовані протягом звітного періоду та оцінки їх кінцевих залишків, Банк використовує формулу 

«вартості перших за часом надходження запасів (ФІФО)», крім запасів паливно-мастильних матеріалів. Вартість паливно-мастильних матеріалів обраховується за 

формулою середньозваженої вартості. В подальшому запаси оцінюються за найменшою з двох вартостей: собівартістю або чистою вартістю реалізації. 

Активи, отримані шляхом обміну на кредити (майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя) 

Вартість майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, оцінюється за справедливою вартістю застави на дату стягнення. В подальшому ці активи 

оцінюються за собівартістю за вирахуванням зменшення корисності, окрім тих випадків коли вони класифікуються та обліковуються як інвестиційна нерухомість або 

основні засоби. 

Інші нефінансові активи 

Інші нефінансові активи, окрім запасів, оцінюються на кожну звітну дату на предмет наявності ознак зменшення корисності. Сумою очікуваного відшкодування для 

інших нефінансових активів є більша з двох оцінок: їх справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість у використанні. Збиток від зменшення 

корисності визнається тоді, коли балансова вартість активу перевищує суму очікуваного відшкодування. Усі збитки від зменшення корисності щодо інших нефінансових 

активів визнаються у прибутку або збитку і відвертаються, тільки якщо відбулася зміна в оцінках, використаних для визначення суми очікуваного відшкодування. Збиток 

від зменшення корисності відвертається тільки в тій мірі, щоб балансова вартість активу не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби збиток від 

зменшення корисності не був визнаний. 

Оподаткування 

Сума податку на прибуток складається з поточного і відстроченого податків. Податок на прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком випадків, коли він 

відноситься до статей іншого сукупного доходу або до операцій з акціонерами, визнаних безпосередньо у власному капіталі; в таких випадках він визнається в іншому 

сукупному доході або безпосередньо у власному капіталі. 

Поточний податок 



Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний та попередні роки оцінюються в сумі, очікуваній до відшкодування від або належній до сплати податковим 

органам. Для розрахунку суми були використані ставки податку, що набрали чинності станом на звітну дату у відповідності до податкового законодавства України. 

Поточний податок до сплати включає також будь-яке податкове зобов’язання, що виникає в результаті оголошення дивідендів. 

Відстрочений податок 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються по всіх тимчасових різницях за методом балансових зобов’язань. Відстрочений податок на прибуток 

відображається по всіх тимчасових різницях, 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 у 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. 

Відстрочений податковий актив відображається в обліку лише тоді, коли існує ймовірність отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого 

можна здійснити залік цих тимчасових різниць, що зменшують податкову базу. Відстрочений податковий актив 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 включаються до складу адміністративних та операційних 

витрат. 

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 схем пенсійного забезпечення, крім участі у 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. 

Статутний капітал 

Статутний капітал 

Прості акції та некумулятивні привілейовані акції, що не підлягають погашенню та дивіденди за якими сплачуються за відповідним рішенням, 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 у результаті даної емісії. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю 

випущених акцій відображається як додатково сплачений капітал. 

 

Власні викуплені акції 

У 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 чи продажу. При подальшому повторному випуску або продажу 

таких акцій отримана сума включається до складу капіталу. 



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», у 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 прямолінійній основі протягом строку дії договору гарантії. 

Дивіденди 

Здатність Банку оголошувати та виплачувати дивіденди підпадає під дію правил і норм українського законодавства. 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, 

управління активами. 

Операційні сегменти є компонентами діяльності Банку, які забезпечують отримання доходу та/або генерують витрати, переглядаються керівництвом Банку, та щодо яких 

наявна вичерпна фінансова інформація для прийняття рішень. 

Умовні активи та зобов’язання 

Умовні активи не визнаються у консолідованому звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких активів здійснюється, коли надходження пов’язаних з ними 

економічних вигод є ймовірним. 

Умовні зобов’язання не відображаються у консолідованому звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких зобов’язань здійснюється, за винятком випадків, 

коли відтік ресурсів для виконання таких зобов’язань є малоймовірним. 

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 інвестиційних цінних паперів, що класифікуються як 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 інструменту 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 у 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. 

Процентні доходи та витрати від операцій з фінансовими інструментами, що класифікуються як торгові та за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку, відображаються у консолідованому звіті про прибутки та збитки окремо від чистих прибутків або збитків від цих категорій інструментів. 

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 операцій 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 

дохідності, визнається після дотримання відповідних критеріїв. 

Дивідендний дохід 

Дохід визнається, коли встановлюється право Банку на отримання платежу. Дивідендний дохід від операцій з дольовими інструментами, що класифікуються як торгові та 

за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, відображається у консолідованому звіті про прибутки та збитки окремо від чистих 

прибутків або збитків від цих категорій інструментів. 

Прибуток на акцію 

Розрахунок базового прибутку на акцію здійснено на основі чистого прибутку, що належить акціонерам Банку, та середньозваженої кількості простих акцій в обігу 

протягом періоду, за вирахуванням власних акцій, викуплених у акціонерів та не проданих. Протягом звітного періоду жодних фінансових інструментів, які мають 

коригуючий вплив на акції, в обігу не було. Таким чином, прибуток на акцію дорівнює скоригованому чистому прибутку на акцію. 

Операції в іноземній валюті 

Консолідована фінансова звітність Банку 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 у 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. 

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 2017 та 2016 років становили 28,0672 та 27,1909 гривень за 1 долар США і 



33,4954 та 28,4226 гривень за 1 євро, відповідно. Станом на 24 квітня 2018 року офіційні обмінні курси НБУ становили 26,1256 гривень за 1 долар США та 31,9725 

гривень за 1 євро. 

Нові та переглянуті стандарти та їх тлумачення  

Банк застосував такі нові зміни до стандартів, включаючи спричинені ними зміни до інших стандартів, з датою початкового застосування 1 січня 2017 року при складанні 

цієї консолідованої фінансової звітності:  

- Визнання відстрочених податкових активів для нереалізованих збитків (зміни до МСБО 12); 

- Ініціатива щодо розкриття інформації (зміни до МСБО 7); 

- Річні поліпшення МСФЗ: цикли 2014-2016 (МСФЗ 12). 

Дані зміни не мають суттєвого впливу на цю консолідовану фінансову звітність. 

 

Нові або переглянуті стандарти та їх тлумачення, які ще не вступили в силу за рік, що закінчився 

31 грудня 2017 року 

Наступні нові стандарти, зміни до стандартів та тлумачення ще не набрали чинності станом на 31 грудня 2017 року і не застосовувалися при складанні цієї 

консолідованої фінансової звітності. Банк планує застосувати дані нововведення в тому звітному періоді, коли вони вступають в силу. 

- МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» був випущений у кілька етапів і замінив МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»; 

- МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами»; 

- МСФЗ 16 «Оренда»; 

- КТМФЗ 22 «Питання курсової різниці в операціях з попередніми оплатами»; 

- Класифікація та оцінка операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій (зміни до МСФЗ 2); 

- Переведення до/з інвестиційної нерухомості (зміни до МСБО 40); 

- Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2014-16 (зміни до МСФЗ 1, МСБО 28); 

- КТМФЗ 23 «Невизначеність при розрахунку податку на прибуток»; 

- Продаж або внесення активів між інвестором та його асоційованим або спільним підприємством (зміни до МСФЗ 10 та МСБО 28); 

- Попередня оплата з негативною компенсацією (зміни до МСФЗ 9); 

- Уточнення до МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами»; 

- Довгострокові інвестиції в асоційовані або спільні підприємства (зміни до МСБО 28); 



- Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2015-17 (зміни до МСФЗ 3, МСФЗ 11, МСБО 12, МСБО 23); 

- МСФЗ 17 «Договори страхування». 

Банк буде застосовувати початкову редакцію МСФЗ 9, яку було випущено у липні 2014 року, починаючи з 1 січня 2018 року, та застосує всі зміни до МСФЗ 9 починаючи 

з цієї ж самої дати. На підставі оцінки, проведеної станом на дату затвердження звіту до випуску, очікується, що загальна сума коригування вхідного залишку власного 

капіталу Банку на 1 січня 2018 року при впровадженні МСФЗ 9 не перевищуватиме 0,5% капіталу до врахування ефекту відстрочених податків. Вимоги щодо 

класифікації та оцінки, окрім знецінення, не впливають на капітал Банку.  

Фактичний вплив від впровадження 1 січня 2018 року МСФЗ 9 може змінитися, оскільки:  

- проведена оцінка є попередньою, оскільки не всі етапи з переходу на новий стандарт були остаточно завершені, і тому можуть бути відкориговані;  

- новий стандарт вимагатиме від Банку перегляду облікових процесів та внутрішніх контролів, і ці зміни ще не завершені;  

- Банк ще не завершив тестування та оцінку контролів своїх нових ІТ-систем; отже, наведена вище оцінка може змінитися після того, як буде завершено впровадження; 

- системи та пов'язані з ними контролі, що застосовуються для дотримання нових вимог, ще не були випробувані протягом повного звітного періоду; 

- нові облікові політики, припущення, судження та використані методи оцінки можуть змінюватися, доки Банк не завершить підготовку своєї першої фінансової 

звітності, що включає дату впровадження. 

Класифікація та оцінка: загальна характеристика 

МСФЗ 9 містить новий підхід до класифікації та оцінки фінансових активів, що відображає бізнес-модель управління фінансовими активами та характеристики їх 

грошових потоків. 

МСФЗ 9 включає три основні категорії фінансових активів: що оцінюються за амортизованою собівартістю, справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому 

сукупному доході (FVOCI) та справедливою вартістю з визнанням переоцінки у прибутках або збитках (FVTPL). Це усуває такі існуючі категорії МСБО 39: утримувані 

до погашення, кредити та дебіторська заборгованість та наявні для продажу. 

Фінансовий актив підлягає оцінці за амортизованою собівартістю, якщо одночасно виконуються наступні умови: 

- актив утримують в рамках бізнес-моделі, мета якої – утримання активів задля збирання контрактних грошових потоків; 

- контрактні умови фінансового активу обумовлюють надходження у певні дати грошових потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків за 

непогашеною частиною основної суми. 

Фінансовий актив класифікується для подальшої оцінки як FVOCI, якщо він утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є як збір контрактних грошових потоків, так 

і продаж фінансових активів; а договірні умови фінансового активу передбачають надходження у певні дати грошових коштів, які є виключно сплатою основної суми та 

відсотків за непогашеною частиною основної суми. 

При первісному визнанні дольового інструменту, який не утримується для торгівлі, Банк може прийняти нескасовне рішення щодо відображення подальших змін 

справедливої вартості інструменту в іншому сукупному доході. Цей вибір здійснюється за кожною інвестицією окремо, та в основному стосується стратегічних 

інвестицій, які не є інвестиціями в дочірні підприємства. 

Усі інші фінансові активи, тобто фінансові активи, які не відповідають критеріям класифікації за амортизованою собівартістю, або FVOCI, класифікуються для подальшої 



оцінки за справедливою вартістю з визнанням її змін у прибутках або збитках. Крім того, Банк має право при первісному визнанні нескасовно призначити для 

фінансового активу категорію FVTPL, якщо такий вибір усуває або значно зменшує непослідовність в оцінках або відображенні (яку інколи називають «неузгодженістю 

обліку»), що виникла б в іншому випадку внаслідок оцінки активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними різними методами (в інший спосіб). 

МСФЗ 9 в основному зберігає існуючі вимоги МСБО 39 для класифікації фінансових зобов'язань, однак існують відмінності у вимогах щодо презентації власного 

кредитного ризику. 

Оцінка бізнес-моделі 

Банк проведе оцінку мети бізнес-моделі, в рамках якої утримується фінансовий актив на портфельній основі, оскільки такий спосіб найкраще відображає порядок 

управління бізнесом та надання інформації керівництву.  

При визначенні належної бізнес-моделі, враховуватимуться наступні висновки: 

- як оцінюється ефективність бізнес-моделі (і фінансових активів, що відносяться до цієї бізнес-моделі) та яким чином звітується ключовому управлінському 

персоналу; 

- яким чином оцінюються ризики, що впливають на ефективність бізнес-моделі (а також на фінансові активи, що відносяться до цієї бізнес-моделі) та способи 

управління цими ризиками; 

- як винагороджуються менеджери - наприклад, чи компенсація залежить від справедливої вартості активів, якими управляють, чи від надходження контрактних 

грошових потоків; 

- частота, вартість і час продажу за минулі періоди, причини такого продажу та очікування щодо продажу в майбутньому;  

- чи є діяльність з продажу або збір контрактних грошових потоків для бізнес-моделі невід'ємною складовою, чи лише виключенням (бізнес-модель «утримувати з 

метою накопичення» проти «утримувати та продавати»). 

Фінансові активи, які утримуються для торгівлі, та такі, управління та оцінка результатів за якими здійснюється на основі справедливої вартості, будуть оцінюватись за 

FVTPL.  

Аналіз характеристик контрактних грошових потоків 

Якщо Банк визначає, що бізнес-модель певного портфеля полягає в утриманні фінансових активів задля збирання контрактних грошових потоків (або як задля збирання 

контрактних грошових потоків, так і для продажу фінансових активів), проводиться оцінка, чи контрактні умови фінансового активу передбачають надходження у певні 

дати грошових потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків за непогашеною частиною основної суми. З цією метою проценти визначаються як 

компенсація часової вартості грошей та кредитного ризику, пов'язаного з непогашеною протягом певного періоду часу частиною основної суми, та інших базових для 

кредитування ризиків та витрат, а також маржі прибутку. Ця оцінка здійснюватиметься за кожним інструментом окремо та за станом на дату первісного визнання 

фінансового активу. 

Оцінюючи, чи контрактні грошові потоки є виключно виплатами основної суми та процентів, Банк розглядатиме договірні умови інструмента. Це включатиме оцінку 

того, чи фінансовий актив передбачає договірні умови, згідно яких строки чи суми контрактних грошових потоків можуть змінюватись таким чином, що не відповідатиме 

зазначеним умовам. Банк розгляне:  

- умови дострокової оплати, продовження контракту; 



- леверидж-опції; 

- вимога обмежується визначеними активами або грошовими потоками; 

- контрактно зв'язані інструменти. 

У 2018 році Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності опублікувала поправку до МСФЗ 9 щодо особливостей дострокової оплати з негативною компенсацією. 

Негативна компенсація виникає, коли договірні умови дозволяють позичальнику достроково погасити інструмент, але сума дострокової оплати може бути меншою, ніж 

неоплачена частина основної суми та відсотків. Для призначення оцінки за амортизованою собівартістю, негативна компенсація повинна бути «обґрунтованою 

компенсацією за дострокове припинення дії контракту». Банк не очікує суттєвого обсягу угод з негативною достроковою оплатою та негативною компенсацією, які 

підлягатимуть обов’язковій оцінці FVTPL. 

Оцінка впливу 

МСФЗ 9 вплине на класифікацію та оцінку фінансових активів, що утримувались станом на 1 січня 2018 року Банку, наступним чином: 

- Грошові кошти та їх еквіваленти, заборгованість кредитних установ, кредити клієнтам та інші фінансові активи, які класифікуються як кредити та дебіторська 

заборгованість, що оцінюються за амортизованою собівартістю згідно з МСБО 39 також в цілому будуть оцінюватись за амортизованою собівартістю згідно з  

МСФЗ 9; Банком було проведено тести на відповідність контрактних грошових потоків (SPPI-test) або еталонне тестування (Benchmark test); 

- Торгові цінні папери представлені борговими інструментами будуть оцінюватись за справедливою вартістю з визнанням переоцінки у прибутках або збитках;  

- Інвестиційні цінні папери, класифіковані як наявні для продажу згідно з МСБО 39 та представлені дольовими інструментами будуть оцінюватись за FVTPL згідно з 

МСФЗ 9; Банк не буде використовувати нескасовну опцію вибору подальшої презентації змін справедливої вартості в іншому сукупному доході; 

- Інвестиційні цінні папери, класифіковані за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку згідно з МСБО 39 та представлені борговими 

інструментами будуть оцінюватись за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході (FVOCI); банк вважає, що ці фінансові інструменти 

утримуються в рамках бізнес-моделі, мета якої як отримання контрактних грошових потоків, так і продаж фінансових активів. 

Знецінення: загальна характеристика 

Розрахунок очікуваних кредитних збитків вимагає використання облікових оцінок. Керівництво також має вдаватись до суджень при застосуванні облікової політики 

Банку.  

Банк оцінює на прогнозній основі очікувані кредитні збитки, пов'язані з активними борговими інструментами, що відображаються за амортизованою собівартістю та 

FVOCI а також заборгованістю, що виникає за наданими зобов'язаннями з кредитування, орендною дебіторською заборгованістю та фінансовими гарантіями. Банк 

формує резерв за такими збитками на кожну звітну дату. 

Цей розділ надає огляд аспектів МСФЗ 9, які передбачають більш високий ступінь судження або складності та основних джерел невизначеності оцінок, що несуть 

значний ризик спричинення необхідності здійснення суттєвих коригувань вартості протягом наступного фінансового року. 

Оцінка очікуваних кредитних збитків 

Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає об'єктивну та ймовірнісно-зважену суму, яка визначається шляхом оцінки ряду ймовірних результатів, часової вартості 

грошей та обґрунтованої і прийнятної інформації, яка доступна без надмірних витрат або зусиль на звітну дату про минулі події, поточні умови та прогнози майбутніх 

економічних умов.  



Оцінка резервів під очікувані кредитні збитки для фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю та за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в 

іншому сукупному доході, є областю, яка вимагає використання складних моделей та суттєвих припущень щодо майбутніх економічних умов та стану обслуговування 

боргу. Суттєвими судженнями, що необхідні при застосуванні вимог бухгалтерського обліку для оцінки очікуваних кредитних збитків, є:  

- визначення критеріїв суттєвого збільшення кредитного ризику; 

- вибір відповідних моделей та припущень для оцінки очікуваних кредитних збитків; 

- визначення кількості та відносної ваги прогнозних сценаріїв для кожного виду продукту / ринку та відповідних очікуваних кредитних збитків; 

- визначення груп подібних фінансових активів для оцінки очікуваних кредитних збитків. 

 

Для Банку кредитний ризик обумовлюється ризиком понесення фінансових втрат, якщо будь-який з наших контрагентів, клієнтів або ринкових партнерів не виконує свої 

договірні зобов'язання перед нами. Кредитний ризик виникає в основному за міжбанківськими, комерційними та споживчими кредитами, а також за наданими 

зобов’язаннями з кредитування, пов'язаними з такою кредитною діяльністю, але може також виникати внаслідок надання забезпечення у формі фінансових гарантій, 

акредитивів та акцептів. 

Оцінка кредитної заборгованості для цілей управління ризиками є складною і вимагає використання моделей, оскільки заборгованість змінюється при зміні ринкових 

умов, очікуваних грошових потоків та з плином часу. Оцінка кредитного ризику щодо портфеля активів передбачає подальші оцінки, як щодо ймовірності виникнення 

дефолту, відповідних коефіцієнтів збитків та кореляцій виникнення дефолту між контрагентами. Банк розраховує кредитний ризик, використовуючи ймовірність дефолту 

(PD), заборгованість під ризиком дефолту (EAD) та розмір збитку у випадку настання дефолту (LGD). Це переважний підхід, який використовується для оцінки 

очікуваних кредитних збитків згідно з МСФЗ 9. 

МСФЗ 9 передбачає триступеневу модель зменшення корисності, яка базується на змінах в кредитній якості інструменту з моменту первісного визнання. Згідно даної 

моделі, фінансовий інструмент, який не є кредитно-знеціненим при первісному визнанні, класифікується на Стадії 1, а його кредитний ризик підлягає подальшому 

постійному моніторингу. Якщо відбулось суттєве збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання, фінансовий інструмент переводиться до Стадії 2, але він 

ще не вважається кредитно-знеціненим. Якщо фінансовий інструмент є кредитно-знеціненим, він переміщується до Стадії 3. 

Для фінансових інструментів, що знаходяться на Стадії 1, очікувані кредитні збитки оцінюються в сумі частини очікуваних протягом усього строку дії фінансового 

інструменту збитків, що можуть виникнути в результаті настання подій дефолту протягом наступних 12 місяців. Очікувані кредитні збитки для інструментів на Стадіях 2 

або 3, оцінюються виходячи з кредитних збитків, очікуваних від подій дефолту протягом усього строку дії інструмента. Згідно з МСФЗ 9 при розрахунку очікуваних 

кредитних збитків необхідно враховувати прогнозну інформацію. Придбані або створені кредитно-знецінені фінансові активи - це фінансові активи, що є кредитно-

знеціненими на дату первісного визнання. Очікувані кредитні збитки для таких інструментів завжди вимірюються виходячи з усього строку дії.  

Фінансові активи, що є кредитно-знеціненими, визначаються МСФЗ 9 подібно до фінансових активів, які знецінені згідно з МСБО 39 (Примітка 11). 

Суттєве збільшення кредитного ризику 

Банк констатує суттєве збільшення кредитного ризику за фінансовим інструментом, якщо виконується один або декілька з наведених нижче кількісних, якісних та 

допоміжного критеріїв. 

Кількісні критерії 

Банк використовує кількісні критерії як основний показник суттєвого збільшення кредитного ризику для всіх матеріальних портфелів. Для кількісного оцінки Банк 

порівнює криву ймовірності настання дефолту протягом усього строку дії інструмента за станом на дату оцінки з прогнозною кривою ймовірності настання дефолту 



протягом усього строку дії інструмента за станом на дату первісного визнання. Для оцінки ймовірності настання дефолту протягом усього строку дії інструмента за 

станом на дату первісного визнання, здійснюється припущення про структуру кривої. У випадку фінансових інструментів з високими кредитними рейтингами 

передбачається, що крива ймовірності настання дефолту з часом погіршуватиметься. З іншого боку, для фінансових інструментів з низькими кредитними рейтингами 

передбачається, що крива ймовірності настання дефолту з часом покращуватиметься. 

Ступінь поліпшення або погіршення буде залежати від рівня початкового рейтингу. Для того, щоб зробити обидві криві порівнюваними, масштаб кривих ймовірності 

настання дефолту зменшується до рівня щорічних ймовірностей. Загалом вважається, що відбулося значне збільшення кредитного ризику у разі відносного збільшення 

ймовірності настання дефолту до 250%, хоча ця сума може бути меншою з огляду на кілька обмежувальних факторів, таких як близькість до кінцевого терміну 

погашення та власне портфель продуктів. Жодна загальноприйнята ринкова практика щодо значення показника, при якому фінансовий інструмент повинен бути 

переведений до Стадії 2, Банку невідома. З огляду на це, очікується, що рівень, при якому збільшення ймовірності настання дефолту на звітну дату, буде вважатись 

суттєвим, буде визначено з часом в результаті ітеративного процесу взаємодії між учасниками ринку та регуляторами. 

Якісні критерії 

Банк використовує якісні критерії як вторинний показник суттєвого збільшення кредитного ризику для всіх матеріальних портфелів. Переведення до Стадії 2 

відбувається, коли виконуються наступні критерії. Для державних, банківських, корпоративних та портфелів проектного фінансування, якщо щодо позичальника 

виконується один або кілька з наступних критеріїв: 

- наявні індикатори зовнішнього ринку; 

- відбулися зміни умов договору; 

- було змінено управлінський підхід; 

- застосовується експертне судження. 

Оцінка суттєвого збільшення кредитного ризику враховує прогнозні дані та проводиться щоквартально на рівні окремих угод для всіх портфелів нероздрібного бізнесу 

Банку. Оцінка суттєвого збільшення кредитного ризику враховує прогнозні дані та проводиться щомісячно на рівні окремих угод для всіх портфелів роздрібного бізнесу 

Банку.  

Допоміжний критерій (перестрахування)  

Додатковий критерій застосовується та, відповідно, за фінансовим інструментом визнається суттєве збільшення кредитного ризику, якщо позичальник прострочив оплату 

за контрактом більш ніж на 30 днів. В окремих випадках припущення про те, що фінансові активи, прострочені більш ніж на 30 днів, мають бути відображені на Стадії 2, 

спростовується.  

Виключення щодо низького кредитного ризику 

Банк не використовував виключення щодо інструментів з низьким рівнем кредитного ризику для кредитного бізнесу, однак він вибірково використовує виключення щодо 

інструментів з низьким кредитним ризиком для боргових цінних паперів.  

Визначення дефолту та кредитно-знецінених активів 

Визначення дефолту, що використовується Банком повністю узгоджується з визначенням кредитного-знецінення, а дефолт визнається за фінансовим інструментом, у разі 

дотримання одного або декількох з наступних критеріїв. 



Кількісні критерії 

Позичальник більше ніж на 90 днів прострочив оплату за контрактом. Припущення про те, що фінансові активи, які прострочені більше ніж на 90 днів, мають бути 

відображені в Стадії 3 не скасовується.  

Якісні критерії 

Позичальник не відповідає критерію платоспроможності, що вказує на те, що позичальник зазнає значних фінансових труднощів. Прикладами такої ситуації, є:  

- значні фінансові труднощі позичальника; 

- смерть позичальника; 

- неплатоспроможність позичальника; 

- позичальник порушує фінансові умови договору; 

- зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових труднощів; 

- надання кредитором уступки за договором, у зв’язку з фінансовими труднощами позичальника; 

- висока ймовірність банкрутства позичальника; 

- фінансовий актив придбаний або створений з великим дисконтом, що відображає понесені кредитні збитки. 

Вищезазначені критерії були застосовані до всіх фінансових інструментів Банку, та узгоджуються з визначенням дефолту, що використовується для цілей управління 

кредитним ризиком в Банку. Визначення дефолту було послідовно застосоване до моделювання ймовірності настання дефолту (PD), заборгованості під ризиком дефолту 

(EAD) та розміру збитку у випадку настання дефолту (LGD) при розрахунках очікуваних збитків Банку. 

Інструмент перестає вважатись дефолтним (тобто є відновленим), якщо він більше не відповідає жодному критерію визнання дефолту як мінімум протягом 3 місяців 

поспіль, або довше для реструктуризованих проблемних кредитів. Період в 3 місяці був визначений на підставі аналізу, який враховує ймовірність того, що фінансовий 

інструмент може повернутися до дефолтного статусу після відновлення та враховує різні визначення відновлення після дефолту. 

Характеристика вхідних даних, припущень та методів оцінки 

Очікуваний кредитний збиток оцінюється, базуючись на ймовірності настання дефолту протягом наступних 12 місяців, або протягом усього строку дії фінансового 

інструменту, залежно від того, чи відбулося суттєве збільшення кредитного ризику після первісного визнання, та чи актив розглядається як кредитно-знецінений. 

Прогнозна економічна інформація приймається до уваги при визначені ймовірності дефолту протягом 12 місяців та за весь строк дії фінансового інструменту (PD), 

заборгованості під ризиком дефолту (EAD) та розміру збитку у випадку настання дефолту (LGD). Ці прогнози змінюються залежно від типу продукту. Очікувані кредитні 

збитки – продисконтований добуток показників ймовірності дефолту (PD), розміру збитку у випадку настання дефолту (LGD), заборгованості під ризиком дефолту (EAD) 

та дисконт-фактора (D).  

Ймовірність дефолту 

Ймовірність дефолту відображає вірогідність того, що позичальник не виконає свої фінансові зобов'язання протягом наступних 12 місяців або протягом всього періоду, 

що залишився, за зобов'язанням. Загалом ймовірність настання дефолту протягом усього строку дії інструменту розраховується з використанням, в якості початкової 



точки, ймовірності настання дефолту протягом наступних 12 місяців, без дотримання визначеної міри обережності. Після цього використовуються різні статистичні 

методи для оцінки того, як буде змінюватись ймовірність настання дефолту протягом строку дії кредиту або портфеля кредитів, починаючи від дати первісного визнання. 

Ймовірність настання дефолту базується на історичних даних та параметричних функціях. 

Для оцінки ймовірності настання дефолту непогашеної кредитної заборгованості використовувались різні моделі, які можна згрупувати у наступні категорії: 

- за державними установами, державними та місцевими органами самоврядування, страховими компаніями та інститутами спільного інвестування визначення 

ймовірності настання дефолту здійснюється за допомогою матричного підходу; прогнозна інформація враховується при розрахунку ймовірності настання дефолту за 

допомогою однофакторної моделі Васічека (Vasicek); 

- за корпоративними клієнтами, проектним фінансуваннямта фінансовими установами визначення ймовірності настання дефолту здійснюється, використовуючи 

параметричну модель виживання (розподіл Вейбулла); прогнозна інформація враховується при розрахунку ймовірності настання дефолту за допомогою 

однофакторної моделі Васічека (Vasicek); 

- за іпотекою клієнтів роздрібного бізнесу та іншими кредитами роздрібного бізнесу визначення ймовірності настання дефолту здійснюється з використанням 

параметричної моделі виживання в конкуруючих структурах ризику; прогнозна інформація враховується при розрахунку ймовірності настання дефолту за допомогою 

супутніх моделей. 

У деяких випадках, коли вхідні дані наявні не в повній мірі, для розрахунків використовується групування, усереднення та порівняльний аналіз даних. 

Розмір збитку у випадку настання дефолту 

Показник розміру збитку у випадку настання дефолту відображає очікування Банку про величину збитку за дефолтною заборгованістю. Розмір збитку у випадку настання 

дефолту залежить від типу контрагента та продукту. Розмір збитку у випадку настання дефолту виражається у вигляді відсотка втрат на одиницю заборгованості на 

момент дефолту. Розмір збитку у випадку настання дефолту розраховується для ймовірності настання дефолту протягом наступних 12 місяців, або протягом усього 

строку дії фінансового інструменту, де 12-місячний рівень збитку у випадку настання дефолту - це відсоток збитків, що очікуються, якщо дефолт відбудеться потягом 

наступних 12 місяців, а розмір збитку для ймовірності настання дефолту протягом усього строку дії фінансового інструменту - це відсоток збитків, що очікуються, якщо 

дефолт відбудеться протягом очікуваного залишкового строку дії кредиту. 

Для оцінки збитку у випадку настання дефолту за непогашеною кредитною заборгованістю використовувались різні моделі, які можна згрупувати у наступні категорії: 

- за державними установами розмір збитку у випадку настання дефолту розраховується, використовуючи ринкові джерела інформації; 

- за корпоративними клієнтами, проектним фінансуванням, фінансовими установами, державними та місцевими органами самоврядування, страховими компаніями 

розмір збитку у випадку настання дефолту розраховується шляхом дисконтування грошових потоків, отримуваних під час стягнення заборгованості з боржника; 

прогнозна інформація за розміром збитку у випадку дефолту обчислюється за допомогою моделі Васічека (Vasicek); 

- за іпотекою клієнтів роздрібного бізнесу та іншими кредитами роздрібного бізнесу для оцінювання втрат у випадку настання дефолту використовуються регуляторні 

оцінки втрат у випадку настання дефолту, за вирахуванням коригувань щодо можливого економічного спаду та інших видів маржі консерватизму. Прогнозна 

макроекономічна інформація враховується в оцінці втрат у випадку настання дефолту за допомогою відповідної додаткової моделі. 

За певних обставин, коли деякі вхідні дані наявні не в повній мірі, використовують альтернативні моделі відновлення, порівняльний аналіз даних та експертні оцінки. 

 



Заборгованість під ризиком дефолту 

Заборгованість під ризиком дефолту базується на сумах, які Банк очікує утримувати під час виникнення дефолту, протягом наступних 12 місяців або протягом всього 

періоду, що залишився. Заборгованість під ризиком настання дефолту протягом наступних 12 місяців або протягом всього періоду дії інструменту визначається на основі 

очікуваних платежів, які змінюються залежно від типу продукту. Для продуктів, що амортизуються та позик з одноразовим погашенням в кінці терміну, показник 

заборгованості під ризиком дефолту базується на договірних платежах позичальника за 12 місяців або протягом всього періоду, що залишився. Також в розрахунок 

враховуються дострокове погашення / рефінансування. 

Для поновлюваних («револьверних») продуктів заборгованість під ризиком дефолту прогнозується шляхом використання поточного балансу та коефіцієнту кредитної 

конверсії, що дозволяє прогнозувати використання кредитного ліміту на момент дефолту. Регуляторні обмеження виключаються при використанні коефіцієнту кредитної 

конверсії. В окремих випадках, коли деякі вхідні параметри наявні не в повній мірі, для розрахунку використовують порівняльний аналіз даних.  

Дисконтування 

Ставка дисконтування, яка використовується для розрахунку очікуваних кредитних збитків, крім лізингу та придбаних (створених) знецінених кредитів, є ефективною 

процентною ставкою або наближеною до неї. 

Розрахунок 

Очікуваний кредитний збиток це добуток ймовірності дефолту, розміру збитку у випадку дефолту та заборгованості під ризиком дефолту, помножений на ймовірність 

ненастання дефолту до запланованого строку. Це відображається функцією виживання S. Такий розрахунок показує майбутні значення очікуваних кредитних збитків, які 

потім дисконтуються на звітну дату та підсумовуються. Розрахункові значення очікуваних кредитних збитків потім зважуються за прогнозним сценарієм. 

Для оцінки резервів за непогашеною кредитною заборгованістю на Стадії 3 використовувались різні моделі, які можна згрупувати за наступними категоріями: 

- для державних, корпоративних клієнтів, проектного фінансування, фінансових установ, місцевих та регіональних урядів, страхових компаній та інститутів спільного 

інвестування резерви Стадії 3 розраховуються керівниками по роботі з заборгованістю, які дисконтують очікувані грошові потоки за відповідною ефективною 

процентною ставкою; 

- за роздрібними іпотечними кредитами резерви Стадії 3 розраховуються шляхом обчислення дисконтованої вартості реалізації застави; 

- за іншим роздрібним кредитуванням резерви Стадії 3 обчислюються шляхом розрахунку статистично отриманої найкращої оцінки очікуваних збитків, яка була 

скоригована на непрямі витрати. 

Не було зроблено ніяких спроб спростувати припущення про те, що фінансові активи з прострочкою понад 90 днів, мають бути відображені на Стадії 3. 

Прогнозна інформація 

Оцінка суттєвого збільшення кредитного ризику та розрахунок очікуваних кредитних втрат включають прогнозну інформацію. Банк здійснив аналіз та визначив основні 

економічні показники, що впливають на кредитний ризик та очікувані кредитні збитки для кожного портфеля. 

Ці економічні показники та їх вплив на показники ймовірності дефолту, розміру збитку у випадку дефолту та заборгованості під ризиком дефолту залежать від категорії. 

Також для цього процесу використовується експертна оцінка. Прогноз цих економічних даних («базовий економічний сценарій») здійснюється щоквартально та 

забезпечує кращу оцінку економіки на наступні три роки. Через три роки, щоб екстраполювати економічні показники на весь залишковий період дії кожного інструмента, 

був використаний підхід повернення до середнього, що визначає, чи ці дані до настання терміну погашення будуть відповідати тенденції довготривалої середньої ставки 

або довгострокового середнього темпу зростання. Вплив цих економічних даних на показники ймовірності дефолту, розміру збитку у випадку дефолту та заборгованості 



під ризиком дефолту було визначено шляхом проведення статистичної регресії, щоб зрозуміти історичний вплив на ставки дефолту та компоненти розміру збитку у 

випадку дефолту та заборгованості під ризиком дефолту. 

У доповнення до базового економічного сценарію також фіксується найкращий результат та найгірший результат, а також використовуються коефіцієнти зважування для 

забезпечення нелінійності. Банк дійшов висновку, що три сценарії, або менше належним чином охоплюють нелінійність. Коефіцієнти зважування визначаються 

поєднанням статистичного аналізу та експертного оцінювання, враховуючи діапазон можливих результатів, кожний обраний результат є репрезентативним. Очікувані 

зважені збитки, визначаються за кожним сценарієм за допомогою відповідної очікуваної моделі кредитних збитків та множаться на відповідний коефіцієнт зваження. 

Як і у випадку з будь-якими економічними прогнозами, екстраполяції та ймовірності виникнення супроводжуються високим ступенем властивої невизначеності, і тому 

фактичні результати можуть істотно відрізнятись від прогнозованих. Банк вважає ці прогнози найкращою оцінкою можливих результатів та охоплює будь-які потенційні 

нелінійні фактори та асиметричності в рамках різних портфелів Банку. 

Аналіз чутливості 

Найбільш важливі фактори, що впливають на резерви під очікувані кредитні збитки, є наступними: 

- Корпоративні портфелі: валовий внутрішній продукт, рівень безробіття, ставка за довгостроковими державними облігаціями, рівень інфляції; 

- Роздрібні портфелі: валовий внутрішній продукт, рівень безробіття, ціни на нерухомість. 

Трансформація 

Зміни в обліковій політиці, які виникають через прийняття МСФЗ 9, зазвичай застосовуються ретроспективно, крім випадків, які описані нижче:  

- Банк буде використовувати можливість не перераховувати порівняльну інформацію за попередні періоди щодо змін класифікації та оцінки (включаючи зменшення 

корисності). Різниці в балансовій вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань, що виникають у результаті застосування МСФЗ 9, будуть визнані у складі 

нерозподіленого прибутку на 1 січня 2018 року; 

- Наступні оцінки мають бути здійснені на підставі фактів та обставин, що існують на дату первинного застосування: 

- визначення бізнес-моделі фінансового активу; 

- встановлення та скасування категорії обліку за FVTPL для деяких фінансових активів та фінансових зобов’язань. 

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами» 

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами» встановлює для суб’єктів господарювання єдину комплексну модель з обліку виручки, що виникає за договорами з 

клієнтами. З моменту його вступу в силу, він замінить такі стандарти та тлумачення з обліку виручки: 

- МСБО 18 «Виручка»; 

- МСБО 11 «Будівельні контракти»; 

- КТМФЗ 13 «Програми лояльності клієнта»; 

- КТМФЗ 15 «Угоди про будівництво нерухомості»; 



- КТМФЗ 18 «Отримання активів від клієнтів»; 

- ПКТ 31 «Дохід: бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами». 

Основним принципом нового стандарту є те, що суб’єкт господарювання визнає виручку, щоб відобразити передачу клієнтам обіцяних товарів або послуг на суму, що 

відповідає винагороді, на яку суб’єкт господарювання, за його очікуваннями, отримає право в обмін на ці товари або послуги. Новий стандарт передбачає детальне 

розкриття інформації про виручку, надає інструкції щодо операцій, які раніше комплексно не розглядалися і поліпшує інструкції для угод з кількома компонентами. Банк 

буде застосовувати початкову редакцію МСФЗ 15, яку було випущено у травні 2014 року, починаючи з 1 січня 2018 року. Банк не очікує суттєвого впливу на цю 

консолідовану фінансову звітність від застосування МСФЗ 15. 

МСФЗ 16 «Оренда» 

МСФЗ 16 «Оренда» замінює існуючі вимоги з обліку оренди, викладені в: 

- МСБО 17 «Оренда»; 

- КТМФЗ 4 «Визначення, чи містить угода ознаки оренди»; 

- ПКТ 15 «Операційна оренда: заохочення»; 

- ПКТ 27 «Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму орендної угоди». 

 

Стандарт усуває діючу подвійну модель обліку у орендарів, яка розмежовує договори фінансової оренди, що обліковуються на балансі та операційної оренди, з 

позабалансовим обліком. Натомість запроваджується єдина модель обліку з відображенням на балансі для всіх договорів оренди, за виключенням договорів зі строком 

оренди, що не перевищує 12 місяців або з низькою вартістю об’єкта оренди. Правила обліку для орендодавців залишаються подібним до існуючих. МСФЗ 16 набирає 

чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року, або після цієї дати, з можливістю достроково застосування, при умові що МСФЗ 15 «Виручка за 

договорами з клієнтами» також застосовується. Банк не має наміру застосовувати цей стандарт достроково. Банк оцінює потенційний вплив на консолідовану фінансову 

звітність від застосування МСФЗ 16.  

Не очікується, що наступні переглянуті стандарти та тлумачення будуть мати суттєвий вплив на консолідовану фінансову звітність Банку: 

- Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2014-16 (зміни до МСФЗ 1, МСФЗ 12, МСБО 28); 

- Класифікація та оцінка операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій (зміни до МСФЗ 2); 

- Переведення до/з інвестиційної нерухомості (зміни до МСБО 40); 

- Продаж або внесення активів інвестором в асоційоване або спільне підприємство (зміни до МСФЗ 10 та МСБО 28); 

- КТМФЗ 22 «Питання курсової різниці в операціях з попередніми оплатами»; 

- КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо методів оподаткування доходів»; 

- Довгострокові інвестиції в асоційовані або спільні підприємства (зміни до МСБО 28); 



- Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2015-17 (зміни до МСФЗ 3, МСФЗ 11, МСБО 12, МСБО 23); 

МСФЗ 17 «Договори страхування». 
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5.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 

фінансовій звітності: 

Класифікація цінних паперів 

Цінні папери у портфелі Банку включають державні облігації, облігації підприємств і банків 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 іншому сукупному доході. 

Невизначеність оцінок 

У процесі застосування облікової політики керівництво Банку використовувало свої судження та здійснювало оцінки при визначенні сум, відображених у фінансовій 

звітності. Найбільш суттєве використання суджень та оцінок включає: 

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. 

Ліквідаційна основа обліку у дочірнього підприємства Банку 

11 грудня 2017 року Наглядова Рада ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» затвердила план підготовки до ліквідації підприємства. Таким чином, фінансова інформація 

дочірнього підприємства Банку, використана для складання даної консолідованої фінансової звітності, станом на та за рік що закінчився 31 грудня 2017 року, була 

підготована використовуючи наступні принципи оцінки: 

- активи оцінюються на основі очікуваних грошових потоків, що будуть отримані від реалізації активів; 

- зобов'язання оцінюються на основі очікуваної суми їх погашення; 

- станом на 31 грудня 2017 р. було здійснено додаткове нарахування витрат у частині витрат на ліквідацію в сумі 6 499 тис. грн. 

Справедлива вартість фінансових інструментів 

У випадках, коли справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, що обліковуються у консолідованому звіті про фінансовий стан, 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 доступну 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. 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 у статусі погашення зобов’язань 

позичальниками у 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. Банк використовує своє судження при коригуванні даних спостережень 

стосовно групи кредитів або дебіторської заборгованості для відображення поточних обставин. 

Зміни в облікових оцінках 

Протягом 2016 року Банк змінив підхід до розрахунку резервів під зменшення корисності кредитів клієнтам роздрібного бізнесу, а саме, Банк розпочав застосовувати 

більш удосконалені моделі для оцінки параметрів кредитного ризику. При формуванні резервів Банк змінив підхід до розрахунку параметрів кредитного ризику, 

заснований на розподілі заборгованості за строками прострочення виконання зобов’язань на підхід, заснований на внутрішніх рейтингах клієнтів. Банк почав 

застосовувати новий підхід до розрахунку резервів під зменшення корисності для кредитів клієнтів роздрібного бізнесу, починаючи з грудня 2016 року. Дана зміна в 

обліковій оцінці була врахована Банком перспективно. 

Відстрочений актив з податку на прибуток 

Відстрочений актив з податку на прибуток визнається стосовно усіх невикористаних податкових збитків, коли існує вірогідність отримання прибутку, що підлягає 

оподаткуванню у майбутньому, щодо якого збитки можуть бути використані. Судження керівництва необхідні для визначення суми відстроченого активу з податку на 

прибуток, який може бути визнаний, виходячи з вірогідних строків і розміру майбутнього прибутку, що підлягає оподаткуванню, разом із стратегією податкового 

планування. 
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6.Інформація за сегментами 

Для цілей управління Банк виділяє чотири операційні сегменти, що базуються на продуктах та послугах: 

Послуги великим та малим підприємствам Надання кредитів та інших послуг з кредитування, обслуговування депозитів та поточних рахунків великих, 

малих та середніх підприємств, а також державних інституцій. 

  
Послуги мікро-підприємствам та фізичним особам Надання кредитів та інших послуг з кредитування, обслуговування депозитів та поточних рахунків мікро-

підприємств та фізичних осіб, надання споживчих кредитів, овердрафтів, обслуговування кредитних карток та 

здійснення грошових переказів фізичних осіб. 

  Послуги фінансовим установам Надання кредитів та інших послуг з кредитування міжнародним фінансовим організаціям. 

  
Управління активами Казначейство, залучення депозитів фінансових установ та інші функції централізованого управління. 

Для цілей звітності за сегментами процентний результат розподіляється з використанням трансфертних ставок, визначених Казначейством, залежно від рівня ставок на 

міжбанківському ринку. 

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 прибутки та збитки у консолідованій фінансовій звітності, як видно з таблиці, що наведена нижче. 



Облік податку на прибуток здійснюється на груповій основі. 

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

За 2017 рік у Банку не було доходів від операцій з одним контрагентом, що становили 10 або більше відсотків від усіх доходів (2016 р.: Банк отримав процентні доходи за 

депозитними сертифікатами, емітованими НБУ, в сумі 1 120 880 тис. грн., що складає 11% від загальних доходів). 

Основна частина доходів від зовнішніх клієнтів генерується операціями з резидентами України. Більшість довгострокових активів зосереджена на території України. 

У таблиці нижче представлена інформація про доходи, витрати, активи та зобов’язання бізнес-сегментів Банку станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року: 

 

2017 р. 

Великі та малі 

підприємства 

Мікро-підприємства та 

фізичні особи 

Фінансові 

установи 

Управління 

активами Всього 

Доходи      

Процентні доходи 4 191 287 1 365 945 46 969 1 548 142 7 152 343 

Комісійні доходи 870 680 2 902 848 - 76 238 3 849 766 

Чисті прибутки від операцій з іноземними 

валютами:      

- торгові операції 43 037 98 773 - 167 855 309 665 

Чисті прибутки від операцій з цінними 

паперами - - - 37 132 37 132 

Інші доходи 28 334 89 012 - 80 430 197 776 

Доходи/(витрати) від інших сегментів 1 585 833 1 961 625 - (3 547 458) - 

Всього доходи/(витрати) 6 719 171 6 418 203 46 969 (1 637 661) 11 546 682 

Витрати      

Процентні витрати (704 815) (544 531) - (210 515) (1 459 861) 

Комісійні витрати (88 034) (1 403 129) - (14 176) (1 505 339) 

Резерв під зменшення корисності кредитів 1 262 123 417 662 - 2 216 1 682 001 

Чисті збитки від операцій з іноземними 

валютами:      

- курсові різниці - - - (63 815) (63 815) 

Витрати на персонал (615 489) (972 187) - (80 993) (1 668 669) 

Знос і амортизація (109 565) (212 239) - (93 598) (415 402) 

Інші адміністративні та операційні витрати (476 405) (856 980) - (196 335) (1 529 720) 

Відновлення/(зменшення) корисності інших 

активів та резерви 1 001 3 807 - (66 424) (61 616) 

Зменшення корисності активів, призначених 

для продажу - - - (618) (618) 

(Витрати)/доходи від інших сегментів (2 699 403) (409 587) (33 410) 3 142 400 - 

Результат сегменту 3 288 584 2 441 019 13 559 780 481 6 523 643 

      

Витрати з податку на прибуток     (1 204 622) 

Прибуток за рік     5 319 021 



      

Активи сегменту 32 241 135 5 107 551 950 402 28 717 728 67 016 816 

Зобов’язання сегменту 23 490 768 28 781 507 - 3 903 988 56 176 263 
      

Інша інформація за сегментами      

Капітальні витрати 228 969 282 813 1 43 652 555 435 

Капітальні витрати включають витрати Банку на придбання основних засобів, нематеріальних активів та інвестиційної нерухомості. 

 

У наступній таблиці представлено узгодження загальної суми доходів звітних сегментів та доходів від основної діяльності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2017 

року: 

 2017 р. 

Доходи звітних сегментів:  

Великі та малі підприємства 6 719 171 

Мікро-підприємства та фізичні особи 6 418 203 

Фінансові установи 46 969 

Управління активами 5 052 197 

Всього доходи звітних сегментів 18 236 540 

  

Вилучення міжсегментних доходів (6 689 858) 

  

Доходи Банку від основної діяльності 11 546 682 

Доходи бізнес-сегменту управління активами включають процентні доходи, комісійні доходи, чисті прибутки від операцій з іноземними валютами, чисті прибутки від 

операцій з цінними паперами, інші доходи та доходи від інших сегментів. 

У таблиці нижче представлена інформація про доходи, витрати, активи та зобов’язання бізнес-сегментів Банку станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року: 

 

2016 р. 

Великі та малі 

підприємства 

Мікро-підприємства та 

фізичні особи 

Фінансові 

установи 

Управління 

активами Всього 

Доходи      

Процентні доходи 3 799 563 1 359 843 - 1 552 320 6 711 726 

Комісійні доходи 746 467 2 149 350 - 38 735 2 934 552 

Чисті прибутки від операцій з іноземними 

валютами:      

- торгові операції 44 437 44 320 - 262 721 351 478 

Чисті прибутки від операцій з цінними 

паперами - - - 455 483 455 483 

Інші доходи 32 321 70 304 - 108 936 211 561 

Доходи/(витрати) від інших сегментів 1 973 335 2 016 835 - (3 990 170) - 



Всього доходи/(витрати) 6 596 123 5 640 652 - (1 571 975) 10 664 800 

Витрати      

Процентні витрати (892 843) (602 284) - (376 606) (1 871 733) 

Комісійні витрати (69 288) (963 119) - (5 421) (1 037 828) 

Резерв під зменшення корисності кредитів 536 035 (505 536) - (1 984) 28 515 

Чисті збитки від операцій з іноземними 

валютами:      

- курсові різниці - - - (221 894) (221 894) 

Витрати на персонал (496 700) (906 502) - (133 976) (1 537 178) 

Знос і амортизація (87 149) (169 121) - (74 558) (330 828) 

Інші адміністративні та операційні витрати (504 250) (854 345) - (151 650) (1 510 245) 

в т.ч. зменшення корисності основних 

засобів та нематеріальних активів (10 989) (17 791) - (196) (28 976) 

Відновлення/(зменшення) корисності інших 

активів та резерви 11 159 (18 553) - (55 938) (63 332) 

Переоцінка інвестиційної нерухомості - - - (33 754) (33 754) 

(Витрати)/доходи від інших сегментів (2 362 259) (541 482) - 2 903 741 - 

Результат сегменту 2 730 828 1 079 710 - 275 985 4 086 523 

      

Витрати з податку на прибуток - - - - (369 098) 

Прибуток за рік - - - - 3 717 425 

 

 

2016 р. 

Великі та малі 

підприємства 

Мікро-підприємства та 

фізичні особи 

Фінансові 

установи 

Управління 

активами Всього 

Активи сегменту 23 288 370 4 635 256 - 29 441 011 57 364 637 

Зобов’язання сегменту 19 636 014 24 467 248 - 4 240 700 48 343 962 
      

Інша інформація за сегментами      

Капітальні витрати 71 236 118 897 - 33 292 223 425 

Капітальні витрати включають витрати Банку на придбання основних засобів, нематеріальних активів та інвестиційної нерухомості. 

У наступній таблиці представлено узгодження загальної суми доходів звітних сегментів та доходів від основної діяльності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2016 

року: 

 2016 р. 

Доходи звітних сегментів:  

Великі та малі підприємства 6 596 123 

Мікро-підприємства та фізичні особи 5 640 652 

Фінансові установи - 



Управління активами 5 321 936 

Всього доходи звітних сегментів 17 558 711 

  

Вилучення міжсегментних доходів (6 893 911) 

  

Доходи Банку від основної діяльності 10 664 800 

Доходи бізнес-сегменту управління активами включають процентні доходи, комісійні доходи, чисті прибутки від операцій з іноземними 

валютами, чисті прибутки від операцій з цінними паперами, інші доходи та доходи від інших сегментів. 
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7.Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають: 

 2017 р. 2016 р. 

Готівкові кошти 5 458 069 3 722 585 

Поточний рахунок в Національному банку України 2 321 614 1 592 063 

Поточні рахунки в інших кредитних установах 756 361 3 544 856 

Кошти овернайт в інших кредитних установах 1 761 687 1 434 151 

 10 297 731 10 293 655 

Мінус - Резерв під зменшення корисності (503) (900) 

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 297 228 10 292 755 

Станом на 31 грудня 2017 року Банк мав концентрацію залишків коштів на поточних рахунках та коштів овернайт в інших кредитних установах у розмірі 2 491 943 тис. 

грн. від п’яти найбільших банків, чотири з яких мають кредитний рейтинг «інвестиційний клас», визначений рейтинговими агенствами «Moody’s» та «Standard and 

Poor’s» (2016 р.: 4 856 463 тис. грн. від п’яти найбільших банків, які мають кредитний рейтинг «інвестиційний клас»). 

Динаміка змін у резервах під зменшення корисності на сукупній основі за поточними рахунками в інших кредитних установах, була такою: 

 2017 р. 2016 р. 

На 1 січня 900 551 

(Зменшено)/нараховано за рік (449) 211 

Курсові різниці 52 138 

На 31 грудня 503 900 
 

8 
8.Обов’язкові резерви в Національному банку України 

Національний банк України визначає порядок формування та встановлює вимоги щодо зберігання обов'язкових резервів, які банки повинні виконувати. 

Відповідно до вимог НБУ сума обов'язкового резерву розраховується як відсоток від певних зобов'язань Банку за попередній період резервування та повинна зберігатись 



на поточному рахунку в НБУ. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років кошти обов’язкового резерву в повному обсязі включено до складу грошових коштів та їх еквівалентів, оскільки обмеження щодо 

їх використання відсутні (Примітка 7). 

Банк дотримувався встановлених вимог щодо обов'язкового резерву станом на 31 грудня 2017 та 2016 років. 
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9.Торгові цінні папери 

Торгові цінні папери включають: 

 2017 р. 2016 р. 

ОВДП 1 099 387 808 776 

Казначейські облігації США 28 090 - 

Торгові цінні папери 1 127 477 808 776 
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10.Заборгованість кредитних установ 

Заборгованість кредитних установ включає: 

 2017 р. 2016 р. 

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України 4 020 253 8 521 536 

Короткострокові кредити, що надані іншим банкам 3 061 678 1 629 424 

Довгострокові кредити, що надані міжнародним фінансовим організаціям 950 402 - 

Інша заборгованість кредитних установ 100 19 780 

 8 032 433 10 170 740 

Мінус - Резерв під зменшення корисності - (1 772) 

Заборгованість кредитних установ 8 032 433 10 168 968 

Динаміка змін у резервах під зменшення корисності на сукупній основі за короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам, була такою: 

 2017 р. 2016 р. 

На 1 січня 1 772 - 

(Зменшено)/нараховано за рік (1 767) 1 773 

Курсові різниці (5) (1) 

На 31 грудня - 1 772 
 

11 11.Кредити клієнтам 

Кредити клієнтам включають: 



 2017 р. 2016 р. 

Великі підприємства 32 580 004 32 182 281 

Малі підприємства 2 814 076 3 563 980 

Фізичні особи 7 825 106 16 447 125 

Мікро-підприємства 1 536 318 1 972 051 

 44 755 504 54 165 437 

Мінус – Резерв під зменшення корисності (7 406 818) (26 241 811) 

Кредити клієнтам 37 348 686 27 923 626 

 

 

Резерв під зменшення корисності кредитів клієнтам 

Узгодження змін резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам за категоріями є таким: 

 

Великі підприєм-

ства 

 2017 р. 

Малі підприєм-

ства 

2017 р. 

Фізичні особи 

2017 р. 

Мікро-підприєм-

ства 

2017 р. 

Всього 

2017 р. 

На 1 січня 2017 р. 10 612 745 1 845 146 12 715 701 1 068 219 26 241 811 

Зменшено за рік (1 117 061) (145 062) (353 097) (64 565) (1 679 785) 

Списання (6 625 895) (1 365 328) (8 316 799) (680 729) (16 988 751) 

Відновлення  6 154 4 935 7 813 130 19 032 

Курсові різниці  (34 826) (27 863) (114 460) (8 340) (185 489) 

На 31 грудня 2017 р. 2 841 117 311 828 3 939 158 314 715 7 406 818 

      

Зменшення корисності на індивідуальній основі 2 707 446 309 975 3 848 975 296 641 7 163 037 

Зменшення корисності на сукупній основі 133 671 1 853 90 183 18 074 243 781 

Всього зменшення корисності кредитів 2 841 117 311 828 3 939 158 314 715 7 406 818 

      

Загальна сума кредитів, зменшення корисності яких 

визначено на індивідуальній основі, до вирахування 

суми резерву під зменшення корисності таких активів 4 695 193 330 748 3 888 613 301 205 9 215 759 

 

 

Великі підприєм-

ства 

 2016 р. 

Малі підприєм-

ства 

2016 р. 

Фізичні особи 

2016 р. 

Мікро-підприєм-

ства 

2016 р. 

Всього 

2016 р. 

На 1 січня 2016 р. 10 984 685 2 579 808 15 912 830 1 224 392 30 701 715 

(Зменшено)/нараховано за рік (465 137) (70 898) 398 991 106 545 (30 499) 



Списання (879 077) (895 289) (5 251 566) (374 236) (7 400 168) 

Відновлення 20 585 12 086 3 981 623 37 275 

Курсові різниці 951 689 219 439 1 651 465 110 895 2 933 488 

На 31 грудня 2016 р. 10 612 745 1 845 146 12 715 701 1 068 219 26 241 811 

      

Зменшення корисності на індивідуальній основі 10 497 333 1 841 980 12 595 430 1 041 524 25 976 267 

Зменшення корисності на сукупній основі 115 412 3 166 120 271 26 695 265 544 

Всього зменшення корисності кредитів 10 612 745 1 845 146 12 715 701 1 068 219 26 241 811 

      

Загальна сума кредитів, зменшення корисності яких 

визначено на індивідуальній основі, до вирахування 

суми резерву під зменшення корисності таких активів 12 752 138 1 893 559 12 654 803 1 050 324 28 350 824 

Кредити, зменшення корисності яких визначено на індивідуальній основі 

Згідно з вимогами НБУ, кредити можуть бути списані лише за умови затвердження такого списання Правлінням Банку, а у окремих випадках, на підставі відповідного 

рішення суду. 

Процентні доходи, нараховані за кредитами, стосовно яких був визнаний резерв під зменшення корисності на індивідуальній основі, за 2017 рік, становили 599 079 тис. 

грн. (2016 р.: 695 329 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, комерційна нерухомість. 

Банк зі встановленою періодичністю здійснює моніторинг ринкової вартості застави, переоцінку її вартості, вимагає додаткової застави згідно з базовими угодами. 

Концентрація кредитів клієнтам 

Станом на 31 грудня 2017 року Банк мав концентрацію кредитів у розмірі 7 685 500 тис. грн., наданих десятьом найбільшим позичальникам або групам позичальників 

(17,17% загального кредитного портфелю) (2016 р.:  

10 349 362 тис. грн., 19,11%). За цими кредитами було сформовано резерв у розмірі 548 555 тис. грн.  

(2016 р.: 6 586 754 тис. грн.). 

Кредити надаються переважно в Україні фізичним особам та підприємствам, що здійснюють свою діяльність в таких галузях: 

 2017 р. % 2016 р. % 

Торгові підприємства 13 114 337 29 11 426 579 21 

Сільське господарство та харчова промисловість 12 110 509 27 10 497 162 19 



Фізичні особи 7 825 106 18 16 447 125 30 

Виробництво 5 017 228 11 8 039 789 15 

Нерухомість та будівництво 4 799 706 11 5 202 760 10 

Послуги 855 774 2 1 490 034 3 

Транспорт і зв’язок 583 658 1 693 729 1 

Інші галузі 449 186 1 368 259 1 

 44 755 504 100 54 165 437 100 

Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою 

Кредити клієнтам включають дебіторську заборгованість за фінансовою орендою, яку можна проаналізувати таким чином: 

 2017 р. 2016 р. 

 сукупна чиста сукупна чиста 

Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою:     

До 1 року 565 272 510 663 962 899 854 274 

Від 1 до 5 років 810 359 781 260 1 137 021 1 088 613 

Більше 5 років  - - 8 272 8 084 

Незароблені фінансові доходи майбутніх періодів за фінансовою орендою (83 708) - (157 221) - 

Мінус – Резерв під зменшення корисності  (461 517)  (686 048) 

Чисті інвестиції у фінансову оренду 1 291 923 830 406 1 950 971 1 264 923 

Станом на 31 грудня 2017 року кредити клієнтам включали кредити, надані у рамках програм фінансування міжнародними фінансовими 

установами на суму 2 705 тис. грн. (2016 р.: 30 513 тис. грн.). 

12 

12.Активи, призначені для продажу 

Активи, призначені для продажу, включають: 

 2017 р. 2016 р. 

Квартири 32 476 43 620 

Комерційна нерухомість 23 387 11 560 

Транспортні засоби 307 95 

Активи, призначені для продажу 56 170 55 275 

Станом на 31 грудня 2017 року Банк утримував у складі активів, призначених для продажу, майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, а саме – 

квартири та комерційну нерухомість, загальною балансовою вартістю 32 764 тис. грн. (2016 р.: 43 907 тис. грн.). 

Згідно з планом продажу даних об’єктів, Банк має намір реалізувати їх протягом 2018 року. 

Активи, призначені для продажу, розкрито за бізнес-сегментом «Управління активами» (Примітка 6). 
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13.Інвестиційні цінні папери 

Інвестиційні цінні папери включають: 

 2017 р. 2016 р. 

ОВДП 5 925 271 3 276 190 

Облігації українських підприємств - 104 209 

Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку 5 925 271 3 380 399 

   

Акції українських підприємств 2 257 2 257 

 2 257 2 257 

Мінус – Резерв під зменшення корисності (2 257) (1 085) 

Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу - 1 172 
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14.Інвестиційна нерухомість 

У таблиці нижче представлена інформація про зміну справедливої вартості інвестиційної нерухомості: 

 2017 р. 2016 р. 

На початок року 160 627 243 180 

Надходження 90 1 095 

Вибуття (8 857) (53 177) 

Переоцінка - (33 754) 

Переміщено з основних засобів - 5 161 

Переміщено до інших активів - (1 878) 

На кінець року 151 860 160 627 

Остання оцінка інвестиційної нерухомості проводилась незалежним оцінювачем станом на 1 жовтня 2015 року. Справедлива вартість визначалась з урахуванням 

ринкової інформації. Основою ринкового підходу є аналіз результатів продажу подібних будівель.  

У 2016 році справедливу вартість інвестиційної нерухомості, що знаходиться у власності Банку, було переглянуто. Відповідні збитки від уцінки були визнані в складі 

прибутків або збитків у сумі 33 754 тис. грн. Визнані збитки стосуються переважно нерухомості, що знаходиться у власності Банку та розташована на території 

проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. 

У 2017 році інвестиційна нерухомість не переоцінювалась, оскільки різниця між балансовою та ринковою вартістю нерухомості була несуттєвою станом на 31 грудня 

2017 року. 

Керівництво Банку вважає, що станом на 31 грудня 2017 року справедлива вартість об’єктів інвестиційної нерухомості відображає їх ринкову вартість. 

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості віднесена у категорію Рівень 2 ієрархії справедливої вартості.  
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15.Основні засоби 

Рух основних засобів був таким: 

 Будівлі 

Комп’ютери 

та обладнання 

Меблі, інвентар 

та інші активи Транспортні засоби 

Незавершене 

будівництво Всього 

Вартість       

1 січня 2017 р. 1 602 244 1 580 170 516 454 167 634 1 501 3 868 003 

Надходження 47 134 185 636 97 782 46 350 13 175 390 077 

Вибуття (22 078) (10 427) (54 247) (1 033) - (87 785) 

Переоцінка (10 806) - - - - (10 806) 

Переміщено до активів, призначених для 

продажу (18 259) - - (28 377) - (46 636) 

Переміщення 1 344 287 909 5 503 (8 043) - 

31 грудня 2017 р. 1 599 579 1 755 666 560 898 190 077 6 633 4 112 853 

       

Накопичена амортизація      

1 січня 2017 р. (51 394) (1 299 497)  (442 621) (101 561)  (1 895 073) 

Нараховано за рік (41 309) (114 920) (91 020) (27 713)  (274 962) 

Вибуття 1 036 10 206 53 729 873  65 844 

Переоцінка 1 503 - - -  1 503 

Переміщено до активів, призначених 

для продажу 56 - - 27 744  27 800 

31 грудня 2017 р. (90 108) (1 404 211) (479 912) (100 657)  (2 074 888) 

       

Залишкова вартість:       

1 січня 2017 р. 1 550 850 280 673 73 833 66 073 1 501 1 972 930 

31 грудня 2017 р. 1 509 471 351 455 80 986 89 420 6 633 2 037 965 

 

 Будівлі 

Комп’ютери 

та обладнання 

Меблі, інвентар 

та інші активи Транспортні засоби 

Незавершене 

будівництво Всього 

Вартість       

1 січня 2016 р. 1 661 943 1 534 737 525 324 187 911 29 619 3 939 534 

Надходження 31 941 92 742 24 124 - 2 895 151 702 

Вибуття (3 315) (48 284) (59 535) (3 857) (24) (115 015) 

Зменшення корисності (47 111) - - - - (47 111) 

Переоцінка (4 224) - - - - (4 224) 



Переміщено до активів, призначених 

для продажу (35 201) - - (16 420) - (51 621) 

Переміщено до інвестиційної 

нерухомості (5 262) - - - - (5 262) 

Переміщення 3 473 975 26 541 - (30 989) - 

31 грудня 2016 р. 1 602 244 1 580 170 516 454 167 634 1 501 3 868 003 

      

Накопичена амортизація      

1 січня 2016 р. (11 567) (1 241 011) (454 470) (95 199)  (1 802 247) 

Нараховано за рік (42 388) (105 992) (43 695) (25 796)  (217 871) 

Вибуття 131 47 506 55 544 3 715  106 896 

Зменшення корисності 1 192 - - -  1 192 

Переоцінка 704 - - -  704 

Переміщено до активів, призначених 

для продажу 433 - - 15 719  16 152 

Переміщено до інвестиційної 

нерухомості 101 - - -  101 

31 грудня 2016 р. (51 394) (1 299 497) (442 621) (101 561)  (1 895 073) 

 

 

 Будівлі 

Комп’ютери 

та обладнання 

Меблі, інвентар 

та інші активи Транспортні засоби 

Незавершене 

будівництво Всього 

Залишкова вартість:       

1 січня 2016 р. 1 650 376 293 726 70 854 92 712 29 619 2 137 287 

31 грудня 2016 р. 1 550 850 280 673 73 833 66 073 1 501 1 972 930 

Остання оцінка будівель проводилась незалежним оцінювачем станом на 1 жовтня 2015 року. Справедлива вартість визначалась з урахуванням ринкової інформації. 

Основою ринкового підходу є аналіз результатів продажу будівель, подібних за ознаками: місцезнаходження, тип, стан та розмір. 

У 2016 році нерухомість було переглянуто на предмет зменшення корисності. Збитки від зменшення корисності були визнані в складі іншого сукупного доходу у сумі 16 

943 тис. грн. (Примітка 24) як відвернення раніше визнаної переоцінки, та у прибутках або збитках у сумі 28 976 тис. грн. (Примітка 28).  

У 2017 році нерухомість не переоцінювалась, оскільки різниця між балансовою та ринковою вартістю будівель була несуттєвою станом на 31 грудня 2017 року. Сума 

переоцінки, наведена вище стосується об'єктів, що в подальшому були переведені до складу активів, призначених для продажу. 

Керівництво Банку вважає, що станом на 31 грудня 2017 року балансова вартість будівель відображає їх ринкову вартість. 

Справедлива вартість будівель віднесена у категорію Рівень 2 ієрархії справедливої вартості. 

Станом на 31 грудня 2017 року комп’ютери та обладнання, меблі, інвентар та інші активи, та транспортні засоби включають повністю замортизовані активи вартістю 1 

376 818 тис. грн. (2016 р.: 1 072 362 тис. грн.). 

У випадку відображення будівель за собівартістю балансова вартість була б такою: 



 2017 р. 2016 р. 

Вартість 904 072 883 751 

Накопичена амортизація та зменшення корисності (246 665) (234 308) 

Залишкова вартість 657 407 649 443 
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16.Нематеріальні активи 

Рух нематеріальних активів був таким: 

 
Комп’ютерні 

програми Ліцензії Всього 

Вартість    

1 січня 2017 р. 700 645 298 147 998 792 

Надходження 116 850 48 418 165 268 

Вибуття (10 938) (1 162) (12 100) 

31 грудня 2017 р. 806 557 345 403 1 151 960 

    

Накопичена амортизація    

1 січня 2017 р. (443 919) (167 617) (611 536) 

Нараховано за рік (96 526) (43 914) (140 440) 

Вибуття 10 938 1 161 12 099 

31 грудня 2017 р. (529 507) (210 370) (739 877) 

    

Залишкова вартість:    

1 січня 2017 р. 256 726 130 530 387 256 

31 грудня 2017 р. 277 050 135 033 412 083 

 

 Комп’ютерні 

програми Ліцензії Всього 

Вартість    

1 січня 2016 р. 683 759 271 559 955 318 

Надходження 38 498 32 130 70 628 

Вибуття (21 612) (5 542) (27 154) 

31 грудня 2016 р. 700 645 298 147 998 792 

    

Накопичена амортизація    

1 січня 2016 р. (387 992) (137 723) (525 715) 



Нараховано за рік (77 521) (35 436) (112 957) 

Вибуття 21 594 5 542 27 136 

31 грудня 2016 р. (443 919) (167 617) (611 536) 

    

Залишкова вартість:    

1 січня 2016 р. 295 767 133 836 429 603 

31 грудня 2016 р. 256 726 130 530 387 256 

Станом на 31 грудня 2017 року нематеріальні активи включали повністю замортизовані активи вартістю 127 836 тис. грн. (2016 р.: 136 112 

тис. грн.). 
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17.Оподаткування 

Витрати з податку на прибуток включають: 

 2017 р. 2016 р. 

Поточні податкові витрати 491 597 279 

Відстрочені податкові витрати – виникнення та сторнування тимчасових різниць та оціночних резервів 713 025 368 819 

Витрати з податку на прибуток 1 204 622 369 098 

Юридичні особи в Україні повинні самостійно подавати податкові декларації. 

Згідно з прийнятими положеннями, нормативна ставка податку на прибуток для підприємств складає 18%. 

Перенесення податкового збитку на майбутній період визнається виходячи з судження керівництва, що отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який можна 

буде зменшити на невикористані податкові збитки, є ймовірним, та що строк дії цих податкових збитків не закінчується згідно з чинним податковим законодавством. 

Суми відстрочених податків оцінюються з використанням ставок податку, що будуть застосовуватися, коли очікується, що тимчасова різниця буде реалізована. 

Ефективна ставка податку на прибуток відрізняється від нормативних ставок податку на прибуток. Узгодження сум витрат зі сплати податку на прибуток, розрахованих 

із застосуванням законодавчо встановлених ставок, та фактично нарахованих сум є таким: 

 2017 р. 2016 р. 

Прибуток до оподаткування 6 523 643 4 086 523 

Нормативна ставка податку 18% 18% 

Теоретично обчислена сума податку при застосуванні нормативної ставки 1 174 256 735 574 

   

Дохід, що не включається до складу оподатковуваного доходу   

- інші доходи (13 155) (4 252) 

Витрати, які не визнаються у податковому обліку:   

- збитки від курсових різниць 56 538 44 282 

- резерви під зменшення корисності та інші резерви 39 650 5 122 



- адміністративні та операційні витрати 603 3 168 

- інше 78 2 944 

Зміни у невизнаних відстрочених податкових активах (53 348) (468 371) 

Зміни у законодавстві щодо підходу до визначення тимчасових різниць - 50 631 

Витрати з податку на прибуток 1 204 622 369 098 

 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання станом на 31 грудня та їх рух за відповідні роки є таким: 

 2015 р. 

Виникнення та сторнування 

тимчасових різниць 

2016 р. 

Виникнення та сторнування 

тимчасових різниць 

2017 р. 

У звіті про 

прибутки та 

збитки 

У іншому 

сукупному 

доході 

У звіті про 

прибутки та 

збитки 

У іншому 

сукупному 

доході 

Податковий ефект неоподатковуваних 

тимчасових різниць:        

Накопичений збиток у податковому обліку 180 429 (123 367) - 57 062 (57 062) - - 

Резерв під зменшення корисності кредитів 870 055 (208 622) - 661 433 (661 433) - - 

Основні засоби та нематеріальні активи 44 373 (23 256) 3 649 24 766 5 470 1 407 31 643 

Нарахування та резерви 15 550 (15 550) - - - - - 

Всього відстрочені податкові активи 1 110 407 (370 795) 3 649 743 261 (713 025) 1 407 31 643 

        

Податковий ефект оподатковуваних 

тимчасових різниць:        

Інше (1 976) 1 976 - - - - - 

Відстрочені податкові зобов’язання  (1 976) 1 976 - - - - - 

        

Відстрочені податкові активи/(зобов’язання) 1 108 431 (368 819) 3 649 743 261 (713 025) 1 407 31 643 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років відстрочені податкові активи не були визнані щодо таких статей: 

 2017 р. 2016 р. 

Резерв під зменшення корисності кредитів 72 168 109 914 

Накопичені збитки у податковому обліку 185 728 179 816 

Основні засоби та нематеріальні активи 441 383 

Нарахування та резерви 24 31 

Інше 48 949 70 514 

Всього невизнані відстрочені податкові активи 307 310 360 658 

Визнання відстрочених податкових активів в сумі 31 643 тис. грн. (2016 р.: 743 261 тис. грн.) базується на прогнозах керівництва щодо прибутку. Прогнози прибутковості 

засновані на макроекономічних припущеннях, а саме стабілізації вітчизняної економіки, що також підтверджена міжнародними фінансовими організаціями, та бізнес-

стратегії Банку. Також не очікується суттєвих змін у податковому законодавстві. 
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18.Резерви під зменшення корисності та інші резерви 

Динаміка змін у резервах на покриття збитків від зменшення корисності та інших резервах була такою: 

 

Інвестиційні цінні папери, 

наявні для продажу Інші активи 

Судові позови, гарантії та 

зобов’язання Всього 

1 січня 2016 р. 1 080 100 429 25 872 127 381 

Нараховано 5 31 095 32 232 63 332 

Списання - (4 437) (7 502) (11 939) 

Курсові різниці - 7 435 2 816 10 251 

31 грудня 2016 р. 1 085 134 522 53 418 189 025 

Нараховано 1 172 34 796 25 648 61 616 

Списання - (34 508) (898) (35 406) 

Курсові різниці - 3 161 1 882 5 043 

31 грудня 2017 р. 2 257 137 971 80 050 220 278 

Суми резервів під зменшення корисності активів вираховуються з балансової вартості відповідних активів. Резерви за судовими позовами, 

гарантіями та зобов’язаннями визнаються як зобов’язання. 
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19.Інші активи та зобов’язання 

Інші активи включають інші активи, що не є фінансовими активами, та інші фінансові активи: 

 2017 р. 2016 р. 

Інші нефінансові активи   

Банківські метали 109 168 98 350 

Передоплати 106 270 115 294 

Заборгованість працівників 72 473 72 006 

Майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя 18 614 155 373 

Запаси 7 546 7 216 

Інше 40 015 10 026 

 354 086 458 265 

Мінус – Резерв під зменшення корисності (101 385) (101 334) 

Всього інші нефінансові активи 252 701 356 931 

   

Інші фінансові активи   

Транзитні рахунки за операціями з платіжними картками 750 807 669 690 

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами 34 217 62 328 

Інші нараховані доходи 31 699 21 300 



Похідні фінансові інструменти - 4 583 

Інше 18 092 2 795 

 834 815 760 696 

Мінус – Резерв під зменшення корисності (36 586) (33 188) 

Всього інші фінансові активи 798 229 727 508 

Всього інші активи 1 050 930 1 084 439 

Інші зобов’язання включають інші зобов’язання, що не є фінансовими зобов’язаннями, та інші фінансові зобов’язання: 

 2017 р. 2016 р. 

Інші нефінансові зобов’язання   

Винагорода працівникам до виплати 229 976 223 927 

Нарахування під невикористані відпустки 127 448 104 645 

Доходи майбутніх періодів 59 489 67 507 

Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 33 640 28 548 

Інші податки до сплати 29 605 34 429 

Передоплати отримані 1 128 803 

Інше 55 440 33 

Всього інші нефінансові зобов’язання 536 726 459 892 

   

Інші фінансові зобов’язання   

Транзитні рахунки за операціями з клієнтами 548 512 274 961 

Інші нараховані витрати 193 999 152 313 

Похідні фінансові інструменти 4 689 804 

Кредиторська заборгованість за дивідендами 4 252 4 091 

Кредиторська заборгованість з придбання необоротних активів та запасів 1 583 107 

Всього інші фінансові зобов’язання 753 035 432 276 

Всього інші зобов’язання 1 289 761 892 168 

Майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, представлено в основному сільськогосподарським устаткуванням, на яке 

було звернено стягнення дочірнім лізинговим підприємством.. 
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20.Заборгованість перед кредитними установами 

Заборгованість перед кредитними установами включає: 

 2017 р. 2016 р. 

Поточні рахунки інших кредитних установ 1 606 701 424 868 

Строкові депозити і кредити від інших кредитних установ:   

Короткострокові 93 170 197 074 



Довгострокові 833 597 2 673 163 

Заборгованість перед кредитними установами 2 533 468 3 295 105 

Для цілей формування звіту про рух грошових коштів Банк розподіляє кошти, залучені від кредитних установ, на операційну та фінансову діяльність. Поточні рахунки та 

короткострокові депозити і кредити від інших кредитних установ включені до операційної діяльності; довгострокові депозити і кредити від інших кредитних установ – до 

фінансової діяльності. 

Розподіл строкових депозитів і кредитів від інших кредитних установ на коротко- та довгострокові проведено на підставі початкових строків погашення, встановлених 

відповідними договорами. 

Узгодження змін довгострокових кредитів, отриманих від інших кредитних установ, що відноситься до фінансової діяльності є таким: 

 2017 р. 2016 р. 

Довгострокові кредити від інших кредитних установ станом на початок року 2 673 163 4 926 132 

Процентні витрати нараховані 184 903 233 419 

Сплата нарахованих процентів (184 903) (233 419) 

Сплата основної суми боргу (1 841 905) (2 798 249) 

Курсові різниці 2 339 545 281 

Довгострокові кредити від інших кредитних установ станом на кінець року 833 597 2 673 163 
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21.Заборгованість перед клієнтами 

Заборгованість перед клієнтами включає: 

 2017 р. 2016 р. 

Поточні рахунки 41 891 030 34 064 687 

Строкові депозити 10 381 245 10 038 575 

Заборгованість перед клієнтами 52 272 275 44 103 262 

   

Забезпечення гарантій, акредитивів, авальованих векселів (Примітка 25) 227 102 124 621 

Заборгованість перед клієнтами за категоріями: 

 2017 р. 2016 р. 

Бюджетні організації 343 830 367 788 

Великі підприємства 19 627 983 15 795 406 

Малі підприємства 3 518 955 3 472 820 

Фізичні особи 19 315 764 16 365 064 

Мікро-підприємства 9 465 743 8 102 184 

Заборгованість перед клієнтами 52 272 275 44 103 262 

Станом на 31 грудня 2017 року строкові депозити юридичних осіб у розмірі 2 077 907 тис. грн. (2016 р.: 



1 600 639 тис. грн.) включали депозити, отримані від п’яти найбільших вкладників юридичних осіб. 

Аналіз рахунків клієнтів за галузями є таким: 

 2017 р. 2016 р. 

Фізичні особи 19 315 764 16 365 064 

Торгівля 12 013 467 8 939 101 

Сільське господарство 4 952 566 5 266 723 

Медіа та ІТ 2 596 848 2 120 033 

Виробництво 2 104 680 1 687 923 

Соціальна інфраструктура 1 680 488 1 365 265 

Будівництво 1 491 544 1 240 900 

Консалтинг 1 203 400 1 034 296 

Транспорт і зв’язок 1 049 477 806 893 

Хімічна промисловість 1 033 304 590 136 

Видобувна промисловість та металургія 937 848 790 947 

Машинобудування 914 540 1 100 099 

Операції з нерухомим майном 735 522 565 811 

Фінансові послуги 695 538 842 649 

Інше 1 547 289 1 387 422 

Заборгованість перед клієнтами 52 272 275 44 103 262 
 

22 22.Випущені боргові цінні папери 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років Банк не мав випущених боргових цінних паперів. 

23 
23.Субординований борг 

У 2016 році Банк здійснив дострокове погашення субординованого боргу.  

Станом на 31 грудня 2017 року Банк не мав субординованого боргу. 
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24.Капітал 

Статутний капітал 

Станом на 31 грудня 2017 року випущений та зареєстрований статутний капітал Банку складався з 

61 495 162 580 простих акцій та 50 000 000 привілейованих акцій (2016 р.: 61 495 162 580 простих акцій та 

50 000 000 привілейованих акцій), номінальною вартістю 0,10 грн. кожна.  



Всі прості акції дають однакові права голосу, а також рівні права на отримання дивідендів та повернення капіталу. Привілейовані акції не надають право голосу і 

гарантують отримання фіксованих дивідендів у розмірі 0,014 грн. на одну акцію. 

Номінальна вартість та кількість повністю оплачених акцій за роки, що закінчились 31 грудня 2017 та 2016 років, були такими: 

 

Кількість повністю оплачених акцій, 

тис. Номінальна вартість, тис. грн. Скоригована вартість, 

тис. грн.  Прості Привіле-йовані Прості Привіле-йовані 

31 грудня 2016 р. 61 495 163 50 000 6 149 516 5 000 6 154 516 

31 грудня 2017 р. 61 495 163 50 000 6 149 516 5 000 6 154 516 

За роки, що закінчились 31 грудня 2017 та 2016 років, зміни в статутному капіталі були відсутні. 

Статутний капітал Банку був сформований за рахунок внесків у гривнях і акціонери мають право на отримання дивідендів та будь-який розподіл капіталу в гривнях. 

Дивіденди 

Згідно із законодавством України, резерви, що розподіляються, обмежені залишком нерозподіленого прибутку, який відображений у фінансовій звітності Банку, 

складеній згідно з МСФЗ, та/або прибутком за звітний рік, якщо Банк має накопичений збиток, перенесений на майбутні періоди. 

Розподіл дивідендів не може здійснюватися, якщо: 

- суб’єкт господарювання має зобов’язання щодо обов’язкового викупу своїх акцій; 

- сума його власного капіталу (чистих активів) є меншою, ніж сума його статутного та резервного капіталу; 

- розпочато процедуру визнання суб’єкта господарювання неплатоспроможним. 

Згідно із законодавством України, якщо резервний капітал Банку сформований не в повному обсязі (сума резервного капіталу повинна складати 25% від суми його 

регулятивного капіталу), 5% чистого прибутку повинно бути спрямовано до резервного капіталу. Залишок чистого прибутку може бути використаний для цілей виплати 

дивідендів. 

На Зборах акціонерів, що відбулись 25 квітня 2017 року (27 квітня 2016 року), затверджено виплату дивідендів за простими акціями в розмірі 3 628 912 тис. грн. та за 

привілейованими акціями в розмірі 700 тис. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року (2016 р.: виплати дивідендів за акціями Банку за рік, що закінчився 31 грудня 

2015 року здійснено не було). 

Відповідно до чинного законодавства, у випадку виплати дивідендів Банк повинен зробити авансовий платіж по поточному податку на прибуток, який розраховується 

згідно з вимогами Податкового Кодексу. Загальна сума авансового платежу по податку на прибуток по виплаті дивідендів протягом 2017 року становила 

650 629 тис. грн. 

Нижче наведено інформацію щодо дивідендів на акцію, оголошених у 2017 році: 

 

2016 р., 

грн. 

Прості акції 0,059 

Привілейовані акції 0,014 



У квітні 2017 року НБУ дозволив купівлю та перерахування іноземної валюти з метою виплати дивідендів за межі України на користь іноземного інвестора за 2016 рік. 

Однак, залишились додаткові обмеження щодо порядку виплат суми оголошених дивідендів за 2014-2016 роки, а саме протягом одного календарного місяця Банк зможе 

здійснити купівлю-перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон дивідендів, у межах загальної суми, що не може перевищувати 5 млн. дол. США 

(еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення 

відповідної операції). 

Додатково сплачений капітал 

Додатково сплачений капітал включає суму коштів, отриманих Банком як перевищення суми коштів, отриманих від продажу простих акцій над їх номіналом. 

Резерви переоцінки 

Рух за статтями резервів переоцінки був таким: 

 

Резерв з переоцінки основних 

засобів 

На 1 січня 2016 р. 999 552 

Інший сукупний дохід  

Переоцінка будівель (3 332) 

Зменшення корисності будівель (16 943) 

Податок на прибуток від переоцінки та зменшення корисності будівель 3 649 

Всього інший сукупний збиток (16 626) 

Амортизація резерву переоцінки (24 672) 

Перенесення резерву переоцінки при вибутті будівель (18 644) 

Перенесення податкового ефекту від переоцінки та зменшення корисності будівель (2 445) 

На 31 грудня 2016 р. 937 165 

Інший сукупний дохід  

Переоцінка будівель (7 816) 

Податок на прибуток від переоцінки будівель 1 407 

Всього інший сукупний збиток (6 409) 

Амортизація резерву переоцінки (23 501) 

Перенесення резерву переоцінки при вибутті будівель (16 431) 

Перенесення податкового ефекту від переоцінки будівель (883) 

На 31 грудня 2017 р. 889 941 

За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, переоцінка будівель стосується об'єктів, що були переведені до складу активів, призначених для продажу. 

Характер та мета 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. 

Резервні та інші фонди 

Порядок формування та використання резервних та інших фондів затверджується Загальними зборами акціонерів. 

За рахунок прибутку, сформованого відповідно до чинного законодавства України та отриманого Банком за фінансовий рік, після сплати податків, обов’язково 

формується резервний фонд у сумі 5% від чистого прибутку Банку до досягнення ним 25% розміру регулятивного капіталу Банку. Резервний фонд також може 

формуватися за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. 

У звітному 2017 році було збільшено резервний фонд Банку на 191 032 тис. грн., або 5% від прибутку 2016 року, визначеного відповідно до чинного законодавства 

України (2016 р.: резервний фонд Банку не було збільшено у зв’язку з відсутністю прибутку у 2015 році). 

Прибуток на акцію 

 2017 р. 2016 р. 

Прибуток, що відноситься до простих акцій 5 326 468 3 752 180 

Прибуток, що відноситься до привілейованих акцій 700 700 

Середньозважена кількість простих акцій в обігу (тис. шт.) 61 495 163 61 495 163 

Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцію (грн.) 0,0866 0,0610 
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25.Договірні та умовні зобов’язання 

Оподаткування 

Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення інших операцій продовжує розвиватися по мірі переходу до ринкової економіки. Законодавчі та нормативні 

акти 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 та його дочірні підприємства дотримувалися всіх нормативних 

положень, і всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані. У випадках, коли ризик відпливу ресурсів є ймовірним, Банк та його дочірні 

підприємства нараховують 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. 

Податкові збитки визнаються, виходячи з думки керівництва, що отримання достатнього оподатковуваного прибутку, проти якого можна буде зарахувати невикористані 

податкові збитки, є ймовірним. Строк дії цих податкових збитків не обмежений згідно з чинним податковим законодавством. У разі не використання податкового збитку 

протягом звітного періоду, невикористана сума підлягає врахуванню при розрахунку об’єкта оподаткування в наступних періодах. Починаючи з 2015 року невикористані 

накопичені податкові збитки станом на 1 січня 2016 року в повному обсязі враховуються при розрахунку об’єкта оподаткування. 

Станом на 31 грудня 2017 року керівництво Банку вважає, що інтерпретація Банком норм податкового законодавства, вказаного вище, є належною. 

Юридичні аспекти 



В ході звичайного ведення операцій Банк виступає стороною різних судових процесів та спорів. Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років Банк здійснює захист своїх 

інтересів по справі за позовом третьої сторони. У разі програшу по справі, вибуття ресурсів для врегулювання може скласти 307 180 тис. грн. (2016 р.: 274 150 тис. грн.). 

Протягом 2017 року суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій відхилили позов. У грудні 2017 року третя сторона звернулась з касаційною скаргою до Верховного 

Суду. За висновком керівництва, очікується, що даний судовий процес не буде мати впливу на фінансовий стан Банку, а ризик відтоку грошових коштів для 

врегулювання оцінюється як можливий. 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. 

Інформація щодо подальшого розгляду справи Верховним Судом наведена у Примітці 34. 

Договірні та умовні зобов’язання Банку включають наступне: 

 2017 р. 2016 р. 

Гарантії 2 357 314 1 822 266 

Авальовані векселі 256 255 196 791 

Акредитиви  171 046 235 947 

 2 784 615 2 255 004 

Мінус – Резерви (12 403) (19 758) 

Договірні та умовні фінансові зобов’язання (до вирахування забезпечення) 2 772 212 2 235 246 

   

Мінус – Кошти, утримувані як забезпечення гарантій, акредитивів, авальованих векселів (227 102) (124 621) 

Договірні та умовні фінансові зобов’язання 2 545 110 2 110 625 

Аналіз за строками погашення договірних та умовних зобов’язань наведено у Примітці 29. 

Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою: 

 2017 р. 2016 р. 

До 1 року 90 530 111 698 

Від 1 до 5 років 86 912 85 395 

Понад 5 років 17 773 25 290 

Майбутні мінімальні платежі за орендою 195 215 222 383 
 

26 

26.Чисті комісійні доходи 

Чисті комісійні доходи включають: 

 2017 р. 2016 р. 

Розрахунково-касове обслуговування клієнтів 2 982 264 2 306 719 

Операції з конвертації валют 382 692 292 775 

Агентські послуги третім сторонам 192 785 135 112 

Операції з гарантіями, акредитивами та авалювання векселів 140 568 108 824 

Розрахунково-касове обслуговування банків 74 775 38 249 



Інше 76 682 52 873 

Комісійні доходи 3 849 766 2 934 552 

   

Розрахунково-касове обслуговування (1 394 274) (944 095) 

Операції з гарантіями, акредитивами та авалювання векселів (24 745) (34 184) 

Обслуговування кредитів (14 017) (7 204) 

Інше (72 303) (52 345) 

Комісійні витрати (1 505 339) (1 037 828) 

Чисті комісійні доходи 2 344 427 1 896 724 
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27.Інші доходи 

 2017 р. 2016 р. 

Пені та штрафи отримані 51 628 53 695 

Дохід від продажу кредитів 40 744 44 189 

Відшкодування орендарями витрат на утримання приміщень 22 296 27 335 

Прибуток від реалізації активів, призначених для продажу 21 977 48 145 

Дохід від оперативного лізингу 13 294 12 817 

Прибуток від вибуття основних засобів та нематеріальних активів 7 666 479 

Додаткові надходження від лізингових послуг 3 031 3 967 

Прибуток від вибуття інвестиційної нерухомості 1 681 - 

Повернення раніше списаної дебіторської заборгованості 10 637 

Відновлення вартості майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя - 3 233 

Інше 35 449 17 064 

Всього інші доходи 197 776 211 561 
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28.Витрати на персонал, інші адміністративні та операційні витрати 

Витрати на персонал, інші адміністративні та операційні витрати включають: 

 2017 р. 2016 р. 
Заробітна плата, премії та інші заохочувальні виплати 1 411 758 1 313 630 

Нарахування на фонд заробітної плати 256 911 223 548 

Витрати на персонал 1 668 669 1 537 178 

   

Ремонт та обслуговування необоротних активів 551 518 533 610 

Оренда та утримання приміщень 169 852 207 857 

Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 126 443 113 077 



Витрати на інкасацію готівкових коштів 107 926 89 081 

Послуги зв’язку 74 442 64 007 

Операційні податки 64 933 54 349 

Витрати на утримання офісу 62 655 53 397 

Юридичні та консультаційні послуги 58 505 61 323 

Охорона 57 798 40 409 

Маркетинг та реклама 41 187 33 629 

Витрати на комп’ютерну обробку інформації 35 392 36 938 

Витрати на страхування 34 226 32 445 

Збитки від реалізації майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя 26 281 12 007 

Ліцензії та роялті 21 020 19 450 

Витрати на транспорт 14 511 19 829 

Навчання персоналу 14 380 12 544 

Витрати на відрядження та відповідні витрати 12 084 12 584 

Благодійна діяльність 7 371 4 831 

Пені та штрафи сплачені 7 001 511 

Списання готівкових коштів, наявність яких є непідтвердженою 2 988 98 

Збитки від продажу кредитів 2 516 666 

Витрати пов’язані із лізингом 2 144 1 497 

Переоцінка будівель 1 487 188 

Списання вартості майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя - 40 770 

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів - 28 976 

Збитки від вибуття інвестиційної нерухомості - 9 853 

Інше 33 060 26 319 

Інші адміністративні та операційні витрати 1 529 720 1 510 245 

За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, переоцінка будівель стосується об'єктів, що були переведені до складу активів, призначених для продажу. 
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29.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 (кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик) та нефінансові ризики (юридичний, операційний та інші ризики). 

Структура управління ризиками 



Остаточну відповідальність за встановлення та затвердження цілей у сфері управління ризиками та капіталом несе Спостережна Рада. При цьому Банк має окремі 

незалежні підрозділи, які відповідають за управління ризиками та моніторинг за ними. 

 

Правління 

Правління Райффайзен Банк Аваль відповідає за внесення пропозицій та реалізацію всіх цілей у сфері управління ризиками та капіталом, а також за загальне управління 

ризиками, контроль та впровадження політики управління ризиками RBI AG в Банку. Регулярні звіти та постійний аналіз ризиків забезпечує достатню основу для 

прийняття рішень членами Правління щодо доречності процедур у процесі виявлення, оцінки 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 Спостережною Радою Банку. Усі дозволи на надання кредитів Банком видаються Кредитним комітетом. 

Комітет з управління активами та пасивами 

Комітет з управління активами та пасивами (далі – «КУАП») здійснює управління активами та пасивами Банку у відповідності до нормативно-правової бази України та 

стандартів RBI AG, забезпечує баланс між ризиками та прибутками. Він також підтримує систему ефективного управління ризиками. 

Комітет з управління операційними ризиками  

З метою ефективного управління операційним ризиком в Банку створено Комітет з управління операційними ризиками та контролями, діяльність якого спрямована на 

моніторинг рівня операційного ризику та контроль за дотриманням принципів управління операційним ризиком у відповідності до вимог Національного банку України та 

Групи RBI AG. 

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 у першу чергу відповідає за 

ризики фінансування та ліквідності Банку. 

Служба внутрішнього аудиту 

Процеси управління ризиками у Банку підлягають періодичному аудиту Службою внутрішнього аудиту, яка перевіряє як достатність процедур, так і дотримання Банком 

цих процедур. 

Системи оцінки ризиків та звітування 

Банк здійснює регулярний контроль та оцінку ризиків, на які він наражається, керуючись як рекомендаціями НБУ, так і досвідом RBI AG. Основним методом обмеження 

рівня ризику є встановлення та контроль лімітів. Основою системи лімітів є нормативні показники НБУ та ліміти, прийняті у RBI AG. 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 AG у м. Відень. Переважна частина звітів відносно ризиків формується на щоденній основі, більшість з них також розглядаються на засіданнях 



КУАП. 

Зниження ризику 

Банк активно використовує заставу від клієнтів для зниження 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. 

 

Показник максимального кредитного ризику та фінансовий ефект від застави 

Показники максимального кредитного ризику та фінансовий ефект від застави наведено нижче: 

 
Заборгованість за мінусом резервів 

2017 р. 

 Вартість застави 

2017 р. 

Заборгованість кредитних установ 8 032 433 - 

Кредити клієнтам:   

Великі підприємства 29 738 887 14 745 257 

Малі підприємства 2 502 248 1 979 921 

Фізичні особи 3 885 948 958 097 

Мікро-підприємства 1 221 603 423 740 

Всього 45 381 119 18 107 015 

 

 
Заборгованість за мінусом резервів 

2016 р. 

 Вартість застави 

2016 р.  

Заборгованість кредитних установ 10 168 968 - 

Кредити клієнтам:   

Великі підприємства 21 569 536 11 094 203 

Малі підприємства 1 718 834 1 335 715 

Фізичні особи 3 731 424 1 150 981 

Мікро-підприємства 903 832 355 692 

Всього 38 092 594 13 936 591 

Розкрита у таблицях вище інформація базується на зваженій вартості застави, яка дорівнює справедливій вартості, продисконтованій відповідно до внутрішніх політик 

Банку. Вона відображає суму, яку Банк очікує отримати у разі примусового стягнення забезпечення. Під час розрахунку зваженої вартості застави Банк враховує вартість 

застави по кожному кредитному договору за найменшою із: балансової вартості кредиту або вартості застави, щоб уникнути надлишкового забезпечення. Для різних 

видів застави застосовуються різні ставки дисконту відповідно до політики Банку. 

Банк вживає ряд заходів, щоб гарантувати погашення кредитів. Після надання кредиту, підрозділ управління ризиками несе відповідальність за управління кредитом, що 

включає постійний моніторинг фінансового стану позичальника, дотримання позичальником положень, встановлених кредитним договором, а також пошук нових 

можливостей подальшої співпраці з клієнтом. Моніторинг 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. 

Надмірна концентрація ризиків 

Концентрація вказує на відповідну чутливість результатів діяльності Банку до змін у конкретній галузі чи географічному регіоні. 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 через зміни 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 2017 та 2016 років не було 

значної концентрації ризику у кредитному портфелі Банку. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик – це ризик понесення Банком збитку у результаті невиконання договірних зобов’язань позичальниками, 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 моніторингу рівня заборгованості до встановлених лімітів. 

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 контрагента. Рейтинги ризику підлягають регулярному перегляду. Процес перевірки якості кредитів дозволяє Банку оцінювати потенційний збиток у результаті 

ризиків, на які він наражається, та вживати відповідні заходи для їх усунення. 

Для аналізу кредитної якості клієнтів, Банк сегментує кредитний портфель на наступні категорії клієнтів: 

- великі підприємства – категорія включає кредити, надані Банком великим корпоративним клієнтам; 

- малі підприємства – категорія включає кредити, надані Банком підприємствам малого та середнього бізнесу; 

- фізичні особи – категорія включає кредити, надані Банком фізичним особам; 

- мікро-підприємства – категорія включає кредити, надані Банком підприємствам малого та середнього бізнесу, які не відносяться до категорій великих та малих 

підприємств за критеріями об’єму реалізації та сумами наданих кредитних коштів, які визначаються внутрішніми політиками Банку. 

Сегментація клієнтів Банку між категоріями «великі підприємства» та «малі підприємства» базується на обсягах реалізації підприємства та сумі наданого кредиту, які 

визначаються внутрішніми політиками Банку. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років нормативи кредитного ризику, встановлені Національним банком України, були дотримані та були такими: 

 2017 р., % 2016 р., % 

Н7 «Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента» (нормативне значення не більше 

25%) 12,04 12,62 

Н8 «Норматив великих кредитних ризиків» (нормативне значення не більше 800%) 21,92 37,53 

Н9 «Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами» 

(нормативне значення не більше 25%) 2,45 12,82 

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. 

Максимальні показники кредитного ризику для статей консолідованого звіту про фінансовий стан після ефекту зниження ризику через згортання чи договори застави, 

максимально точно відображені у їх балансовій вартості. 

У разі відображення фінансових інструментів за справедливою вартістю, їх балансова вартість відображає собою поточний кредитний ризик, але не максимальний ризик, 

що може виникнути у майбутньому у результаті змін у вартості. 

Кредитна якість за категоріями фінансових активів 

Управління кредитною якістю фінансових активів в Банку базується на внутрішніх кредитних рейтингах. Політикою Банку передбачено точне та послідовне дотримання 

рейтингів оцінки ризику в межах кредитного портфеля. Це сприяє зосередженню на управлінні релевантними ризиками та забезпечує порівнюваність показників 

кредитного ризику для всіх бізнес-ліній та продуктів. Всі внутрішні кредитні рейтинги присвоюються та розподіляються за класами у відповідності до рейтингової 

політики Банку. Присвоєні кредитні рейтинги регулярно переглядаються. 

У наведеній нижче таблиці відображено кредитну якість за категоріями активів, що стосуються статей консолідованого звіту про фінансовий стан, пов’язаних з 

кредитуванням. 

  Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась Прострочені і 

такі, що їх 

корисність 

зменшилась 

індивідуально 

2017 р. 

Всього 

2017 р.  Примітки 

Високий 

рейтинг 

2017 р. 

Стандартний 

рейтинг 

2017 р. 

Нижче 

стандартного 

2017 р. 

Відсутність 

рейтингу 

2017 р. 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 7       

Поточний рахунок в Національному банку 

України  2 321 614 - - - - 2 321 614 

Поточні рахунки в інших кредитних 

установах  715 780  40 581  - - - 756 361 

Кошти овернайт в інших кредитних 

установах  1 761 687 - - - - 1 761 687 

  4 799 081  40 581  - - - 4 839 662 

Заборгованість кредитних установ: 10       

Національний банк України  4 020 353   - - - 4 020 353 

Іноземні банки  3 061 678 - - - - 3 061 678 

Міжнародні фінансові організації  950 402 - - - - 950 402 

  8 032 433  - - - - 8 032 433 

Кредити клієнтам: 11       

Великі підприємства  206 523 14 379 378 13 057 335 3 450 4 933 318 32 580 004 

Малі підприємства  - 2 034 950 404 530 - 374 596 2 814 076 

Фізичні особи  1 695 082 1 578 464 349 733 19 878 4 181 949 7 825 106 

Мікро-підприємства  469 685 580 404 101 890 2 691 381 648 1 536 318 

  2 371 290 18 573 196 13 913 488 26 019 9 871 511 44 755 504 

Всього  15 202 804  18 613 777  13 913 488 26 019 9 871 511 57 627 599 



 

  Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась Прострочені і такі, 

що їх корисність 

зменшилась 

індивідуально 

2016 р. 

Всього 

2016 р.  Примітки 

Високий 

рейтинг 

2016 р. 

Стандартний 

рейтинг 

2016 р. 

Нижче 

стандартного 

2016 р. 

Відсутність 

рейтингу 

2016 р. 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 7       

Поточний рахунок в Національному банку 

України  1 592 063 - - - - 1 592 063 

Поточні рахунки в інших кредитних 

установах  3 483 085 52 653 9 078 40 - 3 544 856 

Кошти овернайт в інших кредитних 

установах  1 434 151 - - - - 1 434 151 

  6 509 299 52 653 9 078 40 - 6 571 070 

Заборгованість кредитних установ: 10       

Національний банк України  8 521 556 - - - - 8,521 556 

Іноземні банки  1 507 787 - - - - 1,507 787 

Вітчизняні банки  - 141 397 - - - 141 397 

  10 029 343 141 397 - - - 10 170 740 

Кредити клієнтам: 11       

Великі підприємства  - 8 525 580 10 509 565 131 13 147 005 32 182 281 

Малі підприємства  - 1 184 971 459 721 90 1 919 198 3 563 980 

Фізичні особи  1 379 755 1 459 908 644 641 20 431 12 942 390 16 447 125 

Мікро-підприємства  96 500 493 533 266 047 37 735 1 078 236 1 972 051 

  1 476 255 11 663 992 11 879 974 58 387 29 086 829 54 165 437 

Всього  18 014 897 11 858 042 11 889 052 58 427 29 086 829 70 907 247 

 

Аналіз за строками погашення прострочених кредитів, корисність яких не зменшилась, за класами фінансових активів, суми до вирахування резерву під зменшення 

корисності: 

 До 

30 днів 

2017 р. 

31 - 60 

днів 

2017 р. 

61 - 90 

днів 

2017 р. 

Понад 90 днів 

2017 р. 

Всього 

2017 р. 

Кредити клієнтам:      

Великі підприємства 237 411 690 - 24 238 125 

Малі підприємства 41 896 274 929 749 43 848 

Фізичні особи 252 586 29 151 11 599 - 293 336 

Мікро-підприємства 75 949 3 040 1 454 - 80 443 

Всього 607 842 33 155 13 982 773 655 752 

 



 До 

30 днів 

2016 р. 

31 - 60 

днів 

2016 р. 

61 - 90 

днів 

2016 р. 

Понад 90 днів 

2016 р. 

Всього 

2016 р. 

Кредити клієнтам:      

Великі підприємства 212 084 - 182 615 168 394 867 

Малі підприємства 18 163 1 349 1 266 4 861 25 639 

Фізичні особи 240 337 33 125 14 125 - 287 587 

Мікро-підприємства 22 501 4 068 1 343 - 27 912 

Всього 493 085 38 542 199 349 5 029 736 005 

Більш детальна інформація стосовно резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам наведена в  

Примітці 11. 

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. 

Основні міркування в ході аналізу зменшення корисності кредитів включають: 

- прострочені виплати основної суми заборгованості або процентів за кредитом на термін більший, ніж на 90 днів; 

- існують будь-які відомі труднощі щодо надходження грошових потоків від контрагентів; 

- пониження кредитного рейтингу; 

- порушення первісних умов договору. 

Банк здійснює аналіз зменшення корисності у двох напрямках: створення резерву під зменшення корисності на індивідуальній та 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 здійсненність бізнес-плану контрагента, його здатність покращувати результати діяльності у разі виникнення фінансових труднощів, грошові 

надходження та очікувані виплати дивідендів у 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), а також окремих суттєвих кредитів, стосовно яких ще немає об’єктивних ознак зменшення корисності, на сукупній основі. Банк аналізує резерви під зменшення 

корисності на кожну звітну дату, при цьому кожний кредитний портфель перевіряється окремо. 

 

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 у разі зменшення корисності. Надалі резерв під зменшення корисності переглядається підрозділом управління ризиками на предмет відповідності 

загальній політиці Банку. 

Аналіз фінансових гарантій та акредитивів і створення відповідних резервів здійснюється так само, як і аналіз кредитів, наданих клієнтам. 

 

Географічна концентрація фінансових активів та фінансових зобов’язань Банку представлена нижче: 

 2017 р. 2016 р. 

 Україна 

Країни-члени 

ОЕСР Інші країни Всього Україна 

Країни-члени 

ОЕСР Інші країни Всього 

Активи:         

Грошові кошти та їх еквіваленти 7 790 623 2 468 303 38 302 10 297 228 5 325 992 4 917 237 49 526 10 292 755 

Торгові цінні папери 1 099 387 28 090 - 1 127 477 808 776 - - 808 776 

Заборгованість кредитних установ 4 020 353 4 012 080 - 8 032 433 8 661 181 1 507 787 - 10 168 968 

Кредити клієнтам 37 347 140 73 1 473 37 348 686 27 920 780 88 2 758 27 923 626 

Інвестиційні цінні папери:         

- за справедливою вартістю, з 

відображенням 

 переоцінки як прибутку або збитку 5 925 271 - - 5 925 271 3 380 399 - - 3 380 399 

- наявні для продажу - - -  1 172 - - 1 172 

Інші фінансові активи  793 304 4 379 546  798 229 726 061 1 009 438 727 508 

Всього активів 56 976 078 6 512 925 40 321 63 529 324 46 824 361 6 426 121 52 722 53 303 204 

         

Зобов’язання:         

Заборгованість перед кредитними 

установами 277 542 2 244 274 11 652 2 533 468 539 617 2 740 222 15 266 3 295 105 

Заборгованість перед клієнтами 51 962 328 240 755 69 192 52 272 275 43 595 021 440 509 67 732 44 103 262 

Інші фінансові зобов’язання 688 898 63 348 789 753 035 369 815 59 346 3 115 432 276 

Всього зобов’язань 52 928 768 2 548 377 81 633 55 558 778 44 504 453 3 240 077 86 113 47 830 643 

         

Чиста балансова позиція 4 047 310 3 964 548 (41 312) 7 970 546 2 319 908 3 186 044 (33 391) 5 472 561 

         

Чиста позабалансова позиція 

(Примітка 25) 2 706 025 63 380 2 807 2 772 212 2 197 037 13 737 24 472 2 235 246 

Ризик ліквідності та управління джерелами фінансування 

Ризик ліквідності є поточним і потенційним ризиком стосовно доходів або капіталу, що випливає з неможливості виконання Банком своїх зобов’язань при настанні 

строку їх погашення без понесення недопустимих втрат. 



Управління ризиком ліквідності передбачає наступне: 

- підтримання резерву ліквідності (ліквідні цінні папери та інші ліквідні активи); 

- зниження ризику концентрації зобов’язань; 

- розширення ресурсної бази на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

- встановлення у разі необхідності додаткових обмежень на активні операції Банку; 

- аналіз ситуації на ринку; 

- аналіз динаміки активів та зобов’язань з метою виявлення відхилення від запланованих показників; 

- дотримання лімітів. 

Основними джерелами фінансування є: 

- в національній валюті: депозити клієнтів, депозити міжбанківського ринку, облігації, емітовані Банком; 

- в іноземній валюті: короткострокові та довгострокові міжбанківські кредити (включаючи позики міжнародних фінансових організацій), а також депозити клієнтів. 

Ризик ліквідності вимірюється за трьома основними сценаріями: 

- на основі договірних потоків коштів; 

- на основі очікуваних потоків коштів, відповідно до очікуваної поведінки окремих продуктів Банку за звичайних ринкових умов (сценарій поточної ситуації); 

- на основі кризового сценарію (стрес-тестування). 

Основними показниками ступеня ризику ліквідності є: 

- співвідношення активів до пасивів у певних часових інтервалах (у випадку сценарію за договірними строками погашення); 

- рівень кумулятивних розривів між активами та пасивами в групах часових інтервалів потоків коштів, рівень очікуваного надлишку ліквідності (у випадку сценаріїв 

поточної ситуації та стрес-тестування); 

- значення попереджувальних індикаторів кризи ліквідності. 

Критичний рівень відповідного показника визначається величиною встановлених Банком лімітів, контроль за дотриманням яких здійснюється на щоденній основі. 

Основні принципи сценарного аналізу 

Сценарій на основі договірних строків потоків коштів використовується для обов’язкової звітності перед НБУ та аналізу динаміки балансових статей Банку. 

Моделювання поведінки продуктів Банку проводиться згідно зі стандартами Групи RBI AG, враховуючи вимоги рекомендацій Базельського Комітету Банківського 

нагляду «Базель III: Міжнародна основа оцінки, стандартів та контролю ризику ліквідності» та беручи до уваги специфіку локального ринку. 



В основу сценаріїв поточної ситуації покладені наступні фактори: 

- стійкість активів та зобов’язань (як строкових, так і безстрокових продуктів); 

- ліквідність цінних паперів у портфелі Банку; 

- відтік коштів за наданими кредитними лініями та виданими гарантіями; 

- якість кредитного портфелю; 

- поточний прогноз динаміки активів та пасивів Банку. 

 

В основі сценарію кризової ситуації покладено загальні рекомендації Базельського Комітету Банківського нагляду «Базель III: Міжнародна основа оцінки, стандартів та 

контролю ризику ліквідності». Характер кризової ситуації визначається як комбінація репутаційної кризи та загальної ринкової кризи (так званий сценарій 

«комбінованої» кризи). При цьому враховуються наступні фактори: 

- збільшення відтоку коштів депозитів клієнтів; 

- дострокове зняття строкових депозитів клієнтів; 

- відсутність пролонгації зобов’язань, зменшення їх стійкості; 

- зниження надходжень на фоні погіршення якості кредитного портфелю. 

Також Банк щоденно моніторить коефіцієнти ліквідності, встановлені НБУ та, за необхідності, здійснює стрес-тестування та аналіз сценаріїв. Станом на 31 грудня 2017 

та 2016 років зазначені нормативи, розраховані у відповідності до вимог НБУ, були такими: 

 2017 р., % 2016 р., % 

Н4 «Норматив миттєвої ліквідності» (грошові кошти та кошти, що знаходяться на поточних рахунках / зобов’язання, 

що підлягають оплаті за вимогою) (нормативне значення не менше 20%) 41,14 63,56 

Н5 «Норматив поточної ліквідності» (активи, що підлягають отриманню протягом 31 дня / зобов’язання, що 

погашаються протягом 31 дня) (нормативне значення не менше 40%) 56,74 68,42 

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) (нормативне значення не менше 60%) 84,43 99,14 

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 2017 та 2016 років на основі договірних недисконтованих зобов’язань з виплати коштів: 

Фінансові зобов’язання 

станом на 31 грудня 2017 р. До 3 місяців 

3 - 12 

місяців 

1 - 5 

років 

Понад 

5 років Всього 

Заборгованість перед кредитними установами 1 780 493 790 791 - - 2 571 284 

Заборгованість перед клієнтами 48 342 371 4 005 636 50 501 5 200 52 403 708 

Інші фінансові зобов’язання 751 432 161 - - 751 593 



в т.ч. похідні інструменти, що погашаються шляхом 

поставки базового активу: 3 086 161 - - 3 247 

- суми до отримання за договорами (2 508 352) (9 888) - - (2 518 240) 

- суми до сплати за договорами 2 511 438 10 049 - - 2 521 487 

Всього недисконтовані фінансові зобов’язання 50 874 296 4 796 588 50 501 5 200 55 726 585 

 

Фінансові зобов’язання 

станом на 31 грудня 2016 р. До 3 місяців 

3 - 12 

місяців 

1 - 5 

років 

Понад 

5 років Всього 

Заборгованість перед кредитними установами 709 655 2 394 065 400 982 - 3 504 702 

Заборгованість перед клієнтами 40 231 154 3 970 978 39 313 2 374 44 243 819 

Інші фінансові зобов’язання 431 553  - - - 431 553 

в т.ч. похідні інструменти, що погашаються шляхом 

поставки базового активу: 81 - - - 81 

- суми до отримання за договорами (83 809) - - - (83 809) 

- суми до сплати за договорами 83 890 - - - 83 890 

Всього недисконтовані фінансові зобов’язання 41 372 362 6 365 043 440 295 2 374 48 180 074 

 

До коштів клієнтів включені строкові депозити фізичних осіб. Згідно із законодавством України для депозитних договорів фізичних осіб, що укладені до 6 червня 2015 

року існує зобов’язання виплачувати кошти за цими депозитами на вимогу вкладників. Договори депозитів фізичних осіб, що укладені після 6 червня 2015 року можуть 

містити умови як із можливістю виплати на вимогу так і без такої можливості. Строкові депозити фізичних осіб включені до показників, поданих вище, за строками їх 

сплати, передбаченими договорами (тобто за умови, що вкладники не вимагатимуть виплати депозитів до строку, зазначеному у договорі). Значна частина депозитів 

фізичних осіб – це короткострокові депозити і тому у таблиці вони показані у колонці «До 3 місяців». 

Станом на 31 грудня 2017 року загальна сума депозитів фізичних осіб, без врахування суми нарахованих, та несплачених відсотків та майбутніх недисконтованих 

грошових потоків, включених до періоду від 3 до 12 місяців становить 3 492 213 тис. грн. (31 грудня 2016 р.: 3 699 983 тис. грн.). Однак Банк розраховує на те, що 

більшість 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 історичної інформації щодо переукладання депозитів. Дивіться Примітку 31 «Аналіз активів та зобов’язань за строками погашення» 

з аналізом активів та зобов’язань Банку за строками, коли вони очікувано будуть отримані чи сплачені. 

У наведеній нижче таблиці відображено строки виконання договірних та умовних фінансових зобов’язань Банку, які передбачені відповідними договорами. 

 

 
До 

 3 місяців 

3 - 12 

місяців 

1 - 5 

років 

Понад 

5 років Всього 

2017 р. 945 381 1 624 740 214 494 - 2 784 615 

2016 р. 545 346 1 475 177 234 481 - 2 255 004 

Банк не очікує на те, що йому доведеться виконати всі договірні та умовні зобов’язання до закінчення строку їх дії. 

Видані гарантії, авальовані векселі та акредитиви зобов’язують Банк здійснювати платежі від імені клієнтів у разі конкретної дії, відповідно, може виникнути 

необхідність у негайних дострокових платежах за цими зобов’язаннями до закінчення договірного строку дії даних зобов’язань. 

Аналіз договірних та умовних зобов’язань за типами наведено у Примітці 25. 



Згортання фінансових активів та фінансових зобов’язань 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років не було згортання фінансових інструментів у звіті про фінансовий стан. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років у Банку не було переданих фінансових активів, визнання яких у сукупності не припиняється. 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін ринкових цін. 

Міри ринкового ризику визначено централізовано підрозділом ринкових ризиків Групи RBI AG. Основними показниками є: 

- чутливість: залежність теперішньої вартості певної позиції від зміни певних ризик факторів (курсів валют, процентних ставок, тощо); 

- VaR: оцінка максимальних ймовірних збитків протягом певного періоду за поточних ринкових умов з визначеним довірчим рівнем; 

- стрес-VaR: оцінка максимальних ймовірних збитків протягом певного періоду за кризових умов з визначеним довірчим рівнем; 

- показники, що базуються на прибутку/збитку (попереджувальні індикатори): сума накопиченого прибутку/збитку тих чи інших груп інструментів/операцій. 

Контроль за дотриманням лімітів проводиться на щоденній основі. Основними категоріями ринкового ризику є валютний та процентний ризики. 

Процентний ризик 

Процентний ризик - це ризик потенційних втрат від несприятливих та неочікуваних змін процентних ставок, що має вплив на майбутні грошові потоки та справедливу 

вартість фінансових інструментів. 

Основними інструментами управління є: 

- політика щодо процентних ставок за операціями з клієнтами Банку; 

- інструменти хеджування (наприклад, процентні свопи); 

- трансфертне ціноутворення; 

- неперервний моніторинг та контроль за динамікою позицій. 

Банк здійснює щоквартально симуляцію процентного ризику та оцінює вплив на чисті процентні доходи та капітал. 

Наведена нижче таблиця відображає чутливість до можливих змін у процентних ставках при незмінному значенні всіх інших змінних консолідованого звіту про прибутки 

та збитки Банку. 

Чутливість чистого процентного доходу відображає вплив припустимих змін у процентних ставках на прибуток до оподаткування Банку за один рік, визначений на 

основі плаваючої процентної ставки на неторгові фінансові активи та фінансові зобов’язання, наявні станом на 31 грудня 2017 та 2016 років. Ефект впливу на капітал не 

відрізняється від ефекту впливу на консолідований звіт про прибутки та збитки. 



Валюта 

Збільшення у базисних 

пунктах 

2017 р. 

Чутливість чистого 

процентного доходу 

2017 р. 

Збільшення у базисних 

пунктах 

2016 р. 

Чутливість чистого 

процентного доходу 

2016 р. 

Гривня +49bp 35 166 +55bp 60 874 

Євро +89bp 1 042 +87bp 1 076 

Долар США +125bp 28 473 +164bp 16 450 

 

Валюта 

Зменшення у базисних 

пунктах 

2017 р. 

Чутливість чистого 

процентного доходу 

2017 р. 

Зменшення у базисних 

пунктах 

2016 р. 

Чутливість чистого 

процентного доходу 

2016 р. 

Гривня -49bp (35 166) -55bp (60 874) 

Євро -89bp (1 042) -87bp (1 076) 

Долар США -125bp (28 473) -164bp (16 450) 

Валютний ризик 

Валютний ризик - це ризик потенційних збитків внаслідок несприятливих та неочікуваних коливань обмінних курсів іноземних валют, який має потенційний вплив на 

прибутковість та капітал Банку. 

Основними інструментами управління є: 

- операції на міжбанківському валютному ринку; 

- політика щодо валютного курсу Банку за операціями з клієнтами; 

- інструменти хеджування (наприклад, форвардні угоди, індексовані облігації); 

- неперервний моніторинг та контроль за динамікою позицій. 

Керівництво постійно відстежує та здійснює управління валютною позицією Банку та ставить на меті зменшити відкриту валютну позицію по тим валютам, що мають 

найбільший вплив на діяльність Банку. 

У наведених нижче таблицях зазначені валюти, що наражають Банк на значний ризик станом на 31 грудня 2017 та 2016 років, з огляду на 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 консолідованого звіту про прибутки та збитки Банку (через наявність монетарних активів та зобов’язань, справедлива 

вартість яких є чутливою до змін обмінних курсів валют). Вплив на капітал не відрізняється від впливу на консолідований звіт про прибутки та збитки. 

Наведені у таблиці від’ємні значення відображають потенційне зменшення чистого доходу або капіталу, тоді як позитивні значення відображають їх потенційне 

збільшення. 

Валюта 

Збільшення обмінного курсу, % 

2017 р. 

Вплив на прибуток до 

оподаткування 

Збільшення обмінного курсу, % 

2016 р. 

Вплив на прибуток до 

оподаткування 



2017 р. 2016 р. 

Долар США 0,74% (1 431) 1,50% (4 372) 

Євро 1,06% 81 1,81% 66 

Російський рубль 1,71% 15 2,03% 48 

 

Валюта 

Зменшення обмінного курсу, % 

2017 р. 

Вплив на прибуток до 

оподаткування 

2017 р. 

Зменшення обмінного курсу, % 

2016 р. 

Вплив на прибуток до 

оподаткування 

2016 р. 

Долар США 0,88% 1 700 2,20% 6 410 

Євро 1,47% (112) 2,32% (84) 

Російський рубль 1,65% (15) 4,29% (102) 

Аналіз валютного ризику 

Валюта 

2017 р. 2016 р. 

Валютні активи 

Валютні 

зобов’язання 

Довга / (коротка) 

валютна позиція Валютні активи Валютні зобов’язання 

Довга / (коротка) 

валютна позиція 

Долар США 13 898 239 (14 091 638)  (193 399)  11 345 138 (11 637 193) (292 055) 

Євро 5 157 405 (5 149 807)  7 598 3 280 007 (3 276 369) 3 638 

Російський рубль 181 598 (180 714) 884 100 764 (98 388) 2 376 

Інші 75 179 (65 610) 9 569 59 083 (46 520) 12 563 

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 2017 та 2016 років керівництво вважає, що для Банку ризик дострокового погашення є незначним. 

Операційний ризик 

Операційний ризик – це ризик втрат, що виникає через неадекватні або недосконалі внутрішні процеси, дії персоналу, систем, або в результаті впливу зовнішніх подій. Це 

визначення включає юридичний ризик та не включає стратегічний та репутаційний ризики. 

Банком впроваджено централізовано-децентралізовану систему управління операційним ризиком яка охоплює усі види банківської діяльності та всі структурні рівні: від 

органів управління до рівня, на якому безпосередньо генерується або приймається ризик. 

Банк застосовує принципи, інструменти та методи з управління операційним ризиком, впроваджені у Групі RBI AG. Зокрема, проведення щорічної оцінки ризику, 

сценарний аналіз, визначення та моніторинг індикаторів раннього попередження операційного ризику, встановлення мінімальних стандартів збору даних про події 

операційного ризику, ініціювання впровадження заходів з управління операційним ризиком та періодичний моніторинг стану їх виконання, а також звітування з питань 

управління операційним ризиком Спостережній Раді та Комітету з управління операційними ризиками та контролями. 

З метою пом’якшення операційного ризику Банк застосовує оцінку та бюджетування капіталу під операційний ризик. Капітал під операційний ризик розраховується 

відповідно до стандартизованого підходу. Для відшкодування можливих втрат внаслідок реалізації операційного ризику Банком укладено договори страхування ризиків, 



пов’язані з господарською та операційною діяльністю Банку. 

Система управління операційним ризиком 

Управління операційним ризиком включає в себе процес ідентифікації, вимірювання, аналізу та моніторингу схильності до ризику, що виникає внаслідок неадекватних 

або недосконалих внутрішніх процесів, дій персоналу і систем, або в результаті впливу зовнішніх подій. 

Відповідно до централізовано-децентралізованої системи управління операційним ризиком, розподіл повноважень та обов’язків і взаємодія між учасниками процесу 

управління операційним ризиком базується на моделі трьох ліній захисту від реалізації операційного ризику. 

Першою лінією захисту є підрозділи виникнення ризику (бізнес-підрозділи), які генерують операційний ризик та володіють ним. В кожному самостійному структурному-

підрозділі Банку призначені менеджери операційного ризику (ORMи) та спеціалізовані фахівці з операційного ризику (DORSи), які відповідають за щоденне управління 

операційним ризиком. ORMи на проактивній основі вирішують питання щодо використання методів управління операційним ризиком, таких як мінімізація ризику, 

страхування, ліміти прийняття ризику.  

Друга лінія захисту – підрозділ з контролю за операційним ризиком, Головний ризик-менеджер Банку, Комітет з управління операційними ризиками та контролями – 

забезпечує незалежну оцінку операційного ризику, нагляд та стимулює першу лінію захисту в управлінні операційним ризиком. 

Третьою лінією захисту є Служба внутрішнього аудиту, яка перевіряє ефективність та адекватність системи управління операційним ризиком і супутніх процесів. 

Функція аудиту не є частиною щоденного процесу управління операційним ризиком, Служба внутрішнього аудиту виконує функцію незалежного нагляду. 

Інструменти управління операційним ризиком 

У Банку впроваджені та діють наступні інструменти управління операційним ризиком:  

- Збір даних про події операційного ризику: збитки, які виникли внаслідок реалізації події операційного ризику, вносяться до централізованої бази даних з реєстрації 

інцидентів операційного ризику. До цієї бази вносяться всі події операційного ризику, що відбулися у Банку, починаючи зі встановленого ліміту збитків за ними; 

- Оцінка операційного ризику: оцінка ризику проводиться на щорічній основі з метою ідентифікації існуючих ризиків, розробки та впровадження заходів з їх мінімізації 

та сприяє підвищенню рівня обізнаності з питань операційного ризику. Оцінка ризику визначає чистий ризик процесу, підрозділу виникнення ризику або діяльності, 

яка оцінювалась, з метою якісного управління операційним ризиком. Результати оцінки ризику агрегуються в ризик-профіль операційного ризику Банку; 

- Сценарний аналіз: процес, в ході якого розглядається вплив надзвичайних, але імовірних, подій на діяльність Банку та оцінюється ймовірність та серйозність настання 

таких події в межах можливих наслідків. Метою сценарного аналізу є: забезпечення перспективного методу збору малоймовірних подій, які, можливо, не відбувались 

в Банку, та підвищення обізнаності шляхом надання прогнозу по різним типам ризиків, керування заходами з мінімізації ОР та планами інвестування; 

- Аналіз Головної бухгалтерської книги: систематичний перегляд та звірка рахунків, що використовуються для відображення подій ОР для забезпечення повноти даних. 

Аналіз забезпечує детальний перегляд та звірку інформації по рахунках та дозволяє виявити пропущені події; 

- Індикатори раннього попередження операційного ризику: кількісні показники, які використовуються для виявлення та моніторингу потенційних ризиків. 

Забезпечують Банк раннім сигналом щодо потенційних проблем або змін в ризик-профілі Банку, що можуть потребувати заходів з реагування. 

Ці інструменти дозволяють виявити та оцінити операційний ризик, який властивий всім продуктам, процесам, системам і напрямкам діяльності; встановити причини 

виникнення ризику, вживати заходів з попередження/мінімізації операційного ризику; переглядаються та вдосконалюються на регулярній основі. 
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30.Справедлива вартість фінансових інструментів 

У наведеній нижче таблиці відображено балансову та справедливу вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2017 року: 

31 грудня 2017 р. Торгові 

За справедливою 

вартістю 

Кредити та 

дебіторська 

заборгованість 

Наявні 

для 

продажу 

Інші за 

амортизованою 

собівартістю 

Всього 

балансова 

вартість 

Справедлива 

вартість 

Грошові кошти та їх еквіваленти - - 10 297 228 - - 10 297 228 10 297 731 

Торгові цінні папери 1 127 477 - - - - 1 127 477 1 127 477 

Заборгованість кредитних установ - - 8 032 433 - - 8 032 433 7 953 540 

Кредити клієнтам - - 37 348 686 - - 37 348 686 36 861 280 

Інвестиційні цінні папери:        

- за справедливою вартістю, з 

відображенням 

  переоцінки як прибутку або збитку - 5 925 271 - 

- 

- 5 925 271 5 925 271 

Інші фінансові активи (окрім деривативів) - - 798 229 - - 798 229 798 229 

Фінансові активи 1 127 477 5 925 271 56 476 576 - - 63 529 324 62 963 528 

        

Заборгованість перед кредитними 

установами - - - 

- 

2 533 468 2 533 468 2 533 468 

Заборгованість перед клієнтами - - - - 52 272 275 52 272 275 52 272 275 

Похідні фінансові інструменти 4 689 - - - - 4 689 4 689 

Інші фінансові зобов’язання (окрім 

деривативів) - - - 

- 

748 346 748 346 748 346 

Фінансові зобов’язання 4 689 - - - 55 554 089 55 558 778 55 558 778 

        

 

У наведеній нижче таблиці відображено балансову та справедливу вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2016 року: 

31 грудня 2016 р. Торгові 

За 

справедливою 

вартістю 

Кредити та 

дебіторська 

заборгованість 

Наявні 

для 

продажу 

Інші за 

амортизованою 

собівартістю 

Всього 

балансова 

вартість 

Справедлива 

вартість 

Грошові кошти та їх еквіваленти - - 10 292 755 - - 10 292 755 10 293 655 

Торгові цінні папери 808 776 - - - - 808 776 808 776 

Заборгованість кредитних установ - - 10 168 968 - - 10 168 968 10 170 740 

Кредити клієнтам - - 27 923 626 - - 27 923 626 27 761 586 

Інвестиційні цінні папери:        

- за справедливою вартістю, з 

відображенням 

  переоцінки як прибутку або збитку - 3 380 399 - - - 3 380 399 3 380 399 



- наявні для продажу - - - 1 172 - 1 172 1 172 

Похідні фінансові інструменти - 4 583 - - - 4 583 4 583 

Інші фінансові активи (окрім деривативів) - - 722 925 - - 722 925 722 925 

Фінансові активи 808 776 3 384 982 49 108 274 1 172 - 53 303 204 53 143 836 

        

Заборгованість перед кредитними 

установами - - - - 3 295 105 3 295 105 3 295 105 

Заборгованість перед клієнтами - - - - 44 103 262 44 103 262 44 103 262 

Похідні фінансові інструменти - 804 - - - 804 804 

Інші фінансові зобов’язання (окрім 

деривативів) - - - - 431 472 431 472 431 472 

Фінансові зобов’язання - 804 - - 47 829 839 47 830 643 47 830 643 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, що відображаються за справедливою вартістю 

У наведеній нижче таблиці відображено аналіз фінансових інструментів, що відображаються за справедливою вартістю, за рівнями ієрархії, класами та підкласами 

фінансових активів та зобов’язань: 

31 грудня 2017 р. Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Фінансові активи     

Торгові цінні папери:     

ОВДП - 1 099 387 - 1 099 387 

Казначейські облігації США 28 090 - - 28 090 

 28 090 1 099 387 - 1 127 477 

Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку:      

ОВДП - 5 925 271 - 5 925 271 

 - 5 925 271 - 5 925 271 

Фінансові активи за справедливою вартістю 28 090 7 024 658 - 7 052 748 

     

Фінансові зобов’язання     

Похідні фінансові інструменти - 4 689 - 4 689 

Фінансові зобов’язання за справедливою вартістю - 4 689 - 4 689 

     

31 грудня 2016 р. Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Фінансові активи     

Торгові цінні папери:     

ОВДП - 808 776 - 808 776 

 - 808 776 - 808 776 

Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку:     



ОВДП - 3 276 190 - 3 276 190 

Облігації українських підприємств - 104 209 - 104 209 

 - 3 380 399 - 3 380 399 

Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу:     

Акції українських підприємств - 1 172 - 1 172 

 - 1 172 - 1 172 

Похідні фінансові інструменти - 4 583 - 4 583 

Фінансові активи за справедливою вартістю - 4 194 930 - 4 194 930 

     

Фінансові зобов’язання     

Похідні фінансові інструменти - 804 - 804 

Фінансові зобов’язання за справедливою вартістю - 804 - 804 

Методики оцінки та дані, використані для визначення справедливої вартості 

Справедлива вартість фінансових інструментів, що котируються на активному ринку, визначається згідно з котируваннями, які відображають умови, за якими 

відбуваються регулярні та останні операції на ринку. Банк використовує методики для визначення справедливої вартості інструментів, якщо котирування для них 

недоступні. 

Нижче наводиться опис визначення справедливої вартості фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з використанням різних методик оцінки. 

Вони включають оцінку Банку щодо припущень, які б здійснювалися учасниками ринку при визначенні справедливої вартості таких інструментів. 

Похідні фінансові інструменти 

При визначенні вартості похідних фінансових інструментів, до яких в основному відносяться процентні свопи, валютні свопи та форвардні валютні контракти, 

використовується метод оцінки із застосуванням даних, що відкрито спостерігаються на ринку. Найбільш часто застосовувані методи оцінки включають форвардне 

ціноутворення та своп-моделі, з використанням розрахунків теперішньої вартості. Моделі включають різні дані, у тому числі кредитоспроможність контрагентів, розмір 

обмінних курсів «спот» і «форвард» та криві процентних ставок. 

 

Торгові цінні папери та інвестиційні цінні папери 

Вартість торгових цінних паперів та інвестиційних цінних паперів визначається на підставі ринкових котирувань та методик оцінки або цінових моделей, що 

застосовуються переважно для акцій та боргових цінних паперів, які не мають котирувань. Дані цінні папери оцінюються за допомогою моделей, які включають лише 

дані, що є результатом спостережень на ринку. Дані, що є результатом спостережень на ринку включають котирування щодо подібних боргових цінних паперів, 

процентні ставки, криві дохідності, інші дані доступні для спостереження на ринку.  

Переведення між рівнями 

За роки, що закінчились 31 грудня 2017 та 2016 років Банк не здійснював переведень між Рівнем 1 та Рівнем 2 ієрархії справедливої вартості. Політикою Банку 

визначається, що переведення між рівнями ієрархії справедливої вартості вважається таким, що відбулося станом на звітну дату. 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, що не обліковуються за справедливою вартістю 



У таблиці нижче наведено порівняння справедливої та балансової вартості класів та підкласів фінансових інструментів, що не відображені у консолідованій фінансовій 

звітності Банку за справедливою вартістю. Таблиця не відображає справедливу вартість нефінансових активів та нефінансових зобов’язань. 

Справедливу вартість кредитів клієнтам віднесено до Рівня 3 ієрархії справедливої вартості. Оцінка здійснена на основі грошових потоків, продисконтованих за ставками 

КУАП. 

 

 

Справедлива вартість  

2017 р. 

Балансова 

вартість 

 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 2017 р. 

Фінансові активи      

Грошові кошти та їх еквіваленти - 10 297 731 - 10 297 731 10 297 228 

Заборгованість кредитних установ:      

Національний банк України - 4 020 353 - 4 020 353 4 020 353 

Іноземні банки - 3 061 678 - 3 061 678 3 061 678 

Міжнародні фінансові організації - - 871 509 871 509 950 402 

 - 7 082 031 871 509 7 953 540 8 032 433 

Кредити клієнтам:      

Великі підприємства - - 29 500 852 29 500 852 29 738 887 

Фізичні особи  - - 3 743 105 3 743 105 3 885 948 

Малі підприємства - - 2 398 860 2 398 860 2 502 248 

Мікро-підприємства - - 1 218 463 1 218 463 1 221 603 

 - - 36 861 280 36 861 280 37 348 686 

Інші фінансові активи (окрім деривативів) - - 798 229 798 229 798 229 

Всього фінансових активів - 17 379 762 38 531 018 55 910 780 56 476 576 

      

Фінансові зобов’язання      

Заборгованість перед кредитними установами - 2 533 468 - 2 533 468 2 533 468 

Заборгованість перед клієнтами:      

Великі підприємства - 19 627 983 - 19 627 983 19 627 983 

Фізичні особи  - 19 315 764 - 19 315 764 19 315 764 

Мікро-підприємства  - 9 465 743 - 9 465 743 9 465 743 

Малі підприємства  - 3 518 955 - 3 518 955 3 518 955 

Бюджетні організації  - 343 830 - 343 830 343 830 

 - 52 272 275 - 52 272 275 52 272 275 

Інші фінансові зобов’язання (окрім деривативів) - - 748 346 748 346 748 346 

Всього фінансових зобов’язань - 54 805 743 748 346 55 554 089 55 554 089 

 

 

Справедлива вартість  

2016 р. 

Балансова 

вартість 

 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 2016 р. 



Фінансові активи      

Грошові кошти та їх еквіваленти - 10 293 655 - 10 293 655 10 292 755 

Заборгованість кредитних установ:      

Національний банк України - 8 521 556 - 8 521 556 8 521 556 

Іноземні банки - 1 507 787 - 1 507 787 1 507 787 

Вітчизняні банки - 141 397 - 141 397 139 625 

 - 10 170 740 - 10 170 740 10 168 968 

Кредити клієнтам:      

Великі підприємства - - 21 511 510 21 511 510 21 569 536 

Фізичні особи  - - 3 691 924 3 691 924 3 731 424 

Малі підприємства - - 1 692 224 1 692 224 1 718 834 

Мікро-підприємства - - 865 928 865 928 903 832 

 - - 27 761 586 27 761 586 27 923 626 

Інші фінансові активи (окрім деривативів) - - 722 925 722 925 722 925 

Всього фінансових активів - 20 464 395 28 484 511 48 948 906 49 108 274 

      

Фінансові зобов’язання      

Заборгованість перед кредитними установами - 3 295 105 - 3 295 105 3 295 105 

Заборгованість перед клієнтами:      

Фізичні особи  - 16 365 064 - 16 365 064 16 365 064 

Великі підприємства - 15 795 406 - 15 795 406 15 795 406 

Мікро-підприємства  - 8 102 184 - 8 102 184 8 102 184 

Малі підприємства  - 3 472 820 - 3 472 820 3 472 820 

Бюджетні організації  - 367 788 - 367 788 367 788 

 - 44 103 262 - 44 103 262 44 103 262 

Інші фінансові зобов’язання (окрім деривативів) - - 431 472 431 472 431 472 

Всього фінансових зобов’язань - 47 398 367 431 472 47 829 839 47 829 839 

 

Нижче описані методики та припущення, що використовуються для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, які не відображені за справедливою 

вартістю у консолідованій 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, фінансових інструментів зі змінною 

процентною ставкою, заборгованості перед клієнтами з фіксованою процентною ставкою та строком погашення, що залишився станом на кінець звітного періоду, до 1 

року, а також кредитів, наданих фізичним особам у іноземних валютах. Валютне кредитування для останньої згаданої групи клієнтів 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, визначається на основі оголошених ринкових цін. Якщо для випущених цінних паперів не існує ринкових цін, використовується 

модель дисконтованих грошових потоків на основі кривої дохідності за поточною процентною ставкою з урахуванням залишкового періоду до погашення. 
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31.Аналіз активів та зобов’язань за строками погашення 

У наведеній нижче таблиці представлено аналіз активів та зобов’язань за строками їх очікуваного відшкодування або погашення. 

Інформація про договірні недисконтовані зобов’язання Банку за строками погашення наведена у Примітці 29 «Управління ризиками». 
 

 2017 р. 2016 р. 

 До одного року Понад один рік Всього До одного року Понад один рік Всього 

Активи       

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 10 297 228 - 10 297 228 10 292 755 - 10 292 755 

Торгові цінні папери 1 127 477 - 1 127 477 808 776 - 808 776 

Заборгованість кредитних 

установ 7 278 881 753 552 8 032 433 10 168 968 - 10 168 968 

Кредити клієнтам 24 556 783 12 791 903 37 348 686 18 868 114 9 055 512 27 923 626 

Активи, призначені для 

продажу 56 170 - 56 170 55 275 - 55 275 

Інвестиційні цінні папери:       

- за справедливою вартістю,  

  з відображенням переоцінки 

як прибутку  

  або збитку 1 936 149  3 989 122 5 925 271 1 357 539 2 022 860 3 380 399 

- наявні для продажу - - - 1 172 - 1 172 

Інвестиційна нерухомість - 151 860 151 860 - 160 627 160 627 

Основні засоби - 2 037 965 2 037 965 - 1 972 930 1 972 930 

Нематеріальні активи - 412 083 412 083 - 387 256 387 256 



Поточні активи з податку на 

прибуток 545 070 - 545 070 60 023 325 130 385 153 

Відстрочені активи з податку 

на прибуток  31 643 - 31 643 718 495 24 766 743 261 

Інші активи 1 050 916 14 1 050 930 1 084 439 - 1 084 439 

Всього активів 46 880 317 20 136 499 67 016 816 43 415 556 13 949 081 57 364 637 

       

Зобов’язання       

Заборгованість перед 

кредитними установами 2 533 468 - 2 533 468 2 910 203 384 902 3 295 105 

Заборгованість перед 

клієнтами 52 218 962 53 313 52 272 275 44 063 200 40 062 44 103 262 

Поточні зобов’язання з 

податку на прибуток 709 - 709 9 - 9 

Резерви 80 050 - 80 050 53 418 - 53 418 

Інші зобов’язання 1 289 761 - 1 289 761 892 168 - 892 168 

Всього зобов’язань 56 122 950 53 313 56 176 263 47 918 998 424 964 48 343 962 

Чиста сума (9 242 633) 20 083 186 10 840 553 (4 503 442) 13 524 117 9 020 675 

 

Аналіз строків погашення не відображає історичну стабільність поточних рахунків. Зняття коштів з поточних рахунків відбувалося 

протягом більш тривалого періоду, ніж зазначено у таблицях вище. У цих таблицях зазначені сальдо входять до складу сум, що підлягають 

оплаті у строк до одного року. Також, заборгованість перед клієнтами включає строкові депозити фізичних осіб (Примітка 21). Згідно із 

законодавством України для депозитних договорів фізичних осіб, що укладені до 6 червня 2015 року існує зобов’язання виплачувати 

кошти за цими депозитами на вимогу вкладників протягом двох 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 з договором. Законодавство України визначає, що договори 

депозитів фізичних осіб, що укладені після 6 червня 2015 року можуть містити умови як із можливістю виплати на вимогу так і без такої 

можливості. 
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32.Операції з пов’язаними сторонами 

Відповідно 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 або фінансові рішення іншої сторони. При розгляді кожного можливого випадку відносин з пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих 

відносин, а не лише юридична форма.  

До пов’язаних сторін входить: 

- Материнська компанія – власником контрольного пакету акцій Банку є «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (Raiffeisen Bank International AG), Австрія, якому 

належить 68,28% (2016 р.: 68,27%) (Примітка 1); 

- Інший акціонер – компанія, яка має суттєвий вплив на Банк (Примітка 1); 



- Підприємства під спільним контролем – компанії, які перебувають під спільним контролем Групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ»; 

- Ключовий управлінський персонал - фізичні особи, які мають повноваження та відповідають за планування, управління та контроль за діяльністю Банку прямо чи 

опосередковано, і включають членів Правління, Спостережної Ради та їхніх прямих родичів; 

- Інші пов'язані сторони – включають компанії, які є афілійованими компаніями Групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ». 

Пов’язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між непов’язаними сторонами. Терміни, умови та суми таких операцій можуть відрізнятись від 

термінів, умов та сум операцій між непов’язаними сторонами. 

Основними валютами за залишками по операціям з пов’язаними сторонами-нерезидентами є долар США та євро. 

Станом на 31 грудня 2017 року залишки за операціями з пов’язаними сторонами були такими: 

 Материнська компанія Інший акціонер 

Підприємства під 

спільним контролем  

Ключовий управлін-

ський персонал 

Інші пов'язані 

сторони 

Активи      

Грошові кошти та їх еквіваленти 

(відсоткові ставки за угодою: 

 0% - 1,37%) 547 214 - 39 666 - - 

в т.ч. резерв під зменшення корисності на сукупній основі - - (391) - - 

Заборгованість кредитних установ (відсоткова ставка за 

угодою: 11,3%) - 536 654 - - - 

Кредити клієнтам (відсоткова ставка за угодою: 42%) - - - 55 - 

Нематеріальні активи 22 127 - 9 010 - 23 653 

Інші активи 642 636 - 1 1 310 

Всього активи 569 983 537 290 48 676 56 24 963 

      

Зобов’язання      

Заборгованість перед кредитними установами:      

Поточні рахунки інших банків 

(відсоткова ставка за угодою: 0,75%) 1 307 106 74 417 2 125 - - 

Строкові депозити і кредити від інших банків (відсоткові 

ставки за угодою: 1,93% - 5,09%) 841 619 - - - - 

 2 148 725 74 417 2 125 - - 

Заборгованість перед клієнтами:      

Поточні рахунки (відсоткові ставки за угодою: 0% - 10%) - - 41 631 30 880 17 405 

Строкові кошти (відсоткові ставки за угодою: 7,5% - 11%) - - 149 792 - 98 178 

   191 423 30 880 115 583 

Інші зобов’язання 31 211 2 123 17 692 - 23 720 

в т.ч. похідні фінансові інструменти 2 141 - - - - 

Всього зобов’язання 2 179 936 76 540 211 240 30 880 139 303 



Протягом 2017 року підприємством під спільним контролем здійснено внесок грошовими коштами до капіталу дочірнього підприємства Банку на суму 136 878 тис. грн. 

Протягом 2017 року інвестиція в дочірнє підприємство ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» була збільшена Банком на суму 923 000 тис.грн., одночасно в окремій 

фінансовій звітності Банку було визнано зменшення корисності інвестиції на повну суму збільшення. У червні 2016 року було визнано зменшення корисності за 

інвестицією в дочірнє підприємство ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» в сумі собівартості інвестиції, - 156 925 тис. грн., у зв'язку з перевищенням балансової вартості 

інвестиції над її відновлювальною вартістю за наслідками тривалої збитковості компанії. 

Станом на 31 грудня 2017 року інші договірні та умовні зобов’язання з пов’язаними сторонами були такими: 

 Материнська компанія Інший акціонер 

Підприємства під 

спільним контролем 

Ключовий управлін-

ський персонал 

Інші пов'язані 

сторони 

Зобов’язання та гарантії отримані 502 259 2 807 229 444 - - 

Банк отримав фінансові гарантії від пов'язаних сторін, номіновані у доларах США та Євро, із контрактною датою погашення до 2019 року, 

що використані як забезпечення для надання кредитів клієнтам та коштів кредитним установам. 

 

Станом на 31 грудня 2016 року залишки за операціями з пов’язаними сторонами були такими: 

 Материнська компанія Інший акціонер 

Підприємства під 

спільним контролем  

Ключовий управлін-

ський персонал 

Інші пов'язані 

сторони 

Активи      

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 814 051 - 50 959 - - 

в т.ч. резерв під зменшення корисності на сукупній основі - - (628) - - 

Заборгованість кредитних установ 19 760 - - - - 

Кредити клієнтам (відсоткова ставка за угодою: 10,7%) - - - 1 042 - 

Нематеріальні активи 24 583 - 717 - 12 716 

Інші активи - 628 - - 966 

Всього активи 1 858 394 628 51 676 1 042 13 682 

      

Зобов’язання      

Заборгованість перед кредитними установами:      

Поточні рахунки інших банків 

(відсоткові ставки за угодою: 

0% - 0,75%) 6 727 58 288 6 028 - - 

Строкові депозити і кредити від інших банків (відсоткові 

ставки за угодою: 4,94% - 8,09%) 2 673 164 - - - - 

 2 679 891 58 288 6 028 - - 

Заборгованість перед клієнтами:      

Поточні рахунки (відсоткові ставки за угодою: 0% - 10%) - - 47 188 13 067 7 243 

Строкові кошти (відсоткові ставки за угодою: 0,01% - 15%) - - 188 084 35 962 30 017 

 - - 235 272 49 029 37 260 

Інші зобов’язання 27 945 2 053 12 745 - 24 311 



в т.ч. похідні фінансові інструменти 804  - - - 

Всього зобов’язання 2 707 836 60 341 254 045 49 029 61 571 

Станом на 31 грудня 2016 року інші договірні та умовні зобов’язання з пов'язаними сторонами були такими: 

 Материнська компанія Інший акціонер 

Підприємства під 

спільним контролем 

Ключовий управлін-

ський персонал 

Інші пов'язані 

сторони 

Зобов’язання та гарантії отримані 272 857 2 063 786 113 690 2 041 - 

 

Станом на 31 грудня 2017 року суми доходів і витрат за операціями з пов’язаними сторонами були такими: 

 Материнська компанія Інший акціонер  

Підприємства під 

спільним контролем 

Ключовий управлін-

ський персонал 

Інші пов'язані 

сторони 

Процентні доходи 41 152 22 700 - 71 - 

Процентні витрати (192 442) (393) (13 731) (1 447) (7 627) 

Резерв під зменшення корисності кредитів на сукупній основі - - 285 - - 

Комісійні доходи 11 098 8 338 1 597 24 159 639 

Комісійні витрати (70 749) (15 106) (136 749) - - 

Непроцентні доходи/(витрати) (7 202) - 328 - 244 

Непроцентні витрати (45 935) - (9 122) - (145 558) 

 

 

Станом на 31 грудня 2016 року суми доходів і витрат за операціями з пов’язаними сторонами були такими: 

 Материнська компанія Інший акціонер  

Підприємства під 

спільним контролем 

Ключовий управлін-

ський персонал 

Інші пов'язані 

сторони 

Процентні доходи 22 919 - - 93 - 

Процентні витрати (340 141) (23 597) (18 955) (1 299) (3 342) 

Резерв під зменшення корисності кредитів на сукупній основі - - (560) - - 

Комісійні доходи 1 636 4 216 1 212 31 85 125 

Комісійні витрати (51 507) (16 363) (102 514) - - 

Непроцентні доходи/(витрати) (6 456) - (110) - 297 

Непроцентні витрати (43 484) - (7 179) - (162 266) 

Сукупна сума винагороди членам Правління та Спостережної Ради протягом 2017 року складала  

96 660 тис. грн. (2016 р.: 80 118 тис. грн.). 
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33.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 (Базель II), та нормативів, встановлених НБУ при здійсненні нагляду 

за Банком. 

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. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років Банк повністю дотримався всіх зовнішніх встановлених вимог щодо капіталу. 

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 (2016 р.: 10%), розрахований згідно з 

вимогами НБУ. Станом на 31 грудня 2017 року норматив достатності капіталу Банку становив 19,48% (2016 р.: 26,82%) та перевищував встановлений законодавством 

мінімальний норматив. 

Норматив достатності капіталу згідно з вимогами НБУ 

 2017 р. 2016 р. 

Основний капітал 5 138 703 4 930 972 

Додатковий капітал 4 398 836 4 853 352 

Мінус: відрахування з капіталу (49 155) (149 565) 

Всього капітал 9 488 384 9 634 759 

   

Активи, зважені за ризиком 48 653 638 35 511 534 

Відкрита валютна позиція 48 984 417 295 

   

Показник достатності регулятивного капіталу 19,48% 26,82% 

 

Показник достатності регулятивного капіталу згідно з Базельською угодою (Базель II) 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років показник достатності регулятивного капіталу Банку, розрахований згідно з положеннями Базельської угоди (Базель II) зі змінами, 

включаючи зміни щодо врахування ринкових ризиків, становив: 

 2017 р. 2016 р. 

Капітал першого рівня 9 585 861 7 872 317 

Капітал другого рівня 889 941 937 165 

Всього капітал 10 475 802 8 809 482 

   



Активи, зважені за ризиком 45 263 406 36 415 904 

Показник достатності капіталу першого рівня 21,18% 21,62% 

Показник достатності капіталу 23,14% 24,19% 
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34.Події після дати балансу 

20 лютого 2018 року Верховний Суд відхилив касаційну скаргу за судовим позовом проти Банку (Примітка 25). Рішення Верховного Суду 

не підлягає подальшому оскарженню. 

 


