


1992 р. 
НБУ зареєстрував 
Відкрите акціонерне товариство 
«АКБ Аваль»

1993 р. 
Банк отримав ліцензію на 
здійснення валютних операцій

1994 р. 
НБУ зареєстрував банк як 
АППБ «Аваль». Банк одержав 
дозвіл Міністерства фінансів 
України на здійснення діяльності 
як депозитарій інвестиційних 
фондів та інвестиційних 
компаній 

1995 р. 
«Аваль» отримав акредитацію 
для реалізації проектів ЄБРР

1996 р. 
Розпочав роботу власний 
процесінговий центр (УПЦ) 
банку. Банк став членом

міжнародних платіжних 
систем Visa та Europay

 

1997 р. 
Компанія Western Union 
визнала «Аваль» найкращим 
партнером у Східній Європі

1999 р. 
Випущена перша в Україні 
спільна платіжна картка 
UMC - Visa - Aval

2000 р. 
Western Union визнала банк 
«Аваль» найбільш творчо 
орієнтованим агентом системи

2001 р. 
Банк першим в Україні 
запровадив виплату пенсій з 
використанням пластикової 
картки «Онікс - пенсійний». 
Впроваджена власна система 
термінового переказу грошей 
в Україні «Аваль - Експрес»

2002 р. 
Статутний капітал досяг 
рекордної для української 
банківської системи позначки– 
500 млн. грн. Банк увійшов 
до TOP - 100 банків ЦСЄ за 
рейтингом Standard & Poor’s

2003 р. 
Журнал «Euromoney» 
назвав «Аваль» кращим банком 
України. Банк розмістив власну 
облігаційну позику на суму 
80 млн. грн.

2004 р. 
Статутний капітал досяг 
рекордної суми в 1 млрд. грн. 
ЄБРР визнав «Аваль» одним із 
найбільших і динамічних банків 
у ЦСЄ. Банк очолив рейтинг 
TOP - 100 «Інвестгазети» у 
номінації «Найбільші банки 
за величиною чистих активів 
за 2003 рік»

2005 р. 
ЄБРР визнав «Аваль» 
одним із найактивніших 
банків у регіоні Південно-
Східної Європи та країнах 
колишнього СРСР. 93,5% 
акцій банку придбано групою 
Райффайзен Інтернаціональ

2006 р. 
Журнал Euromoney визнав 
банк «Кращим банком в 
Україні». ЄБРР визнав банк 
«Найактивнішим банком у 
сфері торгового фінансування 
в Україні в 2006 році» в рамках 
програми сприяння торгівлі 
«TFP». Банк названо 
«Найбільш професійним 
банком 2006 року» за 
результатами фінансового 
рейтингу газети «Бізнес». 
Банк отримав нагороду 
«Вибір року - 2006» за 
найкращу іпотечну програму

Хронологія 
15-річного успіху



Шановні друзі!
2006 рік був визначним для банку. А 2007 рік є ще більш відповідальним та визначальним, оскільки банк відзначає 
своє 15-річчя! Можливо, в історичному світовому вимірі, особливо у порівнянні з відомими західно-європейськими 
банківськими установами, це ще незначний вік, проте для України це чимало. Згадаємо хоча б, що ми – майже 
ровесники незалежності нашої держави. Разом із незалежною Україною ми пережили труднощі перших років життя, 
зміцнилися та довели всім, а насамперед – нашим клієнтам, що ми – солідний та надійний фінансовий партнер, 
установа, якій можна довіряти та довіритись. Ми пишаємося тим, що нині в «активі» банку є також 120 років досвіду 
австрійської європейської банківської сім’ї Райффайзен, до якої ми приєдналися у 2005 році. Вікова історія групи 
Райффайзен та її перших установ – «райффайзенок» – які обслуговували потреби мільйонів людей, і чия діяльність 
на початку століття поширилась до теренів Західної України, підвищує вимоги щодо діяльності нашого банку і, разом 
з тим, зміцнює нашу віру у майбутнє і наш спільний успіх! 

У 2007 році ми маємо намір продовжувати реалізацію наших амбітних планів, у тому числі щодо оптимізації роботи 
мережі філій, удосконалення і розробки нових послуг, поліпшення інформаційних систем та внутрішніх процедур 
банку з метою наблизити діяльність «Райффайзен Банк Аваль» до стандартів групи Райффайзен. Ці зміни є необхідними 
і, більше того, виправданими, оскільки допоможуть нам утримувати конкурентну позицію на ринку, підвищувати 
якість сервісу і, отже, краще реагувати на новітні тенденції і зростаючі вимоги наших клієнтів. «Великий банк стає 
ще ближчим» ще й тому, що він та його відділення стають зручнішими для клієнтів. 

Ми щиро дякуємо всім друзям та партнерам за підтримку впродовж 15 років нашого життя та запевняємо, що й надалі 
будемо робити все можливе для того, щоб відповідати Вашим високим очікуванням!

З повагою, 
Правління «Райффайзен Банк Аваль» 

Dear friends,
2006 was an important year for the Bank. However, 2007 promises to be even more crucial and challenging, as in March 
2007 the Bank celebrates its 15th anniversary! This may be considered a relatively short period in a historical perspective, 
especially if compared with the leading internationally known banking institutions. However, in Ukraine it is an impressive age 
for the nascent banking sector, if we recall but one fact that the Bank is nearly the age of the independent democratic country 
named Ukraine! During this historic period, we have surmounted the hardships of emergence, we have matured and proved 
to everyone, first and foremost to our clients, that we are a solid and reliable financial partner – a banking institution which 
garners trust and confidence. We are proud of our current most valued «asset» – 120 years of experience of the Raiffeisen 
banking family, which we joined in 2005. The centennial history of Raiffeisen Group and its first outlets – «raiffeisenky» 
(Raiffeisen cooperative unions) – that served millions of people and expanded their coverage as far eastward as West Ukraine 
in the early 20th century, sets the high performance standard and responsibility for our Bank. At the same time, it reinforces our 
faith in our bright future and mutual success!

In 2007, we remain committed to further implementing our ambitious plans, in particular, as regards streamlining our branch 
network, improving existing and developing new services, upgrading the Bank’s IT systems and internal policies aimed at 
hamonizing them with Raiffeisen Group’s standards. These developments are both needed and justified, as they will help us 
to sustain our competitive position in the marketplace, improve quality of services, and, as a result, become more responsive 
to novel trends and increasing requirements of our clients. The Big Bank becomes even closer as both the Bank and its outlets 
become increasingly convenient for our clients.

We greatly appreciate the valuable support our friends and partners have given us over the past 15 years. We assure you of 
our commitment to grow and to do our best to meet your high expectations.

Truly yours,

Management Board of Raiffeisen Bank Aval



Річний звіт

Відкритого акціонерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль»
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Інформація про банк Ринкове середовище Діяльність банку

Основні показники діяльності банку 
на кінець 2006 року*

Рейтинги банку
Moody’s Investors Service

Прогноз стабільний

Довгострокові депозити у національній валюті Baa1

Короткострокові депозити у національній валюті Prime-2

Довгострокові депозити в іноземній валюті B2

Короткостровоі депозити в іноземній валюті NP

Рейтинг фінансової стабільності D-

Рейтинг за борговими цінними паперами (senior unsecured) Baa1

Рейтинг за національною шкалою Aaa.ua

2006 2005 Зміна,%

Балансові показники

Активи 5 384 000 3 706 038 45,3

Кошти в кредитних установах 7 495 17 083 (56,1)

Кредити клієнтам 4 094 437 2 354 123 73,9

Зобов’язання перед кредитними установами 1 348 216 496 096 171,8

Зобов’язання перед клієнтами 3 321 464 2 827 357 17,5

Субординований борг 70 590 69 908 1,0

Акціонерний капітал 430 800 307 660 40

Капітал 573 567 270 488 112,1

Звіт про прибутки 

Чистий процентний дохід після відрахувань 226 429 96 290 135,2

Чистий комісійний дохід 142 192 117 219 21,3

Чистий дохід від торгових операцій із іноземною 
валютою та цінними паперами

35 696 31 113 14,7

Загальні адміністративні витрати (295 277) (214 857) 37,4

Прибуток до оподаткування 109 040 29 765 266,3

Чистий прибуток 79 879 14 151 464,5

Загальна інформація про банк 

Адекватність капіталу згідно з МСФЗ 17,33% 14,58% 18,9

Адекватність капіталу згідно з вимогами НБУ 12,14% 12,96% (6,3)

Кількість філій та відділень банку 1 312 1 410 (7,0)

Кількість працівників 17 395 17 132 1,5

Основні показники діяльності банку на кінець 2006 року, тис. дол. США

* Згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)
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Звернення голови Спостережної ради

Звернення голови Спостережної ради
2006 рік був надзвичайно важливим для «Райффайзен Банк Аваль», 
адже він був першим роком його діяльності у складі нової сім’ї Райффайзен 
Інтернаціональ. Це був складний, але цікавий для банку рік впровадження 
нових стандартів діяльності, нових цілей, ребрендингу, проектів інтеграції 
та реструктуризації. Він приніс багато змін, які привели до поліпшення 
ключових процесів і процедур. Позиції банку зміцніли, адже надійна 
репутація Райффайзен Інтернаціональ та нові можливості, які надає ця 
міжнародна група, значно сприяли поліпшенню іміджу банку як одного з 
лідерів українського банківського ринку.

Стійкі позиції є доказом правильної стратегічної орієнтації банку та високої 
якості менеджменту. Зростання кількісних показників супроводжувалося 
якісними змінами та важливими подіями у роботі банку, спрямованими на 
посилення ринкових позицій і конкурентних переваг. «Райффайзен Банк 
Аваль» вчасно й у повному обсязі виконав усі свої поточні зобов’язання і всі 
нормативні вимоги Національного банку України. Крім того, «Райффайзен 
Банк Аваль» зберіг та зміцнив свої позиції на ринку за розміром статутного 
капіталу, загальних активів, кредитного портфелю тощо. Зокрема, за 
розміром статутного капіталу він вийшов на перше місце серед усіх банків 
країни, а за обсягом активів банк залишається другим найбільшим банком 
в Україні. Протягом року портфель кредитів фізичним особам збільшився 

більш ніж удвічі, перевищивши 10,5 млрд. гривень (або майже 2,1 млрд. доларів США). Швидкими 
темпами зростає й кредитування підприємств малого та середнього бізнесу, а також фінансування 
великих корпоративних клієнтів.

Ці та інші досягнення банку, його стабільність, надійність та стійка позитивна динаміка отримали 
визнання на національному і міжнародному рівнях. Авторитетний фінансовий журнал Euromoney 
присвоїв «Райффайзен Банк Аваль» звання «Кращий банк в Україні». Банк також отримав 
низку інших нагород, серед яких – звання «Найбільш професійний банк» згідно з результатами 
фінансового рейтингу газети «Бізнес» та «Найактивніший банк у сфері торгового фінансування в 
Україні в 2006 році» в рамках програми сприяння торгівлі «TFP» ЄБРР.

У грудні 2006 року міжнародне рейтингове агентство Moody’s підтвердило банку рейтинг 
Baa1/Prime-2 для довгострокових та короткострокових депозитів у національній валюті. Прогноз 
щодо усіх рейтингів – «стабільний». За національною шкалою агентство присвоїло банку найвищий 
рейтинг Aaa.ua. Ці рейтинги підтверджують якісну роботу «Райффайзен Банк Аваль» та є одними з 
найвищих рейтингів, присвоєних агентством Moody’s українським банкам. 

Впродовж 2006 року Спостережна рада тісно співпрацювала з Правлінням та була добре 
поінформована про всі аспекти розвитку банку. Вона виконала поставлені завдання у відповідності 
до українського законодавства та Статуту банку. Правління «Райффайзен Банк Аваль» постійно 
інформувало членів Спостережної ради про всі важливі кроки в своїй діяльності. Згадані керівні 
органи здійснювали управління банком в атмосфері відкритого обговорення всіх питань.

Загальні збори акціонерів банку, які відбулися 8 грудня 2006 року, затвердили новий склад 
Спостережної ради та ухвалили доповнення до Положення про Спостережну раду.

Закрите акціонерне товариство «Ernst & Young Ukraudit» провело аудит діяльності банку відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Аудитор підтвердив, що статутні вимоги виконані 
повністю. Спостережна рада погодилася зі звітом Правління про результати аудиту за 2006 
фінансовий рік та пропозиціями щодо розподілу прибутку. Таким чином, Спостережна рада ухвалила 
перевірений аудитором річний фінансовий звіт «Райффайзен Банк Аваль». 
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Звернення голови Спостережної ради

Запорукою подальшого стабільного розвитку та зростання банку є постійне поліпшення якості його 
послуг і продуктів, підвищення ефективності роботи регіональної мережі, прибутковості банківських 
операцій. Завдяки цим зусиллям, ми зможемо й надалі користуватися високим рівнем довіри до банку 
з боку вкладників, інвесторів та акціонерів. 

Від імені Спостережної ради я дякую всім і кожному, хто вніс свій вклад у забезпечення успіху 
«Райффайзен Банк Аваль». Дякую Правлінню за його підтримку та плідну співпрацю. Я особливо 
вдячний усім працівникам банку за їхню самовіддану працю, творчий підхід та велику лояльність 
банку – якості, що так необхідні у часи змін, свідками яких ми стали протягом останнього року. 
Окрема подяка нашим акціонерам, інвесторам і клієнтам за їхню довіру до банку.

Від імені Спостережної ради

Герберт Степіч,

Голова Спостережної ради
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Звернення голови Правління банку
Шановні друзі!

Ви тримаєте у руках перший річний звіт «Райффайзен Банк Аваль». 
Минулий рік був для нас роком змін. Саме 2006-ий приніс нам нове 
ім’я, нові плани та нові можливості. Банк остаточно інтегрувався в Групу 
Райффайзен Інтернаціональ та розпочав впровадження стратегії активного 
розвитку на українському банківському ринку. 

Одним із найважливіших етапів у процесі перетворень, що були 
започатковані банком у 2006 році, стала зміна назви. Керівництвом 
банку влітку 2006 року було узгоджено стратегію щодо зміни назви банку 
та широкого інформування громадян України про наше нове ім’я. Нова 
назва – «Райффайзен Банк Аваль» – була зареєстрована Національним 
банком України у вересні 2006 року та втілює надбання та традиції двох 
провідних фінансових установ – банку «Аваль» та групи Райффайзен. 
Слово «Райффайзен» у ній відображає наше зобов’язання найближчим 
часом довести стандарти якості банківських послуг до європейського рівня. 
Слово «Аваль» у нашій назві є свідченням поваги до історії банку, його 
клієнтів та партнерів, а також прагнення продовжувати найкращі традиції  
банку «Аваль» – флагмана банківського ринку України. Велика рекламна 
кампанія з просування нового бренду була доповнена низкою презентацій 
в усіх обласних центрах України. Ребрендинг триватиме й у 2007 році. 

Отже, ми сподіваємось на подальший високий рівень обізнаності наших клієнтів щодо нового імені та 
діяльності банку і зростаючу довіру до «Райффайзен Банк Аваль».

У 2006 році банк започаткував низку змін та розпочав серйозні трансформаційні процеси, 
спрямовані на підвищення якості послуг, удосконалення інформаційних систем і внутрішніх процедур, 
оптимізацію витрат та приведення стандартів роботи банку у відповідність до стандартів групи 
Райффайзен Інтернаціональ Банк - Холдинг АГ. Ці перетворення, сприятливі макроекономічні 
умови та, що найважливіше, віддана робота високопрофесійних фахівців банку і довіра клієнтів 
забезпечили досягнення визначних результатів діяльності банку в 2006 році. За міжнародними 
стандартами фінансової звітності прибутки банку після оподаткування збільшились майже в п’ять 
разів, активи зросли на 45%, а капітал – більш ніж подвоївся. Це дало змогу «Райффайзен Банк 
Аваль» утримати провідні позиції на ринку, стати найбільшим банком за розміром статутного капіталу 
та другим найбільшим банком в Україні за обсягом активів.

Однією з головних рушійних сил розвитку банку є наше прагнення вдосконалювати послуги 
для населення та збільшувати кредитування приватних клієнтів. Наявність великої конкурентної 
переваги – розгалуженої мережі відділень – дозволила банку  значно наростити обсяги операцій у 
сфері роздрібного кредитування та утримати друге місце в цьому сегменті ринку. Минулий рік був 
надзвичайно успішним для даного напрямку роботи банку. Клієнтська база приватних клієнтів зросла 
за 2006 рік майже на 1 млн. осіб, а розмір кредитів у цьому сегменті збільшився на суму понад 
1,2 млрд. дол. США до 2,1 млрд. дол. США на кінець 2006 року порівняно з 0,87 млрд. дол. США 
на кінець 2005 року. На черзі – реструктуризація відділень та серйозні зміни в процесах їхньої 
роботи, спрямовані на подальше підвищення якості обслуговування клієнтів.

Серед пріоритетів розвитку банку в 2006 році було підвищення якості обслуговування наших 
корпоративних клієнтів і підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ). У 2006 році банком 
було створено окремий департамент МСБ, призначені його представники у регіональних дирекціях. 
Також було запроваджено низку інноваційних продуктів для цього сегменту клієнтів. Банк продовжує 
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утримувати лідерську позицію у сфері кредитування сільськогосподарських підприємств України і 
навіть збільшує свою частку на ринку.

Із набуттям нового статусу – члена провідної у Європі міжнародної банківської групи – «Райффайзен 
Банк Аваль» наполегливо працює над поліпшенням своїх послуг для корпоративних клієнтів, адже 
стандарти Групи є додатковим стимулом для іноземних партнерів, які обирають наш банк серед 
інших. У результаті в 2006 році банку вдалося залучити на обслуговування нових клієнтів, включаючи  
мультинаціональні компанії.

У 2006 році Правління банку ухвалило рішення про вихід на міжнародні ринки запозичень, що 
надзвичайно позитивно сприйняли учасники ринку. Обсяг заявок на придбання наших корпоративних 
облігацій перевищив розмір емісії вдвічі. На 2007 рік ми плануємо активізацію роботи казначейства 
банку та департаменту роботи з фінансовими інститутами, що знайде своє відображення у нових 
проектах та ініціативах.

2006 рік став також вирішальним для наших ініціатив у сфері розвитку персоналу, без чого 
неможливе подальше зростання банку. У банку сформовано команду справжніх професіоналів 
із українських та іноземних фахівців, які є рушійною силою змін. Для навчання персоналу банком 
було створено окремий департамент навчання та розвитку персоналу, покликаний координувати 
навчальні програми банку. 

Зміни на краще, що відбулися у 2006 році, були б неможливими без підтримки починань з боку 
регіональних дирекцій банку. Всі успішні проекти – покращення збору платежів, оптимізація роботи 
інформаційного центру, нові іпотечні та депозитні програми – не змогли б здійснитися без пілотних 
проектів, упроваджених з ініціативи та за підтримки дирекцій. Саме в ініціативних та відданих банку 
співробітниках, Правління бачить невичерпне джерело енергії, яке й надалі рухатиме «Райффайзен 
Банк Аваль» у напрямку лідерства на фінансовому ринку України.

Це визнання, безумовно, зобов’язує усіх нас до подальшого розвитку та покращення послуг. 
Стати справжнім європейським банком – саме таке «надзавдання» ми поставили собі на 2007 рік. 
Сучасне життя весь час спонукає до змін та трансформацій – «Райффайзен Банк Аваль» нині змінює 
своє обличчя. Незмінним залишається одне – щире бажання нашої великої команди із понад 17 тисяч 
працівників бути корисними для клієнтів банку. У цьому ми вбачаємо запоруку нашого подальшого 
успішного розвитку.

Від імені Правління банку

Володимир Лавренчук,

Голова Правління 
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Бачення. Місія. Цінності.

Бачення 

• «Райффайзен Банк Аваль» є провідним банком в Україні

Місія

• Як провідний банк, ми прагнемо стати банком номер один за розміром активів

• Наша ціль – бути першим серед банків за часткою ринку у визначених нами сегментах

• Прибутковість власного капіталу банку відповідає очікуванням наших акціонерів та перевищує 
відповідні показники найбільших банків на українському ринку

• Ми є першим банком, до якого звертаються за фінансовими послугами в Україні, завдяки 
підтримуванню довгострокових відносин зі своїми клієнтами та найвищого рівня визнання банку на 
ринку

• Визнання банку ґрунтується на таких чинниках як:
— Загальна доступність наших послуг через найкращу в країні мережу відділень та філій 
— Швидке прийняття рішень завдяки чітко регламентованим процесам діяльності банку
— Найвища визнана якість обслуговування приватних клієнтів
— Найкращі рішення для корпоративних клієнтів, що поєднують знання місцевого ринку та передовий  

  міжнародний досвід

• Ми розуміємо своїх клієнтів і прагнемо підтримувати з ними довгострокові відносини. Відносини 
з клієнтами формуються та підтримуються фахівцями найвищої кваліфікації, які надають послуги 
відмінної якості через найкращу в країні мережу відділень та філій

• Ми зосереджуємо увагу на задоволенні потреб клієнтів та високо цінуємо наші відносини з ними. 
Ми постійно поповнюємо перелік продуктів та послуг для клієнтів і активно використовуємо метод 
перехресного продажу між бізнес - сегментами

Загальні цінності

• Зосередження на потребах клієнтів
— Ми надаємо клієнтам фінансові послуги найкращої якості
— Ми дотримуємося найвищих професійних стандартів
— Ми проявляємо гнучкість, щоб досягти швидкого реагування на потреби клієнтів
— Ми формуємо довгострокові відносини, які створюють цінності для наших клієнтів, акціонерів,  

  працівників та суспільства

• Підвищення цінності для акціонерів
— Ми прагнемо неперервного стійкого зростання цінності акціонерного капіталу шляхом досягнення  

  максимального показника його прибутковості
— Ми досягаємо найвищих результатів діяльності та розширюємо свої можливості для виконання  

  поставлених бізнес - цілей

Бачення. Місія. Цінності
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• Підтримання загальноприйнятих етичних цінностей
— Ми працюємо та розвиваємо свої відносини відповідно до загальноприйнятих 

  етичних цінностей
— Ми піклуємося про потреби людей, поважаємо людську гідність та цінуємо 

  різноманітність думок
— Ми дотримуємося моральних, етичних та правових норм. Ми проявляємо 

  цілісність у виконанні своїх обіцянок

Управлінські цінності:

• Вести за собою, мотивувати людей та наділяти їх повноваженнями
— Ми ставимо стратегічні та тактичні цілі і спрямовуємо персонал на їх успішне досягнення
— Ми заохочуємо підприємливість та ініціативу і нетерпимі до бюрократії 
— Ми наділяємо своїх працівників повноваженнями шляхом створення атмосфери, 

  яка мотивує їх на досягнення найкращих результатів
— Ми сприяємо розвитку, задоволенню потреб та лояльності своїх працівників 
— Ми розглядаємо командну роботу як основу для успішної співпраці всередині Групи, 

  а також для її майбутнього розвитку
— Ми надаємо рівні можливості у відповідності до досягнень та винагороджуємо за здобутки

перелік зліва направо:  

Горбачов Віктор, Іліяв Артур, Бьош Герхард, Зіхерт Райнер, Лавренчук Володимир, Покорний Любомир, Шелудько Григорій, Волох Ігор 
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Стислий огляд історії діяльності банку
Банк був створений та зареєстрований Національним банком України як акціонерне товариство 
відкритого типу «Акціонерний комерційний банк «Аваль» у березні 1992 року. В 1994 році банк  
було перереєстровано в Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль».

Впродовж 15-річної історії своєї діяльності банк стрімко розвивався, розширював масштаби та 
напрямки своєї діяльності. Динамічно розвивалась мережа відділень банку: якщо за перший рік 
його існування було відкрито 12 регіональних відділень, то станом на кінець 1998 року мережа 
нараховувала вже 411 підрозділів, а на кінець 2006 року їх кількість досягла понад 1300.

Йдучи в ногу із передовими банківськими технологіями, у 1996 році банк розпочав випуск платіжних 
карток, відкрив власний процесінговий центр та став членом міжнародних платіжних систем Visa та 
Europay.

Протягом низки років діяльність банку отримувала високий рівень визнання на національному та 
міжнародному рівнях. Високу якість роботи банку впродовж усіх цих років неодноразово відзначали і 
клієнти, й експерти банківського ринку.

Успішна діяльність банку, його стабільність та лідерські позиції на ринку України не могли не викликати 
інтересу до банку з боку іноземних інвесторів. У серпні 2005 року мажоритарні акціонери банку 
ухвалили рішення про продаж 93,5% акцій групі Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ, що є 
членом групи РЦБ, місто Відень, Австрія. Процес придбання цього пакету акцій на суму 
1,028 млрд. дол. США було завершено у жовтні того ж року.

У зв’язку зі змінами у складі акціонерів, 25 вересня 2006 року Національний банк України 
перереєстрував банк як Відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль».

Приєднання до групи Райффайзен Інтернаціональ Банк - Холдинг АГ дозволило банку зберегти високі 
темпи зростання та поставити амбіційні цілі щодо свого майбутнього розвитку. 120-річний досвід 
австрійської банківської групи Райффайзен Інтернаціональ Банк - Холдинг АГ та 15 років успішної 
діяльності «Райффайзен Банк Аваль» в Україні створили надійний фундамент для подальшого успіху 
банку на українському ринку.

За результатами 2006 року банк посів перше місце серед українських банків за розміром 
сплаченого статутного капіталу. Незважаючи на стрімке зростання активів банківського сектору 
України та посилення конкуренції на ринку фінансових послуг, «Райффайзен Банк Аваль» стабільно 
утримує друге місце за розміром активів та посідає провідне місце серед українських банків у сфері 
кредитування фізичних осіб, підприємств малого та середнього бізнесу різних секторів економіки. 
Банк є недосяжним лідером кредитування підприємств АПК. Послугами банку на кінець 2006 року 
користувалися більш ніж 3,9 млн. приватних клієнтів та понад 240 тис. юридичних осіб.

У жовтні 2006 року міжнародне рейтингове агентство Moody’s присвоїло банку рейтинги 
Baa1/Prime-2 для довгострокових та короткострокових депозитів у національній валюті. Прогноз 
щодо усіх рейтингів – «стабільний». У той же час, за національною шкалою, агентство присвоїло 
банку найвищий рейтинг Aaa.ua.

Стислий огляд історії діяльності банку
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Акціонери банку 
У жовтні 2005 року Райффайзен Інтернаціональ Банк - Холдинг АГ, що входить до складу провідної 
австрійської банківської групи, придбав контрольний пакет акцій банку «Аваль» (93,5%).

Загальні збори акціонерів від 11 серпня 2006 року затвердили результати підписки на акції банку 
22-ї емісії загальним обсягом біля 600 млн. грн., яка 22 грудня цього ж року була зареєстрована 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Отже, станом на кінець 2006 року 
сплачений статутний капітал «Райффайзен Банк Аваль» складав майже 2,1 млрд. грн. 
(415 млн. доларів США). Всього банком було випущено майже 21 млрд. акцій номінальною вартістю 
0,10 грн. Фізичним особам належало 0,36 % акцій, юридичним особам – 99,54%. 

Структура акціонерів банку станом на кінець 2006 року 

Органи управління банку
Вищими органами управління банку є Загальні збори акціонерів, Спостережна рада та Правління 

банку. В своїй діяльності органи управління банку керуються законом та Статутом банку. 

Спостережна рада
У зв’язку зі зміною акціонерів банку, збори акціонерів у 2006 році внесли зміни у склад 
Спостережної ради та Ревізійної комісії «Райффайзен Банк Аваль». 
Зокрема, до складу Спостережної ради були введені:

Акціонери банку

Юридичні особи 
99,54%

Фізичні особи 
0,36%

Власність банку 
0,1%

Райффайзен 
Інтернаціональ Банк-

Холдинг АГ 
95,73% 

Інші юридичні  
особи 
3,81%

Герберт Степіч
голова Спостережної ради «Райффайзен Банк 
Аваль», голова Правління холдингової компанії 
Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ

Мартін Грюль
член Спостережної ради «Райффайзен Банк 
Аваль», член Правління холдингової компанії 
Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ

Айріс Богданеріс
член Спостережної ради «Райффайзен Банк 
Аваль», член Правління холдингової компанії 
Райффайзен Інтернаціональ Банк - Холдинг АГ

Ганс Віднер
член Спостережної ради «Райффайзен Банк 
Аваль», член Правління холдингової компанії 
Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ

Пітер Леннк
член Спостережної ради «Райффайзен Банк 
Аваль», член Правління холдингової компанії 
Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ

Акціонери банку
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Правління банку
У 2006 році в банку поновився склад Правління, що було викликано зміною акціонерів. 
До складу Правління банку в 2006 році увійшли досвідчені фахівці з багаторічним досвідом 
роботи в банківських установах України та за кордоном і, зокрема, в банках групи Райффайзен.

Органи управління банку  

Лавренчук Володимир
голова Правління

Горбачов Віктор
заступник голови Правління  
корпоративний бізнес, українські компанії

Іліяв Артур
заступник голови Правління 
корпоративний бізнес, мультинаціональні корпорації

Бьош Герхард
заступник голови Правління 
казначейство та інвестиційний банкінг

Зіхерт Райнер 
заступник голови Правління  
питання трансформації та стратегії

Шелудько Григорій
заступник голови Правління  
безпека і правовий захист

Покорний Любомир
заступник голови Правління  
роздрібний бізнес

Волох Ігор
заступник голови Правління 
інформаційні технології та операційна підтримка
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Організаційна структура банку 
Банк має ефективну структуру управління, побудовану на чіткому розподілі на бізнес - лінії 
(корпоративний бізнес, роздрібний бізнес, малий та середній бізнес, казначейство та підрозділ з 
надання послуг фінансовим інститутам) та вертикалі підтримки (інформаційні технології та операційна 
підтримка, контролінг, безпека та інші), які створені на рівні Центрального офісу та обласних 

Організаційна структура



Інформація про банк Ринкове середовище Діяльність банку www.aval.ua

Райффайзен Банк Аваль 2006

Консолідована фінансова звітність банку Дочірні установи банку. Довідкова інформація 15

Організаційна структура

дирекцій банку. «Райффайзен Банк Аваль» має чітке розмежування функцій фронт - офісу та 
бек - офісу, що підвищує якість обслуговування клієнтів та сприяє зменшенню ризиків.
Організаційна структура банку постійно вдосконалюється з тим, аби й надалі забезпечувати швидке 
прийняття рішень, оптимізувати витрати та поліпшити якість обслуговування клієнтів по всій Україні.
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Мережа філій та відділень банку
Високу якість обслуговування клієнтів забезпечує загальнонаціональна мережа «Райффайзен Банк 
Аваль», що станом на 31 грудня 2006 року складалася з 1312 відділень по всій Україні. Переважна 
більшість цих підрозділів є повнофункціональними відділеннями, що надають клієнтам широкий 
перелік стандартних та новітніх банківських послуг у великих містах, обласних та районних центрах, 
містах обласного підпорядкування та окремих селах у всіх регіонах України.

Крім того, «Райффайзен Банк Аваль» продовжує розвивати мережу центрів самообслуговування, 
яких на сьогодні нараховується понад 90. За допомогою цих центрів клієнти банку – держателі 
платіжних карток можуть виконувати банківські операції самостійно, без залучення працівників 
відділень, що дозволяє заощаджувати час та забезпечує максимальну комфортність обслуговування.

Подальший розвиток мережі відділень залишається одним із головних пріоритетів у роботі 
«Райффайзен Банк Аваль». У 2006 році банк розпочав проекти ребрендингу та оптимізації 
мережі: було відкрито 11 нових відділень, реорганізовано 51 відділення. Проект оптимізації 
мережі передбачає також впровадження нової типології відділень задля досягнення максимальної 
ефективності їхньої роботи.

Персонал банку. Навчання та розвиток
У «Райффайзен Банк Аваль» працює велика команда професіоналів. Станом на 31 грудня 2006 року 
загальна чисельність персоналу банку склала 17 395 осіб.

«Райффайзен Банк Аваль», як один із найбільших роботодавців України, приділяє велику увагу 
розвитку своїх працівників відповідно до сучасних вимог, адже наявність висококваліфікованого 
та добре мотивованого персоналу є головною запорукою усіх досягнень банку.

Мережа філій та відділень банку   
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Після приєдання до групи Райффайзен Інтернаціональ Банк - Холдинг АГ банк розпочав 
запровадження нових підходів до управління та розвитку персоналу, започаткував розробку нової 
системи оцінки та мотивації персоналу, що відповідає світовій практиці та політиці Групи. На основі 
узгоджених бачення, місії, цінностей та стратегії банку визначено й нові управлінські цінності, що 
передбачають спрямування, мотивацію та наділення працівників повноваженнями.

Швидка динаміка розвитку банківської системи, що супроводжується постійним удосконаленням та 
розширенням переліку банківських продуктів, впровадженням нових технологій, вимагає постійного 
підвищення кваліфікації та розвитку персоналу.

У травні 2006 року в «Райффайзен Банк Аваль» було організовано Тренінг - центр, а згодом на 
його базі було створено Департамент навчання та розвитку персоналу. Основними завданнями 
цього підрозділу є модернізація і підвищення ефективності системи навчання та розвитку персоналу 
банку, а також впровадження європейських стандартів обслуговування клієнтів банку. За досить 
короткий період свого існування Департамент навчання та розвитку персоналу підготував нові 
ефективні програми навчання працівників банку. Підготовлено 110 бізнес - тренерів, які в 2007 
році створять фундамент регіональної системи навчання та розвитку персоналу по всій Україні. 
Протягом 2006 року 88% працівників банку стали учасниками семінарів та спеціальних навчальних 
заходів. Зроблено перші кроки щодо впровадження системи дистанційного навчання: стартував 
«Вступний курс для нових працівників». Більше того, співробітники банку за допомогою Інтранету 
можуть отримати актуальну інформацію про Райффайзен Інтернаціональ та «Райффайзен Банк 
Аваль», а також про продукти, послуги та стандарти обслуговування в банку. У майбутньому 
планується створення «Фінансової академії» банку, яка стане основним навчальним центром і буде 
здійснювати підготовку фахівців банку за новітніми технологіями та у відповідності до стандартів групи 
Райффайзен Інтернаціональ і визнаних міжнародних стандартів банківської діяльності. 

Для підвищення ефективності роботи та впровадження передового світового досвіду працівники банку 
обмінюються досвідом із колегами з групи Райффайзен як в Україні, так і в Австрії, а також відвідують 
міжнародні семінари та конференції за кордоном. Протягом 2006 року 335 фахівців банку пройшли 
навчання за різноманітними напрямками банківської діяльності у базових центрах групи Райффайзен 
Інтернаціональ Банк - Холдинг АГ у Відні (Австрія). Вони мали можливість ознайомитися з досвідом 
роботи інших банків Групи в країнах Центральної та Східної Європи.

Персонал банку. Навчання та розвиток
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Однією із складових частин роботи з розвитку управлінського персоналу стала співпраця банку з 
провідними бізнес-школами і, зокрема, Києво-Могилянською бізнес-школою. Для 280 ключових 
менеджерів розпочато програму «Лідерство та менеджмент». П’ять менеджерів розпочали навчання 
за програмою МВА у Києво - Могилянській бізнес-школі та Віденському університеті економіки і 
бізнес-адміністрування.

Визнання наших досягнень
Досягнення банку впродовж усього часу нашої діяльності неодноразово відзначалися як на 
національному, так і на міжнародному рівнях.

Провідні ділові видання України – газети «Бізнес» та «Інвестгазета», журнал «Компаньон» – у різні 
роки відзначали банк серед найкращих банків України за різними показниками: за обсягом активів 
(рейтинг «ТОП - 100. Кращі компанії України»), рівнем довіри клієнтів (рейтинг «Банк, у якому б 
ви розмістили депозит»), професіоналізмом менеджменту (рейтинги «Топ - 100 - менеджмент», 
«ТОП -100. Кращі топ - менеджери у банківському секторі», «Банкір року» та «10 найкращих 
топ-менеджерів України»), за динамікою розвитку (рейтинг «20 компаній, що надихають»), за 
знанням бренду на ринку та за іншими показниками. В 2006 році газета «Бізнес» за результатами 
фінансового рейтингу визнала банк «Найбільш професійним банком України».

Відомий британський журнал Euromoney визнав наш банк «Кращим банком в Україні» («Best Bank 
in Ukraine») у межах рейтингу «Awards for Excellence 2003». Часопис також визнав «Райффайзен 
Банк Аваль» «Кращим банком в Україні» в 2006 році. Тоді ж, вдруге поспіль, журнал Euromoney 
назвав Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ) «Кращим банком в Австрії», а разом з його 
дочірньою компанією у Центральній і Східній Європі (ЦСЄ), Райффайзен Інтернаціональ Банк-
Холдинг АГ, – «Кращим банком у Центральній та Східній Європі».

Надійність та професіоналізм банку відзначають і наші ділові партнери. Так, зокрема, компанія 
Western Union уперше визнала банк «Аваль» найкращим партнером у Східній Європі ще в 1997 році. 
У наступні роки активна співпраця банку з цією компанією засвідчувалася неодноразово; відділення 
банку з року в рік входять до числа найкращих агентів Western Union у межах програми «Клуб-500», 
що проводиться компанією серед 500 кращих відділень – партнерів у Європі, на Близькому Сході, 
в Африці та Південній Азії.

Угода між «Райффайзен Банк Аваль», Deutsche Bank AG London (Deutsche Bank), Raiffeisen Zentralbank 
Österreich AG (RZB) та Райффайзенбанк Україна про організацію у 2004 році синдикованого кредиту 
в сумі 45 млн. дол. США визнана журналом Global Trade Review «Найкращою угодою 2004 року».

Визнання наших досягнень
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ЄБРР у 2005 році визнав банк одним із найактивніших банків у регіоні Південно - Східної Європи та 
країнах колишнього СРСР у межах програми сприяння торгівлі (TFP). Таку ж нагороду банк здобув і в 
2006 році.

У січні 2006 року банк, як один із основних учасників українського міжбанківського ринку, втретє 
поспіль отримав сертифікат компанії Reuters за найкращу дилінгову активність в Україні у 2005 році.

За підсумками Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року - 2006» банк отримав нагороду 
«Іпотечна програма року».

Найкращими на регіональних рівнях неодноразово визнавалися й обласні дирекції та філіали банку. 
Зокрема, лише за підсумками 2006 року найкращою вкотре було названо Вінницьку обласну 
дирекцію «Райффайзен Банк Аваль» у номінації «Фінансовий супермаркет» у межах проекту «Імена, 
яким довіряють» та вчетверте поспіль – найкращою банківською установою області у рамках акції 
«Народний бренд».

У межах акції «Народний бренд» за підсумками 2006 року серед найкращих було названо й інші 
обласні дирекції банку, в тому числі в Житомирській та Тернопільській областях.

Визнання наших досягнень
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Соціальна відповідальність банку
«Райффайзен Банк Аваль» є соціально відповідальною установою. Це проявляється у багатьох 
аспектах. Перш за все, банк дбайливо ставиться до своїх понад 17 тисяч співробітників, 
забезпечуючи їм гарні умови праці та достойну винагороду. Банк також відповідально ставиться до 
своїх клієнтів, пропонуючи їм послуги найкращої якості, що постійно вдосконалюються.

Від дня свого заснування банк «Аваль» завжди приділяв значну увагу ще одному аспекту соціальної 
відповідальності – доброчинності. Серед його доброчинних проектів була підтримка дитячих будинків, 
розвиток освіти в рамках програми «Сільська школа», надання іменних стипендій найкращим 
студентам провідних економічних вузів України, вклад у розвиток охорони здоров’я (виділення коштів 
для Центру дитячої мікрохірургії у м. Києві), розвиток українського дитячого футболу, фінансування 
спорудження Михайлівського золотоверхого собору, пам’ятника княгині Ользі та інших пам’ятників 
видатним діячам культури та мистецтва тощо. 

Після зміни основних акціонерів та перейменування у «Райффайзен Банк Аваль» доброчинна 
діяльність не припинилася – банк продовжує багаторічні традиції Авалю у цьому напрямку. Крім 
того, стратегія доброчинності будується на принципах, які австрійські акціонери банку розробили та 
впроваджують вже багато десятиліть.

Одним із доброчинних проектів, ініційованих банком минулого року, став проект підтримки студентів 
економічних вузів. «Райффайзен Банк Аваль» заснував стипендію імені Вадима Гетьмана для студентів 
IV-V курсів Київського національного економічного університету (КНЕУ) та Києво-Могилянської 
Академії (КМА). Шість стипендій отримали кращі студенти КНЕУ та 4 стипендії – студенти КМА. Банк 
також надав щомісячні гранти двом викладачам економічного факультету КМА, які окрім викладацької 
діяльності займаються ще й науковою роботою. Такий проект – це інвестиції у майбутнє України, 
оскільки він сприяє розвиткові вітчизняної освіти та науки. Серед інших проектів – фінансування 
побудови дитячого майданчика для закладу, в якому перебувають діти, хворі на аутизм. Банк здійснив 
цей проект у співпраці із благодійною організацією «Модус Вівенді».

Регіональні дирекції «Райффайзен Банк Аваль» проводять власну доброчинну та спонсорську 
діяльність у регіонах. Наприклад: Вінницька обласна дирекція надає фінансову допомогу музею-
садибі Пирогова, Одеська ОД фінансувала відбудову Спасо - Преображенського Собору, 
Кіровоградська ОД надає фінансову допомогу станції швидкої допомоги, Центру соціального 
обслуговування пенсіонерів та Центру дитячої та юнацької творчості. Севастопольська філія виділяє 
значні кошти на утримання дитячого будинку-інтернату. Подібні благодійні проекти впроваджує кожна 
з 26 регіональних дирекцій банку.

Крім того, банк здійснює велику меценатську діяльність, спрямовану на збереження та розвиток 
української національної культури і мистецтва. У 2006 році «Райффайзен Банк Аваль» виступив 
одним із спонсорів фестивалю етно - музики «Країна мрій», профінансував випуск серії компакт-
дисків «Шедеври української музики». Банк традиційно є титульним спонсором Національного 
академічного драматичного театру імені Івана Франка тощо.

У 2007 році банком заплановано низку проектів із спонсорства та доброчинності, які розглядаються 
керівництвом фінансової установи як важливі кроки, спрямовані на підтримку розвитку сучасного 
мистецтва та спорту в Україні, сприяння збереженню культурної спадщини країни та популяризації 
українського і австрійського мистецтва, а також захисту соціально вразливих верств населення та 
допомогу дітям.

Соціальна відповідальність банку
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Членство в професійних організаціях 
та установах
«Райффайзен Банк Аваль» є активним учасником ринку і бере участь у роботі спеціально створених 
робочих груп та професійних організацій, діяльність яких спрямована на вдосконалення роботи 
банківського та фінансового секторів України, створення належної інфраструктури та відносин на 
ринку, поліпшення інвестиційного клімату, захист прав кредиторів та розширення доступу до ринків 
фінансових послуг для підприємств і населення України. Зокрема, банк бере участь у роботі таких 
установ:

— Асоціація українських банків (АУБ)

— Український кредитно-банківський союз (УКБС)

— Український союз промисловців та підприємців (УСПП)

— Асоціація «Перша Фондова Торгівельна Система» (ПФТС)

— ЗАТ «Українська Міжбанківська Валютна Біржа» (УМВБ)

— ЗАТ «Українська Фондова Біржа» (УФБ)

— Національний депозитарій України (НДУ)

— ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (МФС)

— Українська національна іпотечна асоціація (УНІА) 

— Асоціація банків-членів платіжних систем (ЕМА)

— Перше всеукраїнське бюро кредитних історій 

У 2006 році банк став членом Європейської Бізнес Асоціації та продовжує активну участь у роботі 
Американської Торгівельної Палати.

Згідно з вимогами законодавства України, банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб, який було засновано в 1998 році з метою захисту інтересів вкладників – фізичних осіб.

Банк співпрацює з багатьма іноземними банками та є активним учасником кредитних програм, 
що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, зокрема Європейським банком 
реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК).

Членство в професійних організаціях установах  
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Макроекономічні показники
Показники економічного розвитку України 
в 2006 році перевищили найоптимістичніші 
очікування і прогнози українських та 
міжнародних експертів. ВВП збільшився на 
7,1% у порівнянні з минулим роком (2,7% 
зростання ВВП у 2005 році), незважаючи на 
складні політичні умови, пов’язані з проведенням 
виборів до Верховної Ради України, процесом 
формування правлячої коаліції, що затягнувся, а 
також значним підвищенням цін на імпорт газу на 
початку року. 

Протягом останніх п’яти років ВВП країни 
зростав у середньому на 7,3% на рік, що 
перевищує показники росту багатьох країн світу 
та створює сприятливі макроекономічні умови 
для подальшого розвитку фінансового сектору 
України, залучення прямих іноземних інвестицій 
та підвищення рівня і якості життя населення 
України.

Головними чинниками економічного зростання України в 2006 році були, перш за все, сприятлива 
кон’юнктура цін на світових товарних ринках для товарів українського експорту (зокрема, 
металургії), пожвавлення споживчого попиту, а також подальше збільшення капіталовкладень і 
нарощення обсягів виробництва в галузях металургії та металообробки, машинобудування, харчової 
та целюлозно-паперової промисловості, будівництва.  

Показники 2002 2003 2004 2005 2006

Реальний сектор 

ВВП, млрд. грн. 225,8 267,3 345,1 441,5 537,7

ВВП, млрд. дол. США 42,4 50,2 64,9 86,2 106,5

ВВП, зміни у порівнянні з попереднім періодом, % 5,2 9,6 12,1 2,7 7,1

Індекс споживчих цін, % -0,6 8,2 12,3 10,3 11,6

Індекс цін виробників промислової продукції, % 5,7 11,1 24,1 9,5 14,1

Приватне споживання, зміни % 9,0 10,7 12,5 19,8 13,8

Державне споживання, зміни % -6,7 6,9 1,8 2,9 2,8

Темпи зростання доходів населення, % зміни у 
порівнянні з попереднім періодом 

17,1 16,5 27,2 39,1 25,7

Окремі макроекономічні показники, 2002-2006

Макроекономічні показники 
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Показники 2002 2003 2004 2005 2006

Зовнішній сектор 

Баланс торгівлі товарами 
та послугами, млрд. дол. США 

1,86 1,29 4,87 0,67 -3,07

Сальдо рахунку поточних операцій, млрд. дол. США 3,2 2,9 6,8 2,5 -1,6

Прямі іноземні інвестиції, млрд. дол. США 0,7 1,4 1,7 7,5 5,3

Зведений бюджет

Доходи, % ВВП 27,4 28,2 26,5 32,0 32,0

Видатки, % ВВП 26,7 28,4 29,7 33,8 32,7

Сальдо, % ВВП 0,7 -0,2 -3,1 -1,8 -0,7

Державний борг, млрд. дол. США 14,2 14,5 16,1 15,5 15,9

Державний борг, % ВВП 33,5 30,9 24,8 18 15

Внутрішній борг, млрд. дол. США 4,0 3,8 3,9 3,8 3,3

Зовнішній борг, млрд. дол. США 8,1 8,5 8,8 8,7 9,8

Коефіцієнт обслуговування зовнішнього боргу, % ВВП 12,0 11,8 10,7 14,7 17,3
Джерело: Держкомстат, Національний банк України, Міністерство фінансів України

Стрімке зростання обсягів кредитування фізичних осіб та збільшення імпорту товарів споживання та 
автомобілів серед іншого було обумовлено підвищенням розміру соціальних виплат і збільшенням 
мінімальної заробітної плати та пенсій протягом 2004 - 2006 рр. У 2006 році номінальні доходи 
населення України зросли на 28,2% у порівнянні з 2005 роком, а реальні доходи (з урахуванням 
цінових змін) збільшилися на 26,6%. Для порівняння: в 2005 році номінальні доходи збільшились на 
39,1%, а реальні – на 23,9%. Рівень інфляції у 2006 році перевищив відповідний показник 2005 року 
(10,3%) і становив 11,6%. Індекс цін виробників промислової продукції дорівнював 14,1% станом на 
кінець 2006 року. 

Макроекономічні показники 

Окремі показники зовнішньоекономічної діяльності та фіскальної позиції, 2002-2006 
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У 2006 році Україна вперше за багато років 
звітувала про дефіцит балансу торгівлі товарами 
та послугами. Водночас, негативне сальдо 
рахунку поточних операцій було значною 
мірою збалансоване помітним притоком прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ) другий рік поспіль,а 
саме в обсязі 4,7 млрд. дол. США (4,4% ВВП) у 
2006 році та 7,8 млрд. дол. США (8,7% ВВП) у 
2005 році. Рівень ПІІ на душу населення склав 
близько 450 дол. США.

Виважена фіскальна політика, помірний 
рівень державного боргу, зростання 
обсягу міжнародних резервів та прозора 
і передбачувана монетарна політика 
Національного банку України надають 
додаткової впевненості українським та іноземним 
інвесторам щодо подальшого сталого розвитку 
української економіки. 

2002 2003 2004 2005 2006 

Готівка, млрд. грн. 26,4 33,1 42,3 60,2 74,9

Грошова база, млрд. грн. 30,8 40,1 53,8 82,8 97,2

Грошова маса М3 64,9 95,0 125,8 194,1 261,1

Міжнародні резерви НБУ, млрд. дол. США 4,4 6,9 9,5 19,4 22,4

Облікова ставка НБУ 7,0 7,0 9,0 9,5 8,5

Офіційний обмінний курс 
на кінець періоду, грн./дол. США 

5,33 5,33 5,3 5,05 5,05

Офіційний обмінний курс 
на кінець періоду, грн./євро

5,53 6,66 7,22 5,97 6,65

За даними Національного банку України

Монетарні та банківські показники 

Макроекономічні показники 
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Стрімке зростання активів банківської системи в 2006 році обумовлене низкою причин, серед 
яких можна виділити сприятливе макроекономічне середовище, бум споживання через збільшення 
реальних доходів населення, поліпшення доступу до кредитів та суттєве збільшення активності 
іноземного капіталу в Україні та банківському секторі зокрема. Останній чинник значно спрощує 
доступ українських банків та підприємств до міжнародних фінансових ринків, а отже більш 
довгострокових і дешевших ресурсів. 

Розвиток банківської системи України в 2006 році 
Український фінансовий сектор продовжує швидке зростання. При цьому банківська система 
залишається найбільш потужним та динамічно зростаючим сегментом приватного фінансового 
сектору України. На кінець 2006 року, загальні активи 170 українських діючих банків збільшились 
на 130 млрд. гривень (25,7 млрд. доларів США) та досягли 353 млрд. гривень (70 млрд. доларів 
США) або 65,7% ВВП. У порівнянні з 2005 роком активи банків збільшились на 58,3%. Таким чином, 
протягом останніх п’яти років активи банківської системи України зростали в середньому майже на 
50% на рік, що є одним із найвищих показників темпів зростання в регіоні.

 2002 2003 2004 2005 2006

Кількість діючих банків 157 157 160 165 170

Кількість банків із іноземним капіталом 20 19 19 23 35

Кількість банків із 100% іноземним капіталом 7 7 7 9 13

Частка банків із іноземним капіталом у 
статутному капіталі банків 

13,7 11,3 9,6 19,5 27,6

Загальні активи, млрд. грн. 67,8 105,5 141,5 223 353,1

Загальні активи, млрд. доларів США 12,7 19,8 26,6 43,6 69,9

Частка активів у ВВП, % 30 39 34 53 65,7

Темпи зростання активів, % 33,5 55,6 34,1 57,6 58,3

Кредити банків, млрд. грн. 46,7 73,4 97,2 156,4 269,7

Частка кредитів у ВВП, % 20,7 27,5 28,2 35,4 50,2

Кредити фізичним особам, млрд. грн. 3,2 8,9 14,6 33,2 77,8

Кредити юридичним особам, млрд. грн. 38,2 57,9 72,9 109,0 167,7

Фінансова глибина (частка депозитів у ВВП), % 17,2 22,5 23,6 31,5 38,5

Співвідношення депозитів до кредитів, % 83,1 81,2 83,6 85,6 82,6

Капітал банків, млрд. грн. 10 12,9 18,4 25,4 42,6

Капітал банків, млрд. доларів США 1,57 2,10 3,14 5,04 8,4

Чистий прибуток банків, млрд. доларів США 0,12 0,13 0,22 0,43 0,82
Джерело: Національний банк України

Основні показники діяльності банків, 2002  - 2006 
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За умов обмеженості альтернативних напрямків 
інвестування коштів та недостатнього рівня 
розвитку ринків цінних паперів в Україні, 
українські банки активно нарощують обсяги 
кредитування, а також залучення коштів клієнтів 
та фінансових установ, у тому числі страхових 
компаній та недержавних пенсійних фондів. 
Збільшення кредитного портфелю банків на  
113 млрд. грн. (майже 23 млрд. доларів США) 
або 72% у порівнянні з минулим роком є одним 
із основних джерел росту банківської системи 
та одним із основних факторів економічного 
зростання України.

Станом на кінець 2006 року частка кредитного 
портфелю в активах банків зросла до 76% 
порівняно з 70% на кінець 2005 року та 63% 
за аналогічним показником на кінець 2001 року. 
Обсяг кредитів, наданих в економіку України 
суб’єктам господарювання, зріс із 109 млрд. грн. 
(21, 6 млрд. доларів США) до 168 млрд. грн. 

(33,3 млрд. доларів США) або на 54% у порівнянні з 2005 роком. Більше того, кредитування 
фізичних осіб збільшилось у 2006 році на 134,5% до 77,8 млрд. грн. (15,4 млрд. доларів США), 
перш за все за рахунок утримання високих темпів росту іпотечного кредитування (155% зростання 
в 2006 році) та подальшого розвитку споживчого кредитування. Частка іпотечних кредитів у 
кредитному портфелі банків збільшилась до 11,1% у 2006 році з 7,5% у 2005 році. Частка іпотечних 
кредитів у ВВП досягла 7,6% у 2006 році. Частка кредитів банків і, зокрема, кредитів фізичним 
особам у співвідношенні до ВВП, зросла до 50,2% та 14,5% відповідно.

Слід зазначити, що у 2006 році 
темпи нарощення кредитної 
активності банків (72%) 
перевищили майже вдвічі 
темпи залучення банками 
депозитів (38,8%). Збільшення 
показника співвідношення 
наданих кредитів до залучених 
депозитів (150% у 2006 році 
порівняно з 107% у 2001 році) 
свідчить про суттєве поліпшення 
доступу до кредитів для усіх 
суб’єктів господарювання та 
фізичних осіб. Продовжується 
тенденція щодо диверсифікації 
зобов’язань банків та збільшення 
доступу до додаткових джерел 
фінансування, в тому числі до 
міжнародних фінансових ринків і 
ринків капіталів.

Посилення активності банківської системи відбувається, перш за все, за рахунок прискорення темпів 
зростання та зміцнення конкуренції серед найбільших п’ятнадцяти банків України, на які припадає 
62% загальних активів, 54% капіталу, 61% кредитів суб’єктам господарювання та 74% кредитів, 
наданих фізичним особам у 2006 році. При цьому частка решти 155 діючих банків складає менш 
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ніж 38% активів банківської системи, а частка 
найменших 110 банків в активах банківської 
системи ледве перевищує 10%. Ринкова частка 
двох державних банків в активах банківської 
системи зменшилася з 9,3% у 2005 році до 8,9 % 
станом на кінець 2006 року.

Водночас, у результаті збільшення інтересу до 
України з боку іноземних інвесторів та купівлі 
у 2005 - 2006 роках низки банків (включаючи 
продаж іноземним інвесторам акцій банків 
«Аваль», «Укрсиббанк», «Мрія», «Ажіо», 
декількох середніх та малих банків), 
спостерігається стійка тенденція щодо збільшення 
ролі банків із іноземним капіталом. На кінець 
2006 року в Україні було зареєстровано 
35 банків із іноземним капіталом, 13 з яких 
знаходились у 100 - відсотковій іноземній 
власності. Частка банків з іноземним капіталом 
становила 27,6% сплаченого статутного капіталу 

та майже 30% активів банківської системи. Очікується, що у 2007 році частка банків із іноземним 
капіталом зростатиме з огляду на стійкий інтерес до придбання банків іноземними інвесторами. 

Незважаючи на поступове збільшення обсягів кредитування та залучення коштів на депозити в 
національній валюті, частка кредитів та депозитів в іноземних валютах залишається все ще на 
високому рівні. При цьому, на кінець 2006 року частка кредитів в іноземній валюті, що надані 
фізичним особам, збільшилась до 64% в загальному портфелі кредитів населенню України 
порівняно з 59% у 2005 році. У зв’язку зі значною різницею у вартості кредитів у національній та 
іноземних валютах, переважна більшість позичальників – фізичних осіб віддає перевагу кредитам 
в іноземній валюті, особливо в сфері іпотечного та інших видів довгострокового і споживчого 
фінансування. Різниця між вартістю позик у національній та іноземних валютах обумовлена високою 
вартістю гривневих ресурсів по депозитах населення, з одного боку, та збільшенням доступу 
українських банків до міжнародних ринків капіталу, з іншого боку, що дозволяє банкам залучати 
більш довгострокові і дешевші ресурси в іноземних валютах.

За останні роки сума 
залучених вкладів у 
національній валюті суттєво 
перевищує обсяг депозитів в 
іноземній валюті.

Протягом останніх років 
спостерігається позитивна 
тенденція збільшення строків 
погашення кредитів та 
подовження строковості 
залучених коштів.

Частка довгострокових 
кредитів (з терміном 
погашення понад 1 рік) у 
кредитному портфелі банків 
збільшилась до 65% у 2006 
році порівняно з 55 % у 2005 
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та 14% у 2000 році. Частка строкових депозитів, 
залучених банками від фізичних та юридичних осіб, 
станом на кінець 2006 року досягла рівня 66%.

За останні роки значно поліпшилась якість 
кредитного портфелю банків. Рівень прострочених 
та проблемних кредитів не перевищує 2% 
кредитного портфелю банків.

Загальні адміністративні витрати банків, хоча 
й зменшуються, проте залишаються на досить 
високому рівні, особливо для великих банків. 
Цей та інші фактори впливають на вартість 
кредитів банків та маржу. Згідно з даними 
Національного банку України, чистий спред 
зменшився з 6,97% наприкінці 2003 року 
до 5,78% у 2005 році та 5,76 % в кінці 
2006 року. Впродовж останніх років багато 
українських банків розпочали внутрішні процеси 

з удосконалення процедур та зменшення витрат. Із посиленням конкуренції та збільшенням ролі 
іноземних банків трансформаційні процеси та заходи, спрямовані на оптимізацію витрат та 
підвищення ефективності роботи банків, пожвавилися. 

Ліквідність банківського сектору 
в 2006 році поліпшилась у 
результаті зменшення рівня 
обов’язкового резервування 
для банків згідно з вимогами 
НБУ, значного вливання нового 
капіталу (збільшення статутного 
капіталу на 40% лише в 2006 
році) та залучення зовнішніх 
кредитів на міжнародних ринках 
та ринках капіталів. Зовнішній 
борг українських банків у 2006 
році збільшився більш ніж удвічі 
до 70,4 млрд. гривень (майже 
14 млрд. доларів США).

Свідченням успішного розвитку 
банківської системи в 2006 році 
є також подвоєння прибутків 
банків: чистий прибуток банків 
після оподаткування згідно з українськими стандартами фінансової звітності складав 4,1 млрд. грн. 
(821 млн. доларів США). Поліпшилися також показники рентабельності активів та капіталу банків, що 
на кінець 2006 року становили 1,61% та 13,52% відповідно.
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Результати діяльності банку*

2006 рік став визначальним для банку, оскільки це був перший рік його діяльності у складі 
австрійської банківської групи Райффайзен Інтернаціональ Банк - Холдинг АГ. Банк суттєво розширив 
обсяги своєї діяльності, що дозволило йому утримати першу позицію на ринку за рівнем сплаченого 
статутного капіталу та другу позицію за обсягом активів. Згідно з МСФЗ, станом на кінець 2006 року 
загальний обсяг активів банку в національній валюті та в доларах США виріс на 45,3% у порівнянні з 

минулим роком і склав понад 27 млрд. грн. (майже 
5,4 млрд. доларів США).

Збільшення кредитних операцій банку в 2006 році 
на 73,9% дозволило «Райффайзен Банк Аваль» 
збільшити свій внесок у кредитування економіки 
України та задовольнити інтереси клієнтів у сфері 
фінансування малого та середнього бізнесу, 
корпоративних клієнтів та потреб фізичних осіб. 
В умовах зростаючої конкуренції банк залишається 
другим найбільшим банком за розміром кредитного 
портфелю, а протягом 2006 року частка банку на 
кредитному ринку України збільшилася з 8,1% у 
2005 році до 8,5% у 2006 році.

Протягом 2006 року «Райффайзен Банк Аваль» 
продовжував стрімкий розвиток своїх бізнес-
ліній і, зокрема, послуг для корпоративних 
клієнтів та підприємств малого та середнього 

бізнесу. У звітному році банк досяг переконливих результатів. Обслуговування юридичних осіб було 
виокремлено в дві бізнес-лінії – послуг для корпоративних клієнтів та для малого і середнього бізнесу 
(МСБ). Станом на кінець 2006 року сума кредитів, наданих клієнтам банку, збільшилась на 73,9% 
до понад 21 млрд. грн. або 4,3 млрд. доларів США (без урахування резервів). При цьому кредитний 
портфель юридичних осіб зріс до 11,2 млрд. грн. (2,2 млрд. доларів США), а фізичних осіб – до 
10, 5 млрд. грн. (2,1 млрд. доларів США). Банк є безперечним лідером у кредитуванні підприємств 
агропромислового комплексу та посідає провідні позиції в кредитуванні підприємств МСБ.

млн. дол. США

952,8 1082,4

1812,2
2143,4

3706,0

5384,0
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В 2006 році банк утримував лідируючі позиції 
у сфері обслуговування приватних клієнтів, 
стрімко нарощуючи свою частку на ринку 
роздрібних послуг. Маючи велику конкурентну 
перевагу – розгалужену мережу відділень – 
банк стрімко нарощує обсяги кредитування 
населення. За 2006 рік кількість приватних 
клієнтів банку зросла майже на 1 млн. осіб, а 
портфель кредитів населенню збільшився на 
138% у порівнянні з 2005 роком. Станом на 
кінець 2006 року портфель кредитів фізичними 
особам досяг понад 10,5 млрд. грн. (понад 2,1 
млрд. доларів США). При цьому темпи зростання 
обсягів операцій «Райффайзен Банк Аваль» 
у сфері кредитування населення і, зокрема, 
іпотечного кредитування в 2006 році перевищили 
загальнобанківські середні показники зростання 
в цьому сегменті. В 2006 році іпотечний портфель 
банку зріс на 211%, у той час як темпи зростання 

іпотечних кредитів у цілому по банківській системі склали 155%. Частка банку на ринку іпотечного 
кредитування фізичних осіб збільшилась до 15,8 % у 2006 році порівняно з 12,95 % за підсумками 
2005 року.

Для забезпечення сталого розвитку банку та розширення кредитної діяльності, акціонери банку в  
2006 році збільшили статутний капітал «Райффайзен Банк Аваль» на 40% порівняно з попереднім 
роком, а саме на 600 млн. грн. до 2,099 млрд. грн. або 430,8 млн. доларів США. Загальний капітал 
банку згідно з МСФЗ збільшився на 112,1% до 2,9 млрд. грн. або 573,6 млн. доларів США.

У 2006 році «Райффайзен Банк Аваль» помітно розширив клієнтську базу, що дозволило йому 
залучити значну суму депозитів від фізичних та юридичних осіб і розширити обсяги обслуговування 
клієнтів. 

Послугами «Райффайзен Банк 
Аваль» на кінець 2006 року 
користувалися більш ніж  
3,9 млн. приватних осіб та  
понад 240 тис. юридичних осіб.

Сума залучених від клієнтів 
коштів збільшилась на 17,5% та 
досягла понад 16,6 млрд. грн. 
або 3,3 млрд. доларів США. 
При цьому, сума коштів, 
залучених від населення, 
зросла на 24% до 11,1 млрд. 
грн. (2, 2 млрд. доларів США). 
Банк стабільно утримує другу 
позицію на ринку за обсягом 
коштів, залучених від населення.

У 2006 році банк дотримувався 
усіх вимог Національного банку України, в тому числі за показниками адекватності капіталу, 
ліквідності та управління ризиками. Згідно з МСФЗ, рівень адекватності капіталу збільшився з 

млн. дол. США

Сплачений статутний капітал

18,4
39,6

93,8

150,0

188,0

292,7

415,6

Результати діяльності банку 
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Основні продукти та послуги
Управління рахунками, грошові перекази та робота з картками

• Відкриття та ведення поточних і депозитних рахунків у національній та іноземних валютах 

• Внутрішні та міжнародні грошові перекази (Western Union, Аваль - Експрес)

• Обслуговування дорожніх чеків 

• Прийом та проведення платежів 

• Касові та валютні операції 

• Випуск та обслуговування платіжних карток (Visa, Master, Maestro, Oнікс-пенсійний, картки за 
спеціальними спільними програмами – UMC - Visa - Aval, ISIC - Maestro тощо)

• Інкасація, перевезення та перерахування готівки, вечірня каса

Основні продукти та послуги

14,58% у 2005 році до 17,33% у 2006 році, що 
значно перевищує рекомендований рівень 8%. 
За національними стандартами бухгалтерського 
обліку та згідно з вимогами Національного банку 
України, адекватність капіталу банку становить 
12,14%, що є вищим за мінімальний нормативний 
показник, встановлений законодавством України 
на рівні 10%.

Успішна діяльність банку, запроваджені заходи 
щодо нарощення обсягів діяльності, підвищення 
дохідності операцій та оптимізації витрат сприяли  
суттєвому збільшенню чистого прибутку банку 
більш ніж утричі до 403 млн. грн. або 79,88 млн. 
доларів США. 

У грудні 2006 року міжнародне рейтингове 
агентство Moody’s підтвердило рейтинг 
банку Baa1/Prime-2 для довгострокових та 

короткострокових депозитів у національній валюті. Прогноз щодо усіх рейтингів – «стабільний». 
За національною шкалою агентство присвоїло банку найвищий рейтинг Aaa.ua. Ці рейтинги 
підтверджують якісну роботу 
«Райффайзен Банк Аваль» та є 
одними з найвищих рейтингів, 
присвоєних агентством 
Moody’s українським банкам. 

Покращення результатів 
діяльності банку було 
досягнуто внаслідок 
запровадження банком у 
2006 році низки інституційних 
реформ. Це призвело до 
оптимізації витрат, підвищення 
рентабельності  кредитних 
операцій та збільшення 
доходів у вигляді комісій та 
платежів.
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Кредитні та депозитні послуги для фізичних осіб 

• Автокредитування

• Кредити на купівлю нерухомості, товарів довгострокового вжитку та ремонтні роботи 

• Кредити на придбання товарів та послуг у розстрочку

• Кредити на споживчі цілі під заставу майна 

• Кредити для оплати товарів та отримання готівки у кредит по картковому рахунку 

• Різноманітні депозитні програми та продукти

Операції з банківськими металами та послуги з використанням 
індивідуальних сейфів

• Купівля - продаж злитків та монет

• Відповідальне зберігання монет та злитків

• Оренда індивідуальних сейфів

Кредити та інші форми фінансування підприємств 

• Позики на поповнення обігових коштів

• Позики на оновлення та придбання основних засобів

• Проектне фінансування

• Кредитні лінії 

• Овердрафт з диференційованою процентною ставкою

• Торгове фінансування (з використанням гарантій, акредитивів, векселів)

• Структуроване фінансування

• Інвестиційний банкінг

• Довгострокове фінансування під гарантії іноземних кредитних експортних агентств

• Комерційна іпотека

• Лізинг 

• Факторинг

Депозитні продукти для корпоративних клієнтів: 

• Строковий депозит (з виплатою відсотків в кінці терміну) 

• Щомісячний депозит із щомісячною виплатою відсотків

• Накопичувальний депозит (з можливістю поповнення вкладу)

• Достроковий депозит (з можливістю повного та часткового дострокового зняття коштів)

• Депозитна лінія (розміщення на одному рахунку до 5 депозитів одночасно – з різними сумами, на 
різні строки та з різними процентними ставками)

• Депозит на короткий строк (від 3-х днів)

Документарні операції та гарантії:

• Експортно - імпортні акредитиви

• Акредитиви «стендбай»

• Документарні інкасо 

• Гарантії

Основні продукти та послуги
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Інші послуги для корпоративних клієнтів

• Зарплатні проекти 

• Корпоративні картки та спеціальні карткові програми для власників карток банку

• Високотехнологічні послуги з управління грошовими потоками (контроль витрат 
структурних підрозділів компанії та розподіл ресурсів між ними в автоматичному режимі)

• Система «Клієнт - банк» (онлайн/Інтернет - банкінг та офф-лайн) 

Послуги на грошовому та фондовому ринках 

• Купівля та продаж цінних паперів

• Організація випуску облігацій на внутрішньому та зовнішньому ринках

• Андерайтинг 

• Послуги зберігача цінних паперів (зберігання, облік, інші депозитарні  
та інформаційно-консультаційні послуги) 

• Купівля, продаж, оплата, облік і авалювання векселів

Інші послуги 

• Еквайринг та Інтернет - еквайринг

• Юридичні та фінансові консультації, пошук фінансових партнерів

• Надання виписок та інформації про стан рахунку зручним для клієнта способом

• Надання інформації про трансакції на мобільний телефон

• Цілодобові консультації Інформаційного центру

• Продаж електронних ваучерів операторів мобільного зв’язку

Послуги корпоративним клієнтам  

Послуги корпоративним клієнтам
2006 рік став ще одним успішним роком для «Райффайзен Банк Аваль» та його корпоративних 
клієнтів. Банк не лише утримав провідні позиції на ринку, а й запровадив низку реформ, спрямованих 
на поліпшення якості та розширення спектру послуг корпоративним клієнтам. Банк активно 
впроваджує новітні європейські технології, сучасні методики управління бізнес - процесами, навчання  
персоналу та практику обміну досвідом із більш ніж 32 європейськими банками та фінансовими 
установами, що входять до групи Райффайзен. 

Не менш важливим фактором, що спричинив значний розвиток цього напрямку впродовж 2006 року, 
стала реорганізація підрозділів корпоративного бізнесу та залучення до команди професіоналів з 
міжнародним досвідом роботи.

За результатами аналізу потреб різних груп клієнтів у банківських продуктах та послугах, а також 
з урахуванням обсягу річного доходу компаній - клієнтів, у структурі корпоративного бізнесу 
були успішно впроваджені зміни в організаційній структурі. Зокрема, створені департаменти й 
управління, які відповідають за взаємовідносини з різними групами клієнтів:

— департамент великих корпоративних клієнтів;

— департамент продажів корпоративного бізнесу;

— департамент державного сектору і торгового фінансування;

— управління по роботі з мультинаціональними компаніями.
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У банку запроваджено 
новий інститут – «middle 
office», основною метою 
якого є прискорення процесу 
оформлення та ведення 
кредитних договорів.

Одним із важливих кроків 
у роботі банку стала 
децентралізація роботи з 
регіональними корпоративними 
клієнтами. З метою прискорення 
процесу надання кредитів, 
обласні регіональні підрозділи 
банку, зокрема обласні 
дирекції, отримали збільшені 
ліміти кредитування, що 

надає можливість значно зекономити час прийняття рішень. 2006 рік став також роком розробки 
та впровадження нової моделі сервісного обслуговування, основне місце в якій відводиться 
комплексному обслуговуванню і побудові довгострокових відносин із клієнтом. За результатами 
роботи у 2006 році частка ринку корпоративних клієнтів «Райффайзен Банк Аваль» за показником 
кількості клієнтів, що обслуговуються у банку, склала 17%.

2006 рік відзначився також розробкою нових банківських продуктів корпоративного бізнесу та 
адаптацією існуючих  продуктів до індивідуальних потреб корпоративних клієнтів. 

Зазначені фактори дозволили банку значно посилити свої позиції на ринку кредитування юридичних 
осіб. За 12 місяців 2006 року банк збільшив кредитний портфель корпоративних клієнтів на 38%, 
у порівнянні з аналогічним періодом 2005 року. Сьогодні серед клієнтів банку – близько 240 тисяч 
компаній як з українським, так і з іноземним капіталом, серед яких багато провідних українських 
підприємств - лідерів своїх сегментів ринку.

Продуктовий ряд послуг для корпоративного бізнесу побудовано з урахуванням  потреб і великих 
українських підприємств різних галузей економіки, й глобальних транснаціональних корпорацій. 
«Райффайзен Банк Аваль», як універсальний банк, має можливість надавати своїм корпоративним 
клієнтам широкий перелік банківських послуг, починаючи з карткових зарплатних та корпоративних 
проектів, і закінчуючи високотехнологічними сучасними банківськими послугами з управління 
фінансовими потоками системних підприємств.

Послуги корпоративним клієнтам
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Серед найуспішніших нових продуктів для 
корпоративних клієнтів, розроблених у  
2006 році, є комерційна іпотека як варіант 
цільового кредитування. Забезпеченням для 
цього виду кредиту є комерційна нерухомість. 
Успішним інноваційним продуктом є також 
овердрафт із гнучкою відсотковою ставкою, 
що встановлюється відповідно до терміну 
користування цією послугою. Такий новий 
продукт як депозитна лінія дає можливість 
прискорити процедури оформлення депозитів 
тим підприємствам, які часто розміщують 
вільні кошти у банку. Оформивши генеральний 
депозитний договір раз на рік, клієнт протягом 
року відкриває нові депозити лише шляхом 
підписання додаткових угод.

Таким чином, 2006 рік став роком ефективних 
змін для корпоративного бізнесу «Райффайзен Банк Аваль». Малий та середній бізнес було виділено 
в окремий напрямок діяльності. Тепер всю увагу корпоративного бізнесу сфокусовано на побудові 
довгострокових партнерських відносин з найбільшими клієнтами та групами клієнтів із обсягом 
річного доходу не менш як 5 млн. євро.

Послуги суб’єктам малого та середнього бізнесу
Вже з початку 90-х років «Райффайзен Банк Аваль» був лідером у наданні мікропозик підприємцям 
по всій країні. Сьогодні саме на підприємців малого та середнього бізнесу (МСБ) припадає найбільша 
кількість зареєстрованих юридичних осіб в Україні, і, як свідчить досвід країн Центральної та Східної 
Європи, протягом наступних десяти років цей сегмент продовжить свій стрімкий розвиток.

Враховуючи позитивні прогнози щодо збільшення внеску МСБ в економічний розвиток країни та його 
частки у ВВП, у 2006 році «Райффайзен Банк Аваль» виділив обслуговування підприємців малого та 
середнього бізнесу в окрему бізнес-лінію. В цю групу входять усі приватні підприємства та підприємці 
з річним обсягом реалізації продукції та послуг до 5 мільйонів євро. Сьогодні понад 170 тисяч 
підприємств малого та середнього бізнесу обслуговуються у 950 відділеннях банку по всій Україні.  
Їх обслуговування здійснюють 680 клієнт - менеджерів банку.

Послуги суб’єктам МСБ
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У 2006 році банк адаптував та запровадив 
низку нових продуктів для сектору малого та 
середнього бізнесу, серед яких – комерційна 
іпотека та овердрафт. Ці та інші заходи, 
спрямовані на розвиток МСБ, дозволили банку у 
2006 році збільшити обсяг кредитів, наданих цим 
підприємствам, на 62%, забезпечивши ринкову 
частку банку в цьому сегменті кредитного ринку 
на рівні понад 10,5%. Для подальшого розвитку 
послуг для малих та середніх підприємств 
«Райффайзен Банк Аваль» має наміри 
розробити у 2007 році низку нових продуктів та 
започаткувати роботу інформаційної служби для 
клієнтів МСБ.

Послуги приватним особам
2006 рік став для «Райффайзен Банк Аваль» другим поспіль роком найбільшої активності на ринку 
послуг населенню: кредитний портфель банку в цьому сегменті зростав на рівні майже 140% та більш 
ніж 130% у 2006 та 2005 роках відповідно.

 
Ці показники перевищують середньозважені темпи 
зростання кредитів населенню для банківської 
системи. Банк посідає друге місце серед банків 
України за обсягом наданих населенню кредитів 
та рівнем залучених коштів від фізичних осіб. 
Станом на кінець 2006 року частка банку 
на ринку кредитів населенню збільшилась до 
13,5% у порівнянні з 13,3% за попередній рік. 
Стрімке зростання іпотечного кредитування 
стало одним із ключових факторів збільшення 
темпів кредитування фізичних осіб.У 2006 році 
«Райффайзен Банк Аваль» презентував оновлений 
продукт іпотечного кредитування, що дозволило 
банку потроїти обсяги іпотечного кредитування 
населення у 2006 році. За даними Української 
Національної Іпотечної Асоціації, частка банку на 
цьому ринку склала 15,8%.

З огляду на зростаючий попит на ринку продажів автомобілів, одним із найпопулярніших видів 
кредитування населення залишається кредит на купівлю автомобіля. «Райффайзен Банк Аваль» є 
активним гравцем на ринку автокредитування та співпрацює з найкращими автосалонами України. 
Серед партнерів банку – компанії «УкрАвто», «АІС», «Автокапітал», «Ніко» та інші.

Депозитні програми банку користуються неабиякою популярністю: обсяг заощаджень на рахунках 
фізичних осіб за рік зріс на  суму понад 2,1 млрд. грн. (424 млн. доларів США) або 24 % і на кінець 
2006 року становив понад 11,1 млрд. грн. або 2,2 млрд. доларів США.

Послуги приватним особам
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Райффайзен Банк Аваль 2006

У 2006 році банк посів лідируючу позицію у 
сфері залучення строкових депозитів фізичних 
осіб. Багаторічний досвід роботи та зважено-
консервативна політика щодо депозитів 
сприяють зростанню довіри населення до 
«Райффайзен Банк Аваль».

Одним із пріоритетних напрямків діяльності 
банку є надання послуг із випуску та 
обслуговування платіжних карток основних 
платіжних систем Visa International і MasterCard 
International. Станом на кінець 2006 року 
кількість карток, емітованих банком, склала 
понад 3 700 тисяч шт. З них понад 300 тисяч 
карток є кредитними картками, 260 тисяч 
з яких випущено саме у 2006 році. Значно 
зросла динаміка надання коштів за кредитними 
картками (майже в 9 разів).

Для задоволення потреб клієнтів у 2006 році банком було впроваджено низку нових продуктів, а саме:

— «розстрочка + страхування» – споживчий кредит до 5 тис. грн.

— «нецільовий кредит під заставу ліквідної нерухомості»

— «земля в кредит»

— «авто в кредит без початкового внеску»

— новий вид банківського вкладу «Зручний» (гнучкі умови поповнення та зняття частини коштів 
    без розірвання чинного договору, диференційована процентна ставка, яка залежить від суми 
    депозиту)

— картка Visa Instant – миттєва картка, яка надається клієнту одразу при відкритті рахунку 
    у відділенні.

Складовою частиною стратегії розвитку роздрібного бізнесу є збільшення мережі банкоматів з 
метою забезпечення максимальної зручності для кожного клієнта. Мережа банку на кінець 2006 
року нараховувала більш ніж 1800 банкоматів. За рік було встановлено понад 400 банкоматів.

Послуги приватним особам
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Райффайзен Банк Аваль 2006

Для підвищення якості обслуговування клієнтів та введення єдиної системи стандартів обслуговування 
з 2006 року запроваджено постійно діючий проект «Контрольні закупівлі». За результатами 
перевірок програми «Контрольні закупівлі» зовнішньою організацією, за 2006 рік якість 
обслуговування у відділеннях банку зросла на 10%.

Банком активно впроваджується концепція розвитку центрів самообслуговування, завдяки 
яким клієнти банку зможуть швидко та в зручний для себе час виконувати всі основні операції: 
зняття готівки, поповнення банківських рахунків, оплату послуг операторів мобільного зв’язку, 
оплату комунальних послуг, сплату кредитів, грошові перекази тощо. На цей час мережа 
самообслуговування банку нараховує більш ніж 90 центрів. Банк планує суттєво збільшити цей 
показник протягом наступного року.

Невід’ємною частиною бізнес-процесів банку є Інформаційний центр. Згідно з наявними 
статистичними даними, наразі працівниками центру обслуговується близько 98% телефонних 
звернень клієнтів банку.

Послуги казначейства 
та робота з фінансовими установами
У 2006 році казначейство «Райффайзен Банк Аваль» продовжувало ефективно управляти 
позицією ліквідності банку. Одним із пріоритетів казначейства була оптимізація потоків ліквідності 
шляхом фінансування витрат та повернення інвестицій. Банк продовжив інвестування у державні та 
корпоративні цінні папери з метою диверсифікації своїх активів. 

Протягом звітного року банк виконав усі вимоги щодо ліквідності, встановлені Національним банком 
України. 

У 2006 році «Райффайзен Банк Аваль» був активним учасником міжбанківського грошового та 
валютного ринків, ринку цінних паперів. Банк підтримував регулярні торгівельні операції з понад 
140 банками, cеред яких 100 вітчизняних та 40 іноземних банків. Обсяг операцій з обміну валют 
та активність банку на грошовому ринку зросли у 2006 році більш ніж на 30% у порівнянні з 
результатами 2005 року. Це було обумовлено загальним збільшенням операцій за дорученням 
клієнтів, а також внутрішніми потребами банку.

«Райффайзен Банк Аваль» є визнаним лідером торгівлі готівковою валютою на українському ринку. 
У 2006 році банк майже подвоїв обсяг операцій з банкнотами порівняно з попереднім роком 
(імпорт готівкової валюти) для власної мережі відділень та для інших банків, що дозволило йому 
закріпитися на позиції номер один в Україні з часткою ринку понад 31%.

Банк проводить активну політику в галузі кореспондентських відносин з українськими та іноземними 
банками. Ця політика ґрунтується на принципі взаємовигідного співробітництва з банками-
резидентами та нерезидентами. Однією з основних послуг банкам - кореспондентам є відкриття та 
ведення мультивалютних кореспондентських рахунків для 155 банків України, країн Балтії та СНД. 
Станом на 1 січня 2007 року з банками - кореспондентами укладено 245 генеральних угод.

«Райффайзен Банк Аваль» має широку кореспондентську мережу в 190 провідних світових 
банках. Кореспондентські рахунки НОСТРО відкриті у 12 банках країн СНД та Балтії, а також у 
25 найбільших банках Європи, Америки та інших регіонів. Середні залишки на кореспондентських 
рахунках ЛОРО у гривні за 2006 рік зросли на 50% порівняно з 2005 роком.

Послуги казначейства 
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Райффайзен Банк Аваль 2006 Послуги казначейства 

У 2006 році «Райффайзен Банк Аваль» отримав значно збільшені ліміти по міжбанківських 
операціях від зарубіжних фінансових установ. На сьогодні встановлені ліміти для форексних 
операцій на суму більш ніж 300 млн. євро, для ДЕПО операцій – на 230 млн. євро.

Протягом 2006 року банк також активно співпрацював із міжнародними фінансовими установами в 
сфері залучення довгострокових кредитів. У цілому, в 2006 році банк залучив близько 
650 млн. доларів США довгострокових ресурсів.

У минулому році «Райффайзен Банк Аваль» продовжував співпрацювати з ЄБРР, підписавши угоду 
про надання банку кредиту у сумі 50 млн. доларів США. Отримані кошти були спрямовані на 
рефінансування проектів малого та середнього бізнесу.
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Звіт незалежних аудиторів
Акціонерам та Членам Правління  
Відкритого Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк Аваль»

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Відкритого Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк Аваль» 
та його дочірньої компанії (далі- Банк) (що додається), яка включає консолідований баланс станом за 31 грудня 
2006 року, консолідований звіт про фінансові результати, консолідований звіт про власний капітал та консолідований 
звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, а також інформацію про суттєві аспекти 
облікової політики та інші примітки до консолідованої фінансової звітності. 

Відповідальність керівництва за фінансову звітність

Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення зазначеної консолідованої фінансової 
звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ця відповідальність включає планування, 
впровадження та підтримку належного внутрішнього контролю, необхідного для підготовки та достовірного 
представлення консолідованої фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики; та прийняття облікових оцінок, які відповідають певним 
обставинам.

Відповідальність аудиторів

Наша відповідальність полягає в тому, щоби висловити нашу думку щодо достовірності зазначеної консолідованої 
фінансової звітності на основі нами проведеного аудиту. Ми провели аудит у відповідності з Міжнародними 
стандартами аудиту. Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувалися етичних норм, спланували та провели аудит 
з метою отримання обґрунтованої впевненості щодо відсутності суттєвого викривлення консолідованої фінансовій 
звітності.

Аудит включає виконання процедур, які направлені на отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка 
розкрита у фінансовій звітності. Вибір процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцінку ризику суттєвого 
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. При оцінці цього ризику аудитор розглядає 
систему внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності підприємства, 
для визначення процедур аудиту, які необхідні в конкретних обставинах, але не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю підприємства. Аудит також включає оцінку відповідності застосованої 
облікової політики та обґрунтованості бухгалтерських оцінок, що використовувались керівництвом при складанні 
фінансової звітності, а також загальне представлення фінансовій звітності.

Ми вважаємо, що аудиторські докази, які ми отримали, є належними та достатніми для надання нашого аудиторського 
висновку.

Висновок

На нашу думку, консолідована фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан 
Банку станом за 31 грудня 2006 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився 
зазначеною датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

30 липня 2007р.
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Консолідований баланс

Від Правління банку підписано та надано дозвіл на публікацію

Володимир Лавренчук      Голова Правління банку

Людмила Макаренко      Головний бухгалтер

30 липня 2007

31 грудня
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Консолідований звіт про прибутки та збитки
За рік, що закінчився 31 грудня
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Консолідований звіт про рух грошових коштів
За рік, що закінчився 31 грудня
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1. Основна діяльність

Акціонерний комерційний банк «Аваль» (далі – «Банк») був зареєстрований 27 березня 
1992 р. Національним банком України («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 
Банк був перереєстрований як Відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль». Наразі Банк здійснює свою 
діяльність на підставі загальної банківської ліцензії, поновленої НБУ 3 грудня 2001 року, яка дозволяє Банку проводити 
банківські операції, в тому числі операції з валютою та з обслуговування рахунків бюджетних організацій України. 

Центральний офіс Банку знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. Станом за 31 грудня 2006, Банк мав 35 
дирекцій та філій, а також 1 342 безбалансових відділень по всій Україні (у 2005 році: 35 дирекції та філії, 1 375 
безбалансових відділень). Станом за 31 грудня 2006 року в Банку працювало 17 395 співробітників (у 2005 році: 
17 132 співробітників).

Банк приймає вклади від фізичних і юридичних осіб та надає кредити, здійснює платіжне обслуговування в Україні та за 
кордоном, проводить операції по обміну валют, інвестує кошти, здійснює розрахунково-касове обслуговування клієнтів 
та надає інші банківські послуги. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Райффайзен Лізинг Аваль», дочірню компанію Банку із володінням частки 
60 %, було засновано у 2006 році та компанія діє в Україні на ринку лізингу.

2. Основа представлення

Загальна інформація

Ця консолідована фінансова звітність складена згідно з Міжнародними стандартами фінансового звітування («МСФЗ»).

Від Банку та його дочірньої компанії вимагається вести бухгалтерський облік в українських гривнях і складати звітність 
для нормативних цілей згідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України 
(«УНБО»), встановленими Національним Банком України, та відповідно до Національних стандартів бухгалтерського 
обліку України. Дана консолідована фінансова звітність складена на підставі облікових даних Банку, відповідним чином 
скоригованих та перекласифікованих для представлення у відповідності до МСФЗ.

Консолідована фінансова звітність підготовлена за принципом історичної собівартості, за виключенням випадків 
зазначених в обліковій політиці нижче. 

Консолідована фінансова звітність представлена в тисячах доларів США (дол. США), якщо не зазначено інше. 

Зміни в обліковій політиці

Облікова політика, застосована у 2006 році, відповідає тій, яка використовувалася у попередньому фінансовому 
році, за винятком застосування зміни до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання й оцінка»: Фінансові гарантії, яке 
застосовується за звітні роки, що починаються 1 січня 2006 року або після цієї дати. Зазначена зміна стосується обліку 
договорів фінансових гарантій сторонами, що надають такі гарантії. Згідно з цією зміною до МСБО 39, договори 
фінансових гарантій визнаються спочатку за справедливою вартістю і в подальшому переоцінюються за більшою з сум, 
визначених згідно з МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» у попередньо 
визнаній сумі за вирахуванням, в разі доцільності, сукупної амортизації, визнаної згідно з МСБО 18 «Дохід».

Прийняття зазначеної вище зміни не мало суттєвого впливу на консолідовану фінансову звітність Банку.
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МСФЗ та інтерпретації Комітету з інтерпретацій МСФЗ,  
які ще не набрали чинності

Банк не застосовував такі МСФЗ та Тлумачення Постійного Комітету з тлумачень МСФЗ («IFRIC»),  
які були прийняті, але ще не набули чинності:

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: Розкриття інформації»;
Зміни до МСБО 1 «Представлення фінансової звітності» - «Розкриття інформації про капітал»;
Тлумачення IFRIC 8 «Сфера застосування МСФЗ 2»;
Тлумачення IFRIC 9 «Переоцінка вбудованих похідних інструментів»;
Тлумачення IFRIC 10 «Проміжна фінансова звітність та зменшення корисності»;
Тлумачення IFRIC 11 «МСФЗ 2 – Облік угод з власними (казначейськими) акціями і інструментами, 
що належать усій об’єднаній бізнес-структурі»;
Тлумачення IFRIC 12 «Концесійні договори на обслуговування».
На думку Банку, застосування наведених вище положень не матиме суттєвого впливу на консолідовану фінансову 
звітність Банку протягом первісного періоду їх застосування, за виключенням нового розкриття інформації згідно з 
МСФЗ 7. Таке розкриття допоможе користувачам консолідованої фінансової звітності оцінити значимість фінансових 
інструментів Банку, характер та розмір ризиків, що виникають із зазначених фінансових інструментів, та задачі, 
політику і процеси Банку для цілей управління капіталом.

Облік в умовах інфляції 

Україна вважалася країною з гіперінфляційною економікою протягом десятирічного періоду, що закінчився 31 грудня 
2000 року. Відповідно, Банк застосовував МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». Вплив застосування 
МСБО 29 полягає в тому, що немонетарні статті були перераховані у валюту виміру, яка була чинною за 31 грудня 
2000 року, із застосуванням індексу споживчих цін, і ці перераховані показники були покладені в основу облікових 
записів в наступних облікових періодах. 

Дочірні компанії

Консолідована фінансова звітність включає наступну дочірню компанію: 

2006

Дочірня компанія
Частка/ 
Участь, % Країна

Дата 
реєстрації Галузь

Дата 
придбання

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» 60% Україна 29 червня 
2006

Фінансовий 
лізинг

29 червня 
2006

3. Узагальнення облікових принципів

Дочірні компанії

Дочірні компанії є компаніями, в яких Банк має частку більш ніж половина прав при голосуванні, або за іншими 
підставами має право здійснювати контроль за їх операціями, та підлягають консолідації. Дочірні компанії консолідують 
від дати, з якої контроль передано Банку та перестають консолідуватися з дати закінчення такого контролю. Всі 
внутрішньо-групові операції, баланси та не отримані прибутки від операцій між компаніями групи виключаються в 
повному обсязі; нереалізовані збитки також виключаються, якщо операції дають докази щодо зниження вартості 
активів, що надходять. Там, де необхідно, облікова політика дочірніх компаній була змінена для забезпечення 
послідовності політиці, впровадженій Банком.
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Частка меншості це частина в дочірніх підприємствах, яка не належить Банку. Частка меншості станом на дату балансу 
представляє собою частку, яка належить іншим учасникам в чистій справедливій вартості ідентифікованих активів, 
зобов‘язань та потенційних зобов‘язань дочірньої компанії на дату придбання та частку меншості в змінах в капіталі з 
дати придбання. Частка меншості представлена окремо у складі капіталу в консолідованому Балансі, відокремлено від 
капіталу материнського підприємства. 

Втрати, що відносяться на виплату відсотків частці меншості не перевищують долю меншості в капіталі дочірніх компаній 
за винятком, якщо це пов’язуюче зобов’язання меншості для фінансування збитків. Усі такі збитки розподіляються 
Банком.

Фінансові активи 

Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи за справедливою 
вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку; кредити і дебіторська заборгованість; інвестиції, 
утримувані до погашення, або фінансові активи, наявні для продажу. При первісному визнанні фінансові активи 
оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку, якщо інвестиції не класифікуються як фінансові активи за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов’язані зі 
здійсненням операції. Під час первісного визнання фінансових активів Банк визначає їх відповідну категорію та, якщо це 
можливо й доцільно, наприкінці кожного фінансового року переглядає присвоєну їм категорію.

Всі регулярні придбання або продаж фінансових активів визнаються на дату операції, тобто на дату, коли Банк бере 
на себе зобов’язання з придбання активу. Регулярні придбання або продажі – це придбання або продажі фінансових 
активів, умови яких вимагають передачі активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на відповідному 
ринку.

Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку 
або збитку

Ця категорія має дві підкатегорії: фінансові активи, утримувані для продажу, і фінансові активи, які були віднесені 
до цієї категорії при первісному визнанні. Фінансові активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони 
придбані з метою продажу в найближчому майбутньому. Похідні фінансові інструменти також класифікуються як 
утримувані для продажу, за винятком якщо їм присвоєно відповідну категорію та вони є ефективними інструментами з 
хеджування ризиків. Прибутки або збитки від фінансових активів з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, 
відображаються у звіті про прибутки та збитки. 

Фінансові активи, що класифіковані в цю категорію, менеджмент Банку присвоює дану категорію при первісному 
визнанні в разі відповідності наступним критеріям:

• Присвоєння цієї категорії виключає або значною мірою знижує непослідовну оцінку, яка в протилежному випадку 
призвела б до визнання активів або зобов’язань або визнання доходів чи витрат від них на іншій основі; або

• Активи є частиною групи фінансових активів та/або фінансових зобов’язань, управління якими та параметри 
яких визначені за справедливою вартістю, у відповідності з прийнятими інвестиційною стратегією та управління 
ризиками; або

• Фінансовий інструмент містить вбудований дериватив, за умови, що вбудований дериватив не впливає значною 
мірою на грошові потоки, або чітко зрозуміло, із обмеженим чи відсутнім аналізом, що він не буде визнаний 
окремо.
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Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибутки або збитки в балансі 
відображаються за справедливою вартістю. Зміни справедливої вартості відображаються в «Переоцінці фінансових 
інструментів». Відсотки отримані відображаються як дохід по відсотках, відповідно до умов договору, а дивіденди 
отримані відображаються в «Іншому доході» коли було отримано право отримання платежу.

Інвестиції, утримувані до погашення

Непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами та фіксованим строком погашення 
класифікуються як утримувані до погашення у випадку, якщо Банк має намір і здатен утримувати їх до строку 
погашення. Інвестиції, які Банк має намір утримувати протягом невизначеного періоду часу, не включаються до цієї 
категорії. Інвестиції, утримувані до погашення, надалі обліковуються за амортизованою вартістю, що розраховується 
як сума, первісно відображена в обліку, за вирахуванням виплати основної суми, плюс/мінус накопичена амортизація 
різниці між первісно відображеною сумою й сумою до погашення, що розрахована за методом ефективної ставки 
відсотка. Зазначений розрахунок здійснюється з урахуванням всіх виплат між сторонами за договором, як сплачених, 
так і отриманих, що є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка, а також з урахуванням транзакційних витрат 
та всіх інших видів премії або дисконту. Прибутки та збитки по інвестиціях, що обліковуються за амортизованою 
вартістю, відображаються у звіті про прибутки та збитки при вибутті або знеціненні таких активів, 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. Такі активи відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу 
ефективної ставки відсотка. Прибутки та збитки по таких активах відображаються у звіті про прибутки та збитки при 
вибутті або знеціненні таких активів, а також у процесі амортизації.

Фінансові активи, наявні для продажу

Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, класифіковані як наявні для продажу 
або не включені до жодної з трьох вищезгаданих категорій. Після первісного визнання, фінансові активи, наявні для 
продажу, оцінюються за справедливою вартістю, при цьому прибутки та збитки відображаються як окремий компонент 
у складі капіталу до моменту вибуття або знецінення. У цьому випадку сукупний прибуток або збиток, раніше 
відображений у складі капіталу, включається до звіту про прибутки та збитки. При цьому відсотки, що розраховуються 
за методом ефективної ставки відсотка, відображаються у звіті про прибутки та збитки.

Справедлива вартість інвестицій, що знаходяться в активному обігу на організованих фінансових ринках, визначається 
за ринковими котируваннями, пропонованими покупцями, на момент закінчення торгів на дату балансу. Справедлива 
вартість інвестицій, що не мають активного обігу на ринку, визначається з використанням методик оцінки, які включають 
використання нещодавніх угод, укладених на ринкових умовах, поточної ринкової вартості фінансового інструмента, 
практично ідентичного інструменту, що розглядається, або виходячи з аналізу дисконтованих грошових потоків. 

Взаємозалік

Взаємозалік фінансових активів і зобов’язань з визнанням на балансі нетто суми відбувається тільки за умови юридично 
підтвердженого права зробити взаємозалік і є намір реалізувати активи одночасно з реалізацією зобов’язань.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти в НБУ та заборгованість кредитних установ зі строком 
погашення до дев’яноста днів від дати виникнення, які не обтяжені будь-якими договірними зобов’язаннями.
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Договори «репо», зворотного «репо» та позики цінних паперів

Договори продажу й зворотного придбання цінних паперів (договори «репо») відображаються у звітності як забезпечені 
операції фінансування. Цінні папери, реалізовані за договорами «репо», продовжують відображатись в балансі та 
переводяться до категорії цінних паперів, наданих як застава за договорами «репо», у випадку наявності у контрагента 
права на продаж або повторну заставу таких цінних паперів, що випливає з умов контракту або загальноприйнятої 
практики. Відповідні зобов’язання включаються до складу заборгованості перед кредитними установами або 
клієнтами. Придбання цінних паперів за договорами зворотного продажу (зворотного «репо») відображається в 
складі заборгованості кредитних установ або кредитів клієнтам, залежно від ситуації. Різниця між ціною продажу та 
ціною зворотної покупки розглядається як відсотки і нараховується протягом строку дії договорів «репо» за методом 
ефективної доходності.

Цінні папери, передані на умовах займу контрагентам, продовжують визнаватися у складі фінансової звітності. 
Цінні папери, залучені на умовах займу, визнаються у складі фінансової звітності тільки за умови реалізації їх третім 
особам. У цьому випадку угода купівлі-продажу враховується у звіті про прибутки та збитки у складі доходів за мінусом 
витрат по операціях з торговими цінними паперами. Зобов’язання з повернення таких цінних паперів визнається за 
справедливою вартістю у складі зобов’язань з торгових операцій.

Векселі

Придбані векселі включаються до наявних для продажу інвестиційних цінних паперів, заборгованості кредитних установ 
або кредитів клієнтам, відповідно до їх суті та обліковуються у відповідності до облікових принципів для цих категорій 
активів.

Залучені кошти 

Залучені кошти, включаючи кошти Національного Банку України, кредитних установ, кошти клієнтів та субординований 
борг первісно визнаються за справедливою вартістю отриманих коштів за мінусом витрат, що безпосередньо 
стосуються угоди. Після первісного визнання залучені кошти відображаються за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки в 
момент припинення зобов’язання, а також у процесі амортизації.

Резерви на зменшення корисності фінансових активів

На кожну звітну дату Банк перевіряє наявність об’єктивних ознак зменшення корисності фінансового активу чи групи 
фінансових активів.

Активи, що відображаються за амортизованою вартістю 

Якщо наявні об’єктивні ознаки понесення збитків у результаті зменшення корисності фінансових активів, відображених 
за амортизованою вартістю, сума таких збитків визначається як різниця між балансовою вартістю активу та 
теперішньою вартістю розрахованих майбутніх грошових потоків (за вирахуванням майбутніх збитків, які ще не були 
понесені), дисконтованих за методом ефективної процентної ставки за цим фінансовим активом (тобто, за ефективною 
процентною ставкою, розрахованою при первісному визнанні). Балансова вартість активу зменшується на суму 
резерву на зменшення корисності. Сума збитку визнається у консолідованому звіті про прибутки та збитки.

Теперішня вартість розрахованих майбутніх потоків від забезпечених фінансових активів включає можливі 
грошові надходження від стягнення забезпечення, за вирахуванням витрат, пов’язаних з отриманням і реалізацією 
забезпечення, незалежно від імовірності звернення за стягненням.

Банк спочатку визначає, чи наявні індивідуальні об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів, кожен з 
яких є суттєвим, а також індивідуальні або сукупні ознаки зменшення корисності фінансових активів, кожний з яких не є 
суттєвим. У разі, якщо об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансового активу (суттєвого або несуттєвого) відсутні, 
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цей актив включається до групи фінансових активів зі схожими характеристиками кредитного ризику. Така група 
фінансових активів розглядається з метою оцінки зменшення корисності як одна сукупність. Активи, які розглядаються 
з метою оцінки зменшення корисності індивідуально, і по відношенню до яких визнається чи продовжує визнаватися 
збиток від зменшення корисності, не включаються у сукупну оцінку на предмет зменшення корисності.

Якщо в наступному періоді відбувається зменшення розміру збитку у зв’язку з подією, що відбулася після визнання 
в обліку суми збитку від зменшення корисності, то визнана раніше сума збитку сторнується.   Будь- яке подальше 
сторнування суми збитку від зменшення корисності визнається у консолідованому звіті про прибутки та збитки за умови, 
що на дату відновлення балансова вартість активу не перевищує його амортизовану вартість. 

Якщо актив визнається безнадійним, він списується за рахунок відповідного резерву. Безнадійні активи списуються 
після виконання всіх необхідних процедур і визначення суми збитку. Повернення в подальшому раніше списаних сум 
зменшує суму резерву на зменшення корисності фінансових інструментів, що відображається у консолідованому звіті 
про прибутки та збитки.

Фінансові активи, наявні для продажу 

У разі зменшення корисності активу, наявного для продажу, сума, що є різницею між його первісною вартістю, за 
вирахуванням виплат по основному боргу та амортизації, і його теперішньою справедливою вартістю, за вирахуванням 
витрат від зменшення корисності, раніше визнаних у консолідованому звіті про прибутки та збитки, переноситься зі 
складу капіталу до звіту про прибутки та збитки. Зменшення резерву за акціями, наявними для продажу, не визнається 
у консолідованому звіті про прибутки та збитки. Зменшення резерву за борговими інструментами визнається у 
консолідованому звіті про прибутки та збитки, якщо збільшення справедливої вартості інструмента об’єктивно 
пов’язано з подією, що сталася після того, як резерв був визнаний у звіті про прибутки та збитки.

Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань

Фінансові активи

Визнання фінансового активу (або, якщо застосовано, частини фінансового активу або частини групи аналогічних 
фінансових активів) припиняється у випадку:

• закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;

• передачі Банком належних йому прав на отримання грошових надходжень від такого активу або збереження 
Банком права на отримання грошових надходжень від такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов’язання 
виплатити їх у повному обсязі третій особі без суттєвих затримок у відповідності до трансфертних угод; і

• якщо Банк або (a) передав практично всі ризики й вигоди, пов’язані з таким активом, або (б) ані передав, ані зберіг 
за собою практично всі ризики та вигоди, пов’язані з ним, але при цьому передав контроль над активом.

У разі, якщо Банк передав свої права на отримання грошових надходжень від активу і при цьому не передав і не 
зберіг в основному всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, а також не передав контроль над активом, такий актив 
продовжує визнаватися в обліку у межах подальшої участі Банку у цьому активі. Якщо подальша участь Банку набирає 
форми гарантії на переданий актив, то вона оцінюється за меншою з суми первісної балансової вартості активу і 
максимальної суми компенсації, яку можна вимагати від Банку.

У випадку, якщо подальша участь набирає форми проданого та/або придбаного опціону (включаючи опціони, 
розрахунки за якими відбуваються в чистій сумі, або аналогічні договори) на переданий актив, то ступінь подальшої 
участі Банку є сумою переданого активу, яку Банк може викупити. Проте у випадку, коли проданий опціон «пут» 
(включаючи опціони, розрахунки за якими відбуваються в чистій сумі, або аналогічні договори) на актив, який 
оцінюється за справедливою вартістю, обсяг подальшої участі Банку обмежується меншою з двох оцінок: справедливої 
вартості переданого активу і ціни здійснення опціону.
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Фінансові зобов’язання

Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у разі виконання, анулювання чи закінчення терміну дії 
відповідного зобов’язання.

При заміні одного фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором з суттєво відмінними 
умовами або в разі внесення суттєвих змін в умови наявного зобов’язання, початкове зобов’язання вважається 
погашеним, а нове визнається. При цьому різниця в балансовій вартості зобов’язань визнається у консолідованому звіті 
про прибутки та збитки.

Оподаткування 

Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється за вимогами українського податкового законодавства.

Відстрочені податкові активи і зобов’язання розраховуються за методом балансових зобов’язань стосовно тимчасових 
різниць. Відстрочені податки розраховуються стосовно всіх тимчасових різниць між балансовою вартістю активів 
і зобов’язань для цілей фінансового обліку та вартістю, що береться до уваги в податковому обліку, за винятком 
випадків, коли відстрочений податок на прибуток виникає в результаті первісного відображення гудвілу, активу або 
зобов’язання за операцією, що не являє собою об’єднання компаній, і яка на момент здійснення не впливає ані на 
бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток.

Відстрочені податкові активи відображаються лише тоді, коли існує ймовірність отримання у майбутньому 
оподатковуваного прибутку за рахунок якого можна здійснити залік цих тимчасових різниць, що зменшують податкову 
базу. Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, що будуть застосовуватись 
протягом періоду реалізації активу чи врегулювання зобов’язання на підставі законодавства, яке набуло або фактично 
набуло сили на дату балансу. 
Відстрочений податок на прибуток відображається стосовно всіх тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями у 
дочірні та асоційовані компанії, а також спільні підприємства, за винятком випадків, коли час сторнування тимчасової 
різниці піддається контролю, та існує ймовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована у найближчому 
майбутньому.

В Україні також існують інші податки, які Банк сплачує в процесі своєї діяльності. Ці податки включено до статті «інші 
адміністративні та операційні витрати» консолідованого звіту про прибутки та збитки.

Активи, призначені для продажу

Банк класифікує необоротні активи як призначені для продажу, якщо їх балансова вартість буде відшкодовуватись 
в основному шляхом продажу, а не в ході їх використання. Для цього необоротні активи мають бути доступні для 
негайного продажу в їх теперішньому стані на тих умовах, які є звичайними при продажу таких активів, при цьому їх 
продаж має характеризуватись високим ступенем ймовірності.

Висока ймовірність продажу означає твердий намір керівництва Банку додержуватися плану продажу необоротного 
активу. При цьому необхідно, щоб була розпочата програма активних дій з пошуку покупця й виконання такого плану. 
Крім цього, необоротний актив 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 як призначених для продажу.

Банк оцінює активи, класифіковані як такі, що призначені для продажу, за меншою з двох оцінок: балансовою вартістю 
або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. В разі настання подій або зміни обставин, що вказують 
на можливе зменшення корисності активів, Банк відображає збиток від зменшення корисності при первісному, а також 
наступному списанні їх вартості до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.
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Основні засоби

Основні засоби відображаються за собівартістю або перерахованою вартістю (для основних засобів, придбаних до 
31 грудня 2000 року) за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого зменшення корисності. Будівлі та 
земельні ділянки відображені за справедливою вартістю за вирахуванням амортизації та суми знецінення, нарахованих 
після дати переоцінки.

Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет зменшення корисності у разі виникнення подій чи 
обставин, які б вказували на ймовірність того, що балансову вартість цього активу буде неможливо відшкодувати.

Після первісного визнання за собівартістю, будівлі та земельні ділянки обліковуються за переоціненою вартістю, яка 
є їх справедливою вартістю на дату переоцінки за вирахуванням подальшої накопиченої амортизації для будівель та 
подальших накопичених збитків від знецінення. Переоцінка проводиться достатньо часто для того, щоб балансова 
вартість суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням справедливої вартості на дату балансу.

Приріст вартості від переоцінки визнається у балансі у складі резерву переоцінки основних засобів у капіталі, за 
винятком сум сторнування попереднього зменшення вартості даного активу, визнаного у консолідованому звіті про 
прибутки та збитки. В цьому випадку сума збільшення вартості активу відноситься на фінансовий результат. Зменшення 
вартості активу в результаті переоцінки визнається у консолідованому звіті про прибутки та збитки, за винятком 
безпосереднього заліку такого зменшення проти попереднього приросту вартості по тому самому активу, визнаному у 
складі резерву переоцінки основних засобів.

Різниця між сумою амортизації, розрахованої від переоціненої балансової вартості та сумою амортизації, 
розрахованою від первісної вартості активів, щорічно переноситься з резерву переоцінки основних засобів до складу 
нерозподілених прибутків. Крім того, накопичена на дату переоцінки амортизація виключається з валової вартості 
активу, і отримана нетто сума збільшується чи зменшується до переоціненої вартості. У разі вибуття активу, резерв 
переоцінки на цей актив включається до складу нерозподілених прибутків.

Нарахування амортизації на незавершені основні засоби та засоби, не введенні в експлуатацію, починається з дати 
введення таких засобів в експлуатацію. Амортизація розраховується за лінійним методом протягом таких очікуваних 
термінів корисної служби:

Будівлі 50 років

Меблі та інші активи 10 років

Обладнання  5 років

Транспортні засоби  4 роки
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Амортизація поліпшення орендованих основних засобів проводиться виходячи з меншого: терміну корисної служби 
відповідних орендованих активів або терміну дії відповідних договорів оренди.

Балансова вартість основних засобів переглядається з метою оцінки зменшення корисної вартості, коли події або 
зміни обставин вказують на те, що балансова вартість не може бути відшкодована. Якщо такі ознаки існують і якщо 
балансова вартість перевищує суму очікуваного відшкодовування, балансова вартість основних засобів зменшується 
до суми очікуваного відшкодування.

Витрати на ремонт та відновлення основних засобів відображаються у звіті про прибутки та збитки, в періоді, в якому 
такі витрати були понесені, та включаються в інші операційні та адміністративні витрати, окрім випадків, коли такі 
витрати підлягають капіталізації.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи включають програмне забезпечення та ліцензії.

Програмне забезпечення та ліцензії

Нематеріальні активи, придбані окремо, спочатку оцінюються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні 
активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації й накопичених збитків від 
зменшення корисності. Нематеріальні активи можуть мати обмежені або необмежені строки корисного використання. 
Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом строків корисного 
використання, що становлять від 4 до 20 років, і аналізуються на предмет зменшення корисності у разі наявності ознак 
можливого зменшення корисності нематеріального активу. Строки й порядок амортизації нематеріальних активів з 
обмеженим строком корисного використання аналізуються, як мінімум, щорічно наприкінці кожного звітного року.

Нематеріальні активи з необмеженим строком корисного використання не амортизуються; при цьому вони щорічно 
аналізуються на предмет зменшення корисності індивідуально чи за групами. Строк корисного використання 
нематеріального активу з необмеженим строком використання аналізується щорічно на предмет наявності обставин, 
що підтверджують правильність існуючої оцінки строку корисного використання такого активу. 

Витрати, пов’язані з підтримкою програмного забезпечення, визнаються в складі витрат по мірі їх виникнення. Витрати 
на розробку програмного забезпечення (що стосуються проектування чи тестування нового програмного забезпечення 
або такого, що було істотно вдосконалено) відображаються в складі нематеріальних активів лише у тому випадку, 
коли Банк у змозі продемонструвати технічну можливість завершення створення програмного забезпечення для його 
наступного використання або продажу, свій намір завершити створення даного активу і здатність його використовувати 
або продати, а також порядок генерування таким активом майбутніх економічних вигод, наявність ресурсів для 
завершення створення даного активу і здатність виконання достовірної оцінки витрат, понесених у ході його розробки. 
Інші витрати на розробки відображаються в складі витрат по мірі їх виникнення.



Інформація про банк Ринкове середовище Діяльність банку

Райффайзен Банк АвальПримітки до консолідованої фінансової звітності за 2006 рік

Переклад з оригіналу англійською мовою

(в тисячах доларів США)

www.aval.uaКонсолідована фінансова звітність банку Дочірні установи банку. Довідкова інформація 57

Оренда

Фінансова оренда – Банк як орендар

Банк визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання у своєму консолідованому балансі за сумами, що дорівнюють 
справедливій вартості орендованого майна на початку оренди, або, якщо вони нижчі за справедливу вартість, за 
поточною вартістю мінімальних орендних платежів. При обчисленні поточної вартості мінімальних орендних платежів 
фактором дисконту є припустима ставка процента при оренді, якщо її можливо визначити; якщо ні, застосовується 
процентна ставка на позиковий капітал Банку. Початкові прямі витрати включаються до вартості орендованого активу. 
Орендні платежі розподіляються на фінансові витрати та зменшення непогашених зобов’язань з оренди. Фінансові 
витрати визнаються протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку процента на 
залишок зобов’язань у кожному періоді. 

Витрати, визначені як такі, що прямо відносяться до діяльності, здійснюваної орендарем в рамках фінансової оренди, 
включаються як частина суми, що визнається як актив за угодою оренди.

Фінансова оренда – Банк як орендодавець

Банк визнає заборгованість за фінансовою орендою за вартістю, яка рівна чистим інвестиціям в оренду, починаючи 
з дати початку оренди. Фінансовий дохід ґрунтується на моделі, що відображає постійний рівень дохідності за 
чистими інвестиціями, які непогашені. Первісні прямі затрати включаються до первісного визнання заборгованості за 
фінансовою орендою.

Операційна оренда – Банк як орендар

Оренда, за умовами якої всі ризики та вигоди, що притаманні праву власності на орендоване майно, залишаються в 
орендодавця, класифікується як оперативна оренда. Лізингові платежі за угодами оперативної оренди відносяться на 
адміністративні й оперативні витрати за методом рівномірного нарахування протягом періоду оренди.

Операційна оренда – Банк як орендодавець

Банк відображає активи, що надаються в операційну оренду, в балансі згідно з характером відповідного активу. 
Орендний дохід від операційної оренди визнається у консолідованому звіті про прибутки та збитки за лінійним 
методом протягом строку оренди як інший дохід. Сукупна вартість наданих орендарям знижок визнається як зменшення 
орендного доходу протягом періоду оренди за лінійним методом. Початкові прямі витрати, понесені для отримання 
доходу від операційної оренди, додаються до балансової вартості орендованого активу.

Резерви

Резерви визнаються, якщо Банк внаслідок певної події в минулому має юридичні або добровільно прийняті на себе 
зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовірності буде потрібен відтік ресурсів, що втілюють у собі 
економічні вигоди, і розмір яких можна достовірно оцінити. 

Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат 

Банк не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України, що 
передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат працівникам. 
Ці витрати у звіті про прибутки та збитки відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата. Крім цього, 
Банк не має програм додаткових виплат при виході на пенсію або інших суттєвих компенсаційних програм, які вимагали 
б додаткових нарахувань.
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Акціонерний капітал

Акціонерний капітал

Внески до акціонерного капіталу, здійснені до 31 грудня 2000 року, визнаються за перерахованою вартістю відповідно 
до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». 

Прості акції та привілейовані акції, які не підлягають погашенню з невизначеними дивідендами класифікуються як 
акціонерний капітал. Витрати на оплату послуг третіх сторін, безпосередньо пов’язані з випуском нових акцій, за 
винятком випадків об’єднання бізнесу, відображаються в складі капіталу як зменшення суми, отриманої в результаті 
такого випуску. Будь-яке перевищення справедливої вартості отриманої компенсації над номінальною вартістю 
випущених акцій визнається як емісійний дохід.

Власні викуплені акції

Коли Банк викупає власні акції, вартість придбання, включаючи відповідні витрати на проведення операції, за 
вирахуванням податку на прибуток, вираховується із загальної суми капіталу до моменту їх анулювання або повторного 
продажу. При наступному продажі або повторному випуску таких акцій отримана сума включається до складу капіталу. 
Власні викуплені акції враховуються за середньозваженою вартістю.

Дивіденди

Дивіденди визнаються як зобов’язання й вираховуються з суми капіталу на дату балансу тільки в разі, якщо вони були 
оголошені до дати балансу або на дату такого балансу включно. Інформація про дивіденди розкривається у фінансовій 
звітності, якщо вони були запропоновані до дати балансу, а також запропоновані або оголошені після дати балансу, 
але до дати затвердження до випуску фінансової звітності. 

Потенційні зобов’язання

Потенційні зобов’язання не відображаються у консолідованій фінансовій звітності за винятком випадків, коли існує 
ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде потрібно вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, 
і при цьому можна достовірно оцінити суму таких зобов’язань. Потенційні активи не відображаються у фінансовій 
звітності, при цьому інформація про них розкривається у фінансовій звітності в тих випадках, коли отримання 
пов’язаних з ними економічних вигод є ймовірним.

Визнання доходів та витрат

Процентні доходи та витрати визнаються на основі методу нарахування і розраховуються за методом ефективної ставки 
відсотка. Комісії за надання кредитів клієнтам включаються до складу доходів майбутніх періодів разом із відповідними 
прямими витратами й відображаються як коригування ефективної ставки відсотка по кредитах. Комісійні та інші доходи 
і витрати визнаються на основі методу нарахування в момент надання відповідної послуги. Вартість послуг з довірчого 
управління інвестиційними фондами відображається протягом періоду надання таких послуг.

Перерахунок іноземних валют

Банк визначає окремо функціональну валюту і валюту представлення згідно з МСБО 21 (змінений) «Вплив змін 
валютних курсів».

Функціональною валютою Банку є гривня. Операції в іноземних валютах первісно відображаються у функціональній 
валюті за обмінним курсом, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи й зобов’язання, номіновані в 
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іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на дату балансу. Прибутки та 
збитки в результаті перерахунку операцій в іноземній валюті відображаються у консолідованому звіті про прибутки та 
збитки як результат від операцій в іноземній валюті – курсові різниці. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною 
вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діє 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 певної операції й офіційним курсом НБУ на дату такої операції також 
включаються до торговельного результату від операцій в іноземній валюті. Офіційні обмінні курси НБУ за 31 грудня 
2006 і 2005 років становили 5.05 гривень та 5.05 гривень за 1 долар та 6.6509 гривень та 5.9716 гривень 1 євро, 
відповідно. 

Для зручності користувачів, фінансова звітність представлена в доларах США. Станом за звітну дату, активи і 
зобов’язання перераховані в долари США за обмінним курсом, що діє на дату балансу, а статті звіту про прибутки 
та збитки перераховані по середньозваженому обмінному курсу за рік. Курсові різниці, що виникають в результаті 
перерахунку, відображаються в окремій статті власного капіталу. 

Відповідність значень

Певні суми по статтям 2005 року були перекласифіковані для того, щоб вони відповідали відображенню у 2006 році. 

4. Важливі облікові припущення та оцінки

Припущення

У процесі застосування облікової політики, керівництво Банку, робило такі припущення, крім облікових оцінок, які 
мають найбільший істотний вплив на консолідовану фінансову звітність:

Класифікація цінних паперів

Цінні папери в портфелі Банку складаються з державних облігацій, облігацій підприємств і банків, депозитних 
сертифікатів випущених Національним банком України та корпоративних цінних паперів. При первісному визнанні 
Банк класифікував цінні папери як фінансові активи, для яких зміни у справедливій вартості включаються до звіту 
про прибутки та збитки, інвестиції утримувані до погашення та наявні для продажу фінансові активи, для яких зміни у 
справедливій вартості включаються до капіталу.

Неточність оцінок

Нижче наведені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел неточності оцінок на звітну 
дату, які несуть у собі істотний ризик того, що балансові вартості активів та зобов’язань будуть суттєво коригуватись 
протягом наступного року:

Сума Попередньо звітовано Перекласифіковано Коментар

3 426 Винагороди та комісії 
отримані

Дохід по відсотках Перекласифікування комісій 
по кредитній діяльності

320 416 Заборгованість 
кредитних установ

Грошові кошти 
та грошові еквіваленти

Перекласифікація сум 
по контрактах із 90-денним 
терміном
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Резерв на зменшення корисності кредитів та дебіторської заборгованості

Банк регулярно проводить аналіз кредитів і дебіторської заборгованості на предмет знецінення. Виходячи з наявного 
досвіду, Банк використовує своє судження при оцінці збитків від знецінення в ситуаціях, коли позичальник зазнає 
фінансових труднощів і відсутній достатній обсяг фактичних даних про аналогічних позичальників. Банк аналогічним 
чином оцінює зміни майбутніх грошових потоків на основі даних спостережень, що вказують на несприятливу зміну в 
статусі погашення зобов’язань позичальниками в складі групи або зміну національних чи місцевих економічних умов, 
що співвідноситься з випадками невиконання зобов’язань по активах у складі групи. Керівництво використовує оцінки, 
засновані на історичних даних про структуру збитків стосовно активів з аналогічними характеристиками кредитного 
ризику й об’єктивних ознак знецінення по групах кредитів і дебіторській заборгованості. Виходячи з наявного досвіду, 
Банк використовує своє судження при коригуванні даних спостережень стосовно групи кредитів або дебіторської 
заборгованості для відображення поточних обставин. 

Податкове та інше законодавство

Українське податкове законодавство та регулятивна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, 
продовжують розвиватися. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх тлумачення залежить 
від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших урядових органів. Випадки 
непослідовного тлумачення не є незвичайними. Керівництво вважає, що інтерпретація ним положень законодавства, 
що регулюють діяльність Банку, є коректною та Банк дотримався всіх нормативних положень, і всі передбачені 
законодавством податки були сплачені або нараховані.

Водночас, існує ризик того, що операції та коректність інтерпретацій, які не були оскаржені регулятивними органами в 
минулому, будуть поставлені під сумнів в майбутньому. Однак цей ризик значно зменшується з плином часу. Визначення 
сум та ймовірності негативних наслідків можливих непред‘явлених позовів не є доцільним

5. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та грошові еквіваленти

2006 р. 2005 р.

Готівкові кошти 259 442 201 885

Кошти на поточному рахунку в Національному банку України 204 302 430 815

Кошти на поточних рахунках в інших кредитних установах 242 666 153 369

Строкові депозити в кредитних установах зі строком погашення до 90 днів 125 335 162 110

Договори зворотнього репо з кредитними установами зі строком погашення до 90 днів 12 039 4 937

Грошові кошти та грошові еквіваленти 843 784 953 116

Поточний рахунок в НБУ представляє собою суми, розміщені в НБУ, пов’язані зі щоденними розрахунками та іншими 
операціями. Банк також повинен утримувати певний резерв коштів на рахунку в НБУ (обов’язковий резерв) у формі 
безпроцентного депозиту, який розраховується як частка від певних зобов’язань Банку за вирахуванням залишків 
коштів в касі та деяких інших визначених сум. Не існує обмежень щодо використання таких коштів в НБУ, однак, якщо 
вимоги щодо мінімального обов’язкового середнього резерву не дотримуються, то до Банку можуть бути застосовані 
певні санкції. Банк був зобов’язаний та підтримував мінімальний сукупний середній резерв, який розраховується 
щоденно протягом місяця. Сума щоденного середнього резерву за період з 1 по 31 грудня 2006 року становила  
69 159 тис. дол. США (2005 р.: 193 922 тис. дол. США). Банк виконував обов’язкові вимоги НБУ щодо резервування 
станом за 31 грудня 2006 та 2005 років. 

Станом за 31 грудня 2006 року Банк розмістив суму у розмірі 101 793 тис. дол. США (2005 р.: 119 168 тис. 
дол. США) на поточному рахунку одного банку країни ОЕСР, який є пов’язаною стороною Банку.
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Станом за 31 грудня 2006 року поточні рахунки в інших кредитних установах включали 118 102 тис. дол. США  
(2005 р.: 5 941 тис. дол. США), розміщені в одному українському банку. В той же час Банк отримав 118 514 тис. 
дол. США на поточний рахунок від того ж самого українського банку (Примітка 16), які не є предметом взаємозаліку  
(2005 р.: 5 941 тис. дол. США позики отриманої від того ж українського банку).

Станом за 31 грудня 2006 року поточні рахунки в інших кредитних установах включали 2 460 тис. дол. США та 
строкові депозити в кредитних установах включали 7 200 тис. дол. США, розміщених в одному українському банку. 
В той же час Банк отримав 9 200 тис. дол. США як міжбанківську позику від того ж українського банку ( див. Примітку 
16), які не є предметом взаємозаліку. 

Станом за 31 грудня 2006 року строкові депозити в інших кредитних установах включали 39 119 тис. дол. США, 
які були розміщені в певних українських банків (2005 р.: 102 223 тис. дол. США). В той же час Банк отримав 
39 356 тис. дол. США депозитів від тих же українських банків (див. Примітку 16), які не є предметом взаємозаліку 
(2005 р.: 102 223 тис. дол. США депозитів та розміщеннь на поточних рахунках).

Станом за 31 грудня 2006 року строкові депозити в інших кредитних установах включали 15 072 тис. дол. США від 
трьох банків країн ОЕСР (2005 р.: 39 614 тис. дол. США від одного банку країн ОЕСР). Ці розміщення є депозитами 
овернайт та були розміщені під ринкову відсоткову ставку.

Банком були укладені угоди продажу та зворотного викупу з декількома українськими банками на загальну суму 
12 039 тис. дол. США (2005 р.: 4 937 тис. дол. США). Предметом даних угод є корпоративні облігації, емітовані 
українськими компаніями з балансовою вартістю 12 039 тис. дол. США (2005 р.: 4 937 тис. дол. США).

6. Заборгованість кредитних установ

Заборгованість кредитних складалася з наступного:

Кредити і депозити 2006 р. 2005 р.

Банки країн ОЕСР 1 278 3 390

Українські банки 5 472 13 207

Банки країн СНД та інших країн — 486

6 750 17 083

Інша заборгованість кредитних установ 745 —

Мінус – резерв на зменшення корисності — —

Заборгованість кредитних установ 7 495 17 083

Станом за 31 грудня 2006 року кредити та депозити кредитних установ включали гарантійні депозити на суму 
1 278 тис. дол. США, розміщені, головним чином, з метою забезпечення операцій клієнтів, таких як акредитиви, 
гарантії виконання та операції з дорожніми чеками (2005 р.: 9 474 тис. дол. США). 

Станом за 31 грудня 2006 кредити та депозити кредитних установ включали 527 тис. дол. США, розміщених 
в одному українському банку, який був забезвечений отриманими коштами на депозит від того ж українського банку.

Банком були укладені угоди продажу та зворотного викупу з декількома українськими банками на загальну суму 
4 146 тис. дол. США (2005 р.: 4 141 тис. дол. США). Предметом даних угод є корпоративні облігації, емітовані 
українськими компаніями з балансовою вартістю 4 146 тис. дол. США (2005 р.: 4 141 тис. дол. США).
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7. Кредити клієнтам

Кредити клієнтам складали:

Кредити надаються компаніям, що здійснюють свою діяльність на території України в таких галузях:

2006 р. 2005 р.

Кредити клієнтам 4 306 442 2 521 297

Операції зворотнього «репо» 2 090 3 831

Векселі 17 545 2 636

4 326 077 2 527 764

Мінус – резерв на зменшення корисності (231 640) (173 641)

Кредити клієнтам 4 094 437 2 354 123

2006 р. % 2005 р. %

Фізичні особи 2 100 821 49 867 724 34

Торгівля 911 662 21 520 912 21

Виробництво 633 928 15 473 798 19

Сільське господарство та переробка продуктів харчування 336 144 8 394 320 16

Нерухомість та будівництво 141 658 3 101 122 4

Послуги 124 813 3 85 002 3

Транспорт і зв’язок 66 892 2 77 702 3

Інші галузі 10 159 0 7 184 0

4 326 077 100 2 527 764 100

Дебіторська заборгованість з фінансової оренди складається з:

Валові інвестиції у фінансову оренду, до отримання: 2006 р 2005 р.

До одного року 1 627 —

Більше ніж 1 рік але не більше ніж 5 років 3 219 —

4 846 —

Неотриманий майбутній фінансовий доход від фінансової оренди (790) —

Чисті інвестиції у фінансову оренду 4 056 — 

Станом за 31 грудня 2006 року, кредити клієнтам включали кредити, надані в рамках Програм підтримки малого і 
середнього бізнесу ЄБРР, на суму 2 390 тис. дол. США (2005 р.: 13 516 тис. дол. США).

Станом за 31 грудня 2006 року кредити клієнтам включали кредити, надані в рамках Програми Німецько-Українського 
Фонду, на суму 14 887 тис. дол. США, за вирахуванням резерву на зменшення корисності (2005 р.: 8 922 тис. дол. 
США).

Станом за 31 грудня 2006 року кредити клієнтам на суму 9 375 тис. дол. США (2005 р.: 8 657 тис. дол. США) 
були передані в заставу як забезпечення згідно з кредитним договором з ЄБРР (Примітка 16).
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2006 р. 2005 р.

Корпоративні облігації 14 214 9 810

Українські державні облігації 60 018 40 078

Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю 74 232 49 888

Номінальна відсоткова ставка та дата погашення для цих інвестицій наступні:

2006 р. 2005 р.

% Дата 
погашення

% Дата 
погашення

Корпоративні облігації 15.0% 2009-2013 14.1% 2006

Українські державні облігації 5.9%-9.4% 2007 5.9% 2007

Станом за 31 грудня 2006 року корпоративні облігації включали облігації з нульовим купоном однієї української 
компанії. Згідно умов випуску цих облігацій, кожна облігація може бути обміняна на певну кількість квадратних метрів 
квартир, які будуть побудовані в строк погашення цих облігацій. Станом за 31 грудня 2006 року ринкова вартість 
цих облігацій складає 12 218 тис. дол. США. Ці облігації обліковуються за справедливою вартістю, яка базується на 
поточних цінах за 1 квадратний метр певних квартир, що будуються.

Станом за 31 грудня 2006 року наявні для продажу інвестиційні цінні папери включали корпоративні акції за 
справедливою вартістю 262 тис. дол. США (2005 р.: 2 925 тис. дол. США).

2006 р. 2005 р.

Номінальна 
вартість

Балансова 
вартість

Номінальна 
вартість

Балансова 
вартість

Російські державні облігації 800 773 800 756

НБУ депозитні сертифікати — 108 911 109 310

Корпоративні облігації — 10 076 10 109

Всього інвестиційні цінні папери, 
утримувані до погашення

773 120 175

Утримувані до погашення інвестиційні цінні папери включали:

Станом за 31 грудня 2006 року Банк мав концентрацію кредитного ризику, представленого кредитами на суму 
410 728 тис. дол. США, які було надано десятьом найбільшим позичальникам (10% від загального кредитного 
портфелю) (2005 р.: 279 498 тис. дол. США або 11% від загального кредитного портфелю). За цими кредитами 
був створений резерв на зменшення корисності в розмірі 6 598 тис. дол. США (2005 р.: 15 318 тис. дол. США).

Станом за 31 грудня 2006 року заборгованість за кредитами на звичайних умовах членам Правління Банку 
складала 431 тис. дол. США (2005 р.: нуль).

8. Інвестиційні цінні папери

Інвестиційні цінні папери з відображенням переоцінки через прибутки та збитки складали:
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2006 р. 2005 р.

% Дата 
погашення

% Дата 
погашення

Російські державні облігації 3.0% 2008 3.0% 2008

НБУ депозитні сертифікати — 3.0%-8.5% 2006

Корпоративні облігації — 12.0%-15.0% 2006

Номінальні відсоткові ставки та дати погашення інвестиційних цінних паперів наступні:

9. Оподаткування

Податок на прибуток включає:

2006 р. 2005 р.

Поточні податкові витрати 37 552 10 815

Відстрочений податок на переоцінку основних засобів, 
відображений в капіталі

(29 370) —

Відстрочений податок на переоцінку інвестиційних 
цінних паперів, наявних для продажу, відображений в капіталі 

736 (22)

Відстрочений податок 20 243 4 821

Витрати з податку на прибуток 29 161 15 614

2006 р. 2005 р.

Активи з поточного оподаткування — —

Відстрочені податкові активи 37 —

Податкові активи 37 —

Поточні податкові зобов’язання 5 824 4 135

Відстрочені податкові зобов’язання 22 238 1 958

Податкові зобов’язання 28 062 6 093

Податкові активи та зобов’язання складалися з:

Діюча ставка податку на прибуток відрізняється від нормативної ставки. Узгодження сум податку на прибуток, 
розрахованих із застосуванням нормативних ставок, та фактично нарахованих сум податку є наступним:

2006 р. 2005 р.

Прибуток до оподаткування 109 040 29 764

Нормативна ставка оподаткування 25% 25%

Податок на прибуток за нормативною ставкою 27 260 7 441

Витрати, що не враховуються при обчисленні податку 3 057 2 391

Первісна оцінка кредитів клієнтам (1 156)

Коригування податку на прибуток за минулі роки — 5 782

Витрати з податку на прибуток 29 161 15 614
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Суми активів та зобов’язань з відстрочених податкових активів та пасивів станом за 31 грудня складають:

2006 р. 2005 р.

Податковий вплив тимчасових різниць, 
що не підлягають оподаткуванню: 

Резерви на зменшення корисності активів та забезпечення 20 584 16 377

Оцінка інвестиційних цінних паперів — 3 547

Оцінка фінансових інструментів 1 439 5

Нарахування 5 375 —

Інші активи 99 —

Відстрочені податкові активи 27 497 19 929

Податковий вплив тимчасових різниць, що підлягають 
оподаткуванню:

Основні засоби та програмне забезпечення (41 810) (14 453)

Оцінка інвестиційних цінних паперів (7 024) —

Нарахування — (7 384)

Інші активи (864) (50)

Відстрочені податкові зобов’язання (49 698) (21 887)

(Зобов‘язання )/активи з відстроченого оподаткування (22 201) (1 958)

2006 р. 2005 р.

Частка, % Сума Частка, % Сума

ЗАТ «Перша національна миловарна компанія» 75,00% 3 295 75,00% 3 295

ЗАТ «Ніжинське пиво» 55,53% 363 55,53% 363

ЗАТ «Лани України» 89,75% 357 89,75% 358

ВАТ «Трансавтосервіс» 69,70% 340 69,70% 340

ЗАТ «Черкаси тара» 34,60% 179 34,60% 136

ЗАТ «OДЗ» 26,98% 924 26,98% 924

ЗАТ «Інфонет» 40,00% 12 40,00% 12

Консорціум «Еталком» — — 77,00% 200

ЗАТ «Аваль-Інвест» — — 99,00% 18

5 470 5 646

Мінус резерв на зменшення корисності (5 470) (3 508)

31 грудня 2006 р. — 2 138

Станом за 31 грудня 2006 року одну будівлю було класифіковано як актив, призначений для продажу, з балансовою 
вартістю 443 тис. дол. США.

У 2006 році відстрочений податок у розмірі 345 тис. дол. США був перенесений із резерву переоцінки до нерозподіленого 
прибутку (2005 р.: 428 тис. дол.. США). Це стосується різниці між фактичними витратами на амортизацію на переоцінені 
основні засоби та еквіваленту витрат на амортизацію, розрахованою на вартість основних засобів.

10. Активи, призначені для продажу

Станом за 31 грудня 2006 року активи, призначені для продажу, включають такі інвестиції в пайові інструменти:
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Кредити 
клієнтам

Заборгованість 
кредитних 

установ Усього

31 грудня 2004 р. 119 205 472 119 677

Перерахунок валюти представлення 6 734 17 6 751

Нарахування 72 336 (369) 71 967

Списання (23 510) — (23 510)

Повернення заборгованості 58 — 58

Курсові різниці (1 182) (120) (1 302)

31 грудня 2005 р. 173 641 — 173 641

Перерахунок валюти представлення — — —

Нарахування/(зменшення) 76 193 — 76 193

Списання (18 986) — (18 986)

Повернення заборгованості 195 — 195

Курсові різниці 597 — 597

31 грудня 2006 р. 231 640 — 231 640

Динаміка резервування збитків від інших активів та створення резервів була такою:

Інвестиції в 
асоційовані та 

неконсолідовані 
дочірні підприємства

Активи, 
призначені 

для 
продажу

Інші 
активи

Позабалансові 
ризики Усього

31 грудня 2004 р. 1 069 524 1 499 360 3 452

Перерахунок валюти представлення 38 69 70 27 204

Нарахування/(зменшення) (1 107) 2 915 367 668 2 843

Списання — — (715) — (715)

Відновлення — — 1 — 1

Курсові різниці — — (70) (135) (205)

31 грудня 2005 р. — 3 508 1 152 920 5 580

Перерахунок валюти представлення — — — — —

Нарахування/(зменшення) — 1 980 1 449 851 4 280

Списання — (18) (393) — (411)

Повернення заборгованості — — 27 — 27

Курсові різниці — — 1 98 99

31 грудня 2006 р. — 5 470 2 236 1 869 9 575

Резерви на зменшення корисності активів вираховуються з вартості відповідних активів. 
Резерви відображаються як зобов’язання.

11. Резерви на зменшення корисності та забезпечення

Динаміка резервування збитків за активами, що приносять процентні доходи, була такою:
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12. Основні засоби

Рух основних засобів був таким:

Нерухоме 
майно

Комп’ютери 
та 

обладнання

Меблі та 
інші основні 

засоби
Транспортні 

засоби
Незавершене 

будівництво Усього

Вартість

31 грудня 2005 р. 129 811 106 000 41 796 11 233 11 308 300 148

Надходження 4 061 13 501 6 237 2 330 21 688 47 817

Вибуття (1 364) (2 159) (2 314) (666) - (6 503)

Переміщення 5 577 7 627 2 130 1 327 (16 672) (11)

Вплив переоцінки 109 644 109 644

31 грудня 2006 р. 247 729 124 969 47 849 14 224 16 324 451 095

Накопичена амортизація 

31 грудня 2005 р. (14 061) (74 129) (21 482) (9 323) (118 995)

Нараховано за рік (4 893) (15 847) (5 114) (613) (26 467)

Вибуття 4 525 935 166 1 630

Вплив переоцінки 7 836 7 836

31 грудня 2006 р. (11 114) (89 451) (25 661) (9 770) (135 996)

Залишкова вартість

31 грудня 2005 р. 115 750 31 871 20 314 1 910 11 308 181 153

31 грудня 2006 р. 236 615 35 518 22 188 4 454 16 324 315 099

Вартість

31 грудня 2004 р. 116 831 88 426 35 407 12 061 11 027 263 752

Результат перерахунку 
валюти представлення

5 786 8 752 4 655 720 548 20 461

Надходження 8 223 12 192 3 861 935 7 277 32 488

Вибуття (7 584) (3 370) (2 127) (2 483) (989) (16 553)

Переміщення 6 555 — — — (6 555) —

31 грудня 2005 р. 129 811 106 000 41 796 11 233 11 308 300 148

Накопичена амортизація 

31 грудня 2004 р. (10 434) (60 319) (18 354) (10 433) (99 540)

Результат перерахунку 
валюти представлення

(548) (3 306) (1 083) (347) (5 284)

Нараховано за рік (4 353) (13 615) (3 528) (429) (21 925)

Вибуття 1 274 3 111 1 483 1 886 7 754

31 грудня 2005 р. (14 061) (74 129) (21 482) (9 323) (118 995)

Залишкова вартість:

31 грудня 2004 р. 106 397 28 107 17 053 1 628 11 027 164 212

31 грудня 2005 р. 115 750 31 871 20 314 1 910 11 308 181 153
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Комп’ютерне забезпечення Ліцензії Усього

Вартість

31 грудня 2005 р. 10 256 5 329 15 585

Надходження 4 425 3 684 8 109

Вибуття (34) — (34)

Переміщення 11 — 11

31 грудня 2006 р. 14 658 9 013 23 671

Накопичена амортизація

31 грудня 2005 р. (2 710) (1 443) (4 153)

Нараховано за рік (993) (1 803) (2 796)

31 грудня 2005 р. (3 703) (3 246) (6 949)

Залишкова вартість:

31 грудня 2005 р. 7 546 3 886 11 432

31 грудня 2006 р. 10 955 5 767 16 722

Вартість

31 грудня 2004 р. 9 762 1 788 11 550

Результат перерахунку 
валюти представлення

507 140 647

Надходження 396 3 401 3 797

Вибуття (409) (409)

31 грудня 2005 р. 10 256 5 329 15 585

Накопичена амортизація

31 грудня 2004 р. (2 483) (358) (2 841)

Результат перерахунку 
валюти представлення

(127) (36) (163)

Нараховано за рік (486)  (1 049) (1 535)

Вибуття 386 — 386

31 грудня 2005 р. (2 710) (1 443) (4 153)

Залишкова вартість:

31 грудня 2004 р. 7 279 1 430 8 709

31 грудня 2005 р. 7 546 3 886 11 432

13. Нематеріальні активи

Рух нематеріальних активів був таким:

Станом за 31 грудня 2006 року, у статтю нерухоме майно включені поліпшення орендованої вартості із залишковою 
вартістю у розмірі 12 940 тис. дол. США (2005 р.: 14 688 тис. дол. США).

Протягом 2006 року Банк провів переоцінку своїх будівель та земельних ділянок. Оцінка проводилась незалежним 
оцінювачем станом за 31 серпня 2006 року і справедлива вартість була визначена на основі ринкової вартості 
аналогічних об’єктів.
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14. Інші активи і зобов’язання

Інші активи включають:

2006 р. 2005 р.

Розрахунки по операціям з клієнтами 14 923 851

Передоплати 9 810 8 758

Запаси 3 409 3 425

Комісії за обслуговування випущених фінансових гарантій 2 235 —

Інші нараховані доходи 525 391

Неамортизовані страхові премії — 482

Інше 2 050 1 250

32 952 15 157

Мінус- резерв зменшення корисності (2 236) (1 152)

Інші активи 30 716 14 005

2006 р. 2005 р.

Нарахована заробітна плата, що підлягає виплаті 9 551 4 628

Інші нараховані витрати 8 395 1 597

Резерв невикористаних відпусток 6 077 3 600

Розрахунки за операціями з клієнтами 4 216 3 390

Інші податки до сплати 3 034 143

Балансова вартість випущених фінансових гарантій 2 457 —

Платежі в Фонд гарантування депозитів фізичних осіб 2 380 1 589

Кредиторська заборгованість за обладнання 1 079 4 154

Доходи майбутніх періодів 878 816

Інші зобов’язання 1 236 2 045

Інші зобов’язання 39 304 21 962

Інші зобов’язання включають:

15. Заборгованість перед НБУ

Заборгованість перед НБУ включала: 

2006 р. 2005 р.

Кредити отримані від НБУ за програмами фінансування ЄБРР 501 4 100

Кредити рефінансування від НБУ — 9 114

Заборгованість перед НБУ 501 13 214

Станом за 31 грудня 2006 року заборгованість перед НБУ включає кредитні лінії НБУ в рамках Програми підтримки 
розвитку малого та середнього бізнесу ЄБРР. Кредитна лінія Банку і кредити, видані за нею, номіновані у доларах США, 
і Банк несе кредитний ризик по кредитах, які він видає. Кредитні лінії надані за процентною ставкою шість місяців LIBOR 
плюс 3% річних. Заборгованість за цими кредитами має ряд умов і обмежень, зазначених у Примітці 20. Ці кредити 
були забезпечені майновими правами на кредити клієнтам у розмірі 438 тис.дол. США.
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16. Заборгованість перед кредитними установами

Заборгованість перед банками складає:

2006 р. 2005 р.

Поточні рахунки

Банки України 127 798 11 804

Банки країн СНД та інших країн 5 951 3 661

133 749 15 465

Кредити та депозити

Банки країн ОЕСР 1 075 150 201 434

Банки України 85 114 107 032

Банки країн СНД та інших країн 19 525 —

1 179 789 308 466

Інша заборгованість перед кредитними установами — 62

Кредити міжнародних фінансових організацій 34 678 172 103

Заборгованість перед кредитними установами 1 348 216 496 096

Станом за 31 грудня 2006 року поточні рахунки банків України включають заборгованість одного українського 
банку на суму 118 514 тис. дол. США. Банк надав кредит цьому українському банку на суму 118 102 тис. дол. США 
(див. Примітка 6).

Станом за 31 грудня 2006 року кредити та депозити українських банків включають суму 49 083 тис. дол. США 
(2005 р.: 102 223 тис. дол. США), яка була залучена від декількох українських банків і забезпечена коштами, 
отриманими від самих тих же українських банків як депозити і кошти, розміщені на поточних рахунках 
(див. Примітку 5 та Примітку 6). Банк здійснював ці операції з метою управління структурою активів та зобов’язань.

Кредити міжнародних фінансових організацій включають кредити Міжнародної Фінансової Корпорації («МФК») 
на суму 9 414 тис. дол. США (2005 р.: 13 176 тис. дол. США), отримані Банком в лютому 2005 року. Цей кредит 
номінований в доларах США, має номінальну процентну ставку LIBOR+3,5% зі строком погашення в 2009 році. 
Заборгованість за цими кредитами має ряд умов і обмежень, зазначених у Примітці 20. Цей кредит був забезпечений 
майновими правами на кредити клієнтам, які були видані в рамках цієї згоди у розмірі 9 375 тис.дол. США.

Станом за 31 грудня 2006 року кредити від міжнародних фінансових організацій включають кредити від Cargill 
Financial Services Inc. на суму 10 430 тис. дол. США (2005 р.: 144 228 тис. дол. США). Ці кредити номіновані 
в доларах США, мають відсоткову ставку 8,1 % и строк погашення в 2007. Надходження від цих кредитів 
використовуються для фінансування визначених українських позичальників.

Станом за 31 грудня 2006 року кредити від міжнародних фінансових організацій включають кредит, наданий 
Європейським банком реконструкції та розвитку для фінансування малого і середнього бізнесу, на суму 14 694 
тис. дол. США (2005 р.: 13 507 тис. дол. США). Цей кредит номінований в доларах США, має строк погашення 
в 2010 та 2011 роках і процентну ставку LIBOR + 3,5% та LIBOR + 2,7%. Заборгованість за цим кредитом має ряд умов 
і обмежень, зазначених у Примітці 20. Один із цих кредитів забезпечений майновими правами на кредити клієнтам у 
розмірі 9 375 тис. дол. США.

Станом за 31 грудня 2006 року кредити і депозити від банків країн ОЕСР включають суму заборгованості у розмірі 
1 028 477 тис. дол. США (2005 р.: 174 053 тис. дол. США) перед одним банком країни ОЕСР, який є пов’язаною 
стороною Банку. Кредити номіновані в євро та доларах США мають фіксовану ставку відсотка від 4,8% до 10,0% 
і строк погашення в 2007-2011 роках.



Інформація про банк Ринкове середовище Діяльність банку

Райффайзен Банк АвальПримітки до консолідованої фінансової звітності за 2006 рік

Переклад з оригіналу англійською мовою

(в тисячах доларів США)

www.aval.uaКонсолідована фінансова звітність банку Дочірні установи банку. Довідкова інформація 71

17. Заборгованість перед клієнтами

Заборгованість перед клієнтами складала:

2006 р. 2005 р.

Поточні рахунки 

– бюджетні кошти 5 176 3 394

– компанії 707 882 681 829

– фізичні особи 618 050 508 878

1 331 108 1 194 101

Строкові депозити

– бюджетні кошти 31 797 1 791

– компанії 328 355 316 314

– фізичні особи 1 630 384 1 315 151

1 990 536 1 633 256

Заборгованість перед клієнтами 3 321 464 2 827 357

Забезпечення за акредитивами та гарантіями 9 264 8 481

Станом за 31 грудня 2006 року строкові депозити, отримані від компаній, включали 190 952 тис. дол. США 
(2005 р.: 205 396 тис. дол. США), отриманих від п‘яти компаній.

Станом за 31 грудня 2006 року строкові депозити, отримані від фізичних осіб, включали 178 194 тис. дол. США 
(2005 р.: 239 398 тис. дол.. США), отриманих від десяти клієнтів.

18. Субординований борг

У лютому 2005 року Банк отримав кредит в розмірі 20 000 тис. дол. США (станом за 31 грудня 2006 року балансова 
вартість складає 21 052 тис. дол. США) від МФК. Кредит підлягає погашенню двома рівними частинами 15 червня 
2010 та 2011 років. Відсоткова ставка за кредитом становить ставку LIBOR+5,75% річних. Відсотки сплачуються кожні 
півроку за попередній період 15 червня кожного року, починаючи з 15 червня 2005 року.

У серпні 2005 року Банк отримав ще один кредит від МФК в розмірі 50 000 тис. дол. США (станом за 31 грудня 
2006 року балансова вартість складає 49 538 тис. дол. США). Кредит підлягає погашенню двома рівними частинами 
15 грудня 2010 та 2011 років. Відсоткова ставка за кредитом становить 9,75% річних. Відсотки сплачуються кожні 
півроку за попередній період 15 грудня кожного року, починаючи з 15 грудня 2005 року.
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Кількість 
простих  

акцій, тис.

Кількість 
привілейованих 

акцій, тис. 

Номінальна 
вартість, 
тис. грн.

Перерахована 
вартість, 

тис. дол. США 

31 грудня 2004 р. 9 707 693 49 578 975 727 199 156

Курсові різниці 11 507

Випуск акції 4 999 972 499 997 97 566

Викуплені власні акції (629 005) (47 586) (67 659) (13 203)

Продаж власних акцій 647 430 64 743 12 634

31 грудня 2005 р. 14 726 090 1 992 1 472 808 307 660

Курсові різниці —

Випуск акції 5 999 378 — 599 938 118 800

Продаж власних акцій 203 757 48 003 25 176 4 340

31 грудня 2006 р. 20 929 225 49 995 2 097 922 430 800

19. Капітал

Станом за 31 грудня 2006 року статутний акціонерний капітал Банку складався з 20 949 349 754 простих акцій та 
50 000 000 привілейованих акцій (2005 р.: 14 950 000 000 простих акцій та 50 000 000 привілейованих акцій) 
номінальною вартістю 0,1 гривень кожна. Усі прості акції мають рівні права при голосуванні. Привілейовані акції не 
мають права голосу і дають право на фіксований розмір дивідендів. Станом за 31 грудня 2006 року 20 929 224 702 
простих акцій та 49 994 576 привілейованих акцій було повністю сплачено та зареєстровано 
(2005 р.: 14 726 090 413 простих акцій та 1 991 767 привілейовані акції було повністю сплачено та зареєстровано).

Ця консолідована фінансова звітність відображає суму сплаченого капіталу, визначену за собівартістю, 
перерахованою з використанням індексу споживчих цін, для внесків, здійснених до 31 грудня 2000 року. Акціонерний 
капітал Банку був внесений в гривнях і акціонери мають право на отримання дивідендів та розподіл капіталу в гривнях.

Рух в акціонерному капіталі за роки, що закінчилися 31 грудня 2006 та 2005 років становив: 
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Відповідні частки акціонерів у капіталі Банку розподілені таким чином:

2006 р. 2005 р.

Кількість акцій 

Частка в 
акціонерному 

капіталі Кількість акцій 

Частка в 
акціонерному 

капіталі

Юридичні особи:

«Райффайзен Інтернешнл Банк - Холдінг АГ» 20 062 508 956 95,54% 14 025 603 604 93,50%

«Укртелеком» — — 105 500 863 0,70%

«Банк Аустріа Кредитанштальт АГ» 205 921 211 0,98% 68 345 682 0,46%

Джуліус Байер Інтернешнл Еквіті Фанд 191 865 265 0,91% — —

UIFL (Кіпр) Лімітед 77 738 179 0,37% — —

Концентра Лімітед 41 440 000 0,20% — —

Райффайзен Централбанк 40 615 815 0,19% — —

Інші юридичні особи 282 556 883 1,35% 352 210 851 2,35%

20 902 645 309 99,53% 14 551 661 000 97,01%

Фізичні особи: 

Керівництво Банку 100 0,00% 932 000 0,01%

Працівники 11 075 175 0,05% 100 349 000 0,67%

Інші фізичні особи 65 498 881 0,31% 75 168 367 0,50%

76 574 156 0,36% 176 449 367 1,18%

Власні викуплені акції 20 130 289 0,10% 271 889 633 1,81%

Неоплачені акції — (28 180) 0,00%

Всього випущені акції 20 999 349 754 100,00% 14 999 971 820 100,00%

Фонди Банку, які підлягають розподілу, визначаються загальною сумою резервів, як відображено у звітності, складеної 
згідно з УНБО. Станом за 31 грудня 2006 року Банк мав фонди, які підлягають розподілу, на суму 355 202 тис. грн. 
(2005 р.: 33 541 тис. грн.). Фонди, що не підлягають розподілу становлять 689 555 тис. грн. (2005 р.: 239 196 
тис. грн.). Вони представлені резервом переоцінки, проведеної за УНБО, та загальним резервним фондом, який 
створюється для покриття загальних банківських ризиків, включаючи майбутні збитки та інші непередбачені ризики або 
потенційні зобов’язання.

20. Фактичні та потенційні зобов’язання

Операційне середовище

Незважаючи на те, що українська економіка вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні особливості, 
які притаманні перехідній економіці. Такі особливості включають, але не обмежуються низьким рівнем ліквідності ринків 
капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, який не дозволяє національній валюті бути 
ліквідним засобом платежу за межами України. На стабільність економіки України суттєво впливатимуть політика та дії 
уряду, спрямовані на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки.
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Правові аспекти

В ході звичайного ведення операцій Банк виступає стороною різних судових процесів та спорів. Керівництво вважає, 
що остаточний розмір зобов’язань, що можуть виникнути внаслідок цих судових процесів та спорів, не буде мати 
значного негативного впливу на фінансовий стан чи результати діяльності Банку та його дочірнього підприємства в 
майбутньому.

Податкові ризики

Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення операцій розвивається по мірі переходу до ринкової 
економіки. Прийняті законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від 
точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших державних органів. Нерідко точки зору 
різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що Банк дотримався всіх нормативних положень, 
і всі передбачені законодавством податки були нараховані та сплачені. У випадках, коли порядок нарахування 
податкових зобов’язань був недостатньо чітким, Банк нараховував податкові зобов’язання на основі оцінок 
керівництва.

Діяльність Банку та його фінансовий стан і надалі будуть зазнавати впливу розвитку політичної ситуації в Україні, 
включаючи застосування існуючих та майбутніх законодавчих та нормативних актів. Керівництво Банку вважає, що такі 
непередбачені обставини не будуть мати на Банк більшого впливу, ніж на інші подібні підприємства в Україні.

Фактичні та потенційні фінансові зобов’язання

Фактичні та потенційні фінансові зобов’язання Банку включали таке: 

2006 р. 2005 р.

Акредитиви 85 203 15 322

Гарантії 69 694 77 434

Авалювання векселів 59 294 75 549

Гарантії 214 191 168 305

Мінус – депозити утримувані як забезпечення 
по акредитивах, авалях та гарантіях

(9 264) (8 481)

Фактичні та потенційні фінансові зобов’язання 204 927 159 824

Станом за 31 грудня 2006 року Банк сформував резерв на суму 1 869 тис. дол. США (2005 р.: 920 тис. дол. США) 
по незабезпечених зобов’язаннях.

Станом за 31 грудня 2006 року Банк випустив акредитиви на суму 75 431 тис. дол. США п’ятьом українськім 
компаніям, які були забезпечені депозитом в розмірі 9 185 тис. дол. США (2005 р.: акредитиви на суму 5 723 тис. дол. 
США трьом українським компаніям без грошового покриття).

Станом за 31 грудня 2006 року Банк випустив гарантій на суму 31 456 тис. дол. США п’ятьом українським компаніям 
(2005 р.: 39 191 тис. дол. США трьом українським компаніям). 

Станом за 31 грудня 2006 року Банк випустив авальовані векселі на суму 32 436 тис. дол. США п’ятьом українським 
компаніям (2005 р.: на суму 42 162 тис. дол. США одній українській компанії). 
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Страхування

Станом за 31 грудня 2006 та 2005 років приміщення Банку не були застраховані. Банк не отримав страхового 
покриття стосовно зобов’язань, що виникли внаслідок помилок та упущень.

Фінансові умови договорів

Банк є стороною різних договорів з іншими кредитними установами, які містять умови щодо фінансових показників 
діяльності та загальної структури ризику Банку. Ці фінансові зобов’язання можуть обмежити здатність Банку слідувати 
певним бізнес-стратегіям та здійснювати інші значні операції у майбутньому.

21. Винагороди та комісії, чистий дохід

Винагороди та комісії складають:

2006 р. 2005 р.

Винагороди та комісії отримані

Розрахунково-касове обслуговування 134 586 110 426

Операції з конвертації валют 11 243 10 727

Винагороди та комісії, отримані від інших банків 2 460 1 167

Позабалансові операції 6 131 7 239

Інше 2 834 798

157 254 130 357

Винагороди та комісійні сплачені

Розрахунково-касове обслуговування (9 315) (6 965)

Комісії за позабалансовими операціями (4 135) (4 206)

Комісії за кредитне обслуговування (1 407) (814)

Інше (205) (1 153)

(15 062) (13 138)

Винагороди та комісії, чистий дохід 142 192 117 219
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22. Заробітна плата, інші адміністративні та операційні витрати 

Заробітна плата та премії, інші адміністративні та операційні витрати включають:

2006 р. 2005 р.

Заробітна плата та премії 114 467 84 609

Обов’язкові нарахування на заробітну плату 33 665 22 712

Всього заробітна плата та винагороди 148 132 107 321

Оренда та утримання приміщень 17 538 12 080

Витрати на ремонт та обслуговування 12 958 11 036

Витрати на юридичні та консультаційні послуги 12 528 1 598

Витрати на фонд страхування депозитів 9 371 5 608

Офісні витрати 9 024 6 334

Витрати на зв’язок 7 396 5 005

Витрати на комп‘ютерну обробку інформації 7 174 6 362

Витрати на маркетинг та рекламу 6 441 2 239

Відрядження 3 695 1 886

Витрати на обробку операцій з використанням карток 3 640 2 571

Витрати на охорону 3 163 2 987

Витрати на інкасацію готівки 2 622 2 342

Операційні податки 2 231 2 190

Збитки від вибуття основних засобів 923   705 

Витрати на страхування 732 11 149

Благодійна діяльність 496 674

Інше 13 670 6 467

Інші адміністративні та операційні витрати 113 602 81 233

Загальна сума заробітної плати та інших виплат 8 членам Правління Банку за 2006 рік склала 2 198 тис. дол. США 
(2005 р.: 7 021 тис. дол. США – 8 членам Правління Банку).

23. Управління ризиками

Управління ризиками є основою банківського бізнесу і суттєвою складовою банківських операцій. Основними 
ризиками, притаманними операційній діяльності Банку, є ризики, пов’язані з наданням кредитів, ліквідністю та 
ринковими коливаннями процентних ставок та валютних курсів. Нижче описуються принципи, які застосовуються 
Банком для управління зазначеними ризиками

Кредитний ризик

Банк знаходиться під впливом кредитного ризику, що полягає у не в змозі боржника погасити заборгованість у 
повному обсязі у визначений термін. Банк контролює рівень кредитного ризику, який він приймає, встановлюючи ліміти 
відносно суми взятого ризику, пов’язаного з окремим позичальником або ж групою позичальників чи сегментами 
галузі. Правління та/або Кредитний комітет затверджує ліміти кредитного ризику окремо по боржниках і продуктах. 
Як правило, Банк отримує заставу. Моніторинг таких ризиків здійснюється регулярно і вони підлягають щорічному або 
більш частому аналізу.
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Крім того, сумарний обсяг позик, які надаються будь-якому одному боржнику, включаючи банки, обмежується 
сублімітами, пов’язаними з балансовими і позабалансовими рахунками, які встановлюються Правлінням та/або 
Кредитним комітетом. Максимальний рівень кредитного ризику, без урахування справедливої вартості застави, у 
разі невиконання позичальниками своїх зобов’язань за фінансовими інструментами дорівнює балансовій вартості 
фінансових активів, як це зазначено в консолідованих фінансових звітах і фінансових зобов’язаннях, розкритих у 
Примітках.

Ринковий ризик

Банк знаходиться під впливом ринкових ризиків. Ринкові ризики виникають в результаті відкритої позиції по процентних 
ставках та валютних інструментах, на які впливають загальні й специфічні ринкові зміни. Банк управляє ринковим 
ризиком шляхом періодичного здійснення оцінок потенційних збитків, які можуть виникнути внаслідок негативних змін в 
ринкових умовах, та шляхом встановлення й дотримання відповідних лімітів з метою обмеження збитків, а також шляхом 
встановлення вимог щодо розміру маржі та застави. Аналіз основних компонентів ринкових ризиків подано нижче.

Валютний ризик

Банк знаходиться під впливом коливань діючих ставок обміну іноземної валюти на його фінансовий стан та грошові 
потоки. Банк встановлює ліміти щодо рівня ризику по валютах (здебільшого для доларів США і євро), по філіях і в цілому 
по Банку. Ці ліміти також відповідають мінімальним вимогам Національного банку України. Валютний ризик Банку 
наведено нижче: 

2006

Гривня
Долари 

США Євро
Інші 

валюти Усього

Активи:

Грошові кошти та їх еквіваленти 597 891 177 796 49 103 18 994 843 784

Заборгованість кредитних установ 4 945 1 812 736 2 7 495

Кредити клієнтам 1 739 878 2 151 567 200 328 2 664 4 094 437

Інвестиційні цінні папери 74 494 773 — — 75 267

Активи, утримувані для продажу 443 — — — 443

Відстрочені активи з податку на прибуток 37 — — — 37

Інші монетарні активи 23 450 3 390 277 238 27 355

2 441 138 2 335 338 250 444 21 898 5 048 818

Зобов’язання:

Заборгованість перед НБУ — 501 — — 501

Заборгованість перед кредитними 
установами

129 046 1 140 228 76 618 2 324 1 348 216

Заборгованість перед клієнтами 2 047 224 1 034 212 230 067 9 961 3 321 464

Субординований борг — 70 590 — — 70 590

Поточні податкові зобов’язання 5 824 5 824

Відстрочені податкові зобов’язання 22 238 22 238

Інші зобов’язання 31 754 3 865 3 503 181 39 303

Резерви 510 1 314 45 — 1 869

2 236 596 2 250 710 310 233 12 466 4 810 005

Чиста балансова позиція 204 542 84 628 (59 789) 9 432
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2005 р.

Гривня
Долари 

США Євро Інші валюти Усього

Активи:

Грошові кошти та їх еквіваленти 647 060 96 221 186 128 23 707 953 116

Заборгованість кредитних установ 8 247 6 803 2 033 — 17 083

Кредити клієнтам 1 167 405 965 102 219 354 2 262  2 354 123

Інвестиційні цінні папери 172 988 — — — 172 988

Активи, утримувані для продажу 2 138 — — — 2 138

Інші монетарні активи 3 424 6 695 419 43 10 581

2 001 262 1 074 821 407 934 26 012 3 510 029

Зобов’язання:

Заборгованість перед НБУ 9 114 4 100 — — 13 214

Заборгованість перед кредитними 
установами

26 370 197 420 264 270 8 036 496 096

Заборгованість перед клієнтами 1 917 621 732 562 165 106 12 068 2 827 357

Субординований борг — 69 908 — — 69 908

Поточні податкові зобов‘язання 4 135 — — — 4 135

Відстрочені податкові зобов‘язання 1 958 — — — 1 958

Інші зобов’язання 14 045 6 765 521 631 21 962

Резерви 815 68 37 — 920

1 974 058 1 010 823 429 934 20 735 3 435 550

Чиста балансова позиція 27 204 63 998 (22 000) 5 277

Банк не укладає валютних угод для хеджування валютних ризиків, оскільки такі фінансові інструменти не існують по 
валютах, за якими, на погляд Банку, для нього існує ризик.

Основний рух грошових коштів Банку (доходи, операційні витрати) формується у гривнях і доларах США. В результаті 
цього майбутні зміни обмінного курсу гривні до інших валют впливатимуть на балансову вартість монетарних активів та 
зобов’язань Банку виражених в іноземній валюті.

Процентний ризик

Процентний ризик виникає внаслідок можливості зміни вартості фінансових інструментів або майбутніх грошових 
потоків від фінансових інструментів під впливом процентних ставок. Політика Банку стосовно процентних ставок 
переглядається і затверджується Комітетом з управління активами і зобов’язаннями Банку.

Деякі з кредитних угод та інших фінансових активів і зобов’язань Банку, на які нараховуються проценти, передбачають 
плаваючу ставку або статті містять умови, які дають змогу змінювати процентну ставку на вимогу кредитора. Як 
зазначено нижче, терміни погашення більшості активів та зобов’язань Банку є відносно короткостроковими. Банк 
здійснює аналіз впливу зміни відсоткової ставки на чистий відсотковий дохід і вважає, що процентний ризик та 
відповідний ризик рефінансування для нього не є суттєвими. Банк може переглядати відсоткову маржу, яка включається 
до плаваючої відсоткової ставки по укладених кредитних угодах кожного разу, коли змінюється базисна відсоткова 
ставка. 
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У наведеній нижче таблиці відображено процентний ризик Банку станом за 31 грудня 2006 року. Таблиця містить 
монетарні активи та зобов’язання Банку за балансовою вартістю, класифіковані за встановленою договором датою 
зміни процентних ставок або строком погашення, залежно від того, яка дата наступає раніше.

2006 р.

До 1 місяця 
Від 1 до 

3 місяців 
Від 3 місяців 

до 1 року
Більше 
1 року Всього

Активи:

Грошові кошти та їх еквіваленти 830 836 12 948 — — 843 784

Заборгованість кредитних установ 2 313 1 367 3 815 — 7 495

Кредити клієнтам 348 175 375 012 1 066 219 2 305 031 4 094 437

Інвестиційні цінні папери 74 509 — — 758 75 267

1 255 833 389 327 1 070 034 2 305 789 5 020 983

Зобов’язання

Заборгованість перед НБУ — 501 — — 501

Заборгованість перед кредитними 
установами

410 539 91 726 141 633 704 318 1 348 216

Заборгованість перед клієнтами 1 398 263 859 205 971 292 92 704 3 321 464

Субординований борг — — 20 400 50 190 70 590

1 808 802 951 432 1 133 325 847 212 4 740 771

Чиста позиція (552 969) (562 105) (63 291) 1 458 577 280 212

2005 р.

До 1 місяця 
Від 1 до 

3 місяців 
Від 3 місяців 

до 1 року 
Більше  
1 року Всього 

Активи:

Грошові кошти та їх еквіваленти 953 095 21 — — 953 116

Заборгованість кредитних установ 3 189 11 511 2 383 — 17 083

Кредити клієнтам 110 463 304 524 809 607 1 129 529 2 354 123

Інвестиційні цінні папери 53 821 71 276 47 151 740 172 988

1 120 568 387 332 859 141 1 130 269 3 497 310

Зобов’язання

Заборгованість перед НБУ 810 1 640 10 764 — 13 214

Заборгованість перед кредитними 
установами

186 572 56 976 242 548 10 000 496 096

Заборгованість перед клієнтами 1 274 501 289 552 1 129 937 133 367 2 827 357

Субординований борг — — 69 908 — 69 908

1 461 883 348 168 1 453 157 143 367 3 406 575

Чиста позиція (341 315) 39 164 (594 016) 986 902 90 735
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Банк не укладає угод щодо похідних інструментів на основі процентних ставок, оскільки такі угоди не поширені в 
Україні.

Процентна ставка за деякими кредитами та депозитами клієнтів визначається базуючись на обліковій ставці НБУ, 
яка звичайно переглядається на щомісячній основі. Відповідно, фінансові інструменти зазначені вище були включені в 
категорію «до 1 місяця». 

Станом за 31 грудня ефективні середньозважені процентні ставки Банку в розрізі валют по процентних монетарних 
фінансових інструментах становили:

2006 р. 2005 р.

Гривня дол. США/ 
Євро

Гривня дол. США/ 
Євро

Заборгованість кредитних установ 15,0% 4,3% 7,7% 3,9%

Кредити клієнтам 16,3% 12,1% 17,9% 12,6%

Процентні цінні папери 8,5% 3,0% 7,1% н/д

Заборгованість перед НБУ н/д 8,38% 7,0% 7,5%

Заборгованість 
перед кредитними установами

10,0% 6,4% 3,7% 4,6%

Депозити клієнтів 12,1% 7,3% 14,2% 8,8%

Субординований борг н/д 10,3% н/д 10,3%

У 2005 році ставка рефінансування НБУ знизилась з 9,5% до 8,5% (2005 р.: зросла з 9,0% до 9,5%).

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності полягає у необхідності підтримки рівня ресурсів для забезпечення видачі коштів з рахунків клієнтів та 
виконання інших фінансових зобов’язань по фінансових інструментах у момент настання терміну їх погашення. З метою 
управління ризиком ліквідності, Банк проводить щоденний аналіз очікуваних грошових потоків по операціях клієнтів та 
операціях Банку, і це є складовою частиною процесу управління активами та зобов’язаннями. Правління встановлює 
ліміти на мінімальну пропорцію щодо наявності коштів, термін виплати яких настає, для забезпечення видачі коштів 
з рахунків клієнтів та на мінімальний розмір міжбанківських та інших джерел фінансування, які повинні існувати для 
покриття виплат при несподіваних рівнях попиту.  

У поданих нижче таблицях розкрито терміни виконання зобов’язань по монетарних активах і зобов’язаннях з 
розбивкою за періодами з дати складання балансу до дати погашення згідно з контрактами.
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2006 р.

До 1 місяця 
Від 1 до 3 

місяців 
Від 3 місяців 

до 1 року 
Більше 
1 року Всього 

Активи:

Грошові кошти їх еквіваленти 830 836 12 948 — — 843 784

Заборгованість кредитних установ 2 313 1 367 3 815 — 7 495

Кредити клієнтам 148 990 309 656 1 216 128 2 419 663 4 094 437

Інвестиційні цінні папери 74 509 — — 758 75 267

Активи, утримувані для продажу — — 443 — 443

Відстрочений доход податкових активів — — 37 — 37

Інші монетарні активи 17 434 553 8 492 876 27 355

1 074 082 324 524 1 228 915 2 421 297 5 048 818

Зобов’язання:

Заборгованість перед НБУ — — 501 — 501

Заборгованість перед кредитними 
установами

410 539 91 726 125 303 720 648 1 348 216

Заборгованість перед клієнтами 1 398 263 859 205 971 292 92 704 3 321 464

Субординований борг — — 20 400 50 190 70 590

Поточні податкові зобов‘язання — 5 824 — — 5 824

Відстрочений податкові зобов‘язання — — — 22 238 22 238

Інші зобов’язання 26 820 9 599 1 974 911 39 304

Резерви 56 195 1 387 231 1 869

1 835 678 966 549 1 120 857 886 922 4 810 006

Чиста позиція (761 596) (642 025) 108 058 1 534 375 238 812

Накопичена різниця (761 596) (1 403 621) (1 295 563) 238 812
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2005 р.

До 1 місяця 
Від 1 до 3 

місяців 
Від 3 місяців 

до 1 року 
Більше 
1 року Всього 

Активи:

Грошові кошти їх еквіваленти 953 095 21 — — 953 116

Заборгованість кредитних установ 3 189 11 511 2 383 — 17 083

Кредити клієнтам 104 411 296 332 803 566 1 149 814 2 354 123

Інвестиційні цінні папери 53 821 71 275 47 151 741 172 988

Активи, утримувані для продажу — — 2 138 — 2 138

Інші монетарні активи 10 581 — — — 10 581

1 125 097 379 139 855 238 1 150 555 3 510 029

Зобов’язання:

Заборгованість перед НБУ 810 1 640 8 702 2 062 13 214

Заборгованість 
перед кредитними установами

133 332 41 537 97 739 223 488 496 096

Заборгованість перед клієнтами 1 274 501 289 552 1 129 937 133 367 2 827 357

Субординований борг — - 307 69 601 69 908

Поточні податкові зобов‘язання — 4 135 — — 4 135

Відстрочені податкові зобов‘язання — — — 1 958 1 958

Інші зобов’язання 21 962 — — — 21 962

Резерви 34 11 805 70 920

1 430 639 336 875 1 237 490 430 546 3 435 550

Чиста позиція (305 542) 42 264 (382 252) 720 009 74 479

Накопичена різниця (305 542) (263 278) (645 530) 74 479

Станом за 31 грудня 2006 року прострочені кредити на суму 17 826 тис. дол. США за вирахуванням резервів на 
зменшення корисності (2005 р.: 21 955 тис. дол. США за вирахуванням резервів) включені до категорії кредитів зі 
строком погашення до одного місяця.

Наразі в Україні немає ринку фінансових деривативів для управління ризиком ліквідності.

Здатність Банку виконувати свої зобов‘язання полягає в спроможності реалізувати еквіваленту суму активів протягом 
такого ж періоду часу.

Аналіз розриву у строках погашення не відображає історичну стабільність залишків на поточних рахунках, погашення 
яких проходить на протязі більшого проміжку часу, ніж зазначено у таблиці вище. Таблиця побудована виходячи з права 
власника рахунку на отримання коштів за вимогою.

Інвестиційні цінні папери з відображенням переоцінки через прибутки та збитки та інвестиційні цінні папери наявні для 
продажу, включені до категорії «до 1 місяця».

На ринку України значна кількість короткострокових кредитів надаються з розрахунком на подовження терміну 
кредитування при настанні строку повернення кредиту. Відповідно, фактичні строки повернення кредитів можуть 



Інформація про банк Ринкове середовище Діяльність банку

Райффайзен Банк АвальПримітки до консолідованої фінансової звітності за 2006 рік

Переклад з оригіналу англійською мовою

(в тисячах доларів США)

www.aval.uaКонсолідована фінансова звітність банку Дочірні установи банку. Довідкова інформація 83

бути більшими, ніж згідно класифікації, складеної на основі договірних умов. Крім того, по зобов’язаннях зазначена 
найбільш наближена дата їх виконання, хоча очікується, що фактично вони будуть погашені пізніше, ніж зазначено у 
відповідних угодах. 

24. Справедлива вартість фінансових інструментів

Наступне розкриття інформації щодо справедливої вартості фінансових інструментів надається у відповідності до вимог 
МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття інформації та представлення». Справедлива вартість визначається як 
сума, за яку інструмент може бути обмінений в ході поточної операції між учасниками, що мають всю необхідну ринкову 
інформацію, за звичайних умов, інших ніж в ситуації примусового чи ліквідаційного продажу. Внаслідок відсутності 
ефективного ринку для більшості фінансових інструментів Банку є необхідність використовувати ряд припущень при 
проведенні оцінки справедливої вартості на основі існуючих економічних умов та специфічних ризиків, притаманних 
фінансовим інструментам. Наведені оцінки не обов’язково відображають суми коштів, які Банк міг би отримати від 
ринкового обміну при повній реалізації всіх фінансових інструментів певного виду.

Для оцінки справедливої вартості кожного класу фінансових інструментів, Банк використовував наступні методи та 
припущення щодо фінансових інструментів, які не відображені у бухгалтерських балансах по справедливій вартості:

Грошові кошти та їх еквіваленти

Ці активи мають термін погашення до одного місяця та їх справедлива вартість приблизно дорівнює балансовій вартості 
у зв’язку з порівняною короткостроковістю цих фінансових інструментів.

Заборгованість кредитних установ та перед кредитними установами 

По активах з терміном до одного місяця справедлива вартість приблизно дорівнює балансовій вартості у зв’язку 
з порівняною короткостроковістю цих фінансових інструментів. Для більш довготермінових депозитів та кредитів 
відсоткові ставки, що застосовуються, відображають ринкові ставки станом на кінець року і відповідно, справедлива 
вартість наближається до балансової.

Кредити клієнтам

Справедлива вартість кредитного портфелю базується на характеристиках обслуговування кредиту та відсоткової 
ставки окремих кредитів в кожному секторі портфелю. Оцінка резервування на покриття збитків по кредитах 
проводиться з врахуванням премії за ризик, що застосовується до різних видів кредитів, виходячи з таких факторів, 
як поточна ситуація у секторі економіки, в якому функціонує відповідний позичальник, фінансовий стан кожного 
позичальника та отримані гарантії. Відповідно, резерв на покриття збитків по кредитах розглядається як зважена оцінка 
можливих втрат, яка потрібна для відображення впливу кредитного ризику. 

В основному, кредити надаються за ринковими ставками, і тому поточні балансові залишки представляють собою 
зважену оцінку їх справедливої вартості. По кредитах, виданих на пільгових умовах, справедлива вартість отриманої 
компенсації приймається в якості собівартості при первинному визнанні. Відповідно, балансова вартість, обчислена як 
амортизована вартість таких інструментів, є поміркованим наближенням до їх справедливої вартості.

Для довготермінових кредитів з фіксованою відсотковою ставкою, справедлива вартість визначається на підставі 
дисконтованих грошових потоків, використовуючи відсоткові ставки, які притаманні новим інструментам з подібними 
термінами погашення та ризиковістю.

Станом за 31 грудня 2006 року загальна справедлива вартість кредитів, наданих клієнтам, становила 
4 094 598 тис. дол. США (2005 р.: 2 355 886 тис. дол. США).
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Інвестиційні цінні папери 

Цінні папери, наявні для продажу, та торгові цінні папери обліковуються як зазначено у Примітці 4. Станом за 
31 грудня 2006 року балансова вартість цінних паперів, наявних для продажу, є наближеною до їх справедливій 
вартості. Інвестиційні цінні папери, утримувані до погашення, мають ринкові відсоткові ставки і, таким чином, 
балансова вартість є наближеною до справедливої вартості.

Заборгованість перед НБУ

Відсоткові ставки по короткострокових кредитах від НБУ відображають ринкові ставки, і, відповідно, справедлива 
вартість наближається до балансової.

Станом за 31 грудня 2006 року, загальна справедлива вартість заборгованості перед НБУ складала 501 тис. дол. 
США (2005 р.: 13 214 тис. дол. США). 

Заборгованість перед клієнтами

Для депозитів з терміном до одного місяця справедлива вартість приблизно дорівнює балансовій вартості у зв’язку з 
порівняною короткостроковістю цих фінансових інструментів. Для більш довготермінових депозитів, відсоткові ставки, 
що застосовуються, відображають ринкові ставки і, відповідно, справедлива вартість наближається до балансової.

Субординований борг

Процентні ставки за субординованим боргом дорівнюють відсотковим ставкам, які існують на ринку, і таким чином, 
його справедлива вартість відповідає балансовій вартості субординованого боргу.

25. Операції з пов‘язаними сторонами

Відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна 
сторона має можливість контролювати іншу або суттєво впливати на фінансові та оперативні рішення, які приймає інша 
сторона. Під час розгляду кожного можливого випадку відносин із пов’язаними особами, до уваги береться суть цих 
відносин, а не просто юридична форма. 

Операції між пов’язаними сторонами можуть відрізнятися від операцій між непов’язаними сторонами за своєю суттю та 
контрактними умовами.
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Балансові залишки по операціях Банку з пов’язаними особами на кінець року та відповідні витрати та доходи за роки є:

2006 р. 2005 р.

Заборгованість кредитних установ 103 077 119 642

Кредити клієнтам — 1 646

Інші активи 4 —

Заборгованість перед кредитними установами 1 031 081 174 186

Заборгованість перед клієнтами 541 301

Інші зобов’язання 1 334 354

Доход по відсотках 2 989 —

Витрати по відсотках (32 373) —

Комісійний доход 59

Комісійні витрати (4 678)

Інші адміністративні та операційні витрати (2 802) 13 801

26. Достатність капіталу

НБУ вимагає, щоб банки підтримували показник достатності капіталу на рівні 10% (2005 р.: 10%) зважених по ризиках 
активів, які визначені на основі вимог УНБО. Станом за 31 грудня 2006 року показник достатності капіталу Банку, 
розрахований на цій основі, склав 12,14% (2005 р.: 12,96%) і перевищив передбачений нормативний мінімум.

Станом за 31 грудня 2006 року міжнародний показник достатності капіталу Банку склав 17,33% (2005 р.: 14,58%), 
що перевищує мінімальний показник у розмірі 8%, який рекомендується Базельською Угодою. Показник достатності 
капіталу оцінювався та розраховувався згідно з вимогами та методологією, встановленими Базельською Угодою в 
редакції 1988 року. 

27. Події після дати балансу 

У березні 2007 року Загальні збори акціонерів Банку затвердили рішення щодо виплати дивідендів за звичайними 
акціями в сумі 111 032 тис. грн. та за привілейованими акціями в сумі 700 тис. грн. Період виплати дивідендів було 
встановлено з 1 червня 2007 по 3 січня 2008 року.

У березні 2007 року на Загальні збори акціонерів Банку затвердили рішення щодо збільшення акціонерного капіталу 
шляхом випуску звичайних акцій у кількості 1 800 000 000 штук на суму 180 000 тис.грн. за ціною 0.85 грн. за акцію.

У січні– квітні 2007 року Банк випустив державні облігації в сумі 900 000 тисяч на умовах закритого розміщення. 
Номінальні відсоткові ставки за облігаціями встановлені 13% - 13.5% річних та погашення облігацій відбудеться 2008-
2012 рр.

У травні 2007 року Банк уклав договір на отримання синдикованого кредиту у сумі 500 000 тис. дол. США зi Standard 
Bank Plc (Великобританія) з номінальною відсотковою ставкою LIBOR+1.2% зі строком погашення через 2 роки. Банк 
отримав 150 000 тис.дол. США у травні 2007 року, решта 350 000 тис. дол. США буде отримана в червні 2007 року.
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Райффайзен Банк Аваль 2006

Райффайзен Лізинг Аваль
Обсяги українського лізингового ринку в 2006 році, за оцінками експертів, складали 2,4 млрд. грн. 
(близько 475 млн. доларів США), і він усе ще знаходився у зародковому стані. Не беручи до уваги 
недостатність довгострокового фондування, головна причина такого стану полягала в недосконалості 
законодавства, яке регулює лізингові послуги.

Відразу після запровадження необхідної юридичної бази група РЦБ ухвалила рішення увійти на 
цей ринок в Україні та зареєструвала в червні 2006 року нову компанію – ТОВ «Райффайзен 
Лізинг Аваль», в якій 60% акцій належить «Райффайзен Банк Аваль», а решта 40% – холдинговій 
компанії Райффайзен Лізинг - Інтернаціональ ГмбХ, розташованій в Австрії. Лізингові послуги для 
Райффайзен Центральбанку є стратегічним напрямком – група РІ пропонує їх в усіх країнах, де вона 
представлена. Відповідні місцеві компанії займають провідні позиції на ринку. 

Після отримання відповідних реєстрацій та дозволів, Райффайзен Лізинг Аваль розпочав діяльність 
у вересні 2006 року. Впродовж перших чотирьох місяців компанія підписала 140 контрактів на 
загальну суму близько 15 млн. євро. Новостворена лізингова компанія ставить за мету ввійти до 
трійки лідерів на ринку України до кінця 2008 року та запропонувати найкращі продукти з огляду на 
потреби клієнтів і мінімізацію часу на всі необхідні процеси.

«Райффайзен Лізинг Аваль» обслуговує усіх юридичних осіб – і малий та середній бізнес, і великі 
вітчизняні індустріальні групи. Лізингові активи включають обладнання для будівництва, вантажівки та 
трейлери, легкові авто та сільськогосподарське обладнання. Остання категорія активів є стратегічно 
важливою, враховуючи частку сільського господарства в українській економіці та ринкову позицію, 
яку «Райффайзен Банк Аваль» займає у цьому секторі. Відповідно, сільськогосподарське обладнання 
складало на кінець року близько 40% від загального портфелю «Райффайзен Лізинг Аваль».

Крім залучення до продажів власних продавців компанії, а також менеджерів «Райффайзен 
Банк Аваль», «Райффайзен Лізинг Аваль» реалізує лізингові продукти через мережу партнерів-
продавців, стосунки з якими будуються згідно з міжнародними угодами про співпрацю. До того ж, 
компанією планується відкриття  представництв у регіональних дирекціях «Райффайзен Банк Аваль», 
у яких працюють спеціалісти в сфері лізингу. Останні надаватимуть консультації клієнтам банку, 
зацікавленим у лізингових послугах. Перше з цих представництв було відкрите у Донецьку наприкінці 
2006 року.

Недержавні пенсійні фонди 
«Райффайзен Банк Аваль» 
«Райффайзен Банк Аваль» виступає засновником двох недержавних пенсійних фондів – 
непідприємницьких товариств: Корпоративного пенсійного фонду «Аваль» (далі – Корпоративний 
фонд) та Відкритого пенсійного фонду «Аваль» (далі – Відкритий фонд). Обидва фонди зареєстровано 
4 червня 2004 року з метою здійснення недержавного пенсійного забезпечення згідно із Законом 
України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Учасниками Корпоративного фонду можуть бути не лише працівники «Райффайзен Банк Аваль», а й 
співробітники інших підприємств, які визнають статут цього фонду і на підставі відповідних договорів 
є роботодавцями - платниками. Відкритий фонд дає можливість будь-яким роботодавцям сплачувати 
внески на користь своїх працівників, а фізичним особам – для себе особисто або на користь близьких 
родичів (чоловіка, дружини, батьків, дітей).

Райффайзен Лізинг Аваль 
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Пенсійні активи Відкритого фонду станом на 31 грудня 2006 року досягли 128,734 тис. грн., 
Корпоративного фонду – 104,798 тис. грн.

Інвестиційну політику вищезазначених фондів визначають інвестиційні декларації, затверджені 
Радою фондів. Згідно з цими деклараціями, метою інвестування пенсійних активів є приріст пенсійних 
коштів для забезпечення прав учасників фондів на отримання додаткових до загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

Основними напрямками здійснення інвестиційної політики фондів є розміщення коштів фондів:

— у цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, 
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами згідно із законодавством;

— у депозити та ощадні сертифікати банківських установ;

— в акції українських емітентів та облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України.

Єдиним органом управління пенсійних фондів є Рада Корпоративного та Відкритого фондів. 
Її рішенням було затверджено склад Ради у кількості п’яти осіб. 

Діяльність фондів регулюється нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг і Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Планові 
аудиторські перевірки діяльності пенсійних фондів проводяться не менш ніж один раз на рік. Так, 
аудиторська перевірка фінансової звітності та спеціальної звітності фондів за 2005 рік була 
проведена у лютому 2006 року; перевірка за 2006 рік проводилася у січні 2007 року.

Адміністрування обох фондів та управління їх активами здійснюється на підставі договорів, укладених 
Радою фондів із ТОВ «Адміністратор недержавних пенсійних фондів «Пенсійний капітал». Функцію 
зберігача фондів на підставі укладеного договору виконує Відкрите акціонерне товариство 
«Державний експортно - імпортний банк України».

Недержавні пенсійні фонди
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Група РЦБ і Райффайзен Інтернаціональ Банк - Холдинг АГ

Як зазначалося вище, «Райффайзен Банк Аваль» є членом Групи РЦБ і дочірнім банком 
Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ. Райффайзен Інтернаціональ, в свою чергу, є повністю 
консолідованою дочірньою компанією Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ), що 
знаходиться у Відні. РЦБ – материнська компанія Групи РЦБ і центральна установа австрійської 
банківської групи Райффайзен (РБГ), найбільшої банківської групи країни за загальними активами та 
мережею відділень. 

Заснований у 1927 році, РЦБ надає повний перелік послуг у сфері комерційного та інвестиційного 
банкінгу в Австрії та має репутацію першопрохідника в Центральній та Східній Європі (ЦСЄ). Він 
входить до числа провідних банків регіону та пропонує комерційні, інвестиційні та роздрібні банківські 
послуги на 16 ринках ЦСЄ.

Райффайзен Інтернаціональ Банк - Холдинг АГ є управляючою компанією для усіх цих банків, яка 
володіє контрольними пакетами їхніх акцій (переважно 100% або майже 100%). До того ж, до складу 
групи Райффайзен Інтернаціональ входить багато фінансових лізингових компаній (включаючи 
компанію у Казахстані).

На кінець 2006 року 2848 банківських та лізингових установ Райффайзен Інтернаціональ, 
розташованих у регіоні Центральної та Східної Європи, в яких працює понад 52700 співробітників, 
обслуговували понад 12 мільйонів клієнтів.

Станом на 31 грудня 2006 року загальна балансова вартість капіталу групи Райффайзен 
Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ склала 55,9 млрд. євро, що на 37% більше порівняно з груднем  
2005 року. Консолідований прибуток за цей період (після відрахувань міноритаріям) за міжнародними 
стандартами фінансової звітності досяг 594 млн. євро, що означає зростання на 55% порівняно з 
аналогічним періодом 2005 року (без урахування результатів від продажу неконтрольного пакету 
акцій казахського банку ТуранАлем та колишнього Райффайзенбанк Україна). Якщо враховувати 
ці результати, консолідований прибуток зріс на 209% до 1,18 млрд. євро. Показник прибутковості 
капіталу до оподаткування без урахування вищезазначеного результату досяг 27,3% (приріст на 
5,5 п.п.), а співвідношення витрат до доходів покращилося на 2,5 п.п. до 59,1%.

Албанія Raiffeisen Bank Sh.a.

Білорусь Пріорбанк, ОАО

Боснія і Герцеговина Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina

Болгарія Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD

Хорватія Raiffeisenbank Austria d.d.

Республіка Чехія Raiffeisenbank a.s. та eBanka, a.s.

Угорщина Raiffeisen Bank Zrt.

Косово Raiffeisen Bank Kosovo S.A.

Польща Raiffeisen Bank Polska S.A.

Румунія Raiffeisen Bank S.A.

Росія ЗАО Райффайзенбанк Австрія, ОАО Імпексбанк

Сербія Raiffeisen banka a.d.

Словаччина Tatra banka, a.s.

Словенія Raiffeisen Krekova banka d.d.

Україна «Райффайзен Банк Аваль», Відкрите акціонерне товариство

Група РЦБ та Райффайзен Інтернаціональ 
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Станом на кінець 2006 року балансова вартість капіталу Групи РЦБ склала 115,6 млрд. євро, що 
на 23% більше порівняно з груднем 2005 року. За міжнародними стандартами фінансової звітності 
прибуток до оподаткування з урахуванням вказаного вище результату досяг 1882 млн. євро, що 
означає приріст на 102% порівняно з минулим роком (включаючи результати, про які йшлося 
вище). Прибутковість капіталу до оподаткування підвищилася на 2,8 п.п. до 26,7% без урахування 
згаданих результатів, що є одним із найкращих показників серед великих банків Австрії. Показник 
співвідношення витрат до доходів знову поліпшився до 56,7% (знизившись на 2,2 п.п.). На звітну дату 
кількість працівників Групи у світі складала 55 400 осіб.

Окрім банківських операцій, що також здійснюються представництвами у Литві (Вільнюс), Молдові 
(Кишинів) та Росії (Москва), РЦБ управляє кількома компаніями у ЦСЄ, котрі пропонують рішення у 
сфері злиття та поглинання компаній, нерухомості, управління капіталом, лізингу та іпотеки тощо.

У Західній Європі та США РЦБ здійснює свою діяльність через філію у Лондоні та представництва в 
Нью-Йорку, Брюсселі, Франкфурті, Мілані, Парижі та Стокгольмі. Фінансова компанія у Нью-Йорку 
(з представницькими офісами у Чикаго та Х’юстоні), а також дочірній банк на Мальті доповнюють 
масштаби його діяльності. В Азії РЦБ має філії у Пекіні (з представництвом у Шанхаї) і Сингапурі 
та представництва у Хошіміні, Гонконгу, Мумбаї, Тегерані та Сеулі. Така міжнародна присутність 
відповідає стратегії банку, спрямованій на ринки, що розвиваються.

На сьогодні РЦБ присвоєні такі рейтинги:

Standard & Poor’s довгострокові A+

Moody’s короткострокові P-1

Moody’s довгострокові Aa2

Moody’s фінансова стабільність C+

Група РЦБ та Райффайзен Інтернаціональ 
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Глосарій
Перехрещені кінські силуети – Емблема групи Райффайзен – перехрещені кінські силуети. Вона 
виглядає як дві стилізовані перехрещені кінські голови і пов’язана з віковими європейськими 
народними традиціями. Це – своєрідний оберіг від зла та життєвих негараздів, і його можна ще й 
сьогодні побачити на дахах сільських будинків у Центральній Європі. За задумом засновників, єдність 
та співпраця членів спільноти Райффайзен захищали їх від економічних криз, тож вони обрали саме 
цей стилізований хрест як символ захисту під спільним дахом. Згодом логотип здобув міжнародне 
визнання та використання і став торговою маркою, що викликає позитивні асоціації. 

Банківська група Райффайзен – Банківська група Райффайзен (Raiffeisen Banking Group (RBG) є 
однією з найбільших банківських груп Австрії за показником загальних активів. Станом на кінець 
2006 року консолідований прибуток РБГ досяг 205,4 млрд. євро. Вона представляє чверть усього 
банківського бізнесу країни і має найбільшу в Австрії банківську мережу (близько 44 відсотки установ 
країни), що складається із 2250 відділень із чисельністю персоналу 22 тис. осіб.

До складу РБГ входять місцеві Райффайзен банки, регіональні Райффайзен банки та РЦБ, як 
центральна установа.

Райффайзен банки є приватними кооперативними кредитними установами, що функціонують 
як роздрібні банки. Кожен місцевий Райффайзен банк володіє акціями відповідних регіональних 
Райффайзен банків, а загалом вони володіють майже 88% простих акцій РЦБ. 

Своїм створенням Райффайзен банки завдячують ініціативі німецького соціального реформатора 
Фрідріха Вільгельма Райффайзена (1818 - 1888), який, створивши першу кооперативну банківську 
асоціацію у 1862 році, заклав підвалини організації кооперативів Райффайзен у всьому світі.

Уже через 10 років після появи першого австрійського банківського кооперативу Райффайзен у  
1886 році в країні працювало 600 ощадних та кредитних банків за системою Райффайзен. Основний 
принцип самодопомоги, який сповідував Ф. Райффайзен, полягає у тому, що головна мета бізнесу 
– всіляко сприяти інтересам членів кооперативних товариств. 

Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ – повністю консолідована дочірня компанія РЦБ. Вона 
є управляючою компанією для дочірніх компаній Групи РЦБ у Центральній та Східній Європі, перш 
за все для банків та лізингових компаній. РЦБ володіє контрольним пакетом акцій Райффайзен 
Інтернаціональ (70%). Решта 30% знаходиться у вільному обігу і є власністю інституційних та 
приватних інвесторів. Акції Райффайзен Інтернаціональ котируються на Віденській фондовій біржі. 

РЦБ – Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ) є центральною установою австрійської 
банківської групи Райффайзен. Заснований у 1927 році у Відні, РЦБ є третім за розміром 
австрійським банком, що спеціалізується на комерційному та інвестиційному банкінгу. Як головна 
компанія Групи РЦБ, він входить до числа провідних банківських груп Центральної та Східної Європи, 
що пропонує повний спектр комерційних, інвестиційних та роздрібних банківських послуг практично в 
усьому регіоні. 

Група РЦБ – Група володіє та управляє РЦБ. Райффайзен Інтернаціональ є одним із головних 
підрозділів Групи, що відіграє роль холдингової та управляючої компанії для мережі банків та 
лізингових компаній у Центральній та Східній Європі.

«Райффайзенки» – Загальна назва кредитних спілок, які існували на території України в кінці ХІХ – 
початку ХХ сторіччя. Своїм ім’ям вони зобов’язані німецькому економісту Фрідріху Райффайзену (див. 
вище), який розробив типовий статут такої спілки. Існували до приходу радянської влади в Західній 
Україні.

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку – міжнародна фінансова інституція, власниками 
якої є 61 країна і дві міжурядові установи, має своєю метою стимулювати перехід від адміністративної 
економіки до ринкової у Центральній та Східній Європі і країнах СНД.

Глосарій
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Довідник Групи РЦБ 
та Райффайзен Інтернаціональ Банк - Холдинг АГ

Довідник Групи РЦБ

Райффайзен 
Інтернаціональ 
Банк-Холдинг АГ

Австрія
Am Stadtpark 9, 1030 Vienna
Тел.: +43-1-71 707-0
Факс: +43-1-71 707-1715
www.ri.co.at
investor.relations@ri.co.at 
ri-communications@ri.co.at

Мережа банків 
у Центральній та 
Східній Європі

Албанія
Raiffeisen Bank Sh.a. 
European Trade Center, Bulevardi 
«Bajram Curri», Tirana 
Тел.: +355-4-274 912 
Факс: +355-4-230 013 
SWIFT/BIC: SGSBALTX 
www.raiffeisen.al 
Контактна особа: Steven Grunerud 
steven.grunerud@raiffeisen.al

Білорусь
ВАТ Пріорбанк, вул. Хоружей 31-а
Мінськ, 220002
Тел.: +375-17-289 9087
Факс: +375-17-289 9191
SWIFT/BIC: PJCBBY2X
www.priorbank.by
Контактна особа: Olga Gelakhova 
olga.gelakhova@priorbank.by

Боснія та Герцоговина
Raiffeisen Bank d.d. 
Bosna i Hercegovina 
Danijela Ozme 3
71000 Sarajevo 
Тел.: +387-33-287 100 
Факс: +387-33-213 851 
SWIFT/BIC: RZBABA2S 
www.raiffeisenbank.ba 
Контактна особа: Michael G. Mueller 
michael.mueller@rbb-sarajevo.raiffeisen.at

Болгарія
Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD 
18/20 Ulica N. Gogol
1504 Sofia 
Тел.: +359-2-9198 5101 
Факс: +359-2-943 4528 
SWIFT/BIC: RZBBBGSF 
www.rbb.bg 
Контактна особа: Momtchil Andreev 
momtchil.andreev@rbb-sofia.raiffeisen.at

Хорватія
Raiffeisenbank Austria d.d. 
Petrinjska 59, 10000 Zagreb 
Тел.: +385-1-456 6466 
Факс: +385-1-481 1624 
SWIFT/BIC: RZBHHR2X 
www.rba.hr 
Контактна особа: Vesna Ciganek-Vukovic 
vesna.ciganek-vukovic@rba.hr

Чеська республіка
Raiffeisenbank a.s. 
Olbrachtova 2006/9 
140 21 Praha 4 
Тел.: +420-221-141 111
Факс: +420-221-142 111 
SWIFT/BIC: RZBCCZPP 
www.rb.cz 
Контактна особа: Lubor Žalman 
lubor.zalman@rb.cz

eBanka, a.s.
Na Prkope 19
11719 Praha 1 
Тел.: +420-222-115 222 
Fax: +420-222-115 500 
SWIFT/BIC: EBNKCZPP 
www.ebanka.cz 
Контактна особа: Pavla Pasekova 
ppasekova@ebanka.cz

Угорщина
Raiffeisen Bank Zrt.
Akademia utca 6
1054 Budapest
Тел.: +36-1-484 4400
Факс: +36-1-484 4444
SWIFT/BIC: UBRTHUHB
www.raiffeisen.hu
Контактна особа: Frank Daniel 
frank.daniel@raiffeisen.hu

Косово
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. 
Rruga UÇK 51, Prishtina 
Тел.: +381-38-222 222 
Факс: +381-38-2030 1130 
SWIFT/BIC: RBKOCS22 
www.raiffeisen-kosovo.com 
Контактна особа: Oliver Whittle 
oliver.whittle@raiffeisen-kosovo.com 

Польща
Raiffeisen Bank Polska S.A. 
Ul. Piekna 20
00-549 Warszawa 
Тел.: +48-22-585 2000 
Факс: +48-22-585 2585 
SWIFT/BIC: RCBWPLPW 
www.raiffeisen.pl 
Контактна особа: Piotr Czarnecki 
piotr.czarnecki@raiffeisen.pl

Румунія
Raiffeisen Bank S.A.
Piata Charles de Gaulle 15
011857 Bucuresti 3
Тел.: +40-21-306 1000
Факс: +40-21-230 0700
SWIFT/BIC: RZBRROBU
www.raiffeisen.ro
Контактна особа: Steven C. van Groningen 
centrala@raiffeisen.ro

Росія
ЗАТ Райффайзенбанк Австрія
Ленінський проспект 15-а
119071 Москва
Тел.: +7-495-721 9900 
Факс: +7-495-721 9901 
SWIFT/BIC: RZBMRUMM 
www.raiffeisen.ru 
Контактна особа: Johann Jonach 
jjonach@raiffeisen.ru

ВAТ Імпексбанк
вул. Новопещана 20/10 
125252 Москва
Тел.: +7-495-258 3219 
Факс: +7-495-248 1370 
SWIFT/BIC: IMPERUMM 
www.impexbank.ru 
Контактна особа: Pavel Lysenko 
pavel.lysenko@impexbank.ru

Сербія
Raiffeisen banka a.d. 
Bulevar AVNOJ-a 64a 
11070 Novi Beograd 
Тел.: +381-11-320 2100 
Факс: -+381-11-220 7080 
SWIFT/BIC: RZBSRSBG
www.raiffeisenbank.co.yu 
Контактна особа: Oliver Rogl 
oliver.roegl@raiffeisenbank.co.yu 

Словаччина
Tatra banka, a.s. 
Hodžovo námestie 3 
811 06 Bratislava 1 
Тел.: +421-2-5919 1111 
Fax: +421-2-5919 1110 
SWIFT/BIC: TATRSKBX 
www.tatrabanka.sk 
Контактна особа: Rainer Franz 
rainer_franz@tatrabanka.sk

Словенія
Raiffeisen Krekova banka d.d. 
18 Slomskov trg, 2000 Maribor 
Тел.: +386-2-229 3100 
Факс: +386-2-252 4779 
SWIFT/BIC: KREKSI22 
www.r-kb.si 
Контактна особа: Klemens Nowotny 
klemens.nowotny@r-kb.si
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Україна
Відкрите акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль» 
вул. Лєскова, 9, 01011 Київ
Тел.: +38-044-490 88 88 
Факс: +38-044-295 32 31 
SWIFT/BIC: AVAL UA UK 
www.aval.ua 
Контактна особа: Angela Prigozhina 
angela.prigozhina@aval.ua

Лізинг

Австрія
Raiffeisen-Leasing
International GmbH
Am Stadtpark 9, 1030 Vienna
Тел.: +-43-1-71 707 2966
Факс: + 43-1-71 707 2059
Контактна особа: Dieter Scheidl  
dieter.scheidl@rli.co.at 

Албанія
Raiffeisen Leasing Sh.A.
Rruga Kavajes 44
Tirana
Тел.: +355-4-274 920
Факс: +355-4-232 524
Контактна особа: Majlinda Hakani 
majlinda.hakani@raiffeisen.al

Білорусь
СТОВ Райффайзен Лізінг
вул. Хоружей, 31-а
220002 Мінськ
Тел.: +375-17 289 9396
Факс: +375-17 289 9394
Контактна особа: Maksim Lisicky 
maksim.lisicky@priorbank.by

Боснія та Герцоговина
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Sarajevo
St. Branilaca Sarajeva No. 20
71000 Sarajevo
Тел.: +387-33-254 340
Факс: +387-33-212 273
www.rlbh.ba
Контактна особа: Belma Sekavic-Bandic 
belma.sekavic@rbb-sarajevo.raiffeisen.at

Болгарія
Raiffeisen Leasing 
Bulgaria OOD
Business Park Sofia
Building 11, 2nd floor
1715 Sofia
Тел.: +359-2-970 7979
Факс: +359-2-974 2057
www.rlbg.bg
Контактна особа: Ekaterina Hristova 
ekaterina.hristova@rbb-sofia.raiffeisen.at

Хорватія
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Radnicka cesta 43
10 000 Zagreb
Тел.: -+385-1-6595 000
Факс: +385-1-6595 050
www.rl-hr.hr
Контактна особа:Miljenko Tumpa 
miljenko.tumpa@rl-hr.hr

Чеська республіка
Raiffeisen-Leasing s.r.o.
Olbrachtova 2006/9
14021 Praha 4
Тел.: +420-221-51 1611
Факс: +420-221-51 1666
Контактна особа: Rastislav Kereskeni 
rastislav.kereskeni@rl.cz www.rl.cz

Угорщина
Raiffeisen Lízing Zrt.
Váci útca 81-85
1139 Budapest
Тел.: +36-1-298 8200
Факс: +36-1-298 8010
www.raiffeisenlizing.hu
Contact: Pál Antall 
pal.antall@raiffeisen.hu

Казахстан
Raiffeisen Leasing 
Kazakhstan LLP
146, Shevchenko str.
Office 12, 1st floor
050008 Almaty
Тел.: +7-327-2709 836
Факс: +7-327-2709 831
Контактна особа: Uwe Fisker 
uwe.fisker@rlkz.kz

Польща
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
Ul. Jana Pawla II 78
00175 Warszawa
Тел.: +48-22-562 3700
Факс: +48-22-562 3701
www.rl.com.pl
Контактна особа: Arkadiusz Etryk 
arkadiusz.etryk@raiffeisen.pl

Румунія
Raiffeisen Leasing IFN SA
Calea 13 Septembrie 90
Grand Offices 
Marriott Grand Hotel
Sector 5 
76122 Bucuresti
Тел.: +40-21 403 3300
Факс: +40-21-403 3298
www.raiffeisen-leasing.ro
Контактна особа: Robert Pintelie 
robert.pintelie@raiffeisen-leasing.ro

Росія
OOO Райффайзен Лізінг
Ніколоямська 13/2
109240 Москва
Тел.: +7-495-721 9980
Факс: +7-495-721 9901
www.rlru.ru
Контактна особа: Galina Kostyleva 
gkostyleva@raiffeisen.ru

Сербія
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Bulevar AVNOJ-a 45a
11000 Beograd
Тел.: +381-11-201 77 00
Fax: +381-11-313 0081
www.raiffeisen-leasing.co.yu
Контактна особа: Ralph Zeitlberger 
ralph.zeitlberger@raiffeisen-leasing.co.yu

Словаччина
Tatra Leasing s.r.o.
Továrenská 10
81109 Bratislava
Тел.: +421-2-5919 3168
Факс: +421-2-5919 3048
www.tatraleasing.sk
Контактна особа: Igor Horváth 
igor_horvath@tatrabanka.sk

Словенія
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Tivolska 30 (Center Tivoli)
1000 Ljubljana
Тел.: +386-1-241 6250
Факс: +386-1-241 6268
www.rl-sl.si
Контактна особа: Borut Božič 
borut.bozic@raiffeisen-leasing.si

Україна
ТОВ Райффайзен Лізинг Аваль
Бул. Лесі Українки, 28-а
01188 Київ
Тел.: +38-044-590 2490
Факс: +38-044-200 0400 
www.rla.com.ua
Контактна особа: Peter Oberauer 
peter.oberauer@aval.ua
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Лізинг нерухомості

Чеська Республіка
Raiffeisen Leasing 
Real Estate s.r.o.
Olbrachtova 2006/9
14021 Praha 4
Тел.: +420-221-511 608
Факс: +420-221-511 641
www.rlre.cz
Контактна особа: Alois Lanegger 
alois.lanegger@rl.cz

Угорщина
Raiffeisen Inglatan Rt.
Akadémia utca 6
1054 Budapest
Тел.: +36-1-484 8400
Факс: +36-1-484 8404
www.raiffeiseninglatan.hu
Контактна особа: László Vancskó 
lvancsko@raiffeisen.hu

Інвестиційний банкінг

Боснія та Герцоговина
Raiffeisen Bank d.d.
Bosna i Hercegovina
Danijela Ozme 3
71000 Sarajevo
Тел.: +387-33-287 100 or 287 121
Факс: +387-33-213 851
www.raiffeisenbank.ba
Контактна особа: Dragomir Grgiæ 
dragomir.grgic@rbb-sarajevo.raiffeisen.at

Болгарія
Raiffeisen Asset Management EAD
18/20 Ulica N. Gogol
1504 Sofia 
Тел.: +359-2-919 85 451
Факс: +359-2-943 4528 
www.rbb.bg 
Контактна особа: Ivailo Grigorov 
ivailo.grigorov@rbb-sofia.raiffeisen.at

Хорватія
Raiffeisenbank Austria d.d. 
Petrinjska 59, 10000 Zagreb 
Тел.: +385-1-456 6466 
Факс: +385-1-456 6490 
www.rba.hr 
Контактна особа: Ivan Žižic 
ivan.zizic@rba.hr

Чеська Республіка
Raiffeisenbank a.s. 
Olbrachtova 2006/9 
140 21 Praha 4 
Тел.: +420-221-141 863 
Факс: +420-221-143 804 
www.rb.cz 
Контактна особа: Martin Bláha 
martin.blaha@rb.cz

Угорщина
Raiffeisen Bank Zrt.
Akadémia útca 6
1054 Budapest
Тел.:+36-1-484 4400
Факс: +36-1-484 4444
www.raiffeisen.hu
Контактна особа: Gábor Liener 
gliener@raiffeisen.hu

Польща
Raiffeisen Investment Polska Sp.z o.o.
Ul. Piekna 20
00-549 Warszawa 
Тел.: +48-22-585 2900 
Факс: +48-22-585 2901 
Контактна особа: Marzena Bielecka 
marzena.bielecka@ripolska.com.pl

Румунія
Raiffeisen Capital & Investment 
S.A.
Piata Charles de Gaulle 15
011857 Bucuresti 1
Тел.: +40-21-306 1233
Факс: +40-21-230 0684
www.rciro.ro
Контактна особа: Dana Mirela Ionescu 
dana-mirela.ionescu@rzb.ro

Росія
ЗАТ Райффайзенбанк Австрія
Вул. Троїцька, 17/1 
129090 Москва
Тел.:+7-495-721 9900 
Факс: +7-495-721 9901 
www.raiffeisen.ru 
Контактна особа: Pavel Gourine 
pgourine@raiffeisen.ru

Сербія
Raiffeisen Investment AG
Bulevar AVNOJ-a 64a 
11070 Novi Beograd 
Тел.: +381-11-212 9220
Факс: +381-11-212 9213 
Контактна особа: Radoš Ilincic 
r.ilincic@riag.co.yu

Словаччина
Tatra banka a.s. 
Hodžovo námestie 3 
811 06 Bratislava 1 
Тел.: +421-2-5919 1111 
Факс: +421-2-5919 1110 
www.tatrabanka.sk 
Контактна особа: Igor Vida 
igor_vida@tatrabanka.sk

Словенія
Raiffeisen Krekova banka d.d. 
Slomškov trg 18, 2000 Maribor 
Тел.: +386-2-229 3111 
Факс: +386-2-252 5518 
www.r-kb.si
Contact: Gvido Jemenšek 
gvido.jemensek@r-kb.si

Україна
ТОВ Райффайзен Інвестмент
вул. Жилянська, 43, 01033 Київ
Тел.: +38-044-490 6898 
Факс: +38-044-490 6899 
Контактна особа: Vyacheslav Yakymuk 
yakymuk@rio.kiev.ua 

Райффайзен Центральбанк 
Остеррайх АГ
Австрія (центральний офіс)
Am Stadtpark 9, 1030 Vienna
Тел.: +43-1-71 707-0
Факс: +43-1-71 707 1715
SWIFT/BIC RZBAATWW
www.rzb.at

Китай
Beijing Branch
Beijing International Club,
Suite 200
21, Jianguomenwai Dajie
100020 Beijing
Тел.: +86-10-6532 3388
Факс: +86-10-6532 5926
SWIFT/BIC: RZBACNBJ
Контактна особа: Andreas Werner 
andreas.werner@cn.rzb.at

Мальта
Raiffeisen Malta Bank plc
52, Il-Piazzetta, Tower Road,
Sliema SLM16, Malta
Тел.: +356-2260 0000
Факс: +356-2132 0954
Контактна особа: Anthony C. Schembri 
anthony.schembri@rmb-malta.raiffeisen.at
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Сінгапур
Singapore Branch
One Raffles Quay
#38-01 North Tower
Тел.: +65-6305 6000
Факс: +65-6305 6001
Контактна особа: Rainer Šilhavý 
rainer.silhavy@sg.rzb.at 

Велика Британія
London Branch
10, King William Street
London EC4N 7TW
Тел.: +44-20-7933 8000
Факс: +44-20-7933 8099
SWIFT/BIC: RZBAGB2L
www.london.rzb.at
Контактна особа: Ian Burns 
ian.burns@uk.rzb.at

США
RZB Finance LLC
1133, Avenue of the Americas
16th floor, New York
N.Y. 10036
Тел.: +1-212-45 4100
Факс: +1-212-944 2093
www.rzbfinance.com
Контактна особа: Dieter Beintrexler 
dbeintrexler@rzbfinance.com

Представництва в 
Європі

Бельгія
Brussels
Rue du Commerce 20—22
1000 Bruxelles
Тел.: +32-2-549 0678
Факс: +32-2-502 6407
Contact: Helga Steinberger 
raiffbxl@raiffeisenbrussels.be

Німеччина
Frankfurt am Main
Mainzer Landstrasse 51
D-60329 Frankfurt am Main
Тел.: +49-69-29 92 19-18
Факс: +49-69-29 92 19-22
Контактна особа: Dorothea Renninger 
dorothea.renninger@rzb.at

Франція
Paris
9—11, Avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris
Тел.: +33-1-4561 2700
Факс: +33-1-4561 1606
Контактна особа: Harald Stoffaneller 
harald.stoffaneller@fr.rzb.at

Італія
Milan
Via Andrea Costa 2
20131 Milano
Тел.: +39-02-2804 0646
Факс: +39-02-2804 0658
www.rzb.it
Контактна особа: Maurizio Uggeri 
maurizio.uggeri@it.rzb.at

Литва
Vilnius 
(Raiffeisen Bank Polska S.A.)
A. Jaksto Street 12, 01105 
Vilnius
Тел.: +370-5-266 6600
Факс: +370-5-266 6601
www.raiffeisen.lt
Контактна особа: Vladislovas Jancis 
vladislovas.jancis@raiffeisen.pl

Молдова
Chisinãu (Raiffeisen Bank S.A.)
65 Stefan cel Mare blvd.
Chisinãu, MD-2001
Тел.: +373-22-279 331
Факс: +373-22-279 343
Контактна особа: Victor Bodiu 
victor.bodiu@rzb.md

Росія
14, Пречистенський пров. 1, 
119034 Москва
Тел.: +7-495-721 9903
Факс: +7-495-721 9907
www.raiffeisen.ru
Контактна особа: Evgheny Rabovsky 
erabovsky@raiffeisen.ru

Швеція/ 
Скандинавські країни
Stockholm
Engelbrektsgatan 7
11432 Stockholm
Тел.: +46-8-4405086
Факс: +46-8-4405089
Контактна особа: Lars Bergström 
lars.bergstrom@rzb.at

Представництва в 
Америці та Азії

США
Chicago (RZB Finance LLC)
10 N. Martingale Road
Suite 400
Schaumburg, IL 60173
Тел.: +1-847-466 1043
Факс: +1-847-466 1295
Контактна особа: Charles T. Hiatt 
chiatt@rzbfinance.com

Houston (RZB Finance LLC)
10777, Westheimer, Suite 1100
Houston, TX 77042
Тел.: +1-713-260 9697
Факс: +1-713-260 9602
Контактна особа: Stephen A. Plauche 
splauche@rzbfinance.com

New York
1133, Avenue of the Americas
16th floor, New York, NY 10036
Тел.: +1-212-593 7593
Факс: +1-212-593 9870
Контактна особа: Dieter Beintrexler 
dieter.beintrexler@rzb-newyork.raiffeisen.at

Китай
Hong Kong
Lippo Centre, 89 Queensway
Unit 2001, 20th Floor, Tower 1
Hong Kong
Тел.: +85-2-2730 2112
Факс: +85-2-2730 6028
Контактна особа: Edmond Wong 
edmond.wong@hk.rzb.at

Zhuhai
Room 2404, Yue Cai Building
188, Jingshan Road, Jida
519015 Zhuhai
Тел.: +86-756-323 3500
or 323 3055
Факс: +86-756-323 3321
Контактна особа: Susanne Zhang-Pongratz 
susanne.zhang@cn.rzb.at
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Індія
Mumbai
87, Maker Chamber VI
Nariman Point
Mumbai 400 021
Тел.: +91-22-663 01700
Факс: +91-22-663 21982
Контактна особа: Anupam Johri 
anupam.johri@in.rzb.at

Іран
Tehran (UNICO Banking Group)
Vanak, North Shirazi Avenue
16, Ladan Str., 19917 Tehran
Тел.: +98-21-804 6767-2
Факс: +98-21-803 6788
Контактна особа: Gerd Wolf 
unico@sayareh.com

Південна Корея
Seoul
Leema Building, 8th floor
146-1, Soosong-dong
Chongro-ku, 110-755 Seoul
Тел.: +822-398 5840
Факс: +822-398 5807
Контактна особа: Kun II Chung 
kun-il.chung@kr.rzb.at

В’єтнам
Ho Chi Minh City
6, Phung Khac Khoan Str., 
District1, Room G6
Ho Chi Minh City
Тел.: +84-8-8297 934
Факс: +84-8-8221 318
Контактна особа: Ta Thi Kim Thanh 
ta-thi-kim.thanh@vn.rzb.at

Інвестиційний банкінг

Австрія
Raiffeisen Zentralbank Österreich 
AG
Global Markets 
Am Stadtpark 9, 1030 Vienna
Тел.: +43-1-71 707-1120
Факс: +43-1-71 707-3813
www.rzb.at
Контактна особа: Martin Czurda 
martin.czurda@rzb.at

Raiffeisen Centrobank AG
Equity
Tegetthoffstraße 1, 1015 Vienna
SWIFT/BIC: CENBATWW
Тел.: +43-1-51 520-0
Факс: +43-1-513 4396
www.rcb.at
Контактна особа: Eva Marchart 
marchart@rcb.at

Raiffeisen Investment AG
Advisory
Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien
Тел.: +43-1-710 5400-0
Факс: +43-1-710 5400-39
www.raiffeisen-investment.com
Контактна особа: Heinz Sernetz 
h.sernetz@raiffeisen-investment.com

Дочірні компанії та представництва 
в Баня Луці, Белграді, Бухаресті, 
Будапешті, Стамбулі, Києві, Москві, 
Підгориці, Празі, Софії та Варшаві. 

Інформація станом на 1 березня 
2007 року
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Довідник банку

Центральний офіс банку
01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9
Інформаційний центр банку: 
т.      8-800-500-5000
ф.: +38 (044) 285-32-31
E-mail: info@aval.ua

Київська регіональна дирекція
01034, м. Київ, 
вул. Пирогова, 7-7б 
т.   +38 (044) 590-23-20, 
     +38 (044) 590-23-21, 
ф. +38 (044) 230-92-15, 
     +38 (044) 230-92-28

Білоцерківська філія
09107, Київська обл., 
м. Біла Церква, вул. Логінова,39/2
т/ф. +38 (04463) 5-30-60

Бориспільська філія
08300, Київська обл.,  
м. Бориспіль, Київський шлях, 79
т.  +38 (04495) 6-76-55, 
ф. +38 (04495) 6-76-53

Броварська філія
07400, Київська обл., 
м. Бровари, вул. Гагаріна, 22
т/ф. +38 (04494) 5-01-99

Васильківська філія
08600, Київська обл.,  
м. Васильків, вул. Гоголя, 5
т.  +38 (04471) 2-11-21, 
ф. +38 (04471) 2-11-53

Ірпінська філія
08200, Київська обл., 
м. Ірпінь, вул. III Інтернаціоналу, 152 
т.  +38 (04497) 6-30-45, 
ф. +38 (04497)6-30-45

Обухівська філія
02720, Київська обл.,  
м. Обухів, вул. Київська , 113а
т.  +38 (04472) 7-01-97, 
ф. +38 (04472) 6-60-65

Яготинська філія
07700, Київська обл., 
м. Яготин, вул. Незалежності, 56
т.  +38 (04475) 5-55-55, 
ф. +38 (04475) 5-56-79

Вінницька обласна дирекція
21001, м. Вінниця, 
вул. 50-річчя Перемоги, 35
т/ф. +38 (0432) 52-03-19

Волинська обласна дирекція
43025, м. Луцьк,
вул. Л. Українки, 52,
т.   +38 (0332) 77-74-04, 
ф. +38 (0332) 77-74-38

Дніпропетровська 
обласна дирекція
49044, м. Дніпропетровськ,  
вул. Артема, 4д
т.  +38 (0562) 33-49-69, 
ф. +38 (0562) 33-49-68

Довідник банку  



98 www.aval.ua

Райффайзен Банк Аваль 2006

Криворізька філія 
50042, вул. Співдружності, 13a
т.  +38 (056) 4 65-20-10, 
ф. +38 (056) 4 40-06-16

Донецька обласна дирекція
83086, м. Донецьк, 
вул. Ф.Зайцева, 46в
т.  +38 (062) 340-80-00, 
ф. +38 (062) 337-17-48

Житомирська обласна дирекція
10014, м. Житомир, 
пл. Перемоги, 10а
т.  +38 (0412) 41-38-02, 
ф. +38 (0412) 41-38-00 

Закарпатська обласна філія
88000, м. Ужгород, 
площа Театральна, 19
т.  +38 (0312) 61-97-01, 
ф. +38 (0312) 61-97-11

Запорізька обласна дирекція
69063, м. Запоріжжя, 
вул. Тургенєва, 29
т.  +38 (0612) 24-40-51, 
ф. +38 (0612) 24-44-44

Івано-Франківська 
обласна дирекція
76000, м. Івано-Франківськ, 
вул. Незалежності, 19
т.  +38 (0342) 55-85-00, 
ф. +38 (0342) 55-85-64

Кіровоградська 
обласна дирекція
25006, м. Кіровоград, 
вул. Декабристів, 2/14
т/ф. +38 (0522) 35-81-11

Кримська 
республіканська дирекція
95000, м. Сімферополь, 
вул. Набережна, 32
т.  +38 (0652) 24-87-00, 
ф. +38 (0652) 27-54-65

Луганська обласна дирекція
91016, м. Луганськ, 
вул. Радянська, 61
т.  +38 (0642) 58-00-18, 
ф. +38 (0642) 50-14-22

Львівська обласна дирекція
79000, м. Львів, 
вул. Матейка, 8
т.  +38 (0322) 97-29-72, 
ф. +38 (0322) 97-29-82

Миколаївська обласна дирекція
54030, м. Миколаїв, 
вул. Артилерійська, 19а
т.  +38 (0512) 36-00-53, 
ф. +38 (0512) 35-13-57

Одеська обласна дирекція
65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 20
т.  +38 (0482) 39-20-00, 
ф. +38 (0482) 34-72-57

Полтавська обласна дирекція
36014, м. Полтава, 
вул. Монастирська, 8
т.  +38 (0532) 51-87-07, 
ф. +38 (0532) 51-87-42

Рівненська обласна дирекція
33013, м. Рівне, 
вул. С. Петлюри, 35
т.  +38 (0362) 69-37-00, 
ф. +38 (0362) 62-08-70 

Севастопольська філія
99011, м. Севастополь, 
вул. Суворова, 39
т.  +38 (0692) 54-63-33,  
ф. +38 (0692) 54-63-65

Сумська обласна дирекція
40000, м. Суми, 
пл. Незалежності, 1
т.  +38 (0542) 21-55-04, 
ф. +38 (0542) 21-55-05

Тернопільська обласна дирекція
46001, м. Тернопіль, 
вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 8
т/ф. +38 (0352) 47-07-01

Харківська обласна дирекція
61166, м. Харків, 
вул. Новгородська, 11
т.  +38 (057) 715-81-00, 
ф. +38 (057) 715-81-50

Херсонська обласна дирекція
73000, м. Херсон, 
вул. Червонофлотська, 17
т.  +38 (0552) 32-70-02, 
ф. +38 (0552) 32-70-14

Хмельницька обласна дирекція
29000, м. Хмельницький, 
вул. Грушевського, 54
т.  +38 (0382) 72-05-46, 
ф. +38 (0382) 72-08-01

Черкаська обласна дирекція
18000, м. Черкаси, 
вул. Гоголя, 224
т.  +38 (0472) 54-05-01, 
ф. +38 (0472) 54-60-00

Чернівецька обласна дирекція
58022, м. Чернівці, 
вул. Головна, 143
т.  +38 (0372) 58-37-61,
ф. +38 (0372) 57-61-70

Чернігівська обласна дирекція
14017, м. Чернігів, 
пр. Перемоги, 21
т.  +38 (0462) 65-24-48, 
ф. +38 (0462) 65-24-49
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