
ЗВІТ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ 

Шановні пані та панове, 

Райффайзен Банк Аваль продовжував демонструвати високі фінансові результати протягом звітного року. 2017 рік став 

найуспішнішим для банку з часу приєднання до Групи Райффайзен у 2005 році. 

Чистий прибуток банку за 2017 рік становив 4,469 млрд. грн., та був найкращим результатом серед фінансових установ 

України. 

Успіх Райффайзен Банку Аваль ґрунтується на багатьох чинниках. По-перше, банк будує довготривалі відносини з дуже 

надійними клієнтами. В 2017 році банк надав рекордний обсяг кредитів юридичним особам, дотримуючись жорстких вимог 

кредитної політики.  

Водночас з цим, комбінація такої політики та досвіду довгострокової співпраці з клієнтами дозволила банку уникнути 

зайвих витрат на покриття кредитних ризиків. Також, по- третє, у звітний рік Райффайзен Банк Аваль продовжував 

підвищення ефективності процесів, дотримувався розумної політики щодо заощадження витрат та впроваджував сучасні 

технології. 

В 2017 році Райффайзен Банк Аваль залишався лідером в Україні. Це засвідчують численні нагороди, отримані від 

авторитетних місцевих та міжнародних установ та ЗМІ у 2017 році, серед яких – звання «Найкращий банк в Україні» 

(журнали «Euromoney» та «Global Finance»), «Кращий банк із торгового фінансування в Україні» (журнал «Global 

Finance»); «Найнадійніший банк України» (журнал «Новое время» та інвестиційна компанія «Dragon Capital»), «Краща 

фінансова установа АПК» (Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» та ТОВ «Київський міжнародний 

контрактовий ярмарок»), «Найактивніший банк-емітент в Україні за програмою сприяння торгівлі» (ЄБРР), «Лідер 

рейтингу надійності великих та найбільших банків України» (Dengi.ua) та інші. 

У 2017 році Райффайзен Банк Аваль отримав статус уповноваженого банку, що має право надавати послуги зберігання 

запасів готівки НБУ.  

Серед пріоритетних напрямків діяльності банку в 2017 році була подальша цифрова трансформація банківських послуг та 

розробка цифрових продуктів. У звітний рік банк створив цифровий центр («Digital Hub»), що сконцентрований на розробці 

онлайн-рішень для інтернет-банкінгу, мобільного банкінгу, «цифрового гаманця», спільних фінтех-проектах тощо. 

В 2017 році Райффайзен Банк Аваль був одним з лідерів ринку в сегменті ММБ (друге місце за результатами щорічного 

дослідження компанії «GFK»). Це стало можливим завдяки активним продажам та наданню повного спектру банківських 

продуктів та послуг для клієнтів сегмента ММБ.  

У 2017 році понад 23000 нових клієнтів ММБ відкрили рахунки у банку. Обсяг депозитного портфелю становив 340 млн. 

євро. 

Для того, щоб зробити щоденні операції комфортнішими для клієнтів ММБ, банк у звітному році перейшов на нову 

платформу системи Клієнт-Банк, що має назву «Райффайзен Бізнес Онлайн», та розпочав розробку абсолютно нової 

системи Інтернет-банкінгу та її мобільної версії. 

Райффайзен Банк Аваль також підтвердив позицію лідера у кредитуванні клієнтів ММБ. Кредитний портфель банку 

збільшився на 42% у 2017 році та становив 110 млн. євро. Банк також продовжив процес вдосконалення своїх продуктів та 

спрощення доступу до кредитних коштів. 

У звітному році Райффайзен Банк Аваль відкрив другий Операційний центр у Житомирі. Центр обслуговує клієнтів та 

працівників банку по всій Україні та допомагає забезпечити безперервність бізнесу та високу якість послуг. 

Склад Правління банку залишився незмінним у 2017 році. До складу Правління входить п’ять членів. 

ПрАТ «КПМГ Аудит» провело аудит консолідованої фінансової звітності за 2017 рік відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Результати аудиту не викликали жодних заперечень, та вимоги законодавства 

були повністю дотримані. Спостережна рада погодила звітність Правління банку про результати аудиту за 2017 фінансовий 

рік. 

Спостережна рада висловлює подяку Правлінню та всім працівникам Райффайзен Банку Аваль за відданість та відмінну 

працю, незважаючи на несприятливі обставини. Ми також висловлюємо щиру подяку нашим клієнтам та діловим 

партнерам за довіру та співпрацю. 

Від імені Спостережної ради, 

Мартін Грюль 

Голова Спостережної ради 


