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Звіт про прибутки та збитки 
за період, що закінчився 30 вересня 2016 року 
 
(в тисячах грн.) 

 Примітки 

За період, що закінчився 30 вересня 

2016 р. 2015 р. 

за  
поточний 

квартал 
з початку 

року 

за 
поточний 

квартал 
з початку 

року 

Процентні доходи      

Кредити клієнтам  1 239 194 3 781 398 1 287 814 3 943 801 

Заборгованість кредитних установ  291 257 888 379 235 192 399 623 

Цінні папери  92 336 264 867 82 787 261 257 

  1 622 787 4 934 644 1 605 793 4 604 681 

Процентні витрати      

Заборгованість перед клієнтами  (373 190) (1 188 021) (390 700) (1 085 915) 
Заборгованість перед кредитними 
установами  (11 176) (37 268) (50 459) (157 731) 

Субординований борг  - (99 290) (149 954) (429 454) 
Заборгованість перед Національним 
банком України  - (984) - (479) 

  (384 366) (1 325 563) (591 113) (1 673 579) 

Чисті процентні доходи  1 238 421 3 609 081 1 014 680 2 931 102 

Резерв під зменшення корисності 
кредитів 7, 9, 10 183 720 (20 687) (954 061) (3 552 771) 

Чисті процентні доходи/(витрати) 
після резерву під зменшення 
корисності кредитів   1 422 141 3 588 394 60 619 (621 669) 

Комісійні доходи  805 428 2 090 497 610 637 1 724 895 

Комісійні витрати  (281 459) (737 846) (171 322) (477 238) 

Чисті комісійні доходи  523 969 1 352 651 439 315 1 247 657 

Чисті прибутки/(збитки) від операцій з 
іноземними валютами:      

- торгові операції  59 140 237 756 109 104 574 782 

- курсові різниці  57 104 29 028 (73 998) (2 097 339) 
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з 
цінними паперами:      

Торгові цінні папери  12 073 60 844 (3 815) 15 235 
Інвестиційні цінні папери за 
справедливою вартістю, з 
відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку  80 337 199 196 109 655 1 755 763 

Інші доходи  55 464 141 367 53 587 128 791 

Непроцентні доходи  264 118 668 191 194 533 377 232 

Витрати на персонал 14 (345 117) (1 060 085) (343 559) (915 694) 

Знос і амортизація  (81 163) (244 133) (84 467) (256 607) 
Інші адміністративні та операційні 
витрати 14 (325 654) (998 497) (341 384) (934 362) 
Зменшення корисності інших активів 
та резерви  12 (23 610) (75 182) (8 691) (20 390) 
Зменшення корисності інвестицій в 
дочірні підприємства 15 - (156 925) - - 

Переоцінка інвестиційної нерухомості  - (35) - - 

Непроцентні витрати  (775 544) (2 534 857) (778 101) (2 127 053) 

Прибуток/(збиток) до оподаткування   1 434 684 3 074 379 (83 634) (1 123 833) 

(Витрати)/дохід з податку на прибуток  (365 612) (549 353) 96 580 96 580 
      

Прибуток/(збиток) за період  1 069 072 2 525 026 12 946 (1 027 253) 

      

Прибуток на акцію       
Чистий та скоригований прибуток/ 
(збиток) на одну просту акцію (грн.)  0,0174 0,0410 0,0004 (0,0343) 

 
Примітки на стор. 6-19 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності згідно з МСФЗ 
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Звіт про сукупний дохід  
за період, що закінчився 30 вересня 2016 року 
 
(в тисячах грн.) 

 Примітки 

За період, що закінчився 30 вересня 

2016 р. 2015 р. 

за  
поточний 

квартал 
з початку 

року 

за 
поточний 

квартал 
з початку 

року 

      

Прибуток/(збиток) за період  1 069 072 2 525 026 12 946 (1 027 253) 

      

Інший сукупний дохід      

      

Статті, які не будуть перенесені у 
прибутки або збитки:      

Зменшення корисності будівель  - (1 265) (45 008) (45 008) 
Податок на прибуток від зменшення 
корисності будівель  - 227 6 432 6 432 

Всього статті, які не будуть 
перенесені у прибутки або збитки  - (1 038) (38 576) (38 576) 

      

Інший сукупний збиток за період за 
вирахуванням податків  - (1 038) (38 576) (38 576) 

      

Всього сукупний дохід/(збиток) за 
період  1 069 072 2 523 988 (25 630) (1 065 829) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітки на стор. 6-19 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності згідно з МСФЗ 
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Звіт про зміни в капіталі  
за період, що закінчився 30 вересня 2016 року 
 
(в тисячах грн.) 

 Примітки 
Статутний 

капітал  

Додатково 
сплачений 

капітал 
Резерви 

переоцінки 
Резервні та 
інші фонди 

(Непокритий 
збиток)/ 

нерозподілений 
прибуток Всього 

1 січня 2015 р.  3 002 775 3 033 306 894 446 316 916 (2 834 580) 4 412 863 

Всього сукупний збиток за період  - - (38 576) - (1 027 253) (1 065 829) 

Амортизація резерву переоцінки  - - (16 376) - 16 376 - 

Перенесення резерву переоцінки при вибутті 
будівель  - - (952) - 952 - 

Перенесення податкового ефекту від зменшення 
корисності будівель  - - (6 270) - 6 270 - 

30 вересня 2015 р.  3 002 775 3 033 306 832 272 316 916 (3 838 235) 3 347 034 

        

1 січня 2016 р.  6 154 516 3 033 041 999 552 316 916 (4 235 952) 6 268 073 

Всього сукупний дохід за період  - - (1 038) - 2 525 026 2 523 988 

Амортизація резерву переоцінки  - - (18 647) - 18 647 - 

Перенесення резерву переоцінки при вибутті 
будівель  - - (8 979) - 8 979 - 

Витрати, пов'язані із збільшенням акціонерного 
капіталу  - (13) - - - (13) 

30 вересня 2016 р.  6 154 516 3 033 028 970 888 316 916 (1 683 300) 8 792 048 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітки на стор. 6-19 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності згідно з МСФЗ
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Звіт про рух грошових коштів  
за період, що закінчився 30 вересня 2016 року 
 
(в тисячах грн.) 

 Примітки 

За період, що 
закінчився 30 вересня 

2016 р. 2015 р. 

Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності    

Процентні доходи, що отримані  5 163 560 4 362 645 

Процентні витрати, що сплачені  (1 274 821) (1 667 519) 

Комісійні доходи, що отримані  2 088 530 1 739 699 

Комісійні витрати, що сплачені  (737 846) (477 238) 

Результат операцій з торговими цінними паперами  7 982 (11 123) 
Результат операцій з інвестиційними цінними паперами за 
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку 
або збитку  7 990 1 203 316 

Результат операцій з іноземною валютою  237 756 574 782 

Інші отримані операційні доходи  106 627 127 984 

Виплати на утримання персоналу, сплачені  (1 061 825) (1 011 194) 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені  (942 819) (908 983) 

Податок на прибуток, (сплачений)/отриманий  (165 860) 964 

Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності до змін 
в операційних активах та зобов’язаннях  3 429 274 3 933 333 

    
Чисте (збільшення)/зменшення операційних активів:    

Торгові цінні папери  (435 929) (4 710) 
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю, з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку   (207 396) 1 769 827 

Кошти в інших банках   (3 571 034) (4 109 854) 

Кредити та заборгованість клієнтів  (168 559) 4 101 036 

Інші активи  25 014 13 899 

Чисте збільшення/(зменшення) операційних зобов’язань:    

Короткострокові кошти банків   247 087 (75 541) 

Кошти клієнтів   318 296 2 406 854 

Інші зобов’язання  (13 239) 96 250 

Чисті грошові кошти (використані у)/від операційної діяльності   (376 486) 8 131 094 

    
Рух грошових коштів у процесі інвестиційної діяльності    
Придбання цінних паперів у портфелі Банку на продаж  (1 200 000) - 
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі Банку на 
продаж  1 200 000 - 
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі Банку до 
погашення  - 240 411 

Придбання інвестиційної нерухомості  - (42 082) 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості  11 076 12 565 

Надходження від реалізації активів на продаж  44 848 - 

Придбання основних засобів   (72 828) (105 410) 

Надходження від реалізації основних засобів   4 034 6 622 

Придбання нематеріальних активів  (43 845) (39 233) 

Дивіденди, що отримані  - 6 

Чисті грошові кошти (використані у)/від інвестиційної діяльності  (56 715) 72 879 

    
Рух грошових коштів у процесі фінансової діяльності    

Витрати, пов'язані із збільшенням акціонерного капіталу  (13) - 

Погашення субординованого боргу  (2 351 013) - 
Повернення довгострокової заборгованості перед кредитними 
установами  (1 726 441) (2 039 146) 

Дивіденди, сплачені  (17) (119) 

Чисті грошові кошти, використані у фінансовій діяльності  (4 077 484) (2 039 265) 

Вплив курсових різниць на грошові кошти та їх еквіваленти  619 893 876 092 

Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів  (3 890 792) 7 040 800 

    

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 7 12 580 390 6 678 918 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 7 8 689 598 13 719 718 

Примітки на стор. 6-19 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності згідно з МСФЗ
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1. Основна діяльність 

Акціонерний комерційний банк «Аваль» (далі – «Райффайзен Банк Аваль») був зареєстрований 27 березня 

1992 року Національним банком України (далі – «НБУ») як акціонерне товариство відкритого типу згідно із 
законодавством України. У квітні 1994 року Банк був перереєстрований як Акціонерний Поштово-Пенсійний Банк 
«Аваль». У 2006 році Банк був перереєстрований як Відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» 
та у 2009 році - у форму Публічного акціонерного товариства, у зв’язку зі змінами в українському законодавстві. 
Банк здійснює свою діяльність на підставі Загальної банківської ліцензії №10 від 5 жовтня 2011 року (видана 
НБУ) та згідно з чинним законодавством, включаючи Закон України «Про банки і банківську діяльність» та інші 
нормативні акти Національного банку України. 

Райффайзен Банк Аваль приймає вклади від фізичних, юридичних осіб та бюджетних установ, надає кредити, 
здійснює платіжне обслуговування в Україні та переказ коштів за кордон, здійснює операції з обміну іноземних 
валют, розрахунково-касового обслуговування та надає інші банківські послуги своїм клієнтам.  

Починаючи з 1999 року Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд здійснює свою 
діяльність відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Фонд забезпечує 
покриття зобов’язань Банку перед його вкладниками-фізичними особами на суму до 200 тис. грн. на кожного 
вкладника у випадку банкрутства або відкликання банківської ліцензії НБУ.  

Центральний офіс Банку знаходиться у місті Київ. Станом на 30 вересня 2016 року Банк має 5 філій та 531 
безбалансове відділення по всій Україні (31 грудня 2015 р.: 5 філій, 576 безбалансових відділень). 

Юридична адреса АТ «Райффайзен Банк Аваль»: вул. Лєскова, 9, м. Київ, Україна. 

Материнським банком та власником контрольного пакету акцій АТ «Райффайзен Банк Аваль» є «Райффайзен 
Банк Інтернаціональ АГ» (Raiffeisen Bank International AG), Австрія. 

«Райффайзен-Ляндесбанкен-Холдінг ГмбХ», Австрія (Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH) здійснює 
контроль прямого власника – материнського банку «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (далі – «RBI AG»), 
тобто «Райффайзен-Ляндесбанкен-Холдінг ГмбХ» є найвищою контролюючою стороною Банку. 

Станом на 30 вересня 2016 року та 31 грудня 2015 року структура акціонерів Банку, виходячи з кількості акцій, 
що знаходяться в обігу, складала: 

Акціонери 
30 вересня 

2016 р., % 
31 грудня 
2015 р., % 

«Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» 68,28 68,28 

ЄБРР 30,00 30,00 

Інші юридичні особи 1,37 1,38 

Фізичні особи 0,35 0,34 

Всього 100,00 100,00 

Станом на 30 вересня 2016 року персонал Банку, що обіймає ключові керівні посади, контролював  
24 000 акцій (0,00%) Банку (31 грудня 2015 р.: 24 000 акцій (0,00%)). 

2. Операційне середовище Банку  

Продовження військового конфлікту на Донбасі, різка девальвація гривні та прискорення інфляції були 
основними чинниками, які спричинили падіння економіки у 2015 році. З другої половини 2015 року ситуація 
почала стабілізуватися. Внаслідок співпраці з Міжнародним Валютним Фондом (далі МВФ) та іншими 
іноземними кредиторами Україні вдалося збільшити валютні резерви НБУ і провести реструктуризацію 
державного боргу, в результаті чого суверенні кредитні рейтинги зросли до передкризового рівня. У 2015 році в 
Україні почався процес реформування, що було основною умовою співпраці з МВФ. 

Незважаючи на політичну кризу та нестабільність на валютному ринку на початку року, економічна ситуація 
значно покращилася протягом 9 місяців 2016 р. У першому кварталі, після дворічної рецесії, економіка нарешті 
повернулась до зростання, у другому кварталі ця тенденція збереглася і навіть посилилась. Через відносну 
стабільність на валютному ринку інфляція сповільнилася. Враховуючи усі ці фактори Національний банк 
України почав поступове послаблення монетарної політики, а саме: знизив облікову ставку до 15% і частково 
лібералізував валютний ринок. Ще одним позитивним моментом є відновлення співпраці з МВФ у вересні, в 
результаті чого Україна отримала третій транш у розмірі 1 млрд. дол. Відновлення фінансування з боку МВФ 
дозволило Україні випустити облігації під гарантії США і залучити 1 млрд. дол. Завдяки цьому міжнародні 
резерви досягли рівня 15,6 млрд. дол. у вересні, тоді як на початку року вони були на рівні 13,4 млрд. дол. Слід 
зазначити, що незважаючи на позитивні тенденції, економічне відновлення проходить повільніше, ніж 
очікувалося, і про стабільне зростання говорити ще рано. Це, головним чином, обумовлено надто повільним 
реформуванням і триваючим конфліктом на Донбасі. 
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Керівництво вважає, що вживає належні заходи для підтримки стабільної діяльності Банку, необхідні за існуючих 
обставин, хоча подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на 
результати діяльності та фінансовий стан Банку, характер та наслідки якого на поточний момент визначити 
неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо впливу умов здійснення 
діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Банку. Майбутні умови здійснення діяльності 
можуть відрізнятися від оцінок керівництва. 

3. Основа складання окремої проміжної скороченої фінансової звітності 

Загальна інформація 

Ця окрема проміжна скорочена фінансова звітність була підготована відповідно до Міжнародного стандарту 
бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність», Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку  
27 «Окрема фінансова звітність», вимог НБУ щодо складання фінансової звітності банків і її слід розглядати 
разом з останньою окремою фінансовою звітністю Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року. Ця звітність 
не включає в себе всю інформацію, необхідну для повного комплекту фінансової звітності згідно з МСФЗ, а 
лише окремі примітки для пояснення подій та операцій, які є суттєвими для розуміння змін у фінансовому стані 
та результатах діяльності Банку з дати останньої річної фінансової звітності.  

4. Основні положення облікової політики 

При складанні даної окремої проміжної скороченої фінансової звітності були застосовані ті ж самі принципи 
облікової політики та методи розрахунків, що й під час підготовки останньої річної окремої фінансової звітності. 

Офіційні обмінні курси НБУ станом на 30 вересня 2016 року та 31 грудня 2015 року становили 25,9119 та  
24,0007 гривень за 1 долар США і 29,0757 та 26,2231 гривень за 1 євро, відповідно. Станом на 28 жовтня 2016 
року офіційні обмінні курси НБУ становили 25,5328 гривень за 1 долар США та 27,8997 гривень за 1 євро. 

5. Суттєві облікові судження та оцінки 

Судження 

У процесі застосування облікової політики керівництво Банку зробило такі судження, крім облікових оцінок, які 
мають найбільш суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій звітності: 

Класифікація цінних паперів 

Цінні папери у портфелі Банку включають державні облігації, облігації підприємств і банків та акції підприємств. 
При первісному визнанні Банк класифікує цінні папери як фінансові активи, з відображенням змін справедливої 
вартості як прибутку або збитку, фінансові активи, утримувані до погашення, або фінансові активи, наявні для 
продажу, з відображенням змін справедливої вартості у іншому сукупному доході. 

Невизначеність оцінок 

У процесі застосування облікової політики керівництво Банку використовувало свої судження та здійснювало 
оцінки при визначенні сум, відображених у фінансовій звітності. Найбільш суттєве використання суджень та 
оцінок включає: 

Безперервність діяльності  

Керівництво Банку здійснило оцінку щодо його можливості подальшої безперервної діяльності та впевнилось, 
що Банк має ресурси для продовження діяльності у осяжному майбутньому. До того ж, керівництву невідомо 
про будь-які значні невизначеності, що можуть викликати значну невпевненість у можливості Банку здійснювати 
безперервну діяльність. Таким чином, складання фінансової звітності було продовжено виходячи з принципу 
безперервності діяльності. 

Справедлива вартість фінансових інструментів 

У випадках, коли справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, що обліковуються у звіті 
про фінансовий стан, не може бути отримана шляхом спостережень за активними ринками, вона визначається 
за допомогою набору технік оцінювання, що включають використання математичних моделей. Вхідні параметри 
моделей включають доступну ринкову інформацію; у випадку, коли це неможливо, застосовується певне 
судження, необхідне для визначення справедливої вартості. 
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Резерв під зменшення корисності кредитів та дебіторської заборгованості 

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

Резерв під зменшення корисності інвестицій в дочірні підприємства 

У червні 2016 року було визнано зменшення корисності за інвестицією в дочірнє підприємство ТОВ 
«Райффайзен Лізинг Аваль» в сумі собівартості інвестиції, - 156 925 тис. грн., у зв'язку з перевищенням 
балансової вартості інвестиції над її відновлювальною вартістю за наслідками тривалої збитковості компанії. 

Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток визнаються в кожному проміжному періоді на основі найкращої оцінки 
середньозваженої річної ставки податку на прибуток, очікуваної за повний фінансовий рік. Суми витрат з 
податку на прибуток, нараховані у проміжному періоді, можуть бути скориговані в наступному проміжному 
періоді цього фінансового року, якщо змінюється попередня оцінка річної ставки податку на прибуток. 

6. Інформація за сегментами 

Для цілей управління Банк виділяє три операційні сегменти, що базуються на продуктах та послугах: 

Послуги великим та малим 
підприємствам 

Надання кредитів та інших послуг з кредитування, обслуговування 
депозитів та поточних рахунків великих, малих та середніх підприємств, 
а також державних інституцій. 

  Послуги мікро-підприємствам та 
фізичним особам 

Надання кредитів та інших послуг з кредитування, обслуговування 
депозитів та поточних рахунків мікро-підприємств та фізичних осіб, 
надання споживчих кредитів, овердрафтів, обслуговування кредитних 
карток та здійснення грошових переказів фізичних осіб. 

  
Управління активами Казначейство, залучення депозитів фінансових установ та інші функції 

централізованого управління. 

Для цілей звітності за сегментами процентний результат розподіляється з використанням трансфертних ставок, 
визначених Казначейством, залежно від рівня ставок на міжбанківському ринку. 

Керівництво здійснює контроль результатів операційної діяльності кожного підрозділу окремо з метою 
прийняття рішень щодо розподілу ресурсів та оцінки результатів діяльності. Результати діяльності сегментів 
визначаються інакше, ніж прибутки та збитки у фінансовій звітності, як видно з таблиці, що наведена нижче. 
Облік податку на прибуток здійснюється на груповій основі. 

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

За період, що закінчився 30 вересня 2016 року, Банк отримав процентні доходи за депозитними сертифікатами, 
емітованими НБУ, в сумі 892 978 тис. грн., що складає 12% від загальних доходів (за 9 місяців 2015 року не було 
доходів від операцій з одним контрагентом, що становили 10 або більше відсотків від усіх доходів).   

Основна частина доходів від зовнішніх клієнтів генерується операціями з резидентами України. Більшість 
довгострокових активів зосереджена на території України. 

Капітальні витрати включають витрати Банку на придбання основних засобів, нематеріальних активів та 
інвестиційної нерухомості. 
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У таблиці нижче представлена інформація про доходи, витрати, активи та зобов’язання бізнес-сегментів Банку 
станом на та за період, що закінчився 30 вересня 2016 року: 

За період, що закінчився 
30 вересня 2016 р. 

Великі та малі 
підприємства 

Мікро- 
підприємства та 

фізичні особи 
Управління 

активами 
 

Всього 

Доходи     

Процентні доходи 2 743 205 1 038 194 1 153 245 4 934 644 

Комісійні доходи 535 552 1 530 998 23 947 2 090 497 

Чисті прибутки від операцій з 
іноземними валютами: 

    

- торгові операції 29 893 34 028 173 835 237 756 

- курсові різниці - - 29 028 29 028 

Чисті прибутки від операцій з 
цінними паперами - - 260 040 260 040 

Інші доходи 18 651 50 035 72 681 141 367 

Доходи/(витрати) від інших 
сегментів 1 592 713 1 558 199 (3 150 912) - 

Всього доходи/(витрати) 4 920 014 4 211 454 (1 438 136) 7 693 332 

Витрати     

Процентні витрати (731 365) (456 657) (137 541) (1 325 563) 

Комісійні витрати (55 189) (679 084) (3 573) (737 846) 

Резерв під зменшення корисності 
кредитів 250 590 (270 171) (1 106) (20 687) 

Витрати на персонал  (346 861) (659 069) (54 155) (1 060 085) 

Знос і амортизація  (66 429) (127 771) (49 933) (244 133) 

Інші адміністративні та операційні 
витрати (299 404) (614 723) (84 370) (998 497) 

Зменшення корисності інших 
активів та резерви (15 930) (1 761) (57 491) (75 182) 

Зменшення корисності інвестицій в 
дочірні підприємства - - (156 925) (156 925) 

Переоцінка інвестиційної 
нерухомості - - (35) (35) 

(Витрати)/доходи від інших 
сегментів (1 742 274) (448 687) 2 190 961 - 

Результат сегменту 1 913 152 953 531 207 696 3 074 379 

     

Витрати з податку на прибуток    (549 353) 

Прибуток за звітний період    2 525 026 

     

Інша інформація за сегментами     

Капітальні витрати 28 715 59 790 5 134 93 639 

     

30 вересня 2016 р.     

Активи сегменту 20 580 844 5 135 464 25 957 249 51 673 557 

Зобов’язання сегменту 19 390 780 21 787 887 1 702 842 42 881 509 
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У наступній таблиці представлено узгодження загальної суми доходів звітних сегментів та доходів від основної 
діяльності Банку за період, що закінчився 30 вересня 2016 року: 

 
30 вересня  

2016 р. 

Доходи звітних сегментів:  

Великі та малі підприємства 4 920 014 

Мікро-підприємства та фізичні особи 4 211 454 

Управління активами 3 903 737 

Всього доходи звітних сегментів 13 035 205 

  

Вилучення міжсегментних доходів (5 341 873) 

  

Доходи Банку від основної діяльності 7 693 332 

У таблиці нижче представлена інформація бізнес-сегментів Банку про доходи, витрати за період, що закінчився 
30 вересня 2015 року, та активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2015 року: 

За період, що закінчився 
30 вересня 2015 р. 

Великі та малі 
підприємства 

Мікро-
підприємства та 

фізичні особи 
Управління 

активами 
 

Всього 

Доходи     

Процентні доходи 2 696 578 1 247 224 660 879 4 604 681 

Комісійні доходи 434 512 1 176 977 113 406 1 724 895 

Чисті прибутки/(збитки) від 
операцій з іноземними валютами:     

- торгові операції 26 783 (11 076) 559 075 574 782 

Чисті прибутки від операцій з 
цінними паперами - - 1 770 998 1 770 998 

Інші доходи 9 555 57 802 61 434 128 791 

Доходи/(витрати) від інших 
сегментів 1 380 552 1 529 158 (2 909 710) - 

Всього доходи 4 547 980 4 000 085 256 082 8 804 147 

Витрати     

Процентні витрати (539 967) (545 948) (587 664) (1 673 579) 

Комісійні витрати (32 963) (436 388) (7 887) (477 238) 

Резерв під зменшення корисності 
кредитів (1 495 727) (2 057 544) 500 (3 552 771) 

Чисті збитки від операцій з 
іноземними валютами:     

- курсові різниці 1 603 753 (2 099 695) (2 097 339) 

Витрати на персонал  (249 667) (635 759) (30 268) (915 694) 

Знос і амортизація  (78 142) (167 303) (11 162) (256 607) 

Інші адміністративні та операційні 
витрати (253 239) (536 454) (144 669) (934 362) 

Відновлення/(зменшення) 
корисності інших активів та 
резерви 23 131 (278) (43 243) (20 390) 

(Витрати)/доходи від інших 
сегментів (1 817 977) (825 109) 2 643 086 - 

Результат сегменту 105 032 (1 203 945) (24 920) (1 123 833) 

     

Дохід з податку на прибуток    96 580 

Збиток за звітний період    (1 027 253) 

     

Інша інформація за сегментами     

Капітальні витрати 53 757 114 387 10 996 179 140 

     

31 грудня 2015 р.     

Активи сегменту 19 508 694 5 760 665 25 969 991 51 239 350 

Зобов’язання сегменту 18 481 418 21 463 602 5 026 257 44 971 277 
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У наступній таблиці представлено узгодження загальної суми доходів звітних сегментів та доходів від основної 
діяльності Банку за період, що закінчився 30 вересня 2015 року: 

 
30 вересня 

 2015 р. 

Доходи звітних сегментів:  

Великі та малі підприємства 4 547 980 

Мікро-підприємства та фізичні особи 4 000 085 

Управління активами 5 808 878 

Всього доходи звітних сегментів 14 356 943 

  

Вилучення міжсегментних доходів (5 552 796) 

  

Доходи Банку від основної діяльності 8 804 147 

7. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають: 

 
30 вересня 

2016 р. 
31 грудня 

2015 р. 

Готівкові кошти 2 550 658 2 966 492 

Поточний рахунок в Національному банку України 1 898 116 1 236 585 

Поточні рахунки в інших кредитних установах 3 752 591 8 183 295 

Кошти овернайт в інших кредитних установах 489 537 194 569 

 8 690 902 12 580 941 

Мінус - Резерв під зменшення корисності  (1 304) (551) 

Грошові кошти та їх еквіваленти 8 689 598 12 580 390 

Динаміка змін у резервах під зменшення корисності на сукупній основі за поточними рахунками в інших 
кредитних установах була такою: 

 

За період, що  
закінчився 30 вересня 

2016 р. 2015 р. 

На 1 січня  551 1 062 

Нараховано/(зменшено) за період 696 (500) 

Курсові різниці  57 - 

На 30 вересня 1 304 562 

8. Торгові цінні папери 

Торгові цінні папери включають: 

 30 вересня 
2016 р. 

31 грудня 
2015 р. 

ОВДП  743 074 225 198 

Торгові цінні папери 743 074 225 198 

9. Заборгованість кредитних установ 

Заборгованість кредитних установ включає:  

 
30 вересня 

2016 р. 
31 грудня 

2015 р. 

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України 6 919 549 6 359 860 

Строкові депозити і кредити в інших кредитних установах 3 139 099 - 

Інша заборгованість кредитних установ 19 278 26 199 

 10 077 926 6 386 059 

Мінус - Резерв під зменшення корисності (414) - 

Заборгованість кредитних установ 10 077 512 6 386 059 
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Динаміка змін у резервах під зменшення корисності на сукупній основі за строковими кредитами, що надані 
іншим кредитним установам була такою: 

 

За період, що  
закінчився 30 вересня 

2016 р. 2015 р. 

На 1 січня  - - 

Нараховано за період 410 - 

Курсові різниці 4 - 

На 30 вересня 414 - 

10. Кредити клієнтам  

Кредити клієнтам включають: 

 
30 вересня 

2016 р. 
31 грудня 

2015 р. 

Великі підприємства 28 760 231 28 367 986 

Малі підприємства 3 920 015 4 060 636 

Фізичні особи 17 103 500 20 707 894 

Мікро-підприємства 2 106 461 2 188 778 

 51 890 207 55 325 294 

Мінус – Резерв під зменшення корисності (26 173 899) (30 055 935) 

Кредити клієнтам 25 716 308 25 269 359 

Резерв під зменшення корисності кредитів клієнтам 

Узгодження змін резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам за категоріями є таким: 

 

Великі 
підприєм- 

ства 

Малі 
підприєм-

ства 
Фізичні 

особи 

Мікро- 
підприєм-

ства Всього 

На 1 січня 2016 р. 10 365 518 2 554 410 15 912 828 1 223 179 30 055 935 

(Зменшено)/нараховано за період (250 699) 109 221 028 49 143 19 581 

Списання  (809 271) (628 079) (4 249 274) (285 515) (5 972 139) 

Відновлення  20 141 10 653 3 327 527 34 648 

Курсові різниці  687 461 149 159 1 124 809 74 445 2 035 874 

На 30 вересня 2016 р. 10 013 150 2 086 252 13 012 718 1 061 779 26 173 899 

      

Зменшення корисності на 
індивідуальній основі 9 864 845 2 082 984 12 927 770 1 049 317 25 924 916 

Зменшення корисності на 
сукупній основі 148 305 3 268 84 948 12 462 248 983 

Всього зменшення корисності 
кредитів 10 013 150 2 086 252 13 012 718 1 061 779 26 173 899 
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Великі 
підприєм-

ства 

Малі 
підприєм-

ства 
Фізичні 

особи 

Мікро-
підприєм-

ства Всього 

На 1 січня 2015 р. 7 047 618 1 741 316 10 602 622 745 408 20 136 964 

Нараховано за період 1 346 584 149 143 1 932 409 125 135 3 553 271 

Списання (156 934) (25 191) (1 491 172) (18 659) (1 691 956) 

Відновлення  14 416 12 769 3 547 375 31 107 

Курсові різниці  1 648 745 418 515 3 309 160 170 197 5 546 617 

На 30 вересня 2015 р. 9 900 429 2 296 552 14 356 566 1 022 456 27 576 003 

      

Зменшення корисності на 
індивідуальній основі 9 748 339 2 290 839 14 201 439 1 003 881 27 244 498 

Зменшення корисності на 
сукупній основі 152 090 5 713 155 127 18 575 331 505 

Всього зменшення корисності 
кредитів 9 900 429 2 296 552 14 356 566 1 022 456 27 576 003 

11. Інвестиційні цінні папери 

Інвестиційні цінні папери включають: 

 
30 вересня 

2016 р. 
31 грудня 

2015 р. 

ОВДП 2 194 463 1 727 300 

Облігації українських підприємств  195 356 281 002 

Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю, з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку 2 389 819 2 008 302 

   

Акції підприємств 2 257 2 252 

 2 257 2 252 

Мінус – Резерв під зменшення корисності (1 085) (1 080) 

Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу  1 172 1 172 

Станом на 30 вересня 2016 року у Банку не було ОВДП Міністерства фінансів України, оцінених за 
справедливою вартістю, номінальна вартість яких буде індексована у випадку зростання середнього 
міжбанківського курсу гривня/долар США за один місяць до місяця, в якому буде здійснено погашення даних 
облігацій, порівняно з середнім міжбанківським курсом гривня/долар США за один місяць до місяця випуску 
даних облігацій. Станом на 31 грудня 2015 року балансова вартість цих облігацій становила 428 379 тис. грн., 
номінальна процентна ставка 8,75% та дата погашення - серпень 2016 року. Банк вирішив не відокремлювати 
вбудований похідний фінансовий інструмент та оцінив весь інструмент за справедливою вартістю, з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку. 

12. Резерви під зменшення корисності та інші резерви 

Динаміка змін у резервах на покриття збитків від зменшення корисності та інших резервах була такою: 

 

Інвестиційні цінні 
папери, наявні для 

продажу Інші активи 

Судові позови, 
гарантії та 

зобов’язання Всього 

1 січня 2015 р. 5 791 70 818 48 211 124 820 

Нараховано/(зменшено) - 32 717 (12 327) 20 390 

Списання (4 711) (3 285) - (7 996) 

Курсові різниці - 13 617 (284) 13 333 

30 вересня 2015 р. 1 080 113 867 35 600 150 547 

     

1 січня 2016 р. 1 080 91 451 25 872 118 403 

Нараховано 5 21 384 53 793 75 182 

Списання - (2 433) (222) (2 655) 

Курсові різниці - 4 984 1 896 6 880 

30 вересня 2016 р. 1 085 115 386 81 339 197 810 
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Суми резервів під зменшення корисності активів вираховуються з балансової вартості відповідних активів. 
Резерви за судовими позовами, гарантіями та зобов’язаннями визнаються як зобов’язання. 

13. Заборгованість перед кредитними установами 

Заборгованість перед кредитними установами включає: 

 
30 вересня 

2016 р. 
31 грудня 

2015 р. 

Поточні рахунки інших кредитних установ 715 605 573 341 

Строкові депозити і кредити від інших кредитних установ:   

Овернайт 100 115 - 

Короткострокові 158 275 135 382 

Довгострокові - 1 591 250 

Заборгованість перед кредитними установами 973 995 2 299 973 

Для цілей формування звіту про рух грошових коштів Банк розподіляє кошти, залучені від кредитних установ, 
на операційну та фінансову діяльність. Поточні рахунки, овернайти, короткострокові депозити та кредити від 
інших кредитних установ включені до операційної діяльності; довгострокові депозити та кредити від інших 
кредитних установ – до фінансової діяльності. 

Розподіл строкових депозитів і кредитів від інших кредитних установ на овернайти, коротко- та довгострокові 
проведено на підставі початкових строків погашення, встановлених відповідними договорами. 

14. Витрати на персонал, інші адміністративні та операційні витрати 

Витрати на персонал, інші адміністративні та операційні витрати включають: 

 

За період, що закінчився 
30 вересня 

2016 р. 2015 р. 

Заробітна плата та премії 895 768 683 622 

Нарахування на фонд заробітної плати 164 317 232 072 

Витрати на персонал 1 060 085 915 694 

   

Ремонт та обслуговування основних засобів 339 281 281 939 

Оренда та утримання приміщень 226 395 223 625 

Платежі до Фонду гарантування вкладів  84 529 74 460 

Витрати на інкасацію готівкових коштів  62 026 54 308 

Послуги зв’язку  45 914 33 690 

Витрати на утримання офісу  37 706 34 357 

Операційні податки 35 300 31 799 

Витрати на комп’ютерну обробку інформації  33 710 31 751 

Витрати на страхування  25 365 29 874 

Юридичні та консультаційні послуги  25 116 18 588 

Охорона 17 081 19 407 

Маркетинг та реклама  15 280 8 863 

Витрати на відрядження та відповідні витрати 12 217 6 800 

Ліцензії та роялті 9 509 10 069 

Навчання персоналу  3 823 2 975 

Благодійна діяльність  3 627 4 395 

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 1 436 18 633 

Пені та штрафи сплачені  454 436 

Збитки від продажу кредитів 404 - 

Списання готівкових коштів, наявність яких є непідтвердженою 324 35 003 

Збитки від вибуття основних засобів та нематеріальних активів - 2 165 

Інше 19 000 11 225 

Інші адміністративні та операційні витрати 998 497 934 362 

 



 Примітки до окремої проміжної скороченої фінансової звітності згідно з МСФЗ  

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  за період, що закінчився 30 вересня 2016 року 

(в тисячах грн., якщо не зазначено інше) 

15 

15. Операції з пов’язаними сторонами 

Відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», пов’язаними вважаються сторони, одна 
з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні або фінансові рішення іншої 
сторони. При розгляді кожного можливого випадку відносин з пов’язаними сторонами до уваги береться суть 
цих відносин, а не лише юридична форма.  

До пов’язаних сторін входить: 

- Материнська компанія – власником контрольного пакету акцій Банку є «Райффайзен Банк Інтернаціональ 
АГ» (Raiffeisen Bank International AG), Австрія, якому належить 68,28% (Примітка 1); 

- Інший акціонер – компанія, яка має суттєвий вплив на Банк (Примітка 1); 

- Дочірні підприємства – підприємства, які контролюються Банком; 

- Підприємства під спільним контролем – компанії, які перебувають під спільним контролем Групи 
«Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ»; 

- Ключовий управлінський персонал - фізичні особи, які мають повноваження та відповідають за планування, 
управління та контроль за діяльністю Банку прямо чи опосередковано, і включають членів Правління, 
Спостережної Ради та їхніх прямих родичів; 

- Інші пов'язані сторони – включають компанії, які є афілійованими компаніями Групи «Райффайзен Банк 
Інтернаціональ АГ». 

Пов’язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між непов’язаними сторонами. Терміни, 
умови та суми таких операцій можуть відрізнятись від термінів, умов та сум операцій між непов’язаними 
сторонами.   
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Станом на 30 вересня 2016 року залишки за операціями з пов'язаними сторонами були такими: 

 

Мате- 
ринська 

компанія 
Інший 

акціонер 

Дочірні 
підприє-

мства 

Підприєм- 
ства під 
спільним 

контролем  

Ключо- 
вий 

управ- 
лінський 

персонал 

Інші 
пов'язані 
сторони 

Активи       

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 3 446 696 - - 38 434 - - 
в т.ч. резерв під зменшення 
корисності на сукупній основі - - - (571) - - 

Заборгованість кредитних 
установ 19 258 - - - - - 
Кредити клієнтам (відсоткові 
ставки за угодою: 10,7%-
18,71%) - - 865 977 - 1 085 - 
Інвестиції в дочірні 
підприємства (Примітка 5) - - 49 155 - - - 

Нематеріальні активи 26 323 - - 768 - 13 531 

Інші активи 3 516 - 41 - - 813 

Всього активи 3 495 793 - 915 173 39 202 1 085 14 344 

       

Зобов’язання       

Заборгованість перед 
кредитними установами:       
Поточні рахунки інших 
кредитних установ (відсоткові 
ставки за угодою: 1,25%) 7 397 121 425 - 10 592 - - 

 7 397 121 425 - 10 592 - - 

Заборгованість перед 
клієнтами:       
Поточні рахунки (відсоткові 
ставки за угодою: 0,01%-
10,0%) - - 73 030 38 960 7 213 7 188 
Строкові кошти (відсоткові 
ставки за угодою: 0,25%-
14,75%) - - 106 889 222 494 40 199 30 009 

 - - 179 919 261 454 47 412 37 197 

Інші зобов'язання 27 887 2 000 - 10 687 - 25 061 
в т.ч. похідні фінансові 
інструменти 744 - - 31 - - 

Всього зобов’язання 35 284 123 425 179 919 282 733 47 412 62 258 

Основними валютами за залишками по операціям з пов'язаними сторонами-нерезидентами є долар США та 
євро. 

Станом на 30 вересня 2016 року інші договірні та умовні зобов’язання з пов'язаними сторонами були такими: 

 

Мате- 
ринська 

компанія 
Інший 

акціонер 

Дочірні 
підприє-

мства 

Підприєм- 
ства під 
спільним 

контролем  

Ключо- 
вий 

управ- 
лінський 

персонал 

Інші 
пов'язані 
сторони 

Зобов’язання та гарантії 
отримані 351 816 1 943 391 - 194 226 2 041 - 

 

  



 Примітки до окремої проміжної скороченої фінансової звітності згідно з МСФЗ  

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  за період, що закінчився 30 вересня 2016 року 

(в тисячах грн., якщо не зазначено інше) 
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Станом на 31 грудня 2015 року залишки за операціями з пов'язаними сторонами були такими: 

 

Мате- 
ринська 

компанія 
Інший 

акціонер 

Дочірні 
підприє-

мства 

Підприєм- 
ства під 
спільним 

контролем  

Ключо- 
вий 

управ- 
лінський 

персонал 

Інші 
пов'язані 
сторони 

Активи       

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 7 837 205  - - 35 709 - - 
в т.ч. резерв під зменшення 
корисності на сукупній основі - - - (20) - - 

Заборгованість кредитних 
установ 26 179  - - - - - 
Кредити клієнтам (відсоткові 
ставки за угодою: 10,7%-19,8%) - - 948 998 - 1 206 - 
Інвестиції в дочірні 
підприємства - - 206 080 - - - 

Нематеріальні активи 31 543  - - 922 - 12 873  

Інші активи 243  - 16 - - 3 036  
в т.ч. похідні фінансові 
інструменти 191  - - - - - 

Всього активи 7 895 170  - 1 155 094 36 631 1 206 15 909  

       

Зобов’язання       

Заборгованість перед 
кредитними установами:       
Поточні рахунки інших 
кредитних установ (відсоткові 
ставки за угодою: 1,25%) 7 232  - - 2 185 - - 
Строкові депозити і кредити 
від інших кредитних установ 
(відсоткові ставки за угодою: 
3,11%-3,37%) 1 591 249  - - - - - 

 1 598 481 - - 2 185 - - 

Заборгованість перед 
клієнтами:       
Поточні рахунки (відсоткові 
ставки за угодою: 0,01%-
10,0%) - - 35 120 47 251 9 210 5 546  
Строкові кошти (відсоткові 
ставки за угодою: 0,5%-15,0%) - - 30 000 100 269 33 663 15 016  

 - - 65 120 147 520 42 873 20 562 

Субординований борг 
(відсоткові ставки за угодою: 
2,56%-16,45%), деномінований 
у дол. США - 2 101 210 - - - - 

Інші зобов'язання 12 458  - - 8 162 3 227 1 120  

Всього зобов’язання 1 610 939  2 101 210 65 120 157 867 46 100 21 682  

Станом на 31 грудня 2015 року інші договірні та умовні зобов’язання з пов'язаними сторонами були такими: 

 

Мате- 
ринська 

компанія 
Інший 

акціонер 

Дочірні 
підприє-

мства 

Підприєм- 
ства під 
спільним 

контролем  

Ключо- 
вий 

управ- 
лінський 

персонал 

Інші 
пов'язані 
сторони 

Зобов’язання та гарантії 
отримані 65 558 1 800 050 - 175 171 2 041 - 
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За період, що закінчився 30 вересня 2016 року, суми доходів і витрат за операціями з пов'язаними сторонами 
були такими: 

 

Мате- 
ринська 

компанія 
Інший 

акціонер 

Дочірні 
підприє-

мства 

Підприєм- 
ства під 
спільним 

контролем  

Ключо- 
вий 

управ- 
лінський 

персонал 

Інші 
пов'язані 
сторони  

Процентні доходи 16 688 - 126 428 - 93 - 

Процентні витрати (106 722) (23 451) (7 383) (15 029) (1 026) (2 472) 
Резерв під зменшення 
корисності на сукупній основі - - - (530) - - 

Комісійні доходи 1 354 843 2 579 793 22 61 683 

Комісійні витрати (37 364) (15 572) - (73 670) - - 
Чисті прибутки/(збитки) від 
операцій з іноземними 
валютами:       

- торгові операції (21 166) - - (125) - - 
Чисті прибутки/(збитки) від 
операцій з цінними паперами:       

Торгові цінні папери - - 6 846 - - - 
Інвестиційні цінні папери за 
справедливою вартістю, з 
відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку - - 5 888 - - - 

Інші доходи  - - 104 11 - 241 
Інші адміністративні та 
операційні витрати (37 639) - (3 677) (2 027) - (109 437) 
Зменшення корисності 
інвестицій в дочірні 
підприємства (Примітка 5) - - (156 925) - - - 

За період, що закінчився 30 вересня 2015 року, суми доходів і витрат за операціями з пов'язаними сторонами 
були такими: 

 

Мате- 
ринська 

компанія 

Дочірні 
підприєм- 

ства 

Підприєм- 
ства під 
спільним 

контролем  

Ключовий 
управ- 

лінський 
персонал 

Інші 
пов'язані 
сторони 

Процентні доходи 9 758 15 168 - 110 - 

Процентні витрати (296 907) (12 855) (12 248) (1 201) (2 145) 
Резерв під зменшення корисності на 
сукупній основі - - 128 - - 

Комісійні доходи 2 711 3 158 526 18 51 067 

Комісійні витрати (21 933) - (49 503) - - 
Чисті прибутки/(збитки) від операцій 
з іноземними валютами:      

- торгові операції 4 714 - - - - 
Чисті прибутки/(збитки) від операцій 
з цінними паперами:      

Торгові цінні папери - 8 553 - - - 
Інвестиційні цінні папери за 
справедливою вартістю, з 
відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку - 17 761 - - - 

Інші доходи - 84 10 - 407 
Інші адміністративні та операційні 
витрати (29 901) - (1 989) - (117 554) 

Сукупна сума винагороди членам Правління за період, що закінчився 30 вересня 2016 року, складала  
62 506 тис. грн. (30 вересня 2015 р.: 60 523 тис. грн.).
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16. Достатність капіталу 

Банк здійснює активне управління рівнем достатності капіталу для захисту від ризиків, притаманних його 
діяльності. Основною ціллю управління капіталом Банку є забезпечення дотримання зовнішніх вимог стосовно 
капіталу та утримання високих кредитних рейтингів і належних нормативів капіталу, необхідних для 
провадження діяльності та максимізації акціонерної вартості. 

Станом на 30 вересня 2016 року та 31 грудня 2015 року Банк повністю дотримався всіх зовнішніх встановлених 
вимог щодо капіталу. 

Банк управляє структурою капіталу та відповідно змінює її з огляду на зміни в економічних умовах та 
характеристиках ризиків, пов’язаних з його діяльністю. З метою підтримання або зміни структури капіталу Банк 
може коригувати суми дивідендів, що виплачуються акціонерам, повернути капітал акціонерам, або випустити 
дольові цінні папери. Жодних змін у цілях, політиці та процедурах управління капіталом у порівнянні з 
попередніми роками не відбулося. 

Згідно з вимогами НБУ, банки мають підтримувати показник достатності капіталу на рівні 10% від суми активів, 
зважених на ризик (31 грудня 2015 р.: 10%), розрахований згідно з вимогами НБУ. Станом на 30 вересня  
2016 року норматив достатності капіталу Банку становив 23,34% (31 грудня 2015 р.: 18,91%) та перевищував 
встановлений законодавством мінімальний норматив. 

Норматив достатності капіталу згідно з вимогами НБУ 

 
30 вересня 

2016 р. 
31 грудня 

2015 р. 

Основний капітал 4 910 663 5 875 810 

Додатковий капітал 3 485 260 2 477 325 

Мінус: відрахування з капіталу (239 989) (482 378) 

Всього капітал 8 155 934 7 870 757 

   

Активи, зважені за ризиком 32 723 139 34 821 107 

Довгостроковий розрив ліквідності 322 479 4 811 923 

Відкрита валютна позиція 1 899 423 1 979 607 

   

Показник достатності регулятивного капіталу 23,34% 18,91% 

 


