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Бачення, Мiсiя, Цiнностi

Бачення
• Райффайзенбанк Україна – провiдний український банк, що є частиною Райффайзен

Інтернешнл.

• Група Райффайзен Інтернешнл є провiдною банкiвською групою в Центральнiй та Схiднiй

Європi.

Мiсiя
• Ми встановлюємо довгостроковi вiдносини з клiєнтами.

• Ми надаємо повний спектр фiнансових послуг найвищої якостi в Українi та iнших країнах

Центральної та Схiдної Європи.

• Як член Групи РЦБ, ми тiсно спiвпрацюємо з Райффайзен Центральбанком та iншими

членами австрiйської банкiвської групи Райффайзен. 

• Ми досягаємо стабiльного та вищого за середнiй показника рентабельностi капiталу. 

• Ми заохочуємо пiдприємливiсть та iнiцiативнiсть наших спiвробiтникiв i сприяємо їх

розвитку. 

Емблема Групи Райффайзен
Емблема групи Райффайзен – перехрещенi рiзьбленi кiнськi силуети, якими прикрашали верхiвку

даху будинку, що є своєрiдним оберегом i символiзує спокiй i добробут у домi.

Райффайзенбанк Україна засновано у 1998 роцi як дочiрнiй банк Райффайзен Центральбанку

(Вiдень, 1927). Банк має лiцензiю НБУ (№191 вiд 03.12.2001), що дозволяє надавати повний

спектр фiнансових послуг як корпоративним клiєнтам, так i фiзичним особам.

На сьогоднi Райффайзен за розмiром активiв, капiталу та кредитного портфеля входить до

10 найбiльших банкiв України.
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Звернення Голови Правлiння

Шановнi панi та панове!

Минулий 2004 рiк був дуже успiшним для

Райффайзенбанку Україна. Ми розвивалися

бiльш швидкими темпами, нiж українська

банкiвська система загалом, вiдповiдно нашi

частки зросли в багатьох ринкових сегментах.

Про це свiдчать цифри наших досягнень, викла-

денi у рiчному звiтi, який ви тримаєте в руках. 

Як i в попереднi роки, основою фiнансового

успiху нашого банку було обслуговування

корпоративних клiєнтiв. Розмiр профiнансова-

них проектiв для наших позичальникiв — юри-

дичних осiб — за рiк збiльшився вдвiчi. Лiдера-

ми за кiлькiстю серед корпоративних кредитiв

є проекти з фiнансування будiвництва об’єктiв

нерухомостi. 

Минулого року в шiсть з половиною разiв

збiльшився портфель цiнних паперiв Райффай-

зенбанку Україна. Окрiм стрiмкого зростання

власного портфеля корпоративних облiгацiй,

банк зайняв бiльш активну позицiю на ринку

капiталiв i взяв активну участь в органiзацiї ви-

пускiв облiгацiй як лiд-менеджер та андеррай-

тер. Станом на кiнець 2004 року банк — серед

чiльної десятки українських банкiв на ринку

операцiй з цiнними паперами, вiддаючи пере-

вагу корпоративним, а не державним паперам.

Залишаючись одним iз лiдерiв у сферi корпоративних послуг, наш банк впевнено рухається до

лiдерства й щодо обслуговування приватних осiб. Минулий рiк став визначним у розвитку цього

сегменту банкiвських послуг: ми вперше розпочали масовi продажi продуктiв для населення. І

вiдразу з’явилися результати: фактично за один рiк вiд початку запровадження програм кредиту-

вання фiзичних осiб Райффайзенбанк виборов мiсце у десятцi найбiльших банкiв, що кредитують

населення. 

Надзвичайно швидкими темпами зростала кiлькiсть поточних та депозитних рахункiв, вiдкритих

клiєнтам банку. Це, в свою чергу, привело до збiльшення залишкiв коштiв на клiєнтських рахунках,

а також дозволило значно збiльшити частку пасивiв українського походження в структурi актив-

них операцiй банку. 

Ще одне досягнення банку в 2004 роцi стосується розвитку мережi закладiв. Саме цього року ме-

режа фiлiй, вiддiлень та представництв Райффайзенбанку Україна пройшла порiг беззбитковостi,

а отже, почала дiяти прибутково. 

Звернення Голови Правлiння

Ігор Францкевич, Голова Правлiння
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Звернення Голови Правлiння

Удвiчi зросла кiлькiсть наших корпоративних клiєнтiв. Це ще одне свiдчення активної дiяльностi за-

кладiв банку, якi не лише прийшли в новi регiони, а й заробили хорошу репутацiю солiдних фiнан-

сових установ. Довiра до фiлiй, вiддiлень та представництв пiдвищила рiст клiєнтської бази. До то-

го ж, дався взнаки перегляд полiтики банку стосовно малого та середнього бiзнесу. На сьогоднi

ми пропонуємо свої послуги всiм групам корпоративних клiєнтiв, iз невеликими компанiями та

приватними пiдприємцями включно.

Цього року активно запрацювали представництва банку в регiонах. Результати їхньої роботи ду-

же вагомi, особливо щодо обслуговування фiзичних осiб. Представницькi офiси, як заклади про-

дажу послуг, вперше були широко запровадженi в Українi саме нашим банком. Їхнiй успiх, на на-

шу думку, пояснюється й тим, що послуги Райффайзенбанку Україна є добре структурованими та

стандартизованими, а отже, їх легко та зручно продавати. 

Стандартизованi та легкi для сприйняття послуги банку стали основою успiху проектiв спiвпрацi iз

нашими партнерами: автосалонами, агентствами нерухомостi тощо. Нам вдалося швидко навчи-

ти працiвникiв цих компанiй продавати цi послуги, що суттєво вплинуло на кiлькiсть iпотечних кре-

дитiв та кредитiв на придбання автомобiлiв. Майже половина автомобiльних кредитiв, виданих на-

шим банком у Києвi, були виданi саме через продаж цiєї послуги нашими партнерами – авто-

мобiльними дилерами.

Як завжди, у 2004 роцi банк придiляв багато уваги покращенню якостi сервiсу та навчанню пер-

соналу технiцi продажiв. Так, торiк у закладах банку були запровадженi сервiснi зони швидкого

обслуговування, призначенi для найбiльш частих, проте простих операцiй. Робота подiбних зон

скорочує час перебування клiєнтiв у наших банкiвських установах i дає можливiсть покращити

якiсть обслуговування. Навiть тi клiєнти, якi звертаються за бiльш складними операцiями i не кори-

стуються послугами зон швидкого обслуговування, вiдтепер бiльш оперативно обслуговуються у

наших закладах, адже це нововведення розвантажує iншi дiлянки фiлiй та вiддiлень.

У звiтному роцi стартував проект «6 Сiгма», покликаний рацiоналiзувати процеси всерединi бан-

ку, покращити результативнiсть працi та, що найголовнiше, стабiлiзувати якiсть послуг, що нада-

ються. 

Продовжив розвиватися та надавати новi послуги наш довiдковий центр. У 2004 роцi вiн став не

тiльки мiсцем, де можна отримати довiдку з найширшого кола питань, але й центром передпродаж-

них консультацiй. Зателефонувавши до нього, потенцiйний клiєнт може оцiнити, наскiльки його пла-

тоспроможнiсть дозволяє отримати кредит в Райффайзенбанку Україна для тих чи iнших цiлей. 

Аналiзуючи нашi досягнення у 2004 роцi, ми можемо сказати: успiх Райффайзенбанку Україна

Yрунтується на тому, що ми стали бiльш вiдкритими до українського ринку, перетворилися на

справжнiй унiверсальний банк, який може обслуговувати всi групи клiєнтiв. Нам вдалося покращи-

ти якiсть послуг, що надаються; абсолютна бiльшiсть клiєнтiв щиро задоволена результатами на-

шої спiвпрацi. Дозвольте запевнити, що якiсть послуг i рiвень задоволення спiвпрацею мiж банком

та клiєнтами й надалi залишатимуться нашими головними прiоритетами.

Ігор Францкевич
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Звiт Правлiння банку

Основнi показники дiяльностi 
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Звiт Правлiння банку

Як i в попереднi роки, у 2004 роцi показни-

ки дiяльностi бiзнес-лiнiї «Корпоративнi

клiєнти» значно покращилися. Це вiдбува-

лося  завдяки стрiмкому розвитку українсь-

кої економiки, а також зростанню мережi

установ Райффайзенбанку в Українi. Ми

спромоглися ще бiльше покращити якiсть

наших послуг та скоротити час на внутрiшнi

процеси. Результатом таких зусиль стало

подвоєння клiєнтської бази банку та збiль-

шення кiлькостi корпоративних клiєнтiв до

4 000. 

У 2004 роцi ми розширили перелiк корпо-

ративних продуктiв для юридичних осiб у

сферi корпоративних кредитiв, особливо

у сферi менеджменту обiгових коштiв. На-

ша електронна система розрахункiв (ELBA)

вважається найкращою на ринку. Такi про-

грами як нульовий баланс та автоматична

передача банкiвських виписок (SWIFT

MT 940) набули популярностi серед наших

клiєнтiв. 

Банк також змiцнив свої позицiї на ринку

депозитiв. Зокрема,  згiдно з статистикою

Асоцiацiї українських банкiв, Райффайзен-

банк Україна посiв 6-е мiсце на ринку  кор-

поративних депозитiв за обсягом залуче-

них коштiв, при цьому збiльшивши цей об-

сяг на 200% порiвняно з попереднiм роком. 

Стратегiя бiзнес-лiнiї «Корпоративнi клiєн-

ти» також передбачає активну роботу в сегментi малого та середнього бiзнесу (МСБ). Було ство-

рено окремий вiддiл по роботi з такими клiєнтами, який пропонує цiлу низку банкiвських про-

дуктiв, включаючи обслуговування поточних рахункiв, депозитнi продукти, тимчасовi позики, iнве-

стування, поновлення кредитiв, платiжнi гарантiї тощо. Наш пiдхiд – це пропозицiя стандартних

банкiвських послуг клiєнтам МСБ. Ми досить гнучкi при обговореннi умов та деталей наших про-

дуктiв i послуг, мета яких — надання таких банкiвських послуг, що допоможуть нашим клiєнтам по-

кращувати та розвивати свiй бiзнес. 

Уповноваженi менеджери вiддiлу по роботi з малим та середнiм бiзнесом працюють у кожнiй фiлiї

та вiддiленнi для того, щоб забезпечити наших клiєнтiв професiйними порадами та повним

спектром банкiвських послуг. 

Корпоративний бiзнес

Йоханн Йонах, заступник Голови Правлiння
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Звiт Правлiння банку

Традицiйно найважливiшим напрямком дiяльностi Райффайзенбанку Україна є кредитування. На

кiнець 2004 року кредитний портфель корпоративних операцiй перевищив 402 млн. євро. Райф-

файзенбанк Україна посiдає 6-е мiсце серед українських банкiв за цим показником.

Великим попитом користувався новий для українського ринку продукт – фiнансування проектiв.

У 2004 роцi обсяг кредитiв фiнансування проектiв збiльшився удвiчi та склав понад 43 млн. євро.

Це дозволило банку зайняти  унiкальну серед українських банкiв нiшу. Райффайзенбанк Україна

залишається одним iз лiдерiв у фiнансуваннi проектiв нерухомостi в країнi.

Структуроване фiнансування торгiвлi (СФТ) традицiйно є центральним продуктом подiбних по-

слуг. Наприкiнцi 2004 року кредитний портфель СФТ-кредитiв склав понад 168 млн. євро.

У звiтному роцi Райффайзенбанк Україна збiльшив фiнансування металургiйного сектора та вели-

ких сiльськогосподарських торговельних компанiй. Також ми розпочали фiнансування пiдприємств

хiмiчного сектора.

У 2004 роцi документарнi платiжнi iнструменти користувалися широким попитом серед клiєнтiв,

обсяги цих послуг збiльшилися на 32%. Платiжнi гарантiї були переважно гривневими та виступа-

ли iнструментом розрахункiв мiж мiсцевими юридичними особами. Окрiм того, середньострокове

фiнансування закупiвлi обладнання, як правило, включає  в свою структуру платiжнi гарантiї та ак-

редитиви. Райффайзенбанк Україна завжди готовий надавати квалiфiковану допомогу своїм

клiєнтам та консультувати їх щодо оптимальної схеми виплат та фiнансування з метою безпечно-

го придбання обладнання та товарiв за найкращою цiною.

Для того, щоб задовольнити вимоги своїх клiєнтiв, банк постiйно розширює перелiк кредитних

продуктiв. У 2004 роцi Райффайзенбанк запровадив послугу овердрафту, яка миттєво отримала

широкий попит на ринку. Окрiм цього, у I кварталi 2005 року  ми плануємо розпочати здiйснен-

ня факторингових операцiй. 

9
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У 2004 роцi в банку обслуговувалось понад 24 тис. клiєнтiв — приватних осiб, з яких майже

20 тис. — новi клiєнти. Їхня кiлькiсть порiвняно з минулим роком зросла в 5,5 раза. З року в рiк

кiлькiсть прихильникiв сервiсу високої якостi за європейськими стандартами серед приватних осiб

помiтно зростає, i вони роблять свiй вибiр на користь Райффайзенбанку.

Кредити приватним клiєнтам
З початку реалiзацiї програми кредитування приватних осiб — середина 2003 року — банком на-

дано понад 7 000 кредитiв населенню на загальну суму понад 400 млн. грн. Портфель споживчих

кредитiв Райффайзенбанку зростав найбiльшими темпами порiвняно з iншими банками. За

2004 рiк було надано понад 300 млн. грн. кредитiв. Портфель кредитiв, наданих фiзичним осо-

бам, збiльшувався в середньому на 25% на мiсяць та за рiк зрiс у 4 рази. 

Приватнi клiєнти

Володимир Лавренчук, член Правлiння
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Лише за один рiк масового кредитування приватних осiб банк зробив

значний крок на ринку споживчих кредитiв та увiйшов до десятки

найбiльших кредиторiв населення, серед яких великi системнi банки з

майже 5-рiчним досвiдом кредитування фiзичних осiб. На кiнець

2004 року частка Райффайзенбанку на ринку споживчих кредитiв

перевищувала 3%. 

У 2004 роцi визначальними роздрiбними кредитними продуктами бу-

ли автомобiльнi та житловi кредити. На кiнець року структура портфе-

ля була такою: 60% — автомобiльнi кредити, 40% — житловi кредити.

Банк постiйно працює над покращенням своїх кредитних продуктiв

населенню, роблячи їх ще бiльш привабливими та доступними для

широкого кола приватних осiб. У 2004 роцi банк пропонував такi

види активних продуктiв:

1) Широкий вибiр iпотечних кредитiв:

• на придбання житла на вторинному ринку нерухомостi;

• на ремонт або реконструкцiю житла;

• на рефiнансування наявної заборгованостi пiд заставу житла;

• на вiдновлення власного капiталу або на споживчi потреби пiд заставу нерухомостi.

2) Автомобiльнi кредити:

• на купiвлю нових автомобiлiв середнього класу;

• на купiвлю нових авто елiтних марок.

3) Платiжнi картки з кредитною лiнiєю.

www.rbua.com
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Звiт Правлiння банку

Кредити на придбання автомобiлiв 
Портфель кредитiв банку, наданих приватним особам для купiвлi нових автомобiлiв, на кiнець

2004 року становив понад 4 800 кредитiв на загальну суму понад 240 млн. грн.; середнiй розмiр

кредиту склав 50 000 грн. За 2004 рiк портфель автомобiльних кредитiв приватних осiб банку

зрiс у 3,6 раза, протягом року банк щомiсячно надавав на придбання нових легкових автомобiлiв

понад 320 кредитiв на загальну суму понад 14,5 млн. грн. 

Торiк банк впровадив систему кредитування «Партнер Банку», що дозволяє клiєнту швидко, за-

ощаджуючи час та кошти (причому вiдсоткова ставка на 1% нижча порiвняно з базовою), здiйсни-

ти процедуру оформлення та отримання кредиту в примiщеннi тор-

гового партнера — автотрейдера. Початок проекту кредитування

припав на 1 квiтня 2004 року. На кiнець року близько 15% авто-

кредитiв було продано саме за такою схемою.

Партнерами банку по автокредитуванню стали бiльш нiж 300 ав-

тосалонiв. 

Наприкiнцi року банк впровадив програму “Trade-In”, згiдно з якою

клiєнт банку, що вже має автокредит, може отримати кредит на но-

ву марку авто, авансом за який буде автомобiль, що вже перебуває

у заставi Райффайзенбанку. 

Як результат, на кiнець 2004 року банк виборов близько 3% рин-

ку автокредитування.

Іпотечне кредитування
У 2004 роцi банк активно продовжував нарощувати обсяги iпотечного кредитування, пропоную-

чи клiєнтам зручнi й стандартизованi продукти на купiвлю i ремонт житла, а також на споживчi цiлi.

Починаючи з другої половини 2003 року, Райффайзенбанк Ук-

раїна надав понад 2 300 стандартних житлових iпотечних позик

на суму 160 млн. грн., з яких близько 70% — в регiонах України.

Середнiй розмiр кредиту становив 70 000 грн. Найбiльше житло-

вих кредитiв банк надав жителям Днiпропетровська, Донецька, За-

порiжжя, Києва, Львова та Одеси.

У мiстах України переважним попитом користуються iпотечнi кре-

дити на купiвлю житла. Їх частка в структурному розподiлi за вида-

ми житлових iпотечних кредитiв складає понад 60%; кредити на по-

кращення якостi житла (ремонт/реконструкцiя) — 13% та кредити

на споживчi цiлi пiд заставу нерухомостi — до 24% вiдповiдно. 

Аналiзуючи потреби клiєнтiв, банк постiйно працює над пiдвищен-

ням умов надання кредитiв пiд заставу нерухомостi, пiдвищення

їх доступностi i привабливостi для клiєнтiв. Пропозицiя по iпотеч-

Кредити в
iноземнiй

валютi
67%

Кредити в
нацiональнiй
валютi
33%

Структура портфеля автомобiльних кредитiв
приватним особам за валютою кредиту

Кредити на купiвлю житла
62%

Рефiнансування
1%

Кредити на
споживчi цiлi
37%

Структура портфеля 
житлових кредитiв населенню
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них кредитних продуктах Райффайзенбанку для населення — одна з найбiльш рiзноманiтних се-

ред банкiв в Українi. У червнi 2004 року банк впровадив новий продукт — кредит на рефiнансу-

вання житлового iпотечного кредиту. Це дозволило розширити коло клiєнтiв за рахунок залучен-

ня квалiфiкованих позичальникiв з  позитивною кредитною iсторiєю.

Загальний портфель iпотечних кредитiв банку за поточний рiк зрiс у 5 разiв. У середньому обся-

ги кредитування пiд заставу нерухомостi щомiсячно зростали на 10,5 млн. грн. Вiдсоток простро-

чених кредитiв у загальному портфелi кредитiв, наданих фiзичним особам станом на

01.01.2005р., склав 0,032%.  

Впроваджуючи програму житлового iпотечного кредитування, Райффайзенбанк залучає до парт-

нерства незалежних оцiнювачiв, рiелторiв та страховi компанiї. Така спiвпраця зменшує ризики

банку i вiдкриває можливостi масових продажiв iпотечних кредитiв, тим самим роблячи процеду-

ри кредитування зручними та прозорими. Вона додає впевненостi  позичальникам у своїй захи-

щеностi при заставi житла на тривалий термiн.  

Протягом 2004 року Райффайзенбанк суттєво змiцнив свої позицiї серед основних житлових iпотеч-

них кредиторiв України, якi мають довгостроковi програми з житлового iпотечного кредитування. Це

характеризується зростанням частки ринку Райффайзенбанку в цьому сегментi до 5% порiвняно з

2% ринку в 2003 роцi. На кiнець звiтного перiоду банк знаходиться в сiмцi провiдних iпотечних кре-

диторiв України.

Наприкiнцi 2004 року Райффайзенбанк вийшов на ринок з новим кредитним продуктом – карткою

з кредитною лiнiєю. Вiн був одним з перших банкiв на ринку споживчого кредитування, що запро-

вадив вiдкриття незабезпечених кредитних лiнiй по картцi. Пiлотна реалiзацiя цього проекту через

агентiв прямих продажiв дала 10% загальних продажiв таких кредитiв. Активне просування на рин-

ку та значнi продажi цього кредитного продукту дозволили значно збiльшити клiєнтську базу.

13
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Вклади населення
Для Райффайзенбанку 2004 рiк був також вдалим щодо залучення коштiв приватних осiб. Банк

зробив стрiмкий ривок на роздрiбному банкiвському ринку, посiвши 15 мiсце в рейтингу про-

вiдних банкiв (за даними Асоцiацiї українських банкiв) по залученню коштiв населення порiвняно

з 24 мiсцем на початок року. Так, на кiнець 2004 року Райффайзенбанку на ринку депозитiв

фiзичних осiб належало 1,5% порiвняно з 2003 роком, коли його частка становила лише 0,69%.

Темпи зростання обсягу вкладiв приватних клiєнтiв у Райффайзенбанку були найвищими в

українськiй банкiвськiй системi.

З метою найбiльш повного задоволення потреб своїх клiєнтiв банк пропонує рiзноманiтнi приваб-

ливi, дуже зручнi у користуваннi розрахунковi, депозитнi та ощаднi продукти: вiд обслуговування

поточного рахунку з постiйно дiючим розпорядженням на оплату регулярних платежiв (Standing

Order) до дуже популярного на сьогоднi ощадного вкладу. 

Крiм того, банк пропонує приватним особам традицiйнi короткостроковi та довгостроковi

депозитнi вклади, депозитнi сертифiкати, депозити для дiтей та розрахунки картками мiжнародних

платiжних систем Visa та EuroCard/MasterCard. 

Для покращення якостi сервiсу та пiдвищення швидкостi вiдкриття депозитних та поточних рахункiв

приватним особам, у 2004 роцi банк запровадив спецiальний проект у рамках системи

«6 Сiгма», який дав змогу зекономити час на вiдкриття рахункiв у банку приватним особам.
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Загальний обсяг заощаджень на рахунках приватних клiєнтiв у банку

зрiс протягом року майже в 3 рази та становить 560 млн. грн. 

Станом на початок року банк вiдкрив понад 38 тис. рахункiв.

Вкладниками банку стали близько 10 тис. осiб. Частка заощаджень —

строкових депозитiв у загальному обсязi ресурсiв банку, залучених вiд

приватних осiб, становила близько 64%, або понад 357 млн. грн. 36%

коштiв фiзичних осiб (або 200 млн. грн.) — це кошти «до запитання».

Аналiз спiввiдношення строкових та «до запитання» ресурсiв,

залучених українськими банками вiд фiзичних осiб, свiдчить, що частка

коштiв на рахунках «до запитання» була стабiльною та становила

близько 20%. Частка аналогiчних коштiв у Райффайзенбанку також

залишалася без змiн та становила близько 30%, тобто частина бiльш

дешевих коштiв — коштiв «до запитання», в портфелi банку була вищою

за середню по ринку. 

Середня сума вкладу в банку в 2004 роцi склала близько 45 тис. грн.

За видами валют структура депозитiв, залучених у приватних осiб,

була такою: 32% — депозити в нацiональнiй валютi, 68% — депозити в

доларах США та євро.

Великою популярнiстю в 2004 роцi серед клiєнтiв банку користувався

досить новий на сучасному українському ринку, але традицiйний для

європейцiв продукт — ощадний вклад з вiльним режимом зняття та

поповнення коштiв без змiни вiдсоткової ставки. Рекламна кампанiя

Райффайзенбанку щодо пропозицiї цього зручного продукту на ринку

стартувала у травнi 2004 року, i за пiвроку його частка в загальному

обсязi коштiв фiзичних осiб зросла до 15%.
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Довiдковий центр

Створення довiдкового центру в 2003 роцi було зумовлене насамперед необхiднiстю пiдвищення

якостi обслуговування клiєнтiв та збiльшення обсягiв продажiв. Виходячи з головних завдань, по-

ставлених перед пiдроздiлом (а це надання висококвалiфiкованих консультацiй iснуючим та по-

тенцiйним приватним клiєнтам банку, попереднiй продаж банкiвських продуктiв тощо) було сфор-

мовано ряд принципiв, якими керуються спiвробiтники довiдкового центру в процесi роботи з

клiєнтами, а саме:

• доступнiсть та зрозумiлiсть, якi полягають у наданнi повної та корисної iнформацiї, у ши-

ротi iнформованостi спiвробiтникiв та їх здатностi вiдповiсти на iндивiдуальнi запитання

конкретної особи, а також пояснити проблемнi питання, якщо такi виникають;

• швидкiсть надання послуг, що базується на автоматизацiї бiзнес-процесiв, доступi

спiвробiтникiв до банкiвської iнформацiї та розмаїттi програмного забезпечення.

Спiвробiтники довiдкового центру подiляються на двi групи:

• група продажiв банкiвських продуктiв для приватних клiєнтiв;

• група пiдтримки клiєнтiв, що користуються платiжними картками Райффайзенбанку Україна.

Такий подiл, передусiм, визначає особливостi роботи та функцiї, що виконують спiвробiтники.

Довiдковий центр допомагає потенцiйним клiєнтам оцiнити ймовiрнiсть отримання кредиту та ви-

значити його максимальний розмiр, на який вони можуть розраховувати, виходячи зi своєї пла-

тоспроможностi. Така схема є зручною як для клiєнтiв, так i спiвробiтникiв банку, адже оптимiзує

витрати робочого часу. Для пiдписання  договору клiєнту призначається зустрiч з менеджером у

вiддiленнi банку шляхом передачi вiдомостей про клiєнта через мережу Інтернет.

З розширенням банкiвської iнфраструктури перелiк питань, на якi вiдповiдають спецiалiсти

довiдкового центру, постiйно збiльшується – пропорцiйно до розширення списку банкiвських по-

слуг та темпiв залучення нових клiєнтiв.

Нижче наведено номери телефонiв, за якими клiєнти можуть от-

римати потрiбну iнформацiю:

8 800 300 0 500 Продаж банкiвських продуктiв
8 044 490 0 500

8 044 490 0 526 Пiдтримка клiєнтiв – користувачiв

платiжних карток банку

Довiдковий центр є важливим учасником рекламних кампанiй,

якi проводить банк. Протягом 2004 року центром було прийня-

то близько 70 000 дзвiнкiв. За його допомогою було видано

290 кредитiв на загальну суму 4 млн. євро та залучено 517 де-

позитiв на загальну суму 2,5 млн. євро.

Довiдковий центр

16

annual  1/7/05  15:08  Page 16



www.rbua.com

Програма «Послуги найвищої якостi»

17

Надання послуг найвищої якостi є головним зобов’язанням банкiв групи

Райффайзен перед своїми клiєнтами. Райффайзенбанк придiляє значну

увагу вивченню потреб та очiкувань клiєнтiв, i вiдповiдно до результатiв

цих дослiджень будує корпоративну культуру обслуговування клiєнтiв у

всiх своїх установах. 

Протягом 2004 року в Райффайзенбанку дiяла програма «Послуги

найвищої якостi», основною метою якої є покращення обслуговування

клiєнтiв банку.  Банк регулярно проводить всебiчну оцiнку дотримання

стандартiв якостi обслуговування у всiх фiлiях та довiдковому центрi, ба-

зуючись на досвiдi групи Райффайзен. Програма перевiрки дотримання

стандартiв якостi допомагає банку зрозумiти, в яких сферах у нас вiдмiннi

результати, а де ми маємо недолiки у наданнi певних послуг. Це робиться

для того, щоб вжити необхiдних заходiв для усунення таких недолiкiв. Ви-

правлення включають в себе рiзнi заходи, такi як полiпшення операцiйних

процесiв, впровадження додаткових продуктiв, органiзацiя навчальних

програм для персоналу. Програма перевiрки дотримання стандартiв

якостi дає банку доступ до цiнної iнформацiї, що дозволяє забезпечувати

виконання нашого зобов’язання щодо надання якiсних послуг клiєнтам.   

Кожен день, кожну хвилину ми обiцяємо:

1. Робити нашi послуги простими та зрозумiлими для клiєнтiв.

2. Виявляти iнiцiативу для визначення фiнансових потреб клiєнтiв та пропонувати їм нашi про-

фесiйнi поради.

3. Справедливо, доброзичливо та з повагою ставитися до клiєнтiв; доводити свою компетентнiсть.

Програма 
«Послуги найвищої якостi»

Днiпропетровська фiлiя — краща фiлiя 2004 року

Володимир Сахнюк, експерт по роботi з
корпоративними клiєнтами Бесарабського
вiддiлення — чемпiон з якостi 
обслуговування 2004 року
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Звiт незалежних аудиторiв Акцiонерам та Правлiнню Акцiонерного комерцiйного банку «Райффайзенбанк Україна»

Ми виконали аудит балансу Акцiонерного комерцiйного банку «Райффайзенбанк Україна» (надалi — Банк) станом
на 31 грудня 2004 року та вiдповiдних звiтiв про прибутки та збитки, змiни у власному капiталi та рух грошових коштiв
за рiк, що закiнчився зазначеною датою. Вiдповiдальнiсть за фiнансову звiтнiсть на сторiнках 1–25 несе керiвництво
Банку. Нашим обов'язком є надання висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi проведених нами
аудиторських процедур.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб планування i
проведення нами аудиту здiйснювалося з метою отримання достатнiх пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй
звiтностi суттєвих викривлень та невiдповiдностей. Аудит включає перевiрку — на основi тестiв — доказiв обYрун-
тованостi сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi. Аудит також включає оцiнку застосованих принципiв
бухгалтерського облiку та основних припущень, зроблених керiвництвом, а також оцiнку загального представлення
фiнансової звiтностi. На нашу думку, проведений нами аудит є достатньою пiдставою для формулювання нашого
аудиторського висновку.

Ми вважаємо, що зазначена вище фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий
стан Банку станом на 31 грудня 2004 року, результати його операцiй та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансового звiтування.

28 лютого 2005 р. 
Київ, Україна

Звiт незалежних аудиторiв
Переклад з оригiналу англiйською мовою
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Баланс

в тис. грн. 2004 2003

Активи

Активи

Грошовi кошти та залишки на рахунках в НБУ 737 626 75 522

Заборгованiсть банкiв 250 232 517 784

Інвестицiйнi цiннi папери 138 209 16 637

Кредити клiєнтам 3 349 024 2 324 276

Поточнi податковi активи 970 111

Основнi засоби 46 075 39 695

Нематерiальнi активи 2 212 1057

Іншi активи 3 593 4 471

Усього активи 4 527 941 2 979 553

Зобов'язання

Заборгованiсть перед банками 1 201 945 1 090 849

Заборгованiсть перед клiєнтами 1 899 833 684 528

Податковi зобов'язання 28 243 15 989

Іншi зобов'язання 3 600 3 403

Передоплаченi внески до акцiонерного капiталу — 164 441

Запозичення 941 301 800 700

Усього зобов'язання 4 074 922 2 759 910

Власний капiтал

Акцiонерний капiтал 330 614 166 173

Емiсiйнi рiзницi 2 370 2 370

Нерозподiлений прибуток 120 035 51100

Усього власний капiтал 453 019 219 643

Усього зобов'язання та власний капiтал 4 527 941 2 979 553
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Звiти про прибутки та збитки

в тис. грн. 2004 2003

Процентний дохiд 313 772 117 349

Витрати на виплату процентiв (139 011) (65 756)

Чистий процентний дохiд 174 761 51593

(Нарахування) вивiльнення резерву на покриття збиткiв вiд

зменшення корисностi процентних активiв (58 793) 3 242

Чистий процентний дохiд пiсля резерву на зменшення

корисностi процентних активiв 115 968 54 835

Винагороди та комiсiї отриманi 52 579 27 605

Винагороди та комiсiї сплаченi (12 005) (10 335)

Винагороди та комiсiї, чистий дохiд 40 574 17 270

Результат вiд операцiй з iноземними валютами:

— торговельний дохiд, чистий результат 17 796 35 032

— дохiд вiд курсових рiзниць, чистий результат 1856 2 842

Іншi доходи 1564 526

Іншi непроцентнi доходи 21216 38 400

Заробiтна плата та iншi виплати (34 143) (22 655)

Іншi операцiйнi та адмiнiстративнi витрати (40 398) (23 803)

Знос i амортизацiя (10 651) (6 997)

(Нарахування) вивiльнення резерву на покриття iнших збиткiв (422) 26

Іншi непроцентнi витрати (85 614) (53 429)

Прибуток до оподаткування 92144 57 076

Оподаткування (23 209) (15 073)

Чистий прибуток 68 935 42 003
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Звiти про змiну у власному капiталi 

в тис. грн. Акцiонерний Емiсiйнi Нерозподiлений Усього 
капiтал рiзницi прибуток власний капiтал

31 грудня 2002 р. 166 173 2 370 10 781 179 324

Дивiденди 

Чистий прибуток (1 684) 42 003 (1 684) 42 003

31 грудня 2003 р. 166 173 2 370 51100 219 643

Збiльшення акцiонерного капiталу 

Чистий прибуток 164 441 — 68 935 164 441 68 935

31 грудня 2004 р. 330 614 2 370 120 035 453 019
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Звiти про pух грошових коштiв

в тис. грн. 2004 2003

Рух грошових коштiв у процесi операцiйної  дiяльностi

Проценти отриманi 316 308 120 854

Проценти сплаченi (130 988) (63 464)

Винагороди та комiсiї отриманi 52 579 27 605

Винагороди та комiсiї сплаченi (12 005) (10 335)

Чистий дохiд вiд операцiй з iноземними валютами 17 796 35 032

Операцiйнi витрати сплаченi (71 713) (45 652)

Операцiйний рух коштiв до змiн в операцiйних

активах та зобов'язаннях 171977 64 040

Чисте (збiльшення)/зменшення в робочих активах

Заборгованiсть банкiв (10 837) —

Портфель цiнних паперiв (121 181) (16 721)

Кредити клiєнтам (1 074 220) (1 156 190)

Іншi активи 1282 (2 008)

Чисте збiльшення / (зменшення) в робочих зобов'язаннях

Заборгованiсть перед банками 109 494 345 287

Заборгованiсть перед клiєнтами 1 194 369 350 456

Борговi цiннi папери сплаченi — (23 000)

Іншi зобов'язання (2 761) 620

Чистi кошти, отриманi (використанi) в процесi

операцiйної дiяльностi до оподаткування 268123 (437 516)

Сплачений податок на прибуток (11 814) (7 701)

Чистi кошти отриманi (використанi) в процесi операцiйної дiяльностi 256 309 (445 217)

Рух грошових коштiв у процесi iнвестицiйної дiяльностi

Придбання основних засобiв та нематерiальних активiв (18 233) (21 662)

Надходження вiд реалiзацiї основних засобiв 273 488

Чистi кошти, використанi у процесi iнвестицiйної дiяльностi (17 960) (21174)

Рух грошових коштiв у процесi фiнансової дiяльностi

Внески до акцiонерного капiталу — 164 441

Запозичення 144 357 559 829

Дивiденди сплаченi — (1 684)

Чистi кошти, отриманi в процесi фiнансової дiяльностi 144 357 722 586

Вплив курсових рiзниць на грошовi кошти та їх еквiваленти 798 4 389

Чиста змiна в грошових коштах та їх еквiвалентах 383 504 260 584

Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок року    593 306 332 722

Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року        976 810 593 306
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Вiдзнаки та Нагороди

Вiдзнаки та Нагороди

Ефективнiсть роботи Райффайзенбанку знаходить своє вiдображення не тiльки у цифрах, а й в

оцiнцi дiяльностi банку провiдними українськими економiчними та дiловими виданнями.

Так, за результатами фiнансового рейтингу газети «Бiзнес» за 2004 рiк у номiнацiї «Банк, в яко-

му ви розмiстили б депозит», Райффайзенбанк посiв 2-ге мiсце. 

Щорiчний рейтинг “Best of Kiev” провiдного англомовного видання Kyiv Post визнав Райффайзен-

банк Україна кращим банком 2004 року.

Також слiд зазначити, що 2004 рiк був особливо плiдним для особистих нагород Ігоря Євгенови-

ча Францкевича. Одразу три видання вiдзначили у своїх рейтингах Голову Правлiння банку: Ігор

Францкевич посiв першi мiсця в рейтингу газети «Бiзнес» в номiнацiї «Банкiр року», в галузевому

рейтингу топ-менеджерiв «ТОП–100», проведеному «Інвестгазетою», та в рейтингу найбiльш

успiшних керiвникiв «Гвардiя-500» журналу «Галицькi Контракти». 

Високий рiвень оцiнки досягнень пана Францкевича минулого року неодмiнно сприятиме подаль-

шому змiцненню довiри клiєнтiв до Райффайзенбанку Україна.  «Я вбачаю в усiх нагородах бан-

ку та моїх особистих додатковий стимул до нових досягнень. Громадське визнання – це також

вiдповiдальнiсть, яка вимагає нових iдей та звершень, — коментує Ігор Євгенович. — Нагороди

пiдтверджують, що ми встановлюємо стандарти ведення банкiвського бiзнесу в нашiй країнi». 
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Соцiальна дiяльнiсть

Райффайзенбанк Україна завжди дотримувався думки, що успiшний бiзнес має бути соцiально

вiдповiдальним. 

Один з головних принципiв, яким керуються установи групи Райффайзен, полягає в наступному:

«Ми Yрунтуємо нашу роботу та погляди на фундаментальних етичних цiнностях». До таких цiнно-

стей, безперечно, належать традицiї доброчинства, якi ретельно зберiгаються та впроваджуються

в усiх установах Групи протягом десятилiть. Практика доброчинства, що здiйснюється Райффай-

зенбанком Україна протягом усiєї дiяльностi, дає пiдстави стверджувати, що банк не тiльки

опiкується розвитком власного бiзнесу, а й бачить себе довготривалим партнером та невiд’ємною

частиною всього українського суспiльства.

У 2004 роцi банк здiйснював фiнансову доброчинну допомогу в таких напрямках:

Допомога органiзацiям ветеранiв:
• Органiзацiї iнвалiдiв вiйни та Збройних Сил Жовтневого району мiста Запорiжжя;

• Київському мiському благодiйному фонду соцiального захисту в’язнiв – жертв нацистських

переслiдувань.

Допомога дiтям:
• Галицькiй районнiй адмiнiстрацiї Львiвської мiської Ради на проведення благодiйного свята

Св. Миколая для дiтей-iнвалiдiв, сирiт та дiтей з багатодiтних малозабезпечених сiмей.

Допомога мунiципальним благодiйним програмам:
• Благодiйному фонду «Соцiально-економiчнi програми» (м. Миколаїв);

• Благодiйному фонду «Харкiв-350» (м. Харкiв).

Допомога культурним закладам:
• Благодiйному фонду iм. Гната Юри театру iм. Івана Франка (м. Київ);

• «Молодому Театру» (м. Київ).
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Основнi фiнансовi послуги 

Управлiння рахунками 
та перекази

• Поточнi рахунки в нацiональнiй та iноземних валютах

• Внутрiшнi та мiжнароднi грошовi перекази

• Інкасо чекiв

• Касовi операцiї

• Операцiї з пластиковими картками

• Інкасацiя готiвки та послуги вечiрньої каси

Документарнi операцiї
• Експортнi акредитиви

• Імпортнi акредитиви

• Документарнi iнкасо

Гарантiї
• Тендернi гарантiї

• Гарантiї виконання зобов’язань

• Гарантiї виконання зобов’язань по авансових переказах

• Гарантiї виконання зобов’язань по оплатi

• Акредитиви «стендбай»

• Гарантiї повернення кредиту

Основнi фiнансовi послуги 
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Основнi фiнансовi послуги 

Кредити
•    Структурованi короткостроковi кредити  для фiнансування

торгiвлi

•    Комерцiйнi коротко- та середньостроковi кредити

•    Інвестицiйнi кредити

•    Овердрафти

Валютнi операцiї
•    Строковi депозити та депозити до запитання

•    Конверсiйнi операцiї 

•    Торгiвля банкнотами

Послуги на грошовому та фондовому ринках
• Менеджмент випуску цiнних паперiв

• Андеррайтинг

• Послуги зберiгача цiнних паперiв

• Торгiвля цiнними паперами

• Випуск депозитних сертифiкатiв

• Операцiї з векселями

• Брокерськi послуги

Послуги, що надаються фiзичним особам
• Поточнi рахунки в нацiональнiй та iноземних валютах 

• Депозити

• Внутрiшнi та мiжнароднi грошовi перекази

• Операцiї з комерцiйними та дорожнiми чеками

• Операцiї з пластиковими картками

• Житловi кредити

• Кредити на придбання автомобiлiв

• Комерцiйна iпотека

• Кредити для малого та середнього бiзнесу

• Рефiнансування

Послуги для мiкро- та малого бiзнесу:  
• Інвестицiйний кредит на придбання транспорту

• Інвестицiйний кредит на придбання обладнання

• Строковий кредит на поповнення обiгових коштiв

• Кредитна лiнiя на поповнення обiгових коштiв

• Овердрафт

• Комерцiйна iпотека
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Мережа фiлiй

Фiлiї 
На кiнець 2004 року мережа фiлiй Райффайзенбанк Україна складалася з 8-ми закладiв (До-

нецьк, Днiпропетровськ, Запорiжжя, Миколаїв, Одеса, Львiв, Ужгород та Харкiв) та 5-ти вiддiлень.

Стратегiчнi плани банку на 2005–2009 рр. передбачають розвиток мережi фiлiй з метою ство-

рення банку загальнонацiонального масштабу та присутностi в усiх регiонах України. Мережа

банку — одна з найефективнiших серед українських банкiв. У 2004 роцi вся мережа фiлiй банку

досягла точки беззбитковостi.

Клiєнтська база мережi фiлiй банку за 2004 рiк збiльшилася в 3,7 раза i становить понад

27 тис. клiєнтiв. Кредитний портфель фiлiй за 2004 рiк зрiс з 670 млн. грн. до 1 300 млн. грн., або

майже в 2 рази. При цьому обсяг кредитiв на 1 фiлiю/вiддiлення на початку 2004 року складав

67 млн. грн., а вже в кiнцi 2004 року — майже 110 млн. грн., що становить понад 60 % приросту

за рiк. Кiлькiсть виданих фiзичним особам кредитiв через мережу фiлiй у 2004 роцi становить

5 900 кредитiв, а в 2003 роцi — 1400 кредитiв, тобто прирiст склав 3,2 раза. Обсяг залучених

коштiв зрiс до 680 млн. грн., або майже в 2,5 раза порiвняно з аналогiчним показником на кiнець

2003 року. 

Альтернативнi канали продажiв

Представництва банку

У 2004 роцi банк продовжив практику створення мережi регiональних представникiв в обласних

центрах України, де вiн не представлений фiлiями або вiддiленнями. У 2004 роцi були створенi та

розпочали роботу 6 регiональних представництв банку.

На кiнець 2004 року регiональнi представники Райффайзенбанку функцiонували в 14 мiстах

України: Вiнницi, Івано-Франкiвську, Іллiчiвську, Кременчуцi, Кривому Розi, Луганську, Луцьку,

Полтавi, Сiмферополi, Сумах, Тернополi, Херсонi, Хмельницькому та Черкасах.

Основною передумовою ефективної роботи регiональних представникiв була стандартизацiя

банкiвських продуктiв та процедур для приватних клiєнтiв та пiдприємцiв. Результативна робота

представництва є першим кроком до створення в регiонi фiлiї або вiддiлення. 

Про успiшний досвiд роботи регiональних представникiв свiдчить той факт, що на кiнець 2004 ро-

ку їхнiй кредитний портфель за кредитами приватним клiєнтам та фiзичним особам-пiдприємцям

становив 87 млн. грн. Як i ранiше, в 2004 роцi найбiльшим попитом серед клiєнтiв користувалися

кредити на придбання автомобiлiв, хоча частка житлових кредитiв у кредитному портфелi

постiйно зростала. Водночас кредитiв корпоративним клiєнтам було видано на суму понад

50 млн. грн. Загальна кiлькiсть клiєнтiв зросла з 63 на початку 2004 року до 1 677 на кiнець

2004 року, або бiльше нiж в 26 разiв. 
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Головний офiс у м. Києвi
вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01033

тел.: (044) 490-05-00 (цiлодобово)

факс: (044) 490-05-01

Донецька фiлiя 
вул. Постишева, 127, м. Донецьк, 83055

тел.:  (062) 345-36-01

факс: (062) 345-36-30

Днiпропетровська фiлiя 
вул. Артема, 20, 

м. Днiпропетровськ, 49030

тел.:  (056) 770-72-00

факс: (056) 770-21-91

Запорiзька фiлiя 
пр. Ленiна, 66, м. Запорiжжя, 69063 

тел.:  (061) 220-14-00

факс: (061) 220-14-01

Одеська фiлiя
вул. Бунiна, 10, м. Одеса, 65026

тел.:  (0482) 30-53-53

факс: (0482) 30-53-51

Миколаївська фiлiя
вул. Спаська, 6а, м. Миколаїв, 54030

тел.:  (0512) 47-50-30

факс: (0512) 47-50-31

Луганська фiлiя
пл. Героїв ВВВ, 8, м. Луганськ, 91016 

тел.: (0642) 34-35-34

факс: (0642) 34-35-16

Львiвська фiлiя
вул. Івана Франка, 20, м. Львiв, 79005

тел.: (0322) 40-94-60

факс: (0322) 40-94-61

Харкiвська фiлiя
вул. Сумська, 56, м. Харкiв, 61002

тел.:  (057) 759-02-70

факс: (057) 759-02-71

Ужгородська фiлiя
вул. Київська набережна, 2, 

м. Ужгород, 88018

тел.: (0312) 67-91-15

факс: (0312) 67-91-06
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Агенти з Прямих Продажiв (Мобiльнi банкiри)

Агенти з прямих продажiв є альтернативним каналом продажу банкiвських продуктiв, який активно

використовується в банках групи Райффайзен в таких країнах, як Польща, Чехiя та Угорщина. В на-

шому банку пiлотний проект — «Агенти з прямих продажiв» — розпочато з жовтня 2004 року.

Головним завданням таких агентiв є залучення нових клiєнтiв до Райффайзенбанку шляхом прода-

жу їм платiжних карток та iнших стандартних продуктiв банку. Робота агентiв пов’язана iз щоден-

ним спiлкуванням з потенцiйними клiєнтами по телефону, при особистiй зустрiчi, проведеннi пре-

зентацiй тощо. Агент самостiйно знаходить потенцiйного клiєнта, зустрiчається з ним в обумовле-

ний час на його територiї, надає консультацiї та заповнює анкету-заявку. 

Проект орiєнтований на потенцiйних клiєнтiв банку, якi через зайнятiсть, або з iнших причин, не

мають можливостi вiдвiдати вiддiлення банку.
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Raiffeisen International Bank-Holding AG — 99.997%  

Raiffeisen Zentralbank Osterreich, Vienna — 0.003%

Голова Спостережної ради: Герберт Степiч, Голова Правлiння Райффайзен 

Інтернешнл Банк-Холдинг АГ, 

заступник Голови Правлiння Райффайзен Централь Банку (РЦБ).

Члени Спостережної ради: Джефрi Мiллiкан, член Правлiння Райффайзен Інтернешнл 

Банк-Холдинг АГ.

Отто Обек, РЦБ, Казначейство.

Голова Правлiння: Ігор Францкевич
Заступник Голови Правлiння: Йоханн Йонах
Член Правлiння: Володимир Лавренчук
Член Правлiння: Лiлiя Лазепко

Керiвництво Банку

Спостережна Рада

Правлiння банку

Акцiонери
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Райффайзенбанк Україна — стовiдсотковий дочiрнiй банк Райффайзен Інтернешнл, холдингової

компанiї дочiрнiх банкiв Райффайзен Центральбанку (РЦБ) в Центральнiй та Схiднiй Європi. РЦБ, у

свою чергу, є центральною установою Австрiйської банкiвської групи Райффайзен (РБГ) — провiдної

банкiвської групи країни. Станом на 31 грудня 2004 року консолiдованi активи РБГ склали 145,5 млрд

євро. РБГ представляє майже чверть австрiйського банкiвського бiзнесу та є найбiльшою в країнi

банкiвською мережею з бiльш нiж 2 300 установами, в яких налiчується 23 тис. працiвникiв. 

Заснований у 1927 роцi, РЦБ надає повний спектр комерцiйних та iнвестицiйних банкiвських послуг в

Австрiї i вважається пiонером у Центральнiй та Схiднiй Європi (ЦСЄ). РЦБ посiдає лiдируючу позицiю

в регiонi, пропонуючи комерцiйнi, iнвестицiйнi та роздрiбнi банкiвськi послуги в таких країнах:

Райффайзен Інтернешнл є головною компанiєю для цих банкiв та їх фiлiй. РЦБ володiє i в майбут-

ньому володiтиме контрольним пакетом акцiй Райффайзен Інтернешнл. Меншi пакети акцiй

належать Мiжнароднiй Фiнансовiй Корпорацiї (IFC) та Європейському банку реконструкцiї та

розвитку (EBRD). У квiтнi 2005 року Компанiєю було проведено перший публiчний випуск акцiй

(IPO), запропонований австрiйським приватним клiєнтам та мiжнародним установам-iнвесторам.

Акцiї Райффайзен Інтернешнл розмiщенi на Вiденськiй фондовiй бiржi.

Райффайзен Інтернешнл продовжував успiшний поступ попереднiх рокiв також i в 2004 роцi.

Станом на кiнець 2004 року його активи склали 28,9 млрд. євро й зросли на 44,1%, або 8,6

млрд. євро, з яких 1,6 млрд. припадає на щойно придбаний банк в Албанiї. Прибуток до

оподаткування досяг 342,2 млн. євро, що майже на 24% бiльше порiвняно з 2003 роком. На

звiтну дату в 916 банкiвських установах групи в країнах Центральної та Схiдної Європи (ЦСЄ)

працювали понад 22 800 працiвникiв. 

На кiнець 2004 року активи РЦБ-групи становили 67,9 млрд. євро, що на 20% бiльше, нiж у

2003 роцi. Прибуток до оподаткування за мiжнародними бухгалтерськими стандартами збiльшив-

ся бiльш нiж удвiчi — до 706 млн. євро. Прибутковiсть капiталу до оподаткування склала 27,4%, що

є найкращим показником серед найбiльших австрiйських банкiв. На звiтну дату кiлькiсть

працiвникiв Групи у свiтi становила понад 25 300.

Окрiм банкiвських операцiй, що також надаються представництвами в Росiї (Москва) та Литвi

(Вiльнюс), РЦБ має декiлька спецiалiзованих компанiй в ЦСЄ, що пропонують рiшення в сферах

злиття та поглинання (M&A), нерухомостi, управлiння капiталом, лiзингу та iпотеки. 

Група РЦБ 
та Райффайзен Інтернешнл 
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Група РЦБ та Райффайзен Інтернешнл 

з 1987 в Угорщинi Raiffeisen Bank Rt.

з 1991 у Словаччинi Tatra banka, a.s.

з 1991 у Польщi Raiffeisen Bank Polska S.A.

з 1993 у Чеськiй Республiцi Raiffeisenbank a.s.

з 1994 у Болгарiї Raiffeisenbank (Bulgaria) E.A.D.

з 1994 у Хорватiї Raiffeisenbank Austria d.d.

з 1997 у Росiї ZAO Raiffeisenbank Austria 

з 1998 в Українi JSCB Raiffeisenbank Ukraine

з 1998 у Румунiї Raiffeisen Bank S.A.

з 2000 у Боснiї та Герцеговинi Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina

з 2001 у Сербiї та Чорногорiї Raiffeisenbank a.d.

з 2002 у Словенiї Raiffeisen Krekova banka d.d.

з 2002 у Сербiї та Чорногорiї/Косово Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

з 2003 у Бiлорусiї Priorbank, JSC

з 2004 в Албанiї Raiffeisen Bank Sh.a.
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Група РЦБ та Райффазен Інтернешнл 
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У Захiднiй Європi та США РЦБ здiйснює свою дiяльнiсть через фiлiю у Лондонi, представництва в

Нью-Йорку, Брюсселi, Мiланi та Парижi, а також через фiнансову компанiю в Нью-Йорку та

дочiрнiй банк на Мальтi. В Азiї РЦБ має фiлiї в Сiнгапурi i Пекiнi та представництва в Гонконзi,

Мумбаї, Сеулi, Тегеранi та Хошiмiнi. Така мiжнародна присутнiсть вiдповiдає стратегiї банку,

спрямованiй на країни, що розвиваються. 

Постiйна вiдданiсть РЦБ-групи найвищим стандартам якостi знайшла своє вiдображення у великiй

кiлькостi мiсцевих та мiжнародних нагород.  Як i в минулi роки, РЦБ та Райффайзен Інтернешнл у

квiтнi 2005 року нагородженi вiдзнаками «Кращий банк у Центральнiй та Схiднiй Європi»

провiдним виданням Global Finance, а також мiсцевими нагородами «Кращий банк» були

вiдзначенi дочiрнi банки в Албанiї (Raiffeisen Bank Sh.a.), Боснiї i Герцеговинi (Raiffeisen Bank d.d.),

Румунiї (Raiffeisen Bank S.A.), Сербiї та Чорногорiї (Raiffeisenbank a.d.) i Бiлорусiї (Priorbank). У

вереснi 2004 року вiдомий журнал групи Financial Times — The Banker вiдзначив престижною

нагородою «Банк року 2004» дочiрнi банки РЦБ в Албанiї, Бiлорусiї, Боснiї i Герцеговинi. 

Сьогоднi Райффайзен Центральбанк має такi рейтинги:

• Standard & Poor's короткостроковi A1

• Moody's короткостроковi P-1

• Moody's довгостроковi A1

• Moody's фiнансова стабiльнiсть C+

www.rzb.at  

www.ri.co.at
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