ПРЕС-РЕЛІЗ (17.04.2007)
Електрон Банк впевнено та успішно завершив 2006 рік – зрештою як і всі попередні
роки ще раз довівши, що основною стратегією Банку залишається стрімкий розвиток та
невпинний рух вперед. Про це красномовно свідчать фактичні значення усіх фінансових
показників.
Так, за 2006 рік:
-

чисті активи зросли на 167,9 млн.грн. і станом на 01.01.2007 року досягли 682,1
млн.грн. (на початок 2006р. становили 514,2 млн.грн. ).
кредитний портфель зріс більше ніж на 42% і на 01.01.2007 року досяг 536,4 млн.грн.
(на початок 2006р. становив 375,2 млн.грн. ).
кошти клієнтів збільшилися на 154,9 млн.грн. і на 01.01.2007 року становили 517,7
млн.грн. (на початок 2006р. становили 362,8 млн.грн. ).
Фінансовий результат за 2006 рік становить 6 029 тисяч гривень – що більше як у 2
рази, а ніж отриманий фінансовий результат за 2005 рік (2 257 тис.грн.)

Електрон Банк і надалі знаходиться в когорті лідерів серед банків у Західній Україні по
виплаті грошових переказів, постійно розширяючи асортимент автоматизованих систем
грошових переказів. Завдяки активній роботі, обсяги виплат переказів зросли майже в 3
рази в порівнянні із минулим роком. Протягом 2006 року здійснено близько 10 тисяч
переказів.
Банк також входить в число лідерів по кредитуванню фізичних осіб завдяки
різноманітним кредитним продуктам, які постійно вдосконалюються, та налагодженій
співпраці з багатьма автосалонами, страховими і рієлтерськими компаніями. Для більш
ефективної роботи у липні 2006 року було відкрито відділення у автосалоні ВАТ „Пластик”–
що позитивно позначилось для всіх учасників ринку, в тому числі і покупців автомобілів.
Кредитний портфель фізичних осіб за 2006 рік зріс на 83,1 млн.грн. і досяг позначки 207,3
млн.грн. станом на 01.01.2007 року.
Зважена кредитна політика, оперативність прийняття рішень та якість обслуговування
сприяє кредитуванню суб’єктів господарювання. Портфель кредитів стабільно зростає і на
01.01.2007 року становить 282,6 млн.грн., забезпечивши приріст за 2006 рік на 77,3 млн.грн.
Гнучка тарифна політика поряд із оптимізованими банківськими продуктами сприяла
нарощуванню клієнтської бази банку, яка зросла за 2006 рік більш, як на п’ять з половиною
тисяч клієнтів:

Фізичні особи
Юридичні особи
Всього клієнтів

Станом на
01.01.2007
43 562
4 870
48 432

Станом на
01.01.2006
38 420
4 476
42 896

02 квітня 2007 року “Volksbank International” AG (“VBI” AG) з головним офісом у Відні
став власником ВАТ “Електрон Банк”, придбавши більш ніж 98% акцій у діючих акціонерів
банку.
“VBI” є Австрійським банком, власниками якого є “Österreichische Volksbanken – AG”
(“ÖVAG”) (Австрія), “DZ BANK AG” / “WGZ-Bank” (Німеччина) та “Banque Fédérale des Banques
Populaires” (Франція). “VBI” управляє успішною та постійно зростаючою філіальною мережею
з більш ніж 240 відділеннями у восьми країнах Центрально-Східної Європи. “VBI” має дочірні
банки в Словенії, Чехії, Угорщині, Словакії, Хорватії, Румунії, Боснії і Герцеговині та Сербії і
Чорногорії, що об’єднують активи в EUR 5,9 млрд. За допомогою більш ніж 3 100 працівників
банк пропонує повний спектр сучасних банківських продуктів та послуг для юридичних і
фізичних осіб.
Придбання “Електрон Банку” є подовженням розширення діяльності “VBI” в
Центрально-Східній Європі та дозволить скористатися значним потенціалом довгострокового
росту в Україні. Об’єднання досвіду і ресурсів “VBI” зі знаннями українського ринку, які має
“Електрон Банк”, є запорукою подальшого розвитку “Електрон Банку” та відкриває нові
можливості для існуючих клієнтів та працівників.
Прихід “VBI” AG в Україну:
• довготермінове кредитування населення, малого і середнього бізнесу, корпоративних
клієнтів на сприятливих умовах по широкому спектру банківських послуг;
• висока якість обслуговування клієнтів по широкому спектру банківських послуг;
• надійне забезпечення Ваших коштів;
• професійність та кваліфікованість персоналу;
• впровадження в Україні європейських стандартів ведення бізнесу та забезпечення
соціального статусу громадян.
Основні напрямки діяльності на 2007 рік.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Збільшення кредитного портфелю до 1 млрд грн.;
Ріст активів Банку до 1,350 млрд грн.;
Перехід на дворівневу систему управління;
Повернення банку статусу універсального шляхом зниження частки фізичних осіб в
пасивах банку менше 50%;
Збільшення мережі установ банку на 17 одиниць, довівши її кількість до 50–ти;
Вступ Банку в члени національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), що
забезпечить реалізацію банківських продуктів через пластикові картки.
Інтенсивна реалізація на ринку найсучасніших банківських продуктів за кращими
європейськими стандартами.
Перехід в ІІІ групу до середніх банків України за розміром чистих активів.

Довідка
“Електрон Банк” було засновано в 1991 році. Банк надає повний спектр банківських
послуг для юридичних і фізичних осіб. З центральним офісом розташованим у Львові,
діяльність Банку зосереджена на Західній Україні та м. Києві. У відповідності до МСФО, сукупні
активи Банку станом на 01.04.2007 склали 724 млн. грн., власний капітал – 101 млн. грн.
Філіальна мережа Банку включає 3 філії (Київ, Івано-Франківськ та Мукачево) та більше 30
відділень. Банк динамічно розвивається, кредитний портфель становить понад 589 млн.грн., з
них кредити фізичним особам складають близько 40%. Доля банку на ринку банківських
послуг в Західному регіоні України по деяких банківських продуктах досягає 8 %.

