Електрон Банк впевнено та успішно завершив 2007 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, а також факт переходу з ІV групи (малих банків) до ІІІ групи (середніх банків
України) за розміром чистих активів.
За результатами діяльності 2007 року отримано наступні фінансові показники:
-

чисті активи зросли на 656,2 млн грн і станом на 01.01.2008 року досягли 1338,3 млн
грн (на початок 2007 р. становили 682,1 млн грн)
кредитний портфель зріс на 576,5 млн грн і станом на 01.01.2008 року досяг 1112,9
млн грн (на початок 2007 р. становив 536,4 млн грн)
фінансовий результат за 2007 рік становить 11,988 млн грн, що більше, як у 2 рази,
ніж отриманий прибуток за 2006 рік (6,029 млн грн)

Банк входить у число лідерів по кредитуванню фізичних осіб в Зх. Україні, що стало
можливим завдяки різноманітним кредитним продуктам, які постійно вдосконалюються,
зважаючи на потреби ринку та клієнта, а також, завдяки інтенсивній реалізації на ринку
найсучасніших банківських продуктів за кращими європейськими стандартами. За
результатами року значно зросла кількість виданих довготермінових кредитів, відбулося
збільшення терміну кредитування іпотеки - до 25 років. За підсумками 2007 р., кредитний
портфель фізичних осіб зріс на 343,9 млн грн і досягнув позначки 551,2 млн грн станом на
01.01.2008 року.
Зважена кредитна політика, оперативність прийняття рішень та якість обслуговування
сприяє кредитуванню суб’єктів господарювання. Портфель кредитів стабільно зростав і на
01.01.2008 року становив 481,8 млн грн, забезпечивши приріст за 2007 рік на 199,3 млн грн.
Банк надав кредит для будівництва сучасного готелю «Леополіс», що розташований в
центрі міста Львова. Спектр надаваних послуг постійно розширювався. Банк став членом
Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), що забезпечить реалізацію
банківських продуктів через пластикові картки. Було стандартизовано тарифи усіх
регіональних відділень ВАТ «Електрон Банк».
Протягом 2007 року мережа Банку значно розширювалась. Кількість установ Банку
збільшилася на 17 одиниць, у т.ч. відкрилось відділення в новому регіоні – м. Тернопіль.
Загальна кількість відділень Банку була доведена до 50–ти, у зв’язку з цим збільшувалась
кількість висококваліфікованого персоналу. Станом на 01.01.2008 р. кількість працівників
Банку становила 630 осіб.
Починаючи з серпня 2007 року відбулось поетапне впровадження нової організаційної
структури Банку, відповідно до якої відбулась централізація системи управління шляхом
переходу від три рівневої системи до дворівневої, на підставі ліквідації Київської, ІваноФранківської та Закарпатської філій та утворення відповідних регіональних відділень Банку.

Основні цілі на 2008 рік
1. Збільшити чисті активи в 1,8 рази, довівши їх обсяг до 2,5 млрд грн. Відповідно збільшити
частку ринку до 0,33%.
2. Збільшити кредитний портфель у 2 рази, довівши його обсяг до 2 млрд грн. Відповідно
збільшити частку ринку до 0,36%.
3. Частка кредитного портфелю фізичних осіб повинна складати не менше 50% від усього
кредитного портфелю.
4. Збільшити статутний капітал у 2,2 рази, довівши його розмір до 260 млн грн.
5. Отримати прибуток до оподаткування не менше 24,5 млн грн. (Чистого прибутку не менше
18,1 млн грн.)
Інші цілі:
6. Збільшити мережу банку у 2 рази, довівши кількість відділень до 100 одиниць.
7. Покращити якість обслуговування клієнтів, у тому числі завдяки
запровадженню/вдосконаленню ІТ-технологій.
8. Розробити/вдосконалити методики оцінки фінансового стану та вимоги до позичальниківфізичних осіб, які дозволять зменшити ризик неповернення кредитів. Це пов’язано з
стрімким зростанням кредитування фізичних осіб по банківській системі України.
9. Встановити процедуру обміну та отримання інформації із бюро кредитних історій.
10. Стати учасником міжнародної платіжної системи VISA.

