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Вступ

БРОКБІЗНЕСБАНК є універсальним міжрегіональним банком з широким спектром банківських 
послуг.  Банк обслуговує корпоративний сектор, значну кількість державних підприємств та 
організацій, фізичних ociб. 

БРОКБІЗНЕСБАНК — одна з найстаріших банківських установ України. Цього року Банк відзначає 
20-річчя своєї роботи на українському фінансовому ринку. Станом на 1 січня 2011 року серед 176 
банків України за обсягом чистих активів посідає 14 місце.

Банк має досить добре розвинену регіональну мережу 

і представлений у м. Києві та 388 філіями і відділеннями на 

всій території України. З метою оптимізації діяльності під-

розділів, зменшення адміністративних витрат та спрощення 

процедури контролю за їx діяльністю, у 2010 році відбулася 

реорганізація регіональної мережі. Частина філій реоргані-

зована у відділення при наявності тенденції росту кількості 

структурних підрозділів.

У 2010 році зусилля Банку було спрямовано на наро-

щування клієнтської бази. Внаслідок вдалої маркетингової 

програми зросла кількість клієнтів, як фізичних ociб, так 

i суб’єктів господарювання. Станом на 1 січня 2011 року 

тільки в Головному Банку обслуговуються 2752 поточних ра-

хунків в національній валюті, 939 мультивалютних рахунків, 

відкритих суб’єктами господарської діяльності, 43 рахунка 

іноземних інвесторів. Середньоденні залишки по поточних 

рахунках юридичних осіб в національній валюті в 2010 році 

показали приріст на 19,5% та склали 594 млн.грн. В цілому 

по системі відкрито більш ніж 1,5 млн. рахунків та обслуго-

вується біля 670 тис. клієнтів. Завдяки послугам інкасації 

перевезено готівки клієнтів у понад 500 млн. грн. 

Приріст клієнтської бази в системі «Електронного бан-

кінгу» в 2010 році склав 13,6%. Набуває активного користу-

вання послуга «Корпоративний клієнт-банк».

Як переможець конкурсу, Банк продовжує здійснювати 

обслуговування клієнтів органів Держказначейства України 

з метою готівкової оплати чеків. За 2010 рік було видано 

таким організаціям готівку на загальну суму 91,3 млн. грн. 

Оперативно виконуються Банком заявки клієнтів щодо 

купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському ва-

лютному ринку України. Обсяг продажу іноземної валюти — 

доларів США за заявками клієнтів у 2010 р. зріс в 1,6 рази; 

продаж іноземної валюти в російських рублях збільшився 

порівняно з 2009 роком в 1,1 рази.

У Банку добре розвинений картковий бізнес. Hapaзі 

Банк співпрацює тільки з міжнародними платіжними систе-

мами, має статус принципового члена МПС Visa Internatio-

nal. Банк постійно нарощує кількість емітованих платіжних 

карток та розширює інфраструктуру їx обслуговування. Про-

тягом 2010 року встановлено 68 банкоматів, 75 POS-термі-

налів.

Партнерами Банку з обслуговування платіжних карт ви-

ступає 11 банків. Власна мережа станом на 01.01.2011р. 

налічує 630 банкоматів та 667 терміналів. Банк активно 

залучає на обслуговування юридичних ociб за зарплатними 

проектами. Таких проектів майже 1,8 тисяч, а кількість БПК, 

емітованих на зарплатні проекти — понад 572 тисячі штук.

Станом на 01.01.2011 р. статутний капітал Банку сфор-

мовано в сумі 1 981,8 млн. грн., за рахунок коштів 23 акціо-

нерів, зокрема частка фізичних осіб складала 99,82 %, част-

ка юридичних осіб — 0,18 %. За 2010 рік статутний капітал 

Банку зріс на 16,2 млн. грн.

Діяльність БРОКБІ3НЕСБАНКу є прибутковою з постій-

ним показником ефективності. 

Пріоритетним напрямом стратегічної політики Банку 

в 2011 році є підтримка достатнього рівня капіталу, збіль-

шення рентабельності бізнесу, утримання ринкових позицій 

за основними показниками розвитку. Цьому сприяє збіль-

шення клієнтської бази та досягнення високої лояльності 

з боку клієнтів, підвищення якості обслуговування клієнтів 

та ефективності роботи з ними, подальше зростання обсягу 

кредитного портфелю з акцентом на малий, середній бізнес 

та корпоративний сектор, підвищення ефективності системи 

продажу банківських послуг та продуктів, в т.ч. за рахунок 

збільшення перехресних продаж, оперативність i гнучкість в 

прийнятті рішень, підвищення рівня автоматизації основних 

бізнес-процесів, розвиток та удосконалення технології про-

ведення банківських операцій та надання послуг.
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Вступ

Головні економічні тенденції розвитку України

* дані на 01.10.2010

Основні макроекономічні показники
% до відповідного періоду минулого року

2005 2006 2007 2008 2009 2010

ВВП 3,0 7,4 7,6 2,3 -14,8 4,2

Інфляція 10,3 11,6 16,6 22,3 12,3 9,1

Промисловість 3,1 6,2 10,2 -3,1 -21,9 11,0

Будівництво -6,6 9,9 15,6 -15,8 -48,2 -5,4

Сільське господарство 0,1 2,5 -6,5 17,1 -1,8 -1,0

Інвестиції в основний капітал 1,9 19,9 29,8 2,6 -41,5 2,9*

Реальна заробітна плата 20,3 18,3 12,5 6,3 -9,2 10,2

Реальні доходи населення з урахуванням цінового фактору 23,9 11,8 14,8 7,6 -10,0 11,0*

Приріст ВВП, % до відповідного періоду минулого року

Споживчі ціни

Ціни виробників 
промислової 
продукції
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Історія Банку (заснований у 1991 році)

2001 Банк вийшов на ринок пластикових карт, впровадив перший зарплатний проект для УТЕЛ.

2002
Банк отримує право обслуговувати Пенсійний Фонд України. В Київському офісі Банку створюється ФІНАНСОВИЙ 
СУПЕРМАРКЕТ.

2003 Банк стає членом платіжної системи «VISA International».

2004
Банк визнано переможцем конкурсу Держказначейства на касове обслуговування чеків органів Державного каз-
начейства України.

2005
Банк фокусується на рітейлі та швидкому розвитку регіональної мережі, збільшуючи кількість відділень та філій до 
126 на кінець року. Розпочинає діяльність Дилінговий центр Банку.

2006
Вперше аудиторська компанія Deloitte завершила аудит Банку за 2005 рік з підтвердженням відповідності міжна-
родним стандартам фінансової звітності.

2007
Акціонери Банку збільшили статутний капітал установи на 200 млн. дол. США. Банк організував дебютний клубний 
синдикований кредит.

2008 Перший український Банк, який прийняв участь у міжнародному банківському форумі SIBOS у якості експонента.

2009
Банк змінив свій статус на принципове членство в міжнародній платіжній системі VISA International. Банк отримав 
5-тирічний субординований кредит у розмірі 460 млн. грн.

2010
Акціонери Банку збільшили статутний капітал установи на 16,2 млн. грн. Кількість платіжних карток, які емітовані 
Банком, склала більше 1 мільйону одиниць. Проведена дематеріалізація простих іменних акцій Банку. Банк визнано 
переможцем II Національного конкурсу «Банк року – 2010» у номінації «Кращий Банк–партнер страхових компаній».

Активи (млн. грн.)
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Фінансові показники

тис. грн.

АКТИВИ

01.01.2010 р. 01.01.2011 р. Зміни

сума
питома 
вага,%

сума
питома 
вага,%

сума %

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 970 701 12,18 1 762 684 11,14 -208 017 -10,56

Торгові цінні папери 92 805 0,57 92 812 0,59 7 0,01

Кошти в інших банках 1 393 189 8,61 748 503 4,73 -644 686 -46,27

Кредити та заборгованість клієнтів 10 698 405 66,14 11 615 495 73,38 917 090 8,57

Цінні папери в портфелі Банку на продаж 360 492 2,23 440 746 2,78 80 254 22,26

Інвестиційна нерухомість 4 545 0,03 4 747 0,03 202 4,44

Дебіторська заборгованість щодо 
поточного податку на прибуток 

11 446 0,07 8 003 0,05 -3 443 -30,08

Відстрочений податковий актив 84 0,00 - - -84 -100,00

Основні засоби та нематеріальні активи 667 683 4,13 669 250 4,23 1 567 0,23

Інші фінансові активи 948 735 5,87 463 458 2,93 -485 277 -51,15

Інші активи 26 186 0,16 22 661 0,14 -3 525 -13,46

Усього активів 16 174 271 100,00 15 828 359 100,00 -345 912 -2,14

тис. грн.

ПАСИВИ

01.01.2010 р. 01.01.2011 р. Зміни

сума
питома 
вага,%

сума
питома 
вага,%

сума %

Кошти банків 4 563 428 28,21 3 105 635 19,62 -1 457 793 -31,95

Кошти клієнтів 7 575 148 46,83 9 168 920 57,93 1 593 772 21,04

Боргові цінні папери, емітовані банком 239 426 1,48 241 187 1,52 1 761 0,74

Відстрочені податкові зобов’язання 81 679 0,50 81 817 0,52 138 0,17

Резерви за зобов’язаннями 2 655 0,02 6 354 0,04 3 699 139,32

Інші фінансові зобов’язання 924 186 5,71 383 016 2,42 -541 170 -58,56

Інші зобов’язання 5 635 0,03 7 571 0,05 1 936 34,36

Субординований борг 469 425 2,90 466 943 2,95 -2 482 -0,53

Усього зобов’язань 13 861 582 85,70 13 461 443 85,05 -400 139 -2,89

Статутний капітал 1 965 600 12,15 1 981 800 12,52 16 200 0,82

Резерви та інші фонди Банку 321 951 1,99 325 024 2,05 3 073 0,95

Нерозподілений прибуток 25 138 0,16 60 092 0,38 34 954 139,05 

Усього власного капіталу 2 312 689 14,30 2 366 916 14,95 54 227 2,34

Усього пасивів 16 174 271 100,00 15 828 359 100,00 -345 912 -2,14
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Фінансові показники

Динаміка структури активів (%)

Динаміка структури пасивів (%)

У структурі пасивів зобов’язання мають частку 85,05 % та складають 13 461 443 тис. грн., 

власний капітал - 14,95% (2 366 916 тис. грн.).
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Фінансові показники

 тис. грн.

Найменування статті
станом на 

01.01.2010р.
станом на 

01.01.2011 р.

Зміни

сума %

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 397 690 420 838 23 148 5,82

Процентні доходи 1 654 459 1 708 083 53 624 3,24

Процентні витрати (1 256 769) (1 287 245) 30 476 2,42

Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати) 185 412 184 678 -734 -0,40

Комісійні доходи 212 765 198 815 -13 950 -6,56

Комісійні витрати (27 353) (14 137) -13 216 -48,32

Результат від торгових операцій з цінними 
паперами в торговому портфелі Банку 

(890) 168 1 058 118,88

Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, які обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату переоцінки у 
фінансових результатах

11 635 - -11 635 -100,00

Результат від торгівлі іноземною валютою 47 746 28 481 -19 265 -40,35

Прибуток/(Збиток), який виникає під час 
первісного визнання фінансових активів за 
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж 
ринкова

(12 635) (5 107) - 7 528 -59,58

Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної 
нерухомості

(682) 152 834 122,29

Результат від переоцінки іноземної валюти (8 162) (230) -7 932 -97,18

Резерви під заборгованість за кредитами (265 654) (205 545) -60 109 -22,63

Знецінення цінних паперів у портфелі Банку на 
продаж

1 062 3 065 2 003 188,61

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 
Банку на продаж 

12 284 146 -12 138 -98,81

Резерви за зобов’язаннями 1 070 (3 705) 4 775 446,26

Інші операційні доходи 13 567 11 607 -1 960 -14,45

Адміністративні та інші операційні витрати (353 001) (378 858) 25 857 0,07

Прибуток до оподаткування 29 442 55 690 26 248 89,15

Витрати на податок на прибуток (11 582) (2 875) - 8 707 -75,18

Прибуток після оподаткування 17 860 52 815 34 955 195,72

Чистий прибуток/(збиток) Банку 17 860 52 815 34 955 195,72

Структура доходів та витрат
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Фінансові показники

Резерви/кредитний портфель, %

Резерви під знецінення кредитів, млн. грн. 

2009 рік
2010 рік

2009 рік
2010 рік
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Фінансові показники

Витрати на резерви/операційний прибуток, %, 2010 рік

Резерви під знецінення кредитів, млн. грн. 

2009 рік
2010 рік
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Інфраструктура Банку

Для послуг клієнтів Банку працює 64 інформаційно-платіж-

них терміналів. 57 з них було встановлено протягом 2010 

року.

Банк значно збільшив кількість зон самообслуговування 

фізичних осіб, в яких банкомати та інформаційно-платіжні 

термінали доступні цілодобово.

Співробітники Банку становлять основу потенціалу БРОК-

БІЗНЕСБАНКу. Персонал Банку нараховує 3,5 тис. співробіт-

ників, які працюють у 22 філіях та більш ніж у 360 відділен-

нях Банку, розташованих по всій території України.

Більшість працівників Банку (70%) мають вищу освіту, що 

відповідає профілю займаної посади. У Банку створено 

сприятливі умови для отримання вищої та післядипломної 

освіти. У 2010 році різними формами навчання з актуаль-

них питань банківської діяльності були охоплені понад 300 

працівників філій та Головного Банку.

У 2010 році в системі БРОКБІЗНЕСБАНК велась робота 

щодо удосконалення та оптимізації організаційної структури 

Банку. Створено ряд нових структурних підрозділів з метою 

підвищення якості обслуговування, стандартизації та цен-

тралізації банківських процесів. 

Мережа банкоматів та POS-терміналів (станом на 01.01 поточного року)

Кількість емітованих пластикових  карт міжнародних платіжних систем 
(станом на 01.01 поточного року)
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Корпоративний бізнес

Корпоративні клієнти БРОКБІЗНЕСБАНК

Лідер української 
хімічної промисловості 

з часткою 3,2% 
світового ринку 

амонію

Найбільший виробник 
меблів. Партнер 

Банку в програмах 
споживчого 

кредитування

Найбільший виробник 
холодильників на 

території колишнього 
СРСР та в Європі. Група 

складається з 26 фабрик.

Лідер ринку з 
40% часткою 

українського ринку 
нових

автомобілів

Найбільший 
український виробник 

електроенергії, 
обслуговує 52,3% 

ринку

УКРТЕЛЕКОМ 
– національний 

телекомунікаційний
оператор

Один з найбільших 
українських 

виробників хімічної 
промисловості.

Державне 
підприємство 

Транспортування 
амонію

Виробник унікального 
високотехнологічно-
го обладнання для 

виробництва електро-
енергії та металургії

Маріупольский 
металургійний комбінат 

ім. Ілліча нараховує 
більше 60 тис. 

працівників на Україні

Відомий в усьому 
світі виробник та 

експортер літаків АН. 
Виробив більше як 

22 000 літаків

Український лідер 
з будівництва, 
реконструкції  

та експлуатації 
автомобільних доріг

Перша та найбільша 
мережа авіаліній 

України

Один з найбільших 
виробників 

електроенергії

Оператор цифрового 
зв`язку

Індустріальний союз 
Донбасу, що входить 
в 30 світових лідерів 

виробництва сталі

Філія Укртелекому для 
міжнародних зв’язків. 
67% доля ринку в інди-

відуальному сегменті та 
70% в корпоративному

Оператор оптового 
ринку № 1 вугільної 
продукції в Україні

Кредити та заборгованість юридичних осіб (тис. грн.), частка ринку складає 1,78%

Кошти  юридичних осіб (тис. грн.), частка ринку складає 1,93%

Банк посідає 15 місце за обсягом кредитів, що надані юридичним особам, та 14 місце за обсягом залучених коштів юридичних 

осіб (за даними НБУ станом на 01.01.2011). 
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Корпоративний бізнес

Структура кредитного портфелю юридичних осіб за сегментами економіки 
станом на 01.01.2011

Розподіл коштів юридичних осіб за сегментами економіки 
станом на 01.01.2011
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Корпоративний бізнес

Кредити юридичних осіб (без позабалансових зобов’язань) загалом по Банку за 2010 рік збільшились на 799 764 тис. грн. 

або на 9,9%. Завдяки збалансованій політиці щодо активних операцій та гнучкого підходу в роботі з клієнтами, процентні до-

ходи за кредитами юридичних осіб за рік зросли на 6,9% (85 627 тис. грн. ) по Банку в цілому.

У 2010 році Банк продовжував приділяти суттєву увагу ак-

тивним позабалансовим операціям (гарантіям, авалям), як 

таким, що не потребують значної ресурсної бази та мають 

невисокий кредитний ризик. За 2010 рік було укладено 108 

договорів з авалювання векселів (переважна більшість 

– це податкові векселі) на загальну суму 165 261 тис. грн. 

та надано 458 гарантій на суму 175 971 тис. грн. 

Протягом 2010 року банк виконував обов’язки управителя 

п’яти фондів фінансування будівництва виду «А» (ФФБ) – в 

містах Києві та Львові.

Фонди створено для фінансування будівництва житлових 

будинків за рахунок коштів довірителів. У IV кварталі 2011 

року заплановано введення в експлуатацію 12-квартирного 

житлового будинку в місті Львів та 78-квартирного будинку 

в місті Ірпінь. На початку 2012 року планується введення 

в експлуатацію 40-квартирного житлового будинку в місті 

Львові.

Завдяки діяльності ФФБ БРОКБІЗНЕСБАНК, фізичні та юри-

дичні особи отримають у власність сучасне якісне житло та 

нежитлові приміщення соцкультпобуту.

На підставі отриманих Ліцензій ДКЦПФР Банк здійснює про-

фесійну діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: ди-

лерську, брокерську діяльність та андеррайтинг.

Структура кредитно-інвестиційного портфелю, %
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2009 рік
2010 рік

Корпоративний бізнес

У 2010 році загальний портфель цінних папе-

рів Банку збільшився на 82 022 тис. грн. 

В обігу на фондовому ринку у 2010 році зна-

ходилося 238 455 облігацій Банку обох серій 

(А та В), проценти по яких нараховувались і 

сплачувались їх власникам вчасно і в повно-

му обсязі.

Структура портфеля корпоративних цінних паперів, %

Балансова вартість 
цінних паперів в портфелі

Якість портфелю цінних паперів Банку у 2010 

році в порівнянні з попереднім роком, покра-

щилася за рахунок зростання у ньому частки 

облігацій.

Кількість операцій з цінними паперами (брокерська, дилерська діяльність, андеррайтинг)
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Індивідуальний бізнес

Банк посідає 19 місце за обсягом кредитів, що надані фізичним особам, та 9 місце за обсягом залучених коштів населення (за 

даними НБУ станом на 01.01.2011).

Динаміка заборгованості за наданими кредитами фізичним особам

В Банку обслуговується близько 650 тисяч фізичних осіб, 

відкрито біля 1 500 тис. рахунків.

У структурі клієнтських коштів домінують кошти фізичних 

осіб, питома вага яких складає 65,44 % .

У 2010 р. Банком продовжилась активна робота по залучен-

ню на вклади коштів населення, що сприяло збільшенню об-

сягів депозитів фізичних осіб. Оптимізовано структуру депо-

зитного портфелю фізичних осіб: збільшилась питома вага 

строкових вкладів з 68,2% до 73,7% від загального обсягу  

портфелю коштів фізичних осіб. Вдосконалено продуктовий 

ряд, впроваджувались нові продукти та послуги. Серед депо-

зитних продуктів найбільшою популярністю користувалися 

вклади «Стабільний», «Скарбничка», «Гнучкий+», «Дитячий», 

«Пенсіон», «Фінансова незалежність», «Подвійна перевага» 

та акційні продукти.

Вдосконалена бонусна програма лояльності вкладників. 

Розширена сфера застосування бонусу до вкладу клієнтів, 

що користуються іншими продуктами.

Завдяки дії програми лояльності обсяги залучених вкладів 

за депозитною програмою «Скарбничка» протягом 2010 

року зросли на 365,02 млн. грн. (на 201,89%), за депозитним 

продуктом «Стабільний» – на 136,61 млн. грн. (на 77,48%). 

У 2010 році обсяг портфелю строкових депозитів фізичних 

осіб збільшився на 1 408,74 млн. грн. (на 46,8%).

 млн. грн.

Кредити та заборгованість фізичних осіб 
(тис. грн.), частка ринку складає 1,4%

Кошти  фізичних  осіб (тис. грн.), 
частка ринку складає 2,18%
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Індивідуальний бізнес

Емісія платіжних карток

Зростання обсягів вкладів на вимогу значною мірою відбу-

лося за рахунок збільшення залишків на карткових рахунках 

фізичних осіб на 84,4% .

В рамках співпраці зі Страховою компанією БРОКБІЗНЕС 

було розроблено та впроваджено новий продукт «Програ-

ма лояльності для клієнтів Страхової компанії БРОКБІЗНЕС» 

(«Зручна виплата»). Реалізовано спільний картковий проект 

БРОКБІЗНЕСБАНК та журналу ELLE. Розширилися можли-

вості клієнтів Банку щодо розрахунків в різних сферах, в 

т.ч. страховій, торгівельній, сервісній мережах за товари та 

послуги у магазинах модного одягу та ювелірних виробів, 

ресторанах, нічних клубах, фітнес центрах, туристичних та ін. 

агенціях, підприємствах автосервісу, тощо.

У 2010 році збільшилась кількість зарплатних проектів на 

534 (на 42,82%) у порівнянні із початком року. Станом на 

01.01.2011 року реалізовано по мережі Банку 1781 зарп-

латний проект.

БРОКБІЗНЕСБАНК має добре розвинений картковий бізнес, 

співпрацює з міжнародними платіжними системами, має 

статус принципового члена міжнародної платіжної системи 

VISA International, постійно нарощує випуск платіжних кар-

ток. Кількість емітованих Банком платіжних карток станом 

на 01.01.2011 р. склала 1 244 559 карток. Серед банків 

України БРОКБІЗНЕСБАНК посідає 8 місце за кількістю ак-

тивних платіжних каток.

Звітна дата Головний Банк Філії Всього

01.01.08 100 000 290 000 390 000

01.01.09 135 000 619 135 754 135

01.01.10 160 000 800 145 960 145

01.01.11 195 000 1 049 559 1 244 559
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Індивідуальний бізнес

З метою розширення присутності Банку на всій території 

України, забезпечення більш якісного обслуговування клі-

єнтів БРОКБІЗНЕСБАНК став учасником об’єднаної банко-

матної мережі АТМоСфера, банкомати якої розташовані в 

більш ніж 250 містах України. 

В результаті приєднання до мережі АТМоСфера, клієнти 

Банку отримали пільгове обслуговування на 3302 пристро-

ях. Загальна кількість банкоматів – 6442, у т.ч. банкоматні 

мережі Укрсоцбанку та Укрексімбанку.

Зросла мережа інформаційно-платіжних терміналів Банку. 

За 2010 рік було встановлено 57 терміналів. Станом на 

01.01.2011 року загальна кількість цих пристроїв Банку 

склала 64, з них 20 в Головному Банку, 44 – по регіональній 

мережі.

Серед кредитних продуктів клієнтам пропонувалися кредити 

на споживчі цілі – працівникам підприємств/організацій, з 

якими у Банку реалізовані зарплатні проекти, а також кре-

дити на споживчі цілі під заставу грошових вкладів, кредиту-

вання на придбання автотранспорту.

У 2010 році було укладено 1340 кредитних угод, надано кре-

дитів на загальну суму 173,33 млн. грн. Реструктуризована 

клієнтам заборгованість за 139 кредитними договорами на 

загальну суму 136,35 млн. грн. (в еквіваленті). 

Крім стандартних банківських послуг (розрахунково-касо-

вого обслуговування, депозитних та кредитних продуктів, 

валюто-обмінних операцій, термінових грошових переказів, 

надання в оренду індивідуальних сейфів, Банк надає успіш-

ним приватним клієнтам низку ексклюзивних продуктів та 

послуг, перелік яких постійно розширюється.

VIP-клієнтам Банку пропонувалась Програма Mersedes Card, 

з можливістю відкриття мультивалютного рахунку з видачею 

карток MersedesCard Visa Gold або MersedesCard Visa Platin-

um, відкриття кредитної лінії без застави, використання по-

слуги «конс’єрж–сервіс», платіжні карти преміум класу VISA 

PLATINUM, та ін.

Продовжувала працювати внутрішньобанківська платіжна 

система «Швидкі гроші», що призначена для простого, 

зручного та швидкого здійснення переказів фізичними 

та юридичними особами в межах України. У 2010 році по 

системі термінових переказів «Швидкі гроші» було здійснено 

23 279 платежів на загальну суму 739,42 тис. грн. За 

допомогою цієї платіжної системи БРОКБІЗНЕСБАНК, у 

рамках співпраці з Фондом гарантування вкладів фізичних 

осіб здійснював виплати відшкодувань вкладникам банків, 

які знаходяться на стадії ліквідації. У 2010 році виплачено 

коштів на суму 732,81 тис. грн.
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Казначейські операції

БРОКБІЗНЕСБАНК, завдяки високим стандартам праці та 

багаторічному досвіду роботи у 2010 році, зміцнив свої по-

зиції одного з найбільших операторів міжбанківського рин-

ку, активно розвиваючи співробітництво як з вітчизняними, 

так і провідними закордонними банками-контрагентами.

На БРОКБІЗНЕСБАНК, як висококваліфікованого та досвід-

ченого фінансового контрагента, відкрито кредитні ліміти під 

забезпечення на загальну суму більше ніж 1 млрд. гривень. 

Це підтверджує довіру до Банку та посилення його автори-

тету серед найпотужніших фінансових установ. Широка ко-

респондентська мережа дозволила Банку на взаємовигід-

них умовах проводити операції з іноземними банками, що 

мають бездоганну репутацію та значний досвід міжнародних 

та міжбанківських розрахунків, фінансування міжнародної 

торгівлі та документарного бізнесу. 

Банк здійснював конверсійні міжбанківські операції з іно-

земною валютою та операції типу SWAP. Широка лімітна 

база Банку дозволила значно збільшити активні ресурсні 

операції. 

БРОКБІЗНЕСБАНК також здійснював операції з залучення та 

розміщення кредитів та депозитів на міжбанківському рин-

ку. Загальний обсяг операцій з розміщення ресурсів на між-

банківському ринку за 2010 рік склав 129 418, 34 тис. грн., 

268 473 714, 153 тис. доларів США в гривневому еквівален-

ті, та 1 051 481 930, 44 тис. євро в гривневому еквіваленті. 

Завдяки ефективному використанню ресурсної бази зни-

зився рівень залучення ресурсів. Незважаючи на відсутність 

значного попиту, Банк зміг збільшти обсяги продажу банків-

ських металів. За 2010 рік реалізовано 562,162 кг золота. 

Дилінговий центр БРОКБІЗНЕСБАНКу у 2010 році продо-

вжив нарощувати обсяги торгівлі валютою. Значно виросла 

клієнтська база. Збільшився перелік валютних інструментів 

та час проведення торгівлі. За побажаннями клієнтів Центр 

ввів торгових радників на стандартних рахунках і запропону-

вав можливість працювати на стандартних рахунках дроб-

ними лотами. В 2010 році обсяг торгівлі валютою складав 

42 907 114, 023 тис. доларів США у гривневому еквіваленті.
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Фінансово–інституціональний бізнес

Фінансовий результат 2009 2010

Чисті активи 16 174 15 828

Кредитний портфель 10 698 11 615

Власний капітал 2 313 2 367

                   у т.ч. статутний капітал 1 966 1 982

Нормативи капіталу 2009 2010

Норматив адекватності регулятивного капіталу 20,1% 20,67%

Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів 16,9% 16,41%

Нормативи ліквідності 2010

Норматив миттєвої ліквідності 53%

Норматив поточної ліквідності 95%

Норматив короткострокової ліквідності 92%

Інтегрована система ризик-менеджменту Банку забезпечує 

управління всіма видами ризику на основі чітких правил та 

процедур, визначених відповідними внутрішніми політика-

ми та процедурами Банку.

Для забезпечення ефективного управління ризиками в 

Банку діють відповідні профільні комітети: Кредитний комі-

тет, Комітет з управління активами та пасивами, Тарифний 

комітет. Найвищим виконавчим органом, що відповідає за 

управління ризиками, є Правління Банку, яке визначає клю-

чові обов’язки та повноваження підрозділів та колегіальних 

органів Банку щодо управління ризиками.

Для недопущення зростання ризику ліквідності в умовах фі-

нансової кризи у 2009 році БРОКБІЗНЕСБАНК отримував 

кредит рефінансування НБУ. Станом на 01.01.2010р. забор-

гованість складала 2,22 млрд. грн., станом на 01.01.2011 

– 1,824 млрд. грн. Банк постійно виконує зобов’язання пе-

ред НБУ та поступово погашає кредит рефінансування.

З метою підвищення рівня капіталізації у 2009 році Банком 

було залучено кредит на умовах субординованого боргу на 

суму в гривневому еквіваленті 462,806 млн. грн. (у т.ч. 163 

млн. грн., 35 млн. дол. США, 2 млн. євро). Протягом 2010 р. 

Банк своєчасно проводив виплату відсоткового доходу за 

цінними паперами власного боргу. Процентні витрати за 

цінними паперами власного боргу склали 38,268 млн. грн.

2010 рік відзначався повільним покращенням кон’юнктури 

на міжнародних фінансових ринках та поступовим віднов-

ленням рівня взаємної довіри між його учасниками.

У 2010 році БРОКБІЗНЕСБАНК продовжував підтримувати 

свій статус надійного партнера та відповідального позичаль-

ника, поступово відновлювалися кредитні ліміти в інозем-

них банках для підтвердження документарних інструментів. 

БРОКБІЗНЕСБАНК активно надавав послуги з торгівельного 

фінансування та підтримував досить широкий асортимент 

документарних інструментів у своїй продуктовій лінійці. 

Загалом, протягом 2010 року Банк опрацював більше 70 

документарних інструментів на суму, що перевищує 20 млн. 

доларів США. Отримано позитивний досвід роботи та зрос-

таючу кількість інструментів в обслуговуванні саме експорт-

них контрактів. 

У 2010 році Банк значно розширив існуючу географію 

співпраці з контрагентами з країн Близького Сходу, Африки, 

Південно-Східної Азії та Південної Америки. Поступово від-

новлюється постімпортне фінансування та підтвердження 

документарних інструментів в рамках кредитних ліній.

Вдосконалена протягом останніх років система кореспон-

дентських відносин дозволила забезпечити швидкий та 

зручний кліринг та міжбанківські розрахунки, орієнтуючись 

на потреби клієнтів, як у вільноконвертованих, так і не віль-

ноконвертованих валютах. Додатково було відкрито 20 ко-

респондентських рахунків в українських та іноземних бан-

ківських установах. 

Ліквідність та платоспроможність БРОКБІЗНЕСБАНКу
млн. грн.
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Інформаційні технології та безпека

Розвиток ІТ-інфраструктури Банку проводився з метою за-

безпечення умов запровадження нових автоматизованих 

банківських технологій, забезпечення надійності функціо-

нування програмно-технічних засобів та підвищення рівня 

інформаційної безпеки. 

Впроваджувалися відповідні заходи контролю безпеки, за 

допомогою яких забезпечувався адекватний захист інфор-

маційних ресурсів та інформаційної інфраструктури. 

Основними напрямами робіт у сфері інформаційних техно-

логій і банківської автоматизації в 2010 році були: зміна 

ІТ-інфраструктури, пов’язаної з оптимізацією мережі філій 

Банку, автоматизація банківських технологій, розвиток кор-

поративної мережі Банку, підвищення надійності і безпе-

рервності функціонування автоматизованих систем, удоско-

налення системи технічного захисту інформації, оптимізація 

системної ІТ-архітектури. У той же час проводилися роботи 

по розширенню функціональних можливостей автоматизо-

ваних банківських систем і їх інформаційної інтеграції. 

В галузі ІТ був проведений комплекс робіт по реструктури-

зації регіональної мережі Банку. Серед них: впровадження 

технології термінального доступу, модернізація комп’ютер-

ного обладнання філій, об’єднання інформаційних баз АБС 

філій, рекофігурування топології корпоративної мережі в 

зв’язку об‘єднанням ряду філій.

Протягом 2010 року виконувалися роботи по супроводжен-

ню програмно-технічних комплексів автоматизації банків-

ських технологій, пов’язаних з обліком, звітністю та інфор-

маційною взаємодією з НБУ.

Впроваджена система резервування та підвищена потуж-

ність «Інформаціонно-аналітичної системи» (ІАС). Здійснено 

переведення ІАС на сучасну систему MS SQL 2008 з вико-

ристанням 64-х бітної серверної платформи. Функціональ-

ний розвиток системи Банку здійснювався в напрямку роз-

робки нових задач і звітів для департаментів та управлінь. 

В складі «Системи автоматизації кредитної діяльності Бан-

ку» впроваджена підсистема «Перерозподіл валютної пози-

ції між балансовими підрозділами Банку та розрахунків за 

угодами» з прямим експортом документів в АБС «Профікс». 

Допрацьована технологія роботи з платіжною системою We-

stern Union (WU). 

Загальна кількість клієнтів Електронного банкінгу сягнула 

4639 юридичних осіб. Динаміка підключення клієнтів до 

Електронного банкінгу по роках наведена на графіку.

У 2010 році було розроблено та почалося впровадження проекту модернізації технічних засобів Електронного банкінгу з ме-

тою резервування роботи та підвищення потужності роботи системи.

Розпочаті роботи по інформаційному інтегруванню системи міжнародних розрахунків S.W.I.F.T. та АБС «Профікс». 

Підключення клієнтів по роках
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Внесок Банку у зростання доходів клієнтів Банку
та в економічну розбудову України

2009 (млн. грн.) 2010 (млн. грн.)

юридичним особам 276,3 260,76

фізичним особам 408,7 528,38

Банк робить значний внесок у зростання доходів клієнтів та в економічну розбудову України.

За результатами 2010 року Банком виплачено 789,14 млн. грн. за вкладами клієнтів.

Витрати на сплату податків та відрахувань до бюджету за 2010 рік склали 56,778 млн. грн.

За вкладами клієнтів у 2010 році Банком виплачено 789,14 млн. грн., у тому числі: 

2009 (млн. грн.) 2010 (млн. грн.)

податок на прибуток 11,6 2,875

соціальні нарахування 45,9 50,082

інші податки та збори 5,2 3,821

У 2010 році витрати на сплату податків та відрахувань до бюджету склали 56,778 млн. грн., у тому числі:
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Головні напрямки стратегічного розвитку Банку
В рамках загальнобанківської стратегії розвитку та основних 
напрямків діяльності на 2011-2013 роки пріоритетними на-
прямками стратегічної політики є капіталізація Банку, під-
тримання ліквідності на належному рівні, покращення якості 
кредитного портфелю, скорочення операційних та оптиміза-
ція адміністративних втрат, використання ресурсів Банку в 
стратегічно обґрунтованих і високоефективних проектах, під-
вищення якості та надійності фінансових операцій, встанов-
лення довготривалих відносин з клієнтами, індивідуальний 
підхід до обслуговування VIP-клієнтів, трансформація бізнесу, 
спрямована на стандартизацію та централізацію банківських 
процесів, формування позитивного сприйняття Банку сус-
пільством, зростання привабливості для клієнтів.
Головним напрямком стратегічної політики на 2011 р. є зміц-
нення надійності та фінансової стійкості Банку, послідовне 
покращення позицій на ринку банківських послуг за рахунок 
якості, ефективності та оперативності обслуговування клієн-
тів.

Цей розвиток буде забезпечений інвестиціями в:
• банківську мережу;
• касове обслуговування;
• розширення спектру та підвищення якості банківських послуг;
• підвищення конкурентоспроможності банківських послуг.

Все це стане можливим внаслідок:
• подальшого поліпшення банківських процесів;
• посилення ролі підрозділів Банку, як точок продажу;
• оптимізація операційної моделі;
• підвищення професіоналізму та компетентності персоналу;
• впровадження нових ефективних методів роботи з клієнта-
ми та підвищення якості їх обслуговування;
• ефективного використання задіяних інвестицій, кредитних 
ресурсів, капітальних вкладень та людського капіталу.

Стратегічні завдання Банку 
на 2011-2013 роки:

• збільшення статутного капіталу Банку на 248 млн. грн. для 
забезпечення подальшого нарощення активів Банку, під-
тримки фінансової стійкості Банку;
• подальша стратегічна трансформація бізнесу;
• збільшення кредитного портфелю щорічно як мінімум на 
10%;
• залучення нових клієнтів;
• стабілізація ресурсної бази;
• покращення якості надання банківських послуг;
• підвищення комісійного доходу та капітальних інвестицій.

Прогноз доходів і витрат на 2011-2013 рр. тис. грн.

 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014

Чистий процентний дохід 570 465 650 049 745 075

Процентні доходи 2 253 785 2 501 701 2 781 892

Проценті витрати 1 683 320 1 851 652 2 036 817

Чистий комісійних дохід 255 537 294 108 323 245

Комісійні доходи 279 542 321 473 353 621

Комісійні витрати 24 005 27 365 30 376

Результат від торгівельних операцій 31 510 32 483 34 139

Результат від торгівлі валютою і банківськими металами 31 330 32 270 33 884

Результат від торгівлі цінними паперами 180 212 255

Результат від інших торгівельних операцій 0 0 0

Результат від інших операційних доходів та витрат -40 456 -45 311 -48 473

Інші операційні доходи 24 447 27 381 31 488

Інші операційні витрати 64 903 72 691 79 960

Результат від операційної діяльності 817 056 931 329 1 053 985

Витрати на персонал 277 693 333 231 399 878

Адміністративно-господарські витрати 163 230 182 817 206 584

Інші витрати 8 372 9 460 10 879

Результат від небанківських операційних доходів та витрат -3 157 -3 473 -3 820

Відрахування в резерви 275 163 301 788 332 478

Прибуток до оподаткування 89 442 100 559 100 347

Податок на прибуток 9 600 19 200 20 160

Чистий прибуток 79 842 81 359 82 905
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Прогнозні показники діяльності БРОКБІЗНЕСБАНКу на 2011-2013 рр.

Головні напрямки стратегічного розвитку Банку

тис. грн.

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014

АКТИВИ

Готівкові кошти та залишки в НБУ, в т.ч. 875 182 966 515 1 109 075

 - готівкові кошти 395 119 443 246 528 247

 - кошти в НБУ 480 063 523 269 580 828

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні 
папери, емітовані НБУ

140 000 140 000 140 000

Кошти в інших банках 2 095 147 2 325 613 2 627 943

Резерв під заборгованість банків -1 530 -1 683 -1 851

Кредити та заборгованість клієнтів 11 817 480 12 999 228 14 559 135

Резерв під заборгованість клієнтів -1 115 262 -1 262 948 -1 440 838

Недержавні цінні папери 14 500 15 660 17 069

Резерв під цінні папери -7 622 -7 629 -7 637

Дебіторська заборгованість 78 396 88 588 101 876

Резерв під дебіторську заборгованість -44 557 -49 013 -54 894

Основні засоби та нематеріальні активи 661 953 674 671 679 393

Нараховані доходи до отримання 1 950 845 2 145 929 2 403 441

Резерв під нароховані доходи -10 886 -22 642 -24 680

Інші активи 600 320 642 343 687 307

Усього активів 17 053 967 18 654 631 20 795 339

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кошти інших банків 3 280 588 3 631 892 4 276 486

Кошти клієнтів 9 903 079 11 030 348 12 286 269

Кредиторська заборгованість 406 406 451 111 509 755

Нараховані витрати 328 913 351 937 376 572

Цінні папери власного боргу 88 605 0 0

Інші пасиви 575 161 603 919 646 193

Усього зобов’язань 14 582 752 16 069 206 18 095 275

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал 2 030 600 2 130 600 2 230 600

Емісійні різниці 0 0 0

Загальні резерви 50 189 52 699 54 279

Результат переоцінки 274 836 280 332 288 742

Прибуток минулих періодів 35 749 40 435 43 537

Фінансовий результат поточного року 79 842 81 359 82 905

Усього власного капіталу 2 471 215 2 585 425 2 700 064

Усього пасивів 17 053 967 18 654 631 20 795 339



26

Банк у ЗМІ. Інформаційна прозорість

БРОКБІЗНЕСБАНК є соціально відповідальною фінансовою 
установою, проекти якої працюють на зміцнення позитивно-
го іміджу Банку, збільшення його репутаційного капіталу.

Продумана і виважена інформаційна політика Банку сприяла 
формуванню іміджу БРОКБІЗНЕСБАНК як відкритої стабіль-
ної фінансової установи. За 2010 рік у ЗМІ було відстежено 
за результатами моніторингу понад 3 тис. згадувань. 

За даними дослідницької компанії NOKS fishes БРОКБІЗНЕС-
БАНК став одним з лідерів за суб’єктними згадуваннями та 
публікаціями з подійною позитивною тональністю, що підви-
щило впізнаваність бренду Банку. Частка суб’єктних згаду-
вань про БРОКБІЗНЕСБАНК у ЗМІ за 2010 рік склала 18,7% , 
вивівши Банк на другу позицію за цим показником. Позитив-
но БРОКБІЗНЕСБАНК згадувався у понад 40% повідомлень. 
Як наслідок, Банк став третім у списку лідерів за часткою пу-
блікацій з подійною позитивною тональністю. Це дозволило 
Банку закріпити довіру клієнтів і забезпечити стабільне за-
лучення коштів населення.

Дотримуючись принципів ведення відкритої і прозорої інфор-
маційної політики, Банк у 2010 році регулярно публікував 
факти та новини щодо своєї діяльності, фінансові показники 
та рейтингові позиції в багатьох електронних та друкованих 
ЗМІ, висвітлював інформацію на сайті Банку, в корпоратив-
них виданнях, при цьому приділяючи особливу увагу новинам 
з регіонів, де розташовані філії. 

Корпоративний сайт www.bankbb.com містить великий обсяг 
структурованої інформації про Банк та діяльність його підроз-
ділів. У 2010 році його відвідали понад 625 тис. користувачів. 
На сайті було розміщено 277 новин, річний звіт, щокварталь-
на звітність, висновки незалежних експертів, а також інфор-
мація, що надходила від акціонерів Банку.

Постійно проводився збір аналітичних та інформаційних ма-
теріалів для щотижневого Дайджесту новин, що включають: 
поточний стан фінансового ринку України, політику НБУ; ін-
формацію про діяльність банків України та ін.; рейтинги та 
показники діяльності українських банків. Для клієнтів і керів-
ників структурних підрозділів та співробітників Банку у 2010 
р. було випущено 28 дайджестів. Розміщено 14 обов‘язкових 
публікацій у офіційних виданнях України таких, як газети: «Го-
лос України», «Відомості ДК з цінних паперів та фондового 
ринку», щоквартально оновлювалися прес-релізи Банку.

У 2010 році  разом PR–агенцією постійно підтримувалвсь 
присутність БРОКБІЗНЕСБАНКу в провідних друкованих діло-

вих ЗМІ та фінансових Інтернет-виданнях шляхом публікації 
коментарів, аналітичних оглядів фінансових ринків спікера-
ми Банку (членами Правління БРОКБІЗНЕСБАНКу та керів-
никами структурних підрозділів Банку), що збільшило рівень 
присутності Банку в інформаційному полі. Серед найбільш 
представлених тем, в яких експерти Банку надавали свої 
коментарі, були: «Український міжбанківський та світовий 
валютний ринок», «Ринок кредитів та депозитів для фізичних 
осіб», «Корпоративний сектор кредитного ринку», «Ринок бан-
ківських металів» та ін. Коментарі спеціалістів Банку розмі-
щувалися на сторінках таких видань, як: «Деловая столица», 
«Дело», «Власть денег», «Инвестгазета», «Деньги.UA», «Биз-
нес».

На сайтах провідних інформаційних агентств розміщувалися 
огляди фінансових ринків від експертів БРОКБІЗНЕСБанку, 
прес-релізи, інтерв’ю спікерів Банку. Серед них: Економіч-
на правда — www.epravda.com.ua; Інформаційне агентство 
УНІАН — economics.unian.net; Газета «Дело» — www.delo.ua; 
«Деньги» — www.dengi.ua; Фінансовий сервер — www.finan-
ce.ua; Асоціація Українських Банків — www.aub.com.ua; РБК-
Україна — www.rbc.ua; Internet Business Consulting — www.
fin.biz.ua; Журнал «Компаньон» — www.companion.com; Ін-
формаційне агентство «Ліга Бізнесінформ» — www.liga.net; 
Інтернет-газета «Сейчас» — www.seychas.com; «2000» Ново-
сти — www.2000.net.ua; Події — www.ua.podii.ua. 

В Інтернет–ЗМІ було надіслано понад 40 коментарів спікерів 
та оглядів фінансових ринків, які в подальшому передрукову-
валися трьома-чотирма інформаційними виданнями кожен. 
Для ознайомлення клієнтів з ситуацією на фінансовому ринку 
України понад 200 з них отримували розсилку аналітичного 
видання «Особливий погляд». Організовувлись розміщеннюя 
коментарів директорів філій в регіональних ЗМІ. За резуль-
татами аналізу кількості згадувань БРОКБІЗНЕСБАНК в елек-
тронних засобах масової інформації (інформація Інформацій-
ний центр ЕлВісті), протягом 2010 року було зафіксовано 4 
911 публікацій, в яких містились згадування про Банк. Таким 
чином, в порівнянні з 2009 роком, кількість публікацій зі зга-
дуванням про БРОКБІЗНЕСБАНК у 2010 році збільшилась на 
286 публікацій. У 2010 році БРОКБІЗНЕСБАНК визнано од-
ним з лідерів за приростом публікацій.

Банк брав участь у проектах «ТОП 100. Лідери бізнесу Украї-
ни». БРОКБІЗНЕСБАНК було названо переможцем в номіна-
ції «Кращий банк–партнер страхових компаній» серед першої 
групи банків. Банк активно співпрацює з понад 20-ма стра-
ховими компаніями України. Інформація про Банк присутня у 
довіднику «Банки України, країн Балтії та СНД».




