м. Львів

10.04.2015
ПРЕС-РЕЛІЗ

У 2014 році реалізація завдань Банку здійснювалася в умовах несприятливих макроекономічних
трендів на фоні соціально-політичного напруження в країні, проблемного стану у майже третини
вітчизняних банків. Підвищені ризики соціально-політичної ситуації провокували відплив як депозитів з
банківської системи, так і капіталу з країни. Скорочення ресурсної бази банків та зменшення кількості
надійних позичальників мало наслідком зниження кредитної активності банків.
ПАТ «ВіЕс Банк» впевнено долав труднощі й виклики 2014 року, жодного разу не порушив
нормативи Національного банку, своєчасно і в повному обсязі виконував усі взяті на себе
зобов’язання. Стабільність та надійність Банк досягнув завдяки успішній реалізації пріоритетів,
закладених ще у 2009 році, після світової економічної кризи: забезпечення високоліквідної діяльності,
покращення якості активів та покращення структури пасивів. Завдяки ефективному менеджменту,
клієнти «ВіЕс Банку» не відчували негативних наслідків економічної нестабільності: всі кошти
виплачувались вчасно і на першу вимогу клієнтів. Висока ефективність діяльності Банку протягом
звітного періоду відображалася також як в позитивній динаміці обсягу, так і в покращені якості
власного капіталу Банку.
ПАТ «ВіЕс Банк» суттєво покращив усі рейтинги в банківській системі: максимальний ріст за
активами на 21 позицію - з 75 на 54 місце. За розмірами чистих активів станом на 1 січня 2015 року
Банк посів 54 місце серед 158 фінансових установ і належить до ІІІ групи банків за класифікацією НБУ.
Незважаючи на складну економічну та політичну ситуацію в країні, кількість клієнтів у Банку
постійно зростає, клієнтська база поступово розширюється. Протягом звітного року загальна кількість
клієнтів Банку зросла більше ніж на 9% або на 5,55 тис. осіб (переважно приватні клієнти) та станом на
01.01.2015 року перевищувала 64,6 тисяч осіб.
ПАТ «ВіЕс Банк» увійшов до незначного числа банків, котрі завершили 2014 рік з прибутком.
Отриманий у звітному році прибуток «ВіЕс Банку» склав +40,6 млн. грн., що дозволило перекрити
збиток минулих років. Упродовж 2014 року ПАТ «ВіЕс Банк» був стабільно ліквідним, працював із
суттєвим запасом міцності проти визначених НБУ нормативних вимог щодо співвідношення активів та
пасивів за строками їх погашення.
Високоліквідні активи ПАТ «ВіЕс Банк» представлено коштами на НОСТРО рахунках, здебільшого
в іноземних банках інвестиційного класу, та казначейськими цінними паперами. Кошти на коррахунку в
НБУ підтримуються в обсязі, достатньому для повного та своєчасного обслуговування клієнтів та
виконання власних зобов’язань. Показники обов’язкових нормативів ліквідності перевищують
значення, що встановлені НБУ, та достатні щоб нівелювати ризики.
Додатковим підтвердженням фінансової стійкості та стабільності роботи Банку в 2014 році стали
оцінки незалежних рейтингових агентств. Зокрема, у березні 2014 року Незалежне рейтингове
агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу ПАТ
«ВіЕс Банк» на рівні uaА+. Прогноз рейтингу - стабільний. Агентство також підтвердило рейтинг
надійності банківських вкладів Банку на рівні «5» (найвища надійність).
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У 2014 році, як і в попередніх роках, Банк продовжував здійснювати виважену процентну політику,
яка відповідала інтересам, перед усім, вкладників і акціонерів банку та спрямована на безумовне
виконання своїх зобов’язань.
Однак, у звітному році «ВіЕс Банк» зазнав суттєвих втрат у ресурсній базі коштів клієнтів, які були
більші, ніж вцілому у банківській системі, не в останню чергу через своєчасне та в повному обсязі
виконання своїх зобов’язань. Зважаючи на складну соціально-політичну ситуацію в країні у звітному
році відтік клієнтських коштів фізичних осіб у Банку перевищив 30% (-30,8%).
Для розширення спектру послуг та максимального задоволення потреб клієнтів, ПАТ «ВіЕс Банк»
активно працює у сфері обслуговування клієнтів системами «швидкісних» переказів в регіонах своєї
присутності.
Результатом злагодженої роботи колективу Банку в нестандартних умовах стали високі оцінки з
боку незалежних вітчизняних рейтингових агентств, а також групи Sberbank Europe. Голова Правління
ПАТ «ВіЕс Банк» Ірина Вікторівна Походзяєва відзначена нагородою від Президента, Голови
Правління «Сбербанку» Германа Грефа. Цим важливим визнанням удостоєні дочірні банки Sberbank
Europe в Хорватії, Угорщині та Україні за реалізацію міжнародної стратегії розвитку бізнесу в
Центральній та Східній Європі.
Здійснюючи діяльність на території 11 областей України та в м. Києві, «ВіЕс Банк» залишається
вагомим регіональним гравцем на території Львівської області та Західної України.
Поряд із діяльністю на фінансовому ринку Банк у 2014 році активно долучався й до розв’язання
соціальних проблем суспільства. У 2014 році CSR-діяльність здійснювалася за традиційними
напрямками: еко-проекти, благодійність, освіта і навчання.
Результати, яких Банку вдалось досягти у 2014 році, були б неможливі без наполегливої праці
команди висококваліфікованих спеціалістів, підтримки акціонерів та довіри з боку клієнтів та партнерів
Банку.
млн грн

Показники ПАТ "ВіЕс Банк"

01/01/2013

01/01/2014

01/01/2015

Активи

2 243,2

2 217,6

2 546,4

Зобов’язання

1 764,0

1 677,7

2 008,2

478,9

540,0

638,2

1 516,4

1 600,0

1 645,8

800,0

1 052,7

766,9

Кількість клієнтів

53 116

59 230

64 628

Валюта балансу

2 243,2

2 217,6

2 646,4

Чистий прибуток (збиток)

66,4

65,2

40,6

Кількість працівників

543

463

448

48

38

38

Власний капітал
Кредитний портфель за мінусом резерви
Депозитний портфель

Кількість точок продажу
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