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Подаємо на Ваш розгляд Звіт про роботу ПАТ «ВіЕс Банк» у 2016 році – році із все
ще складними макроекономічними умовами: навіть незначне зростання економіки
(приріст ВВП +2,2%) у 2016 році не змогло компенсувати значні втрати попередніх років.
Реалізація завдань Банку здійснювалася на фоні соціально-політичного напруження в
країні, зменшення кількості банківських установ: з початку 2016 року кількість
функціонуючих банківських установ скоротилася на 21, а вцілому протягом 2014-2016 рр
щодо 80 банків було прийнято рішення про ліквідацію. Підвищені ризики соціальнополітичної ситуації, скорочення ресурсної бази банків та зменшення кількості надійних
позичальників мало наслідком зниження кредитної активності банків.
ПАТ «ВіЕс Банк» впевнено долав труднощі й виклики 2016 року, жодного разу не
порушив нормативи Національного банку, своєчасно і в повному обсязі виконував усі
взяті на себе зобов’язання. Завдяки ефективному менеджменту, клієнти «ВіЕс Банку» не
відчували негативних наслідків економічної нестабільності: всі кошти виплачувались
вчасно і на першу вимогу клієнтів.
ПАТ «ВіЕс Банк» суттєво покращив усі рейтинги в банківській системі (згідно з
даними АУБ): максимальний ріст за коштами юридичних осіб - на 11 позиції (з 32 місця
на 21). На 10 позицій піднявся у рейтингу за коштами фізичних осіб та кредитами
юридичних осіб, за якими «ВіЕс Банк» посів відповідно 26 та 18 місце; на 3 рейтингові
сходинки «ВіЕс Банк» покращив позиції за показником капіталу і на 5 позицій – за
активами, посівши 12 та 17 місця відповідно.
«ВіЕс Банк» увійшов до незначного числа банків, які завершили 2016 рік з
прибутком. Отриманий в 2016 році прибуток склав +63,6 млн. грн., що дозволило Банку
увійти в першу десятку вітчизняних фінустанов за отриманим прибутком. Упродовж
2016 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.
«ВіЕс Банк» - один з небагатьох банків України, який виконав всі економічні
нормативи регулятора, при цьому із значним запасом міцності (на усі звітні дати).
Передусім, це стосується капіталу Банку, значення якого у ТРИЧІ більше вимог НБУ.
Аналогічно, і по нормативах ліквідності, які щонайменше ВДВІЧІ перевищують
нормативи регулятора (44% - частка ліквідних активів у загальних активах).
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.
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У 2016 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.
Додатковим підтвердженням фінансової стійкості та стабільності роботи Банку в
2016 році стали оцінки незалежних рейтингових агентств. Зокрема, у серпні 2016 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).
Здійснюючи діяльність на території 11 областей України та в м. Києві, «ВіЕс Банк»
залишається вагомим регіональним гравцем на території Львівської області та Західної
України.
«ВіЕс Банк» посів 24 місце в рейтингу топ-50 найбільших платників у банківській
сфері за сумою сплачених податкових платежів до Зведеного бюджету України станом
на 1.10.2016р.(за версією журналу «Вісник. Рейтинг»).
Голова Правління ПАТ "ВіЕc Банк" Походзяєва Ірина Вікторівна стала
переможницею ІІІ міжнародного конкурсу «Королева фінансового успіху» за версією
видавничого дому «Україна Бізнес».
Поряд із діяльністю на фінансовому ринку Банк у 2016 році активно долучався й до
розв’язання соціальних проблем суспільства. У 2016 році CSR-діяльність здійснювалася
за традиційними напрямками: еко-проекти, благодійність, освіта і навчання.
Результати, яких Банку вдалось досягти у 2016 році, були б неможливі без
наполегливої праці команди висококваліфікованих спеціалістів, підтримки акціонерів та
довіри з боку клієнтів та партнерів Банку.
У 2017 році «ВіЕс Банк» надалі ставить перед собою чіткі цілі та сповнений рішучості
їх досягти. Докладатимемо зусиль, щоб кожен Клієнт, прийшовши до Банку, знайшов
надійного партнера у вирішенні фінансових питань.
млн грн

Показники ПАТ "ВіЕс Банк"

01/01/2014

01/01/2015

01/01/2016

01/01/2017

Активи

2 217,6

2 546,4

3 666,0

3 909,28

Зобов’язання

1 677,7

2 008,2

2 814,6

3 010,21

540,0

638,2

851,5

899,07

Кредитний портфель за мінусом резерви

1 600,0

1 645,8

1 710,3

1 407,18

Депозитний портфель

1 052,7

766,9

947,8

980,91

Кількість клієнтів

59 230

64 628

69 543

61 202

Чистий прибуток (збиток)

65,2

40,6

76,5

63,61

Кількість працівників

463

448

438

438

38

38

38

38

Власний капітал

Кількість точок продажу
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