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«ВіЕс Банк» отримав 27,199 млн грн прибутку за підсумками 1 кв. 2018 року,
наростивши його на 20%
ПАТ «ВіЕс Банк» за підсумками першого кварталу 2018 року отримав 27,199 млн грн
чистого прибутку, що на 20% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Згідно квартального фінансового звіту Банку чистий процентний дохід (після формування
резервів) за січень-березень зріс на 28,19% – до 43,667 млн. грн. Крім цього, комісійні доходи
зросли на 11,52% до 18,673 млн. грн.
Активи ПАТ «ВіЕс Банк» за три місяці зменшилися на 1,58% – до 2,606 млрд грн.
Кредитний портфель Банку зріс на 32,2% – до 1,385 млрд. грн. В пасивах Банку суттєвий
ріст відбувся за коштами корпоративних клієнтів – на 83,31% до 1,076 млрд.грн. Кошти
фізичних осіб збільшилися на 11,93% до 441,617 млн. грн.
Статутний капітал капітал «ВіЕс Банку» не змінювався і залишився на попередньому
рівні: 420 млн. грн. Власний капітал Банку за 1 кв.2018 р. збільшився на 2,1% до 1 042 млн грн.
За підсумками 2017 року «ВіЕс Банк» отримав прибуток 123,8 млн.грн, що вдвічі
перевищує прибуток 2016 року.
Як уже повідомлялося, у грудні 2017 року ПАТ «ВіЕс Банк» змінив акціонера і ввійшов до
складу Групи «ТАС». У березні 2018 року Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК» затвердила
План дій по організації процесу реорганізації шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ
«ТАСКОМБАНК».
Довідково:
Група «ТАС», яка заснована у 1998 році, є однією з найбільших фінансово-промислових груп
України. Група представлена у фінансовому та промисловому секторах, сільському господарстві,
нерухомості, фармацевтиці, венчурних проектах. До фінансового сектору Групи входять АТ
«ТАСКОМБАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», фінансова компанія «Центр фінансових рішень» (ТМ
«КредитМаркет»), лідери страхового ринку України — СГ «ТАС» і СК «ТАС», фінансова компанія
«Європейська агенція з повернення боргів», процесинговий центр «ТАС Лінк», лізингова компанія
«УЛФ-Фінанс».
Веб-сайт: www.tas.ua
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