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«ВіЕс Банк» завершив 2017 рік з прибутком 121,5 млн. грн,
що вдвічі більше ніж у 2016 році
У 2017 році «ВіЕс Банк» впевнено продовжив прибуткову діяльність з фокусом на
безумовне виконання зобов’язань із збереженням високих показників капіталізації та
ліквідності. «ВіЕс Банк» утримує цю позитивну тенденцію і сьогодні є одним з небагатьох
банків на фінансовому ринку України, який стабільно демонструє прибуткову діяльність.
"Ми отримали суттєвий фінансовий результат у 2017 році, найбільший в історії
Банку, стали самофінансованими, у той же час оптимізували наші операційні витрати.
Сьогодні ми серед небагатьох прибуткових, добре капіталізованих та високоліквідних
банків» - коментує Ірина Походзяєва, Голова Правління ПАТ «ВіЕс Банк».
Завдяки клієнтоорієнтованим підходам, системній та послідовній роботі з
корпоративними та роздрібними клієнтами, а також довірі до Банку з боку клієнтів, «ВіЕс
Банку» вдалось у 4 кварталі 2017 року забезпечити приріст клієнтських коштів. Зокрема, у
грудні 2017 року було збільшено ресурсну базу клієнтів на 141 млн.грн. до 924 млн.грн.
ПАТ «ВіЕс Банк» планово повернув залучені кошти на міжбанківському ринку - 1,4
млрд.грн.екв, що позитивно вплинуло на зміну структури балансу Банку та наблизило її до
ринкової моделі ведення бізнесу, не зважаючи на зменшення загальної суми активів (на 1,3
млрд грн або на 32%). Повернення міжбанківських кредитів сприятиме не лише покращенню
структури балансу Банку, а й забезпечить збільшення ефективності його діяльності.
Про надійність Банку свідчить виконання економічних нормативів у 2017році, при цьому із
значним запасом:
- адекватність регулятивного капіталу (Н2) збільшилася із 34,96% до 44,75% (при нормі
не < 10%);
- нормативи ліквідності: миттєва (Н4) склала 142,94% (при нормі не < 20%), поточна (Н5)
- 160,84% (при нормі не < 40%) і короткострокова (Н6) -178,73% (при нормі не < 60%)
У грудні 2017 року ПАТ «ВіЕс Банк» змінив акціонера і ввійшов до складу Групи «ТАС».
«Переконана, що входження в Групу «ТАС» позитивно вплине на зміцнення позицій нашого
Банку на ринку, а інноваційно-технологічний потенціал Групи дозволить клієнтам «ВіЕс
Банку» отримати нові перспективи для розвитку бізнесу та примноження власних доходів»
- зазначає Ірина Походзяєва, Голова Правління «ВіЕс Банку».
Додатковим підтвердженням фінансової стійкості та стабільності роботи «ВіЕс Банку» у
2017 році стали також оцінки незалежних рейтингових агентств:
Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» підтвердило довгостроковий
кредитний рейтинг ПАТ «ВіЕс Банк» на рівні uaА+ та рейтинг надійності
банківських вкладів Банку на рівні «5» (найвища надійність);
Банк відзначено нагородою у спеціальній номінації «Банк з високим рівнем
капіталізації та ліквідності» у рамках IX Всеукраїнського конкурсу «Банк року – 2017»
У 2018 році «ВіЕс Банк» зосередить увагу на активному зростанні як роздрібного, так і
корпоративного бізнесу, впровадженні нових сервісів та послуг відповідно до фінансових
потреб клієнтів, одночасно посилюючи фундамент прибуткового та ефективного банку.
Довідково:
Код 325213, ЄДРПОУ 19358632, Свідоцтво платника ПДВ 200155161, Індивідуальний податковий номер 193586313020

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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