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За результатами оцінки стійкості ПАТ «ВіЕс Банк» не потребує докапіталізації
Національним банком України запроваджено нову методику оцінки стійкості банків, яка
проводиться за станом на 1 січня 2018 року і складається з трьох етапів:
1-ий. Перевірка аудиторськими компаніями якості активів банку та прийнятності
забезпечення за кредитами.
2-ий. Екстраполяція Національним банком результатів першого етапу і оцінка достатності
капіталу банку.
3-ій. Оцінка НБУ достатності капіталу банку за результатами стрес-тестування за
базовим і несприятливим макроекономічним сценаріями.
Рішенням НБУ «ВіЕс Банк» було віднесено до банків, щодо яких оцінка стійкості у 2018
році здійснювалася за 2-ма етапами.
Відтак, 26 червня 2018 року Національний банк затвердив результати оцінки стійкості
ПАТ «ВіЕс Банк», відповідно до яких ПАТ «ВіЕс Банк» не потребує докапіталізації.
Додатковим підтвердженням фінансової стійкості та стабільності роботи «ВіЕс Банку» у
2018 році є також оцінки незалежних рейтингових агентств:
16 березня 2018 року Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про
покращення довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «ВіЕс Банк» на рівні
uaА+. Прогноз рейтингу - стабільний.
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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