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«БанК ЦЕнТРКРЕДИТ» аҚ
ДИРЕКТОРЛаР КЕңЕСІнІң ТөРағаСЫ 
Б.Р. БаЙСЕЙІТОВТІң МӘЛІМДЕМЕСІ 

ЦЕнТРКРЕДИТ БанКІнІң 
ҚұРМЕТТІ аКЦИОнЕРЛЕРІ!

Есепті жылы банк негізгі күшін 
банк жүйесінде орын алған теріс 
үрдістерді жеңуге, сондай-ақ бизнес-    
тің тиімділігін арттыруға бағыттады. 

Жүзеге асырылған шаралардың 
нәтижесінде банктің таза пайыздық мар-
жасы үш есе артып, 1,4%-дан 4,3%-ға 
дейін өсті. Мұндай көрсеткішке қол жет-
кізуге активтердің кірістілігінің өсімі мен 
құны қымбат қарыздар көлемін төмен-
дету себеп болды, міндеттемелердің 
құны 5,8%-дан 5,1%-ға дейін төмен-
деді. Банк жалпы сомасы 19 миллиард 
теңгені құрайтын доллармен алынған үш 
сыртқы реттелген қарызын мерзімінен 
бұрын өтеді, бұл оның барлық ресурстар 

көлеміндегі үлесін 3%-ға дейін төменде-
туге мүмкіндік туғызды. Сонымен қатар 
банктің несие портфелі 3,8%-ға артып 
(883 млрд теңгені құрап), міндеттеме-
лер 0,8%-ға (998 млрд теңгеге) өсті.

Қазақстан Республикасы ұлттық 
Банкінің нормативтік талаптарына сәй-
кес Банк жоспарлы түрде резервтер құр-
ды. 2014 жылғы 01 қаңтардағы жай-
күйі бойынша олардың көлемі 197,2 
млрд теңгені (20,3%),  NPL деңгейі 
188,6 млрд теңгені (19,4%) құрады.

2013 жыл Банктің 25-жылдық ме-
рейтойы аясында өтті. Мерейтой күніне 
арналған іс-шаралар аясында стратеги-
ялық инвестор Kookmin банкінің (Корея 
Республикасы) белсенді қатысуымен 
қызметкерлердің кәсіби біліктілігін арт-
тыру, жалақы деңгейін өсіру, корпора-
тивтік құндылықтарды нығайту бойын-

«Банк ЦентрКредит» аҚ
Директорлар кеңесінің төрағасы

БаЙСЕЙІТОВ Б.Р.

ша іс-шаралар кешені жүзеге асырылды. 
Есепті жылы ішкі бақылауды жетілдіру, 
тәуекелдіктермен жұмыс жүргізу, несие 
портфелінің сапасын арттыру бойынша 
жүйелі шешімдер енгізілді.

2014 жылы ЦентрКредит Банкі 
оң үрдістерді бекем орнықтыруға, 
пайда өсімін қамтамасыз етуге, про-
блемалы несиелер деңгейін төмен-
дету бойынша жұмысты жалғасты-
руға ниет танытып отыр.



Werner Frans JozeF Claes
Директорлар кеңесінің  мүшесі – тәуелсіз директор

ДИРЕКТОРЛаР КЕңЕСІ
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ЕркЕғұлов Нұртай Шайқыұлы
Корпоративтік хатшы

БайсЕйітов БақытБЕк рымБЕкұлы
Директорлар кеңесінің төрағасы 

ли владислав сЕдиНович 
Директорлар кеңесінің  мүшесі

Jeoung sang-KWeon
Директорлар кеңесінің  мүшесі

амаНқұлов ЖұмагЕлді рақыШұлы
Директорлар кеңесінің  мүшесі

KWon oh-Ki
Директорлар кеңесінің  мүшесі – тәуелсіз директор

han Jong hWan 
несиелеу тобының басқарушы директоры

oh Ki hong
Қаржы тобының басқарушы директоры

shim moo gil 
IT тобының басқарушы директоры

ӘлЖаНов мақсат қаБыкЕНұлы
несиелерді басқару тобының басқарушы директоры

ли владислав сЕдиНович
Басқарма төрағасы

ӘділхаНов БұлаН ӘділхаНұлы
Қызметті қолдау тобының басқарушы директоры
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аСЫЛБЕКұЛЫ
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партаментінің директоры 

ЕРМаХанОВ 
ЕРЛан 
ӘМІРБЕКұЛЫ
заңды тұлғалардың несие-
лерін басқару департа-
ментінің директоры 
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ТаТьяна 
ВаЛЕРьЕВна
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ВОн 
ГаЛИна 
ДОннЕРОВна
адам ресурстары департа-
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ГаБаСОВ 
ТИМуР 
РауфОВИЧ
Қазынашылық департа-
ментінің директоры 

зДанОВИЧ 
ЛаРИСа 
ПЕТРОВна
Жоспарлау және қаржы 
департаментінің директоры 

БуТЫРИна 
ЛюДМИЛа 
фЕДОРОВна
Операциялық қызметтің 
есебін жүргізу және қолдау 
департаментінің директоры

ДОРОЖКИн 
СЕРГЕЙ 
ИВанОВИЧ
Әкімшілік департаментінің 
директоры 

СаВЧЕнКО 
ВЛаДИМИР 
аЛЕКСанДРОВИЧ
заң департаментінің 
директоры

ӘБІШЕВ 
МұРаТ 
МЕЙІРХанұЛЫ
Жеке тұлғалардың несие-
лерін басқару департа-
ментінің директоры 

аҚЫЛОВ 
МаРаТ 
аМанұЛЫ
ақпараттық технологиялар 
департаментінің директоры 

ШаяХМЕТОВа 
КҮЛӘШ 
ІзМағзаМҚЫзЫ
Бизнес-процестер департа-
ментінің директоры

нұРғаЛИЕВа 
аЙЖан 
ТөЛЕуғазЫҚЫзЫ
Бухгалтерлік есеп жүргізу 
және есептілік департа-
ментінің директоры – бас 
бухгалтер 

нұғМанОВ 
МӘЛІК ҚаЙЫР-
ЖанұЛЫ
Комплаенс қызметінің Бас 
комплаенс-бақылаушысы

МуСИна 
РаҚЫШ
Ішкі аудиттің Бас 
аудиторы
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Қазақтың ең қызықты зергерлік бұйымдарының бірі – тұмар (амулет). Тұ-
марды әшекей ретінде таққан, бірақ көбінесе оған қорғаныш қасиеті бар киелі 
зат ретінде мән берген. Тұмарды  қазақтар күнделікті тұрмыста да, әдеп-ғұрып-
тарында да жиі пайдаланған. 

Тұмар (бойтұмар) – өзінің иесін, оның үйін бәле-жаладан қорғайтын, ма-
хаббат пен бақыт әкелетін зат. Тұмар (амулет) араб тілінен аударғанда «дұға» 
деген мағынаны білдіреді. Бұл атау сиқырлы қасиетке ие және бойтұмар ретін-
де тағылатын барлық әшекей бұйымдарына қатысты. Әр түрлі бойтұмарлардың 
пайда болуына адамдардың өз құдіретінен тыс тылсым күштің барына сенімі 
себеп болған, олардың танымы бойынша ежелгі дұғалар адамдарды сыртқы 
тосын күштерден, дұшпандары мен жануарлардың қастандығынан сақтайды. 
Мұндай тұмарларды өз алдына жеке әшекей ретінде де таққан.

Тұмар дегеніміз – көз тиюден, түрлі аурулардан, бедеуліктен және дүлей күштер-
ден сақтау үшін арнайы дайындалған бойтұмар ішіне салынатын күмістен, сирек 
жағдайларда  алтыннан жасалған қаптама. Мұндай әшекейлер адам дүниеге келген-
нен бастап қорғаныш болған. Жаңа туған сәби үшін үш бұрышты бойтұмар жасаған. 
Үлкендер (әсіресе әйелдер) бойтұмарды бас киімдеріне, мойнына, арқасына, кеу-
десіне, қолтықтарының астына (олар ұзын алқа арқылы иыққа тағылады – бұл орын 
ерекше қорғалатын, себебі адамның жаны қолтықтан шығады деп ойлаған) таққан.

Осылайша, тұмар зергерлік бұйымдардың жалпы кешенінің міндетті бір 
бөлігі болып саналады. Оны таққан адам әрқашан қорғанышта болып, өмірде 
жолы болатын болған.

ТұМаРЛаР – аМуЛЕТТЕР 

КҮРДЕЛІ ҚұРаМДЫ 
 ҮШ БұРЫШТЫ КҮМІС ТұМаР 

Үшбұрыш түріндегі екі жылжымалы бөліктерден және 
жапырақ пішіндес жеті алқадан тұрады, 

мүйіз пішіндес оюмен өрнектеледі.
Бойтұмар ежелгі тотем – арқармен байланысты.



КОРПОРаТИВТІК БаСҚаРу

– активтер мен міндеттемелерді басқару комитеті;
– Тағайындаулар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет. 
активтер мен міндеттемелерді басқару комитеті 2013 жылы 13 кезекті және 7 ке-

зектен тыс отырыс өткізіп, 250 шешім қабылдады. Жүргізілген жұмыс нәтижесінде кли-
енттер алдындағы міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар қысқартылды. несие 
және депозит өнімдерінің талаптары мен тартымдылығын жетілдіру жөнінен іс-шара-
лар жүргізілді. Осылайша, қабылданатын шешімдер стратегиясы банктің позицияларын 
нығайтуға және оның активтері мен пассивтерінің құрылымын жетілдіруге бағытталды. 

несие комитеті 2013 жылы 83 отырыс өткізіп, кепілдіктер беру бойынша 71, 
несиелеу лимиттері бойынша 41, несие желісін ашу бойынша 101, қарыз беру бо- 
йынша 85, овердрафттар бойынша 20, несиелерге мониторинг жүргізу мәселелері 
бойынша 206, қаржыландыру талаптарын өзгерту бойынша 95 және өзге де мәсе-
лелер бойынша барлығы 1 280 жобаны қарастырды. 1 жаңа өнім іске қосылды.

2013 жылы аудит комитеті 7 отырыс өткізді. Отырыстардың күн тәртібі-
не сәйкес 13 мәселе, оның ішінде аудиторлық тексерудің және ЦКБ бөлімше-
лері қызметінің нәтижелеріне қатысты 10 мәселе; 2012 жыл бойынша ком-
плаенс-тәуекелдерді басқару туралы Комплаенс қызметінің есебіне қатысты 1 
мәселе; сыртқы аудитор «Делойт» ЖШС-ға қатысты 2 мәселе қарастырылды.

Тәуелсіз директор Werner Claes мырзаның төрағалық етуімен Тағайындау-
лар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет 2013 жылы бір отырыс өткізді.

ЦКБ-нің ағымдағы қызметіне тікелей басшылық етуді алқалы атқарушы 
орган – Басқарма жүзеге асырады, оның сандық құрамы – 6 адам.

2013 жылы Басқарманың 38 отырысы, оның ішінде басқарушылық 
есептілік бойынша 11 отырыс өткізілді. Басқарма ЦКБ-нің негізгі қызметі тура-
лы 104 мәселені қарастырды. Басқарманың жұмыс аптасы құрылымдық бөлім-
шелердің (бас офис департаменттерінің) басшыларының және ЦКБ-нің еншілес 
ұйымдарының басшыларының қатысуымен жиналыс өткізуден басталады. 2013 
жылғы 12 ай ішінде Басқарманың 50 отырысы (жоспарлау отырысы) өткізіліп, 
онда Басқарушы директор, Басқарма мүшелерінің, Комплаенс қызметінің, 
адам ресурстары департаментінің басқарушылық есептіліктері тыңдалды.

Электрондық құжатайналым жүйесі бойынша Басқарма мүшелері оның 
күндізгі отырыстарында қарастырылған 572 шешімді бекітті және оларды Ди-
ректорлар кеңесінің және Басқарманың хатшылығы тіркеді.

2013 жылы ЦКБ-нің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне қатыс- 
ты банк акционерлері тарапынан өтініштер мен шағымдар болған жоқ.
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«Банк ЦентрКредит» аҚ-та (бұдан кейін – ЦКБ) корпоративтік басқару Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады, сондай-ақ 
ЦКБ Жарғысының, Корпоративтік басқару кодексінің талаптарына, ЦКБ акционер-
лерінің жалпы жиналысының, ЦКБ-нің Директорлар кеңесінің (бұдан әрі – Директорлар 
кеңесі) және ЦКБ-нің Басқармасының (бұдан әрі – Басқарма) шешімдеріне негізделеді.

2013 жылғы 26 сәуірде ЦКБ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізіліп, 
2012 жылғы қызметінің нәтижесі туралы Басқарма есебі, 2012 жыл бойынша шоғыр- 
ландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілік, 2012 жыл 
бойынша таза табысты бөлу тәртібі, жаңа редакциядағы жарғы, сондай-ақ Корпора-
тивтік басқару кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар тыңдалып, бекітілді.

2013 жылғы 29 қазанда күн тәртібіндегі: 
1. «Банк ЦентрКредит» аҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы; 
2. «Банк ЦентрКредит» аҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы мәселелер 

бойынша сырттай дауыс беру арқылы өткізілген ЦКБ акционерлерінің кезектен тыс 
жалпы жиналысын қорытындылау жөнінен Есеп комиссиясының отырысы өтті.
(Мәлімет үшін: Директорлар кеңесінің сандық құрамы – 6 адам. Директорлар кеңесіне Директорлар 
кеңесінің мүшесі Yang Cheon Sik мырзадан өз бастамасы бойынша өкілеттігін 2013 жылғы 14 мау-
сымнан бастап мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарлама келіп түсті.)

Басым көпшілік дауыспен Kwon Oh-Ki мырзаны 2017 жылы акционерлердің 
жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі, қоса есептегенде, өкілеттік 
мерзімімен Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор етіп тағайындау 
туралы шешім қабылданды, ЦКБ Жарғысына енгізілген өзгерістер бекітілді.

2013 жылы Директорлар кеңесі негізгі қызмет бағыттарының мәселелері бойын-
ша 13 хаттамалық шешім мен 167 қаулы қабылдады, тарифтік, несиелік, есептік және 
басқа да саясаттарға қатысты ішкі процедураларды бекітті, басқарушылық есептілікті 
қарастырып, бекітті, облигациялар шығару арқылы міндеттемелерді арттыру, несие 
мәселелері бойынша және өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдады.

Б. Р. Байсейітов мырзаның төрағалық етуімен өткізілген Директорлар кеңесі-
нің отырыстарында 2013 жылға арналған маркетинг жоспары, ЦКБ-нің 2013-
2017 жылдардағы орта мерзімді кезеңге арналған даму стратегиясы, несие 
портфелінің жай-күйі қарастырылып, 2014 жыл бюджетінің өлшемдері бекітілді, 
2014 жылдан бастап ЦКБ-нің ұйымдық құрылымын өзгерту туралы шешім қа-
былданды. Директорлар кеңесінің күндізгі отырыстарына Басқарма енгізген бар-
лық мәселелер бойынша сәйкес шешімдер қабылданды.

Директорлар кеңесінің мүшелері комитеттердің жұмысына, Басқарманың 
және ЦКБ-нің өзге де жұмыс органдарының мәжілістеріне белсенді қатысады.

Банктің Директорлар кеңесінің жанында Директорлар кеңесінің құзыретіне 
кіретін ең маңызды мәселелерді қарастыру үшін келесі комитеттер құрылған:

– несие комитеті;
– аудит комитет;

Дәстүрлі құндылықтар банкі
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2013 жылғы 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша орналастырылған жай ак-
циялардың саны 162 456 800 дананы, жай акцияларға айырбасталатын ар-
тықшылықты акциялардың саны 39 249 255 дананы құрады, жарғылық капи-
тал 69 751 млн теңге сомасында төленді.

Орналастырылған акциялардың 5 және одан көп пайызын иеленетін акционерлер:
Kookmin Bank Co Ltd. – 41,9%
Байсейітов Б.Р.  – 25,1%
IFC    – 10%

2013 ЖЫЛғЫ 01 ҚаңТаРДағЫ ЖаЙ-КҮЙІ БОЙЫнШа аКЦИОнЕР-
ЛЕРДІң ЖаРғЫЛЫҚ КаПИТаЛДағЫ ҮЛЕСІ,%

2013 ЖЫЛғЫ 01 ҚаңТаРДа ЦКБ-нІң МЕнШІКТІ КаПИТаЛЫ 141 698 
МЛн ТЕңГЕнІ ҚұРаДЫ.

Меншікті капиталдың құрылымы, млн теңге
жарғылық капитал     – 69 751
реттелген қарыз     – 44 945
мерзімсіз еурооблигациялар   – 12 455
резервтер және өткен жылдардағы кіріс – 16 895

ҚазаҚСТан ЭКОнОМИКаСЫнЫң 
ЖӘнЕ БанК СЕКТОРЫнЫң 2013 
ЖЫЛғЫ ДаМуЫна ШОЛу
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аКЦИОнЕРЛЕР ЖӘнЕ КаПИТаЛ

МаКРОЭКОнОМИКаЛЫҚ ШОЛу

алдын ала мәліметтер бойынша Қазақстанның ЖІө шынайы көріністе 
2013 жылы 6%-ға немесе 33 521 млрд теңгеге өсті; оның өсімі Қазақстан Рес- 
публикасы Үкіметінің жоспардағы мәліметтеріне сәйкес келді.

2013 жылы ЖІө-дегі тауар өндірісі мен қызмет өндірісінің үлестері сәй-
кесінше 40,0% және 52,6% құрады. ЖІө өндірісіндегі негізгі үлесті, яғни оның 
29,6% өнеркәсіп алады.

өнеркәсіп өнімдерінің (тауарлардың, қызметтердің) көлемі 2,3%-ға ар-
тып, 18,2 трлн теңгені құрады. ауыл шаруашылығы өнімдерінің ішкі шығарылы-
мының көлемі 2,5 трлн теңгені құрады, бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 
11,6%-ға артық. Құрылыс жұмыстарының көлемі 3%-ға өсіп, 2,4 трлн теңгені 
құрады. Байланыс қызметінің көлемі 14,0%-ға өсіп, 643,5 млрд теңгені құрады.

Жыл қорытындысы бойынша инфляция деңгейі 4,8% құрады: азық-түлік 
тауарларының бағасы 3,3%-ға, азық-түлік емес тауарлардың бағасы 3,3%-ға, 
ақылы қызметтердің бағасы 8%-ға өсті. Көрсетілген деңгей ҚР Үкіметі күткеннен 
аз болды, 2013 жылы орын алған инфляция бойынша оның таргеті 6-8 % құрады.
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Қазақтың тұмарлары негізінен төрт түрлі пішінде жасалады: үш бұрышты бой-
тұмар (тұмарша), тік бұрышты қолтық асты (қолтықша), түтікшелі (бойтұмар), күр-
делі құрамды үш бұрышты түтікшелі.

Тұмардың түрін оны қалай тағатынына қарай таңдайды: мойын тұмарша-
лары үшбұрыш түрінде жасалатын болған. Қолтықтың астында тағуға қазіргі 
заманның сөмкелері сияқты тікбұрышты қаптамалар қолайлы. Кеудеге, көбіне-
се, тік төрт бұрышты немесе цилиндр пішіндес тұмарлар тағылатын болған. Ең 
көп таралған түрі – астыңғы жағы шашақталған үш бұрышты тілмеден құралып, 
көлденең орналасқан іші қуыс цилиндр түріндегі тұмарлар.

Тұмарларды жасау технологиясы мен сәндеу тәсілдері, олардың эстетикалық 
сипаттамасы өндіруші ортаға байланысты дала халқының монументалды бұйымда-
рынан бастап қалалық зергерлердің нәзік пішіндеріне дейін ерекшеленетін болған.

Қаптамаларды иірілген және түйіншекті жапсырмалармен әшекейлеп, қа-
райтып немесе алтындап, өсімдіктер немесе геометриялық пішіндер түріндегі 
күрделі емес өрнектерді немесе киелі сөздерді ойып, қызғылт сары түсті асыл 
тас, маржан, көгілдір ақық, көк тас сияқты көптеген жартылай асыл тастармен, 
кейде тіпті қарапайым әйнектермен көмкеріп жасаған.

Қалалық зергерлер әр адамның жеке қалауы бойынша арнайы жасалған 
әшекей бұйымдарға айналдырып, жалпақ (жеке қаптамасыз және қақпақсыз) 
тұмарлар да жасаған, олар, бір қарағанда, медальон іспеттес болады. Мұндай 
жағдайларда бойтұмар біртіндеп әшекей бұйымға айнала бастаса да, оның 
қорғаныш қасиетіне деген сенім жоғалмады.

ТұМаРЛаРДЫң нЕГІзГІ ТҮРЛЕРІ

ТұМаРШа БОЙТұМаР
негізінен екі пішінде – үш бұрышты (тұмарша) 

және бойтұмар түрінде жасалып, алқаға тағылған 
11 шашақпен толықтырылған. Мұндай бойтұмар-

ларды кеудеге таққан. XХ ғасырдың басы



ҚазаҚСТан ЭКОнОМИКаСЫнЫң 
ЖӘнЕ БанК СЕКТОРЫнЫң 2013 
ЖЫЛғЫ ДаМуЫна ШОЛу (ЖаЛғаСЫ) (5,9%-ға аз), импорт 18 367,3 млн аҚШ долларын (4,0%-ға артық) құрады.

Ресей федерациясына жасалған экспорт 2013 жылы 5 806,5 млн аҚШ 
долларын (бұл 2012 жылмен салыстырғанда 5,4%-ға аз), импорт 17 685,6 
млн аҚШ долларын (бұл 2012 жылмен салыстырғанда 4,3%-ға артық) құрады.

Беларусь Республикасына жасалған экспорт 2013 жылғы қаңтар-желтоқ-
сан айларында 57,1 млн аҚШ долларын (2012 жылғы қаңтар-желтоқсан айла-
рымен салыстырғанда 37,7%-ға аз), импорт 681,7 млн аҚШ долларын (2012 
жылғы қаңтар-желтоқсан айларымен салыстырғанда 2,6%-ға аз) құрады.

Бөлшекті сауда-саттық көлемі (қоғамдық тамақтану айналымын қоспаған-
да) 2013 жылғы қаңтар-желтоқсан айларында 5,0 трлн теңгені құрап, 2012 
жылмен салыстырғанда 12,8%-ға өсім көрсетті.

Жыл басынан бастап тауарларды іске асырудан, нарықта сауда-саттық жасау-
дан болған айналым жеке меншік нысанындағы кәсіпорындар мен жеке кәсіпкерлер 
бойынша 4 818,5 млрд теңге (бөлшекті сауда-саттықтың жалпы көлемінің 95,7%), 
шетелдік нысан меншігі бойынша 216,1 млрд теңге (4,3%) сомасында алынды.

Бөлшекті сауда-саттықтың жалпы көлеміндегі азық-түлік тауарларының 
үлесі 35,7%, азық-түлік емес тауарлардың үлесі 64,3% құрады. 2012 жылғы 
қаңтар - желтоқсан айларымен салыстырғанда азық-түлік тауарларын іске 
асыру көлемі 9,4%-ға, ал азық-түлік емес тауарлар көлемі 14,7%-ға артты.

Республикамыздағы көтерме сауда-саттық ағымдағы жылдың басынан 
бастап 14 104,7 млрд теңгені құрады немесе 2012 жылғы сәйкес кезең көр-
сеткішінен 12,6%-ға артты.

Дүниежүзілік банк DoingBusiness рейтингінің (бизнесті жүргізудің жеңіл-
дігін анықтайтын рейтинг) 10 индикаторы бойынша 185 елдегі бизнес-кли-
маттың жай-күйін бағалады.

Жыл сайын өзгеріп отыратын әдістемеге байланысты Қазақстан 2013 жылы 
«Doing Business 2013» рейтингіндегі өз орнын 7 тармаққа көтеріп, 49-орынға ие болды.

Осы жылы Қазақстан соңғы жыл бойынша бизнес жүргізуді жеңілдетуде 
елеулі жетістіктерге қол жеткізген елдер тізіміне енді.

«Кәсіпорындарды тіркеу» санатында Қазақстан 30 позицияға (55-орын-
нан 25-орынға) көтерілді. Оған кәсіпорындарды құру процедурасының жеңіл-
детілуі, сондай-ақ тіркелгеннен кейінгі үш ай ішінде ең кіші капитал төлемін 
жасау туралы талапты алып тастау себеп болды.

«Төлем қабілетсіздігіне рұқсат беру» санатында Қазақстан 55-орынға ие болды.
Қазақстанның «несие алу» санатындағы позициясының айтарлықтай көтеріл-

гені (97-орыннан 83-орынға) байқалады. Бұл – соңғы уақытта сауықтыру процеду-
раларында автоматты түрде таратылудан босату үшін жаңа негіздерді енгізу есебінен 
қамсыздандырылған несие берушілердің құқықтарын нығайтудың нәтижесі.

Тұрғындарының әл-ауқат деңгейі бойынша Қазақстан әлемнің бірінші 50 еліне кіреді.
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2013 жылдың қорытындысы бойынша негізгі капиталға жасалған инвес- 
тициялар көлемі 6,1 трлн теңгені құрап, 2012 жылдың қорытындысымен са-
лыстырғанда 6,5%-ға өсті.

негізгі капиталға жасалған инвестициялардың елеулі бөлігін жеке меншік ны-
санындағы кәсіпорындар (64,9%), сондай-ақ басқа мемлекеттердің өз қызметін 
Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын шаруашылық субъек-
тілері (17,8%) игерді. Мемлекеттік меншік нысанындағы кәсіпорындардың инве-
стициялық салымдарының үлесі 17,3% құрады.

негізгі капиталға жасалған инвестициялардың 2012 жылмен салыстырғанда 
артуы республикамыздың 12 өңірінде көрініс тапқан. Осы кезде салымдардың ең 
үлкен өсімі Жамбыл және Қызылорда облыстарында байқалады (сәйкесінше 1,6 
және 1,4 есе).

Коммерциялық тұрғын үй құрылысы объектілерінің саны ағымдағы жыл-
дың желтоқсан айында 1 142, оның ішінде үлестік қатысу арқылы 107 объ-
ектіні құрады. Желтоқсан айында нақты 368 объектіде, оның ішінде үлестік 
қатысу арқылы 24 объектіде жұмыс жүргізілді.

2013 жылғы қаңтар – ақпан айларында Қазақстан Республикасының сыртқы сау-
да-саттық айналымы 131 384,3 млн аҚШ долларын құрап, 2012 жылғы қаңтар-ақпан 
айларымен салыстырғанда 1,1%-ға азайды, оның ішінде экспорт 82 511,8 млн аҚШ 
долларын (4,6%-ға аз), импорт 48 872,5 млн аҚШ долларын (5,4%-ға артық) құрады.

Қазақстан Республикасының Кеден Одағы елдерімен бірлесіп сауда-сат-
тық жасауы 24 230,9 млн аҚШ долларын құрады немесе 2012 жылмен салыс- 
тырғанда 1,4%-ға артты, оның ішінде экспорт 5 863,6 млн аҚШ долларын 



аКТИВТЕР
Қазақстан Республикасының банк секторының жиынтық активтері 2012 жылы 13 

880 млрд теңгені құраса, 2013 жылы 11,4%-ға өсіп, 15 463 млрд теңгені құрады.

Көрсеткіштер 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ЖІө, млрд. тг. 3 251 3 776 4 612 5 870 7 519 10 214 12 850 16 053 17 008 21 816 27 572 30 347 33 521

активтер, млрд. тг. 813 1155 1674 2689 4515 8874 11584 11889 11557 12031 12818 13880 15463

активтердің ЖІө-
ге қатынасы, %

25,0 30,6 36,3 45,8 60,0 86,9 90,1 74,1 68,0 55,2 46,5 46,2 46,1

несиелердің ЖІө-
ге қатынасы, %

15,9 19,1 23,6 30,9 40,7 58,7 69,0 57,6 56,7 41,6 38,0 38,8 39,8

Капиталдың ЖІө-
ге қатынасы, %

3,8 4,3 5,1 4,6 5,9 8,6 11,1 9,0 -5,8 6,0 4,7 6,7 6,2

Депозиттердің ЖІө-
ге қатынасы, %

15,0 18,6 21,1 27,4 33,9 46,2 50,0 28,6 35,3 31,3 28,3 28,4 29,4

алдыңғы 4 жылдағыдай, 2013 жылы да жиынтық активтердің ЖІө-ге қа-
тынасының төмендеу үрдісі жалғасуда (46,1%).

өткен жылы экономика саласындағы несиелеу өсімі 13,4% құрады. Екін-
ші деңгейдегі банктердің несие портфелі жылдың басынан бастап 1 690 млрд 
теңгеге немесе 14,5%-ға артты.

Сала-салаға бөлгенде, банктердің экономиканы несиелеудегі едәуір сомасы 
сауда (19,5%), құрылыс (12,3%) және өнеркәсіп (11,4%) салаларына тиесілі.

МІнДЕТТЕМЕЛЕР
Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейдегі банктердің жиынтық мін-

деттемелері 2013 жылы 1 505 млрд теңгеге немесе 12,7%-ға артты. Міндетте-
мелердің құрылымында заңды тұлғалардың салымдары 778 млрд теңгеге немесе 
15,2%-ға және жеке тұлғалардың салымдары 534 млрд теңгеге немесе 15,6%-
ға артты. Еншілес ұйымдардың арнайы мақсаттағы салымдары 11,8%-ға өсті.

БанК СЕКТОРЫ

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП • 2013

Legatum халықаралық зерттеу институтының «Әлемдік әл-ауқат-2013» 
рейтингінде Қазақстан әлемнің 142 елі ішінде 47-орынға ие. аталмыш рейтингті 
құрған кезде тұрғындар өмірінің деңгейі, білім беру және денсаулық сақтау 
жай-күйі, жеке бас бостандығы деңгейі сияқты көрсеткіштер есепке алынады.

INSEAD еуропалық бизнес мектебі, американдық Корнелл университеті және 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік қауымдастығы жариялаған инновациялық рей-
тингте Қазақстан әлемнің 142 елі ішінде 84-орынға ие. Рейтинг ғылыми жаңа-
лықтар, адамзат капиталы, бизнесті дамыту сияқты индекстер бойынша құрылды. 
Инновациялық рейтингтің бірінші ондығына Швейцария, Швеция, ұлыбритания, 
Голландия, аҚШ, финляндия, Гонконг, Сингапур, Дания және Ирландия енді.

Дүниежүзілік энергетикалық конгрестің «Энергетикалық тұрақтылық-2013» рей-
тингінде Қазақстан әлемнің 129 елінің ішінде 58-орынға ие. аталмыш рейтинг энер-
гетикалық қауіпсіздік (бұл тізімде Қазақстан 6-орынға ие), энергетиканың тұрғындар 
үшін қол жетімділігі (35-орын) және экологиялық тұрғыдан таза энергияны пайдала-
ну (116-орын) сияқты көрсеткіштердің жиынтығын есепке ала отырып құрылады.

21
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Тылсым қасиеттерге қаптаманың өзі, атап айтқанда оның бастапқы пішіні, 
зері (белгілі сиқырлы қасиеттерге ие болатын ою-өрнегі, тастары) ғана емес, оған 
салынған тұмар да ие болады.

Тұмардың пішінін таңдау, яғни оны тікбұрыш, үшбұрыш, дөңгелек, цилиндр 
немесе призма түрінде жасау әр жағдайда сол пішіннің тылсым қасиеттеріне қарай 
ойластырылады.

Ежелгі адамдардың ұғымдарында кез келген қарапайым пішін ғарыштың 
геометриялық символикасын нақыштаған. Шеңбер – аспан шырақтары Күн мен 
айдың, шаршы – Жердің (дүниенің төрт бөлігі) символы және соған сәйкес олар-
дың желеп-жебеуінің белгісі. Үшбұрыш – ең көп тараған классикалық пішін, адам 
баласы тарихындағы ең ежелгі де ең құпиялы символ. Ол көз тиюден сақтайтын 
тұмардың құдіретімен байланысты, себебі оның негізінде желкені, арқаны қорғау-
дың символы ретіндегі қой жауырыны іспеттес үшбұрыш пішіні жатыр. Көптеген ха-
лықтар үш бұрышты таңғажайып күшке ие болу, жоғары әлемге көтерілу, жақын-
дау, соған сәйкес оның қолдауына ие болу идеясымен ұштастыратын. Сүйір ұшы 
жоғары қойылған үшбұрыш белсенді ер азамат бастауына қатысты, ал сүйір ұшы 
төмен қаратылса – сылбыр әйел бастауына қатысты болған. Әдетте, тұмарларда 
үшбұрыштың сүйір ұшы жоғарыға бағытталатын. Тоғысқан сүйір ұштар жаңа өмір-
ге бастама беретін. Төрт бұрышты тұмар қаптамасы дүниенің төрт бөлігінің симво-
лы, ал күрделілері құнарлылықтың белгісі еді. Тұмарлардың көбі теріс күштерден, 
көз тиюден қорғауға, сонымен қатар өсіп-өну қасиеттерін күшейтуге арналған еді. 
Сыңғыры жындарды қуып жіберетін салпыншақтар, сол салпыншақтардың жапы-
рақ, дән, гүлшанақ тектес пішіні – осының бәрі құнарлылықтың символы. Элемент-
тердің сопақ пішіні тұқымның – жаңа өмірдің символы еді.

ПІШІннІң ТЫЛСЫМ ҚаСИЕТТЕРІ

ҚОЛТЫҚШа
Қолтықтың астында тағуға арналған тік бұрышты күміс тұмар. 

Дүниенің төрт бөлігінің символы болып табылады. 
Көшпендінің шексіз жолы уақыт кезеңдерімен, 

аттың шабысымен өлшенеді. Көшпенді даланы өзін то-
лығымен құрсауына алған шеңбер пішінінде, ортасында адам 

бар болмыстың ақиқаты ретінде қабылдаған.
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аКТИВТЕР
2013 жылы шоғырландырылған қаржылық есептілікке сәйкес ЦКБ-нің 

активтері 0,5%-ға артып, 1 093 млрд теңге деңгейіне жетті.
Қазақстанның банк жүйесінің жиынтық активтеріндегі ЦКБ активтерінің  

үлесі өткен жылмен салыстырғанда 0,8%-ға төмендеп, 6,9% құрады. Бұл рет-
те ЦКБ активтерінің мөлшері бойынша 4-ші позициясын сақтап қалды.

Есепті кезең ішінде ЦКБ-нің несие портфелі 883,5 млрд теңгені құрады, 
яғни бір жыл ішінде 3,8%-ға артты.

2013 жылы ЦКБ-нің ірі бизнеске берілген қарыздары несие портфелінің 
негізгі үлесінің бірін алып, 36% құрады.

ЦКБ-нің шағын және орта бизнес сегментіндегі қарыздары несие порт-
фелінің 27%-ын құрайды.

өз кезегінде ЦКБ 2013 жылы бөлшекті несие беру көлемін 8,3%-ға арттыр-
ды, ЦКБ-нің несие портфеліндегі бөлшекті несиелердің үлес салмағы 37% құра-
ды. Қазіргі күні бөлшекті несиелерге қатысты елеулі сұраныс байқалып отырған-
дықтан, ЦКБ 2014 жылы бөлшекті бизнес сегментін нығайтуды жоспарлап отыр.

ПаЙДаЛЫЛЫҚ

МІнДЕТТЕМЕЛЕР
Шоғырландырылған қаржылық есептілікке сәйкес ЦКБ-нің жиынтық мін-

деттемелері 2013 жыл ішінде 0,6%-ға өсіп, 1 007 млрд теңгені құрады.
Міндеттемелердің құрылымында ЦКБ-нің жеке тұлғаларының салымдары, 

соған қоса ағымдағы есепшоттары мен карт-шоттары 2013 жылы 13,3%-ға өсіп, 
339,9 млрд теңгені құрады. Жеке тұлғалардың салымдары нарығындағы ЦКБ үлесі 
бір жыл ішінде 11,5%-дан 8,6%-ға дейін төмендеді. Әйтсе де, бұл сегмент бойынша 
ЦКБ үш жыл бойы нарықта үшінші-төртінші орындарды иеленіп келе жатыр.

ЦКБ-нің заңды тұлғаларының салымдары, соған қоса ағымдағы есепшотта-
ры мен карт-шоттары 2013 жылы 22,8%-ға артып, 444,4 млрд теңгені құрады.

 
КаПИТаЛ

Шоғырландырылған қаржылық есептілікке сәйкес 2013 жылы ЦКБ-нің ка-
питалы 0,3%-ға төмендеп, 2014 жылғы 01 қаңтарда 86,9 млрд теңгені құрады.

Ақпарат көздері:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және 
қадағалау комитеті.  
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің статистикалық бюллетені.
3. Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі агенттігі.
4. Қазақстан Республикасының Экономикалық даму және сауда министрлігінің статистикалық бюллетені. 
5. 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілік.

2013 жылы ЦКБ-нің пайдалылық көрсеткіштері ROA 0,17%, ROE 2,13% 
құраса, ал банк жүйесі бойынша осындай сәйкес орташа көрсеткіштер ROA 
1,81%, ROE 12,98% құрады.

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014
БЦК ROA  0,14% -2,48% 0,28% 0,04% 0,17%
ЕДБ ROA -24,18% 12,09% 0,41% -1,54% 1,81%

БЦК ROE 1,62% -35,53% 3,96% 0,49% 2,13%
ЕДБ ROE -1195,54% 828,90% 3,91% -12,49% 12,98%



ЦЕнТРКРЕДИТ БанКІнІң нЕСИЕ ПОРТ-
фЕЛІ ТуРаЛЫ аҚПаРаТ (нЕСИЕЛЕР)

ЦКБ бизнесті сауықтыру және қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларға 
белсенді қатысып отырады. 2014 жылғы 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша аталмыш 
бағдарламалар аясында несие берешегі 131,4 млрд теңгені құрады, оның ішінде:

– «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры – 14 млрд теңге;
– «Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілет-

ті кәсіпорындарды сауықтыру)» – 57,3 млрд теңге;
– «Самұрық – Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры – 3,1 млрд теңге;
– «Бизнестің жол картасы – 2020» (БЖК – 2020) – 54,4 млрд теңге, алынған 

субсидия – 4 млрд теңге. аталмыш бағдарламаны іске асыру бойынша ЦКБ 2013 
жылы ең үздік банк деп танылды;

– «Екінші деңгейдегі банктердің ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңде-
умен айналысатын кәсіпорындардың айналымдағы қаражатын толықтыруға бе-
ретін несиелері бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау» атты аШМ-ның 
бюджеттік бағдарламасы – 2,6 млрд теңге, алынған субсидия – 324 млн теңге.

Сонымен қатар ЦКБ Голландиялық инвестициялық компанияның (FMO) 
желісі, аДБ және ЕҚДБ желілері бойынша шағын және орта бизнесті қаржы-
ландыру жөніндегі халықаралық бағдарламалар бойынша белсенді ынты-
мақтастық жасауды жалғастыруда.

* Барлық статистикалық мәліметтер ҚЕХС стандарттарына сәйкес келтірілген.
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ЦКБ-нің несие портфелі 2013 жыл ішінде 5,6%-ға немесе 52 млрд теңге-
ге өсіп, жыл соңында 973 млрд теңгені құрады. Бұл ретте портфельдің құрылы-
мы елеулі өзгерістерге ұшыраған жоқ.

ЦКБ резервтерінің деңгейі 2014 жылғы 01 қаңтарда 197,2 млрд теңгені 
немесе 20,3% құрады, NPL деңгейі 188,6 млрд теңгені немесе 19,4% құрады.    

БанКТІң нЕСИЕ ПОРТфЕЛІ

Экономиканың әр түрлі секторларын несиелеу кезінде ЦКБ-нің негізгі 
мақсаты салалық тәуекелдіктің ЦКБ қызметіне жағымсыз әсерін шектейтін әр-
тараптандыру саясатын ұстану болды. 

Экономика салаларын несиелеуде ЦКБ-нің несие портфеліндегі елеулі үлес 
салмақты, яғни оның 37%-н жеке тұлғалар иеленіп отыр, сауда саласына 17% 
тиесілі, әрі қарай басқа салалар иеленеді (құрылымы төменде көрсетілген).

Дәстүрлі құндылықтар банкі
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Кейінірек шыққан сегіз бұрышты тұмарлар ислам дінімен байланысты еді: сегіз 
бұрыш – ежелгі символ, сегіз сәулелі жұлдыздың нұсқасы. Бұл символдар жаратылыс 
пен құнарлылық идеясымен, Құдайдың құдіретімен, «алла» сөзінің графикалық 
жазуымен байланысты. Сондықтан да сегіз бұрышты тұмарларда пішіні кішкентай 
Құран сақталғаны кездейсоқ емес; бұл тек ер адамдарға арналған әшекей түрі еді.

Тұмардың айтарлықтай қарапайым түрлеріне былғарыдан немесе матадан 
жасалатын үш бұрышты тұмарлар жатады.

Тұмардағы ою-өрнектердің астарында да қорғаныш қасиеті жатады. Мал 
шаруашылығы дамыған ауылдық елді мекендерде тұмар көбінесе қой мүйізінің 
бейнесімен безендірілетін. Қой – өткен өмірі көшпенді өмір салтымен байланыс- 
ты барлық халықтардың арасында ең көп тараған тотемдік қолдаушы жануар. 
Егіншілікпен айналысатын, отырықшы өмір салтын ұстанатын мәдениетте (қала-
ларда, ауылдарда) тұмардың бетіне «аллаһу әкбар» жазуын немесе Құран сөз-
дерін, құдай жаратқан сұлулықты бейнелейтін өсімдік өрнектерін және исламға 
қатысты басқа да символдарды салған. Қазіргі кезде баршамызға мәлім ең ерте-
дегі тұмар үлгілері нақты сондай болатын, олар X–XII ғасырларға жатады. 

Бізге жеткен тұмарлардың ішіне қандай да бір деңгейде күшті қорғаныш қа-
сиеттерге ие әр түрлі заттар салынады. Тұмардың ішіне әдетте адамдарды аурудан, 
тіл-көзден, дуадан сақтайтын, сиқырлы қасиеттерге ие үкі қауырсыны, өзен және 
теңіз ұлуларының қабыршақтары, бір уыс қой немесе түйе жүні салынатын. алыс 
сапарға шыққан адамның тұмарына туған жердің бір уыс топырағы салынатын.

ТұМаРДЫң ҚОРғау ҚаСИЕТІнІң МӘнІ

КҮРДЕЛІ ҚұРаМДЫ КҮМІС ТұМаР 
2 негізгі пішінде – үш бұрышты (тұмарша) және тік 

бұрышты (қолтықша) пішінді болып жасалады. 
Үш бұрышты пішін ғарыштың элементтері мен 
көрсеткіштерін меңзейтін  Жер жүзінің моделі 

ретінде қабылданатын Әлемдік тау символы боп 
тынылған. Тік бұрышты тұмар қапшығы – дүниенің 

төрт бұрышының белгісі, ал күрделі құрамды – 
құнарлылықтың белгісі. 



2008 жылдан бастан ЦКБ – кәсіпкерлікті қолдау бойынша түрлі мемлекеттік 
бағдарламалардың ең белсенді қатысушыларының бірі. 2013 жылы ЦКБ «Бизне-
стің жол картасы – 2020» бағдарламасын іске асыруда ең үлкен жетістіктерге қол 
жеткізіп, қарыздарға кепілдік беру және оларды субсидиялау бойынша ең үздік 
банк деп танылды. Осылайша, 2014 жылғы 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша 
ЦКБ «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» аҚ-тан 4 024 млн теңге сомасында суб-
сидия және жалпы сомасы 1 194 млн теңгеден асатын 75 кепілдік алды.

2013 жылы ЦКБ жаңадан басталған жобаларды қаржыландыратын бірін-
ші банк болды. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» аҚ-пен бірге әзірленген 
бірлескен өнім желісі аясында DAMU Start Up өнімін ілгерілету үшін арнайы 
www.startme.kz веб-сайты әзірленді, ол арқылы өнімдердің негізгі талапта-
рымен танысуға және ЦКБ-ға өтінім беруге болады.

Сондай-ақ 2013 жылы ЦКБ «ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн неси-
елер (лизинг) бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу» атты ауыл шаруашылығы 
министрлігінің бағдарламасына жалпы сомасы 5 205 млн теңгеден асатын 267 
қарызды қосты. 323 млн теңгеден асатын сомада субсидия алды.

ИннОВаЦИяЛаРБөЛШЕКТІ нЕСИЕ БЕРу

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП • 2013
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Жеке тұлғаларға несие беру 2011 жылдан бастап екі бағытта жүзеге асы-
рылып келеді:

– бөлшекті несие өнімдері;
– жеке кәсіпкерлікке арналған несие өнімдері.
2014 жылғы 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша жеке тұлғаларға берілген 

несие портфелі 96 776 несиеден тұрады, олардың сомасы 328 276 млн теңгені 
құрайды. алдыңғы 2012 жылмен салыстырғанда портфель 8,3%-ға өсті.

2013 жылы жалпы сомасы 116 845 млн теңгеге 24 807 несие берілді, оның ішінде:
– ипотекалық несиелеу бойынша  36 352 млн теңге сомасында 5 555 не-

сие берілді;
– тұтыну қарыздары бойынша 47 067 млн теңге сомасында 14 002 несие берілді;
– жеке кәсіпкерлікті несиелеу бойынша 27 565 млн теңге сомасында 3 245 

несие берілді;
– автокөлік сатып алуға несие беру бойынша 5 862 млн теңге сомасында не-

сие берілді, бұл 2012 жылғы көрсеткіштен 125%-ға артық.

ЖЕКЕ ТұЛғаЛаРға БЕРІЛГЕн нЕСИЕЛЕР 
ПОРТфЕЛІнІң ҚаРҚЫнЫ (МЛн ТЕңГЕ)



ДЕПОзИТТЕР

ЦКБ депозиттік портфелінің көлемі бойынша еліміздегі екінші деңгейдегі 
банктердің арасында төртінші орынды иеленеді.

2013 жылдың аяғында ЦКБ-нің депозиттік қаражат нарығындағы на-
рықтық үлесі 8,8% құрады.

2013 жылы жеке тұлғалардың депозиттік есепшоттарындағы қалдықтар 
349 865 млн теңгені, қайтарып алынған қаражат 56 077 млн теңгені құрады.

2013 жылы PIN PAD жобасы іске қосылды. аталмыш жоба банк клиенттеріне 
бүкіл Қазақстан бойынша ЦКБ-нің кез келген бөлімшесінде ашылған өз есепшот-
тары бойынша кіріс және шығыс операцияларын жүргізуге мүмкіндік беретін.

заңДЫ ТұЛғаЛаРДЫң ДЕПОзИТТЕРІ
нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін сақтау мақсатында ЦКБ 2013 жылы биз-

нес-клиенттерінің депозиттері бойынша пайыздық мөлшерлемелерді көбейтті.
2013 жылғы наурызда бизнес-клиенттерге арналған банктік салым шарт-

тарына түгендеу жүргізілді.
«Жинақтаушы плюс» салымы бойынша салымдарды орналастырудың қо-

сымша мерзімі (9 ай) бекітілді.
2013 жылғы желтоқсанда бизнес-клиенттерге арналған депозит өнімдері 

желісінің сапасын арттыру мақсатында банктік салымдарға оңтайландыру жүргізілді. 
Осыған байланысты үлестік салмағы аз және клиенттер талап етпейтін «артықшылық», 
«ұзақ мерзімді», «Рантье», «Чемпион плюс» сияқты салымдар жабылды.

Пайыздық тәуекелдіктерді азайту мақсатында салымдарды орналастыру мерзім-
дері 10 жылдан 3 жылға дейін қысқартылды, сондай-ақ «Талап еткенге дейінгі», «Қысқа 
мерзімді» және «Эскроу есепшот» салымдары бойынша талаптар қайта қарастырылды.

заңДЫ ТұЛғаЛаРДЫң ДЕПОзИТТЕРІнІң өСІМ ҚаРҚЫнЫ (МЛн ТЕңГЕМЕн)

ЦКБ халықаралық қаржы нарығындағы ұстанымдарын жыл сайын бекіте отырып, 
тұрақты және сенімді қарқынмен дамып келе жатқан банк болып табылады. ЦКБ-нің 
халықаралық бизнес стратегиясы шетелдік қаржы институттарымен ынтымақтастықты 
дамытуға және нығайтуға, сонымен қатар саудалық және жобалық қаржыландыру, 
құжаттамалық операциялар, халықаралық қарыз алу және т.б. салаларда көрсететін 
қызметтері мен ұсынатын өнімдерінің ауқымын кеңейтуге бағытталған.

Есепті жылы ЦКБ Еуропалық қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ), FMO (нидер-
ланды), DEG (Германия), Халықаралық қаржы корпорациясы (ХҚК), азия даму Банкі 
(AДБ), OPIC (аҚШ) және Еуразиялық даму банкі (ЕаДБ) сияқты дүниежүзілік қаржылық 
даму институттарымен белсенді түрде бірлесіп іс-әрекет етуді жалғастырды. Танымал 
халықаралық ұйымдармен жүргізілген нәтижелі ынтымақтастық ЦКБ-нің қаржылық 
тұрақтылығын, оның қызметінің айқындығын, клиенттері мен серіктестері үшін сенімділі-
гін мойындау болып табылады. 2013 жыл ішінде ЦКБ өзінің бірқатар міндеттемелерін 
сәтті өтеді, 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша аталмыш институттардан 
тартылған ресурстардың жалпы көлемі 49 миллион аҚШ долларын құрады.

ЦКБ Қазақстандағы, ТМД елдеріндегі және қиыр шет елдердегі қаржы 
институттарымен ұзақ мерзімді корреспонденттік қатынастар орнатқан. Бұл 
біздің клиенттеріміздің сауда-қаржы операцияларының ауқымын бұрынғыдан 
да кеңейте түсуге септігін тигізеді.

ЦКБ-нің тұрақты дамуын, тұрақты қаржылық жағдайын және несиелік қа-
білеттілігін беделді Халықаралық рейтинг агенттіктері де атап көрсетті. 2013 
жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша ЦКБ-нің несиелік рейтингі келесі 
дәрежеде: Fitch B+, Moody’s B2 және S&P B+.

ЦКБ-нІң 2013 ЖЫЛғЫ 31 ЖЕЛТОҚСанДағЫ ЖаЙ-КҮЙІ БОЙЫнШа РЕЙТИнГТЕРІ

Fitch Ratings Moody’s Investor Service Standard&Poor’s

ұзақ мерзімді рейтингі: B + ұзақ мерзімді рейтингі: В2 ұзақ мерзімді рейтингі: В+
Қысқа мерзімді рейтингі: B Қысқа мерзімді рейтингі: NP Қысқа мерзімді рейтингі: В
Қолдау рейтингі: 5
Тұрақтылық рейтингі: b+

Қаржылық тұрақтылық рей-
тингі: E +
ұлттық шкала бойынша ұзақ 
мерзімді рейтингі: В1.kz

Қазақстандық ұлттық шкала 
бойынша рейтингі: kzBBB

Болжам: тұрақты Болжам: тұрақты Болжам:  тұрақты

2013 жылдың қорытындысы бойынша Global Finance Review халықара-
лық агенттігі ЦКБ-ні «2013 жылдағы Қазақстандағы шағын және орта бизне-
ске арналған ең үздік банк» деп таныды.

ХаЛЫҚаРаЛЫҚ ҚаТЫнаСТаР
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Көшпенді халықтың көркем және әдет-ғұрыптық дәстүрлері тұмарлардың 
отырықшы ортада (ауылдық және қалалық) да кеңінен таралуына ықпал етті. 

Исламды қабылдаған кезден бастап тұмар Құраннан араб жазуымен 
оқылатын немесе араб стиліне келтірілген намаз мәтіні бар шағын қағазбен 
толықтырылды. Бұндай тұмар өз иесін киелі сөздермен қорғайтын және оған 
ежелгі пұт құдайлары мен алланың өзі қолдау көрсететін. Ол ислам дінінің 
құдіретіне тікелей қатысы бар мұсылман тұмарына айналды, сонымен қатар 
ол бұрынғы сиқырлы ұғымдардың елесін де сақтап қалды.

Бойтұмарлар тек қана адамдарды ғана емес, сонымен қатар баспана мен 
үйдегі малды да қорғауға арнап жасалатын. Мысалы, киіз үйдің шаңырағын 
әйелдер түрлі-түсті шашақтармен безендіретін, олар киіз үйдің шаңырағында 
жарқыраған жұлдыздардай ілініп тұратын; қабырғаға үкі қауырсыны тігілген ке-
стеленген кілем – түскиіз ілінетін және т.б. Дәстүр бойынша жаңа туылған ботаны 
бастапқы кезде басқаларға көрсетпей сақтайтын. Кейін арнайы ашық түсті жүген 
тігілетін, оған көз тиюден сақтайтын тұмар ілінетін. Көз көргендердің айтуынша, 
бұндай ғұрып бүгінгі күндерге дейін Батыс Қазақстанда сақталып келеді.

КҮнДЕЛІКТІ өМІРДЕГІ БОЙТұМаРЛаР 

өазІРГІ заМанғЫ БЫЛғаРЫ ТұМаР,
пішіні үш бұрышты.



«CONTACT»
ЦКБ 2001 жылдың шілде айынан бастап «Сontact» ақша аудару жүйесі 

арқылы операциялар жүргізе бастады.
«Сontact» жүйесі жеке тұлғаларға банктік есепшот ашпай-ақ ТМД және қиыр 

шет елдерге аҚШ долларымен, Еуромен және Ресей рублімен ақша аударуға мүм-
кіндік береді. Кейбір елдерде «Сontact» жүйесі бойынша ақша аударымын ме-
кенжайсыз төлеу мүмкіндігі көзделген. Жүйе ақша қаражатын банктік есепшотқа, 
мобильді әмиянға аудару арқылы ақша аударымын төлеуге мүмкіндік береді.

2010 жылдан бастап «Сontact» жүйесінде жеке тұлғалардан «Сontact» жүй-
есімен шарттық қатынас ресімдеген заңды тұлғалардың, операторлардың және про-
вайдерлердің пайдасына есепшот ашпай-ақ төлем қабылдау қызметі іске қосылды.

WESTERN UNION
ЦКБ «Western Union» халықаралық компаниясының Орталық азиядағы 

алғашқы ресми өкілі болып табылады және 1998 жылдан бастап жеке тұлға-
ларға халықаралық ақша аудару қызметін көрсетіп келеді.

ЦКБ «Western Union» жүйесі бойынша жеке тұлғалар арасындағы ақша ауда-
рымдарынан басқа QuickPay («Western Union» жүйесіне қосылған заңды тұлғалар-
дың пайдасына жеке тұлғалар жасаған төлемдер) және QuickCash (жеке тұлғалар-
дың пайдасына заңды тұлғалар жасаған төлемдер) төлемдерін қабылдайды.

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша ЦКБ-нің агенттік желісі 
996 қызмет көрсету орнынан құралған.

альянс Банк, аТф Банк, Темірбанк, Цеснабанк, Еуразиялық банк, Жинақ 
банкі, ВТБ Банк (Қазақстан), DeltaBank, астана-Қаржы банкі, PNB Қазақстан Еұ 
(Дана Банк), ТаИБ Қазақ Банкі, KassaNova Банкі, Bank RBK сияқты қазақстан-
дық 13 банк ЦКБ-нің субөкілдері болып табылады.

ЖЕДЕЛ ауДаРЫМДаР
«Жедел аударымдар» жүйесі – ЦКБ-нің өзі әзірлеген бағдарламасы, ол 

2000 жылдың шілде айынан бастап сәтті қызмет атқарып келеді.
Бұл Жүйе жеке тұлғалардың есепшот ашпай-ақ, бүкіл Қазақстан бойынша 

ақша аударуына мүмкіндік береді. Жүйенің бірегейлігі оның жылдамдығында, оған 
интернет-технологиялар мен ЦКБ-нің корпоративтік желісін пайдалану арқылы 
қол жеткізілген. Қазіргі сәтке дейін тіркелген рекордтық жылдамдық – 2 секунд.

2013 жылы жеке тұлғалардың «Жедел аударымдар» жүйесі бойынша 
Қазақстан Республикасының аумағында жүргізілген ақша аударымдарының 
көлемі 4,1 млрд теңгеден асты. Осы Жүйе бойынша 2013 жылы 60 мыңнан 
астам ақша аударымы жүзеге асырылды.

өнІМДЕР МЕн ҚЫзМЕТТЕРҚОР наРЫғЫнДағЫ ЖӘнЕ БанКа-
РаЛЫҚ наРЫҚТағЫ ОПЕРаЦИяЛаР
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КаСТОДИанДЫҚ ҚЫзМЕТ

ЦКБ Қазақстан Республикасы ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын және 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық облигацияларын сатып 
алу бойынша бастапқы дилер болып табылады, Қазақстан қор биржасында мемле-
кеттік бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша брокерлік қызметтер көрсетеді. 

2013 жылдың қорытындысы бойынша ЦКБ – репо операциялары нарығындағы 
және мемлекеттік бағалы қағаздардың биржалық нарығындағы көшбасшылардың 
бірі. ЦКБ мемлекеттік және мемлекеттік емес бағалы қағаздармен ішкі және сыртқы 
нарықта мәмілелер жасайды.

ЦКБ USD/KZT қос валюта бойынша банкаралық сауда-саттықта ең белсенді мар-
кет-мейкер бола отырып, ішкі валюталық нарықта жетекші орындарды иеленіп келеді. 
Банк корпоративтік клиенттермен ынтымақтасу нысанын жетілдіруге, технологиялар-
ды дамытуға, ішкі және сыртқы нарықта валюталық операциялар бойынша қызмет 
көрсету сапасын жақсартуға ерекше назар аударады. 

Кастодиандық қызмет аясында ЦКБ клиенттердің активтерін есепке алу 
және сақтау бойынша қызмет көрсетеді. 

КаСТОДИан ЦКБ КЛИЕнТТЕРІнІң аКТИВТЕРІ

КЛИЕнТТЕР: 2012 жыл, млн теңге 2013 жыл, млн теңге

Жинақтаушы зейнетақы қорлары 85 135 0
Инвестициялық қорлар 20 693 6 082
заңды тұлғалар 132 910 183 525
Құжаттамалық сақтау қызметін тұтына-
тын заңды тұлғалар

0 0

Облигацияларды ұстаушылардың өкілі 
қызметін тұтынатын заңды тұлғалар

38 500 29 500

БаРЛЫғЫ: 277 238 219 107



ЖЕДЕЛ ТҮСІМ
«Жедел түсім» жүйесі бойынша ЦКБ ұсынатын қызмет осы жүйеге қосылған 

компанияның пайдасына Қазақстан Республикасының бүкіл аумағы бойынша 
түскен ақша түсімін жедел жинауға мүмкіндік береді, сондай-ақ түсетін ақша төлем-
дері жайында нақты уақыт режимінде шұғыл ақпарат алуды қамтамасыз етеді. 

2013 жылы «Жедел түсім» жүйесі бойынша төлемдерді қабылдайтын 
өзіне-өзі қызмет көрсету арналары ұлғайтылды. атап айтқанда, StarBanking 
және терминалдар бойынша қолма-қол ақша салу немесе карточкалық шот-
тан ақша қаражатын аудару арқылы заңды тұлғалардың қызметтеріне төлем 
жасауға мүмкіндік беретін функционал іске қосылды.

Қазіргі сәтте «Жедел түсім» жүйесін Қазақстан Республикасының барлық ай-
мақтары бойынша 2120-дан астам заңды тұлға пайдаланады. 2013 жылы «Же-
дел  түсім» жүйесі  бойынша 3,3 миллионнан астам төлем қабылданып, заңды 
тұлғалардың есепшоттарына 104,7 млрд теңгеден астам қаражат аударылды.

КЛИЕнТТЕРГЕ PhONE/E-MAIL/WEB/FAX аРҚЫЛЫ ҚаШЫҚТан ҚЫз-
МЕТ КөРСЕТу

CallCenter (банк өнімдері бойынша кеңес беру және сатылымдар, телефоны 
+7(727) 244 30 00):

– 2013 жылы клиенттерден әр түрлі техникалық байланыс арналары арқылы 
келіп түскен қызмет көрсету сапасына қатысты кеңес беру және өтініш жасау бойынша 
4 958 074/3 650 404  өтінім (бұл жерде және бұдан кейін 2012 жылғы көрсеткіштер 
салыстыру үшін бөлшек арқылы көрсетілген) орындалды, соның ішінде 74:20 / 64:20 
қызмет көрсету деңгейінде (SL) (түсініктеме: 74% / 64% – ЦКБ-ға 20 секунд ішінде 
қоңырау шалып үлгірген клиенттердің үлесі) 637 571/425 386 өтінімді/өтінішті кли-
енттер телефон арқылы берген, бұл кезде ЦКБ CallCenter қызметі қабылдай алмаған 
қоңырау орташа есеппен 2,85%/10,37% құрады, CallCenter операторының жауап 
қайтару жылдамдығы 12/15 секунд (яғни телефон қосылған сәттен бастап орташа 
есеппен 12 секундтан кейін абонент CallCenter қызметінің бос операторымен сөйлесті).

autoCall Center (клиенттер тобына автоматты шығыс қоңырау шалу, те-
лефондық автоматты анықтама қызметі, ЦКБ қаржы тобының ішкі телефон-
дарына сыртқы телефон абоненттерінің автоматты қоңырау шалуы, қызмет 
тәулік бойы, үзіліссіз көрсетіледі, телефоны +7 (727) 244 3 244):

– банк клиенттерінің тобына автоматты шығыс қоңырау шалу бойынша 1 
200/847 науқан жүргізілген.

Жылына 734 994/498 624 клиентке жалпы қоңырау шалынды, осы кезде оң 
нәтижесі 2013 жылы орташа есеппен алғанда 69%/50% құрады. Клиенттер тобы-
на автоматты шығыс қоңырау шалуды іске асыру алгоритмі толық жетілдірілді;

өнІМДЕР МЕн ҚЫзМЕТТЕР
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– клиенттердің 86 633/84 326 сұрауын банктің автоматты анықтама қы-
зметі тәулік бойы жүргізілетін режимде өңдеді;

– сыртқы абоненттердің 1 644 057/1 480 313 коммутациясы ЦКБ-нің ав-
томатты телефон орталығы (аТО) арқылы ЦКБ қаржы тобының ішкі телефон 
нөмірлеріне өткізілді.

«телефондық банкинг» жүйесі арқылы (ТБЖ – жеке телефондық әмбебап 
сервис, қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде тәулік бойы үзіліссіз қызмет көрсетіледі, 
телефоны +7 (727) 244 30 30):

– «Телефондық банкинг» жүйесінде (ТБЖ) клиенттердің 744 447 /696 087 өтінімі 
орындалды, оның ішінде автоматты режимде ТБЖ пайдаланушылардың есепшоттары 
мен карталары арасында 443 732 / 430 618 ТБЖ транзакциясы жүргізілді.

ContactCenter (e-mail/web/fax-коммуникациялары, e-mail: hotline@bcc.kz 
бойынша клиенттермен құжаттамалық жеке және жаппай хат алмасу):

– бір жыл ішінде клиенттердің белгілі санаттарына әр түрлі тақырыпта стан-
дарттаған түрде хатты жаппай жеке және корпоративтік e-mail арқылы жіберу бой-
ынша 312/60 науқан жүргізілді. Жалпы бұндай 4 867 813/835 367 хат жөнелтілді. 

Құжаттамалық хат алмасу кезінде хат үлгілерінің меншікті базасы (хаттардың 
100-ге жуық нұсқасы) пайдаланылды.

Клиенттерге қызмет көрсету сапасы мен жалпы банктік сервисті жетілдіру 
бойынша 973 өтініш және ұсыныс ЦКБ филиалдарының желісі арқылы қабылдан-
ды және орындауға жіберілді.

КЛИЕнТТЕРДІң СанЫ (ЖЕКЕ ЖӘнЕ заңДЫ ТұЛғаЛаР)
Клиент-
тердің 
саны

Ірі 
бизнес

Шағын 
бизнес

Орта 
бизнес

Микро 
бизнес

VIP Жаппай 
сегмент

Орташа Орташа 
ауқатты

1 653 519 1 046 4 615 2 500 71 381 7 286 1 544 306 16 080 6 246

2013 жылғы 01 ақпаннан бастап банк саласындағы бастапқы дайындық 
бойынша оқу процесін бірге алып жүрумен қатар тағылымдамадан өтуші теле-
фон операторларының ресурстарын пайдалану арқылы Collector Call Center 
BCC жобасы енгізілді және сәтті жұмыс істеп отыр.

ЦкБ-нің авторизациялау орталығы (Visa/MasterCard карта ұстаушыларын 
қолдау, телефоны +7 (727) 244 77 77):

– карта ұстаушылардың кіріс қоңырау шалу/өтінім жасау арқылы берілген 482 
761/ 353 340 өтінімі/өтініші орындалды, дауыс поштасы арқылы клиенттердің 2 
100 / 1 727 кіріс сұрауы орындалды, күмәнді карт-транзакцияларға мониторинг 
жүргізу режимінде карта ұстаушыларға 13 110 кіріс телефондық өтініш жасалды.



2014 жылғы 01 қаңтардағы мәліметтер бойынша айналымдағы карточкалар 
саны бойынша ЦКБ-нің нарықтағы үлесі 5,9% құрады. 2013 жылы шығарылған 
карточкалардың саны 250 мыңнан асты. 2012 жылдың соңындағы көрсеткіштер-
мен салыстырғанда, айналымға шыққан карточкалар санының өсімі 20% құрады.

Сауда желісіндегі айналым 65%-ға өсіп, 6 млрд теңгені құрады. ЦКБ кар-
точкалары бойынша қолма-қол ақшасыз жасалған төлемдердің көлемі 2013 
жылы 23,2 млрд теңгені құрады.

Қолданыстағы банкоматтардың саны – 740 бірлік. Сауда және сервис кәсіпо-
рындарында 3 598  pos-терминал орнатылды.

2013 жылы ЦКБ алматы қалалық филиалында өзіне-өзі қызмет көрсететін 
терминалдар желісін енгізу бойынша қанатқақты жобаны сәтті аяқтады. Ол кли-
енттерге кассаға бармай-ақ, әр түрлі қызмет түрлеріне (байланыс, коммунал-
дық, оқу және т.б.) төлем жасауға, сонымен қатар несиені өтеуге, есепшотты 
толықтыруға, қайырымдылық жарнасын салуға және т.б. мүмкіндіктер береді.

2013 жылы есепшоттарды қашықтан басқаруға арналған «StarBanking» жүй-
есінің мүмкіндіктері айтарлықтай жетілдірілді: жаңа қызметтерді жеткізушілер қо-
сылды, қауіпсіздік күшейтілді, жүйе интерфейсінің жұмыс сапасы артты. Бір жыл 
ішінде аталмыш жүйені пайдаланушылардың саны 113,5 мың клиентке артты.

2013 жылдың қорытындысы бойынша есепшоттарды қашықтан басқару 
бойынша заңды тұлғаларға арналған «Интернет-банкинг» жүйесін пайдалана-
тын клиенттер санының өсімі 30%-дан асты.

Клиенттерді интерфейсі мен функционалы жаңартылған «Интернет-бан-
кинг» жаңа жүйесіне көшіру процесі аяқталды.

Жүйеде жұмыс істеудің қауіпсіздік шаралары айтарлықтай артты:
– транзакцияларды жөнелтуге арналған біржолғы (бір рет қолданылатын) 

парольді құрауға мүмкіндік беретін OTP-құрылғысын пайдалану;
– электрондық сандық қолтаңбаны (ЭСҚ) қауіпсіз сақтауға арналған USB-то-

кенді (криптотокен) пайдалану енгізілді.

ТөЛЕМ КаРТОЧКаЛаРЫ ЖӘнЕ 
ҚаШЫҚТан БанК ҚЫзМЕТІн 
КөРСЕТу ЖҮЙЕЛЕРІ
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Банктің интернет-өнімдерін (Интернет-банкинг, Үйдегі банкинг, StarBanking, 
«Штрих-код» аппаратты-бағдарламалық жүйесін (заңды тұлғаларға арналған, 
телефоны +7 (727) 244 30 44) пайдаланушыларға арналған helpDesk (phone/
e-mail/web-коммуникациялар бойынша техникалық қолдау көрсету) жүйесі:

– бір жыл ішінде жалпы саны 140 576/72 508 (өсімі 2 есе дерлік) клиент-
тің техникалық салаға қатысты кіріс сұраулары/өтініштері орындалды.

ContactCenter сЭқ (сыртқы экономикалық қызмет бойынша бизнес-жаңа-
лықтар/шолу жүргізу, ЦКБ қызметкерлеріне және жеке корпоративтік клиент-
терге ақпараттық қолдау көрсету):

– СЭҚ-тың 235/233 ҚР-шолулары құрылды және пайдаланушыларға/
жазылушыларға жіберілді.

2013 жылы ЦКБ клиенттері үшін байланыс ауқымын кеңейту:
– www.bcc.kz сайтын пайдаланушыларға арналған Web-communications 

(«Сайттан тегін қоңырау шалу» сервисі).
«авторизациялау орталығы – ЦКБ төлем карточкаларын ұстаушыларды қол-

дау» бағыты бойынша қызмет көрсетудің чат-арнасы қосылды.

өнІМДЕР МЕн ҚЫзМЕТТЕР

Дәстүрлі құндылықтар банкі
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Кейбір бойтұмарлар ежелгі тотемдермен тығыз байланысты. Кейбір жа-
нуарлар мен құстарды киелі қасиеттері бар деп қастерлеген. Мысалы, бұндай 
жануарларға қой мен таутеке жатады, олар рулардың тотемі болып есептелген. 
Сондықтан иірмек немесе ерекше сомдалған мүйіздердің немесе қой басының 
бейнесін зергерлік бұйымдардан көруге болады.

Кейбір құстардың ерекше қасиеттері болған. Көптеген халықтарда, со-
ның ішінде қазақтарда құс бейнесі бақыттың, еркіндіктің, мейрімділіктің, 
жарқын болашаққа ұмтылудың нышаны болып табылады. Қазақтар үкіні, 
бүркітті, сұңқарды, қыранды, аққуды ерекше пір тұтқан. Бұл наным негізінен 
үкінің түнде ұйықтамайтын қасиетіне байланысты түнгі уақытта адамдарды 
жын-перілерден қорғайды деген ұғыммен байланысты болуы мүмкін.

Көз тию және дуа сияқты жағымсыз күштердің алдын алу үшін үкінің бір 
буда қауырсынын жаңадан туған нәрестенің бесігіне байлап қоятын. Үкінің 
қауырсынынан балалардың бас киімдеріне айдаршық жасалатын, оны қабы-
рғаға ілінетін түскиіз кілемнің бұрышына тігіп қоятын және ақындарды «көзден» 
сақтау үшін домбыраға ілетін. 

Үйлену тойындағы «үкі тағу» рәсімінде қорғаныс қасиеті күшті үкінің 
маңызы зор болған. Күйеу баланың туысқандары құдаласу күні қалыңдығының 
ата-анасына және туған-туысқандарына сыйлықтар берген, ал қалыңдықтың 
бас киіміне үкі таққан, бұдан кейін ол «айттырылған» болып есептелген. «Үкі 
тағу» дәстүрі кейбір өзгерістерімен қазіргі кезде де сақталған.

Ру ТОТЕМДЕРІ – БОЙТұМаРЛаР

ҮКІ ТұМаРЫ
үкінің бір буда қауырсыны– бойтұмар.



Оқыту жүйесін жетілдіру бойынша үнемі жұмыс жүргізіледі, қашықтан 
оқытуға ерекше назар аударылады. Осылайша, 2013 жылы бағдарламалық 
қамсыздандыруға қосымша 18 қашықтан оқытылатын курс енгізілген. Жыл қо-
рытындысы бойынша қашықтан оқытылатын курстардың базасы кәсіби құзы-
ретті дамытуға бағытталған 67 курстан тұрды. Олардың 49-ын ЦКБ қызметкер-
лері әзірлеген, ал 18-і сатып алынған. ЦКБ қызметкерлерін сапалы дайындауды 
жетілдіруді көздейтін TRM карталарына сәйкес қашықтан оқытылатын курстар-
ды әзірлеу және енгізу бойынша 2014 жылға арналған кесте-жоспар жасалды.

Стратегиялық серіктестің бизнес-процестерін және технологияларын қабылдау 
мақсатында бас офистің және филиалдардың 50 қызметкері Оңтүстік Кореяның Сеул 
қаласында орналасқан Кookmin банкінде төрт аптаға созылған арнайы оқудан өтті.

ЦКБ-де құжаттарды мемлекеттік тілге, ағылшын және корей тілдеріне 
жазбаша аударуды, Банк басшылығының және алқалы органдардың мәжілі-
стерін ағылшын және корей тілдеріне синхронды түрде аударуды қамтамасыз 
ететін аударма басқармасы табысты қызмет етуде.

аударма басқармасы ЦКБ мен стратегиялық серіктес Кookmin банкі ара-
сындағы байланыстырушы буын болып табылады.

ЦКБ өз қызметінде мемлекеттік тілді енгізуге және оның қолдану аясын 
кеңейтуге ерекше назар аударады. Мемлекеттік тіл ЦКБ-нің іс жүргізуінде, сон-
дай-ақ банктің автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде (БааЖ) белсенді 
түрде қолданылады. ЦКБ клиенттері банк өнімдері мен қызметі туралы ақпа-
ратты бір мезетте мемлекеттік және орыс тілдерінде алу мүмкіндігіне ие.
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2013 жылдың соңында ЦКБ қызметкерлерінің саны 4 000 адамды құрады.
Қызметкерлердің жалпы санының 80%-ынан астамы өңірлік желіде жұмыс 

істейді. филиалдық желі өнімдерді сатуға және клиенттерге операциялық қыз-
мет көрсетуге бағытталған. фронт-офисте 2 871 қызметкер жұмыс істейді, бұл 
ЦКБ қызметкерлерінің жалпы санының 73%-ынан асады, яғни жыл басындағы 
ұқсас көрсеткіштен 2,5%-ға артық. филиалдық желі қызметкерлері кадрлары-
ның тұрақтамауы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 0,5%-ға төмендеді.

өңірлік несиелік талдау және операциялық қолдау орталықтарында жыл 
соңында 861 қызметкер қызмет етті.

ЦКБ қызметкерлерінің орта жасы – 33 жас. ЦКБ қызметкерлерінің жалпы са-
нының 89%-ының жоғары білімі бар.

2013 жылы Директорлар кеңесі ЦКБ-нің әлеуметтік және кадрлық саясатын бекітті.
Бизнестің қажеттіліктеріне байланысты қызметкерлер санының тиімді 

теңгерімі мен сапалы құрамын қамтамасыз етуге бағытталған ЦКБ-нің кадрлық 
саясатын жүзеге асыру аясында ЦКБ көрсеткен біліктілігіне және нәтижелілігі-
не, кәсібилігіне, бастамашылық танытуына және міндеттерін атқаруда шығар-
машылық тәсілдерді қолдануына байланысты әрбір қызметкерге тепе-тең 
кәсіби, сондай-ақ мансап мүмкіндіктерін ұсынады. Жарияланған бос орын-
дарға үміткерлерді таңдаған кезде басымдық тек ішкі үміткерлерге беріледі.

Бастапқы лауазымдарды толтырған кезде ЦКБ басты назарды жас әрі дарынды 
кадрларды тартуға аударады. 2013 жылы тағылымдамадан өтушілер институты опе-
рациялық және несиелік қызмет бойынша бастапқы орындарға 234 үміткерді дайын-
дады. Менеджер-кассир лауазымына 113 үміткердің 75-і бос лауазымға қабылдан-
ды, ал несие маманы лауазымына 98 үміткердің 51-і бос лауазымдарға қабылданды.

ЦКБ-нің әлеуметтік саясатын іске асыру аясында hR қызметі қызметкерлерді 
кәсіби маман ретінде дамытуға, нәтижелілігі жоғары қызметкерлерді анықтауға және 
ұстап қалуға бағытталған. Басқарма шешімімен қызметкерлердің аталмыш санатын 
анықтау талаптары бекітілді, оларды ұстап қалу бойынша іс-шаралар әзірленді.

ЦКБ қызметкерлерін ұстап қалып қана қоймай, оларды ынталандырудың 
ең маңызды стратегиялық құралдарының  бірі оларды оқыту болып табылады. 
2013 жылға арналған стратегиялық міндеттерді жүзеге асыру аясында оқыту 
процесі оңтайландырылып, жаңа сапалы деңгейге шығарылды. «Ішкі тренер-
лер» институтын жетілдіру концепциясы әзірленіп енгізілді. адам ресурстары 
департаменті бизнес-бөлімшелермен бірге қызметтің басым бағыттары бой-
ынша қызметкерлер құзыретінің карталарын әзірлеп енгізді. Олардың негізін-
де TRM карталар (қашықтан оқыту курстарының топтамалары) әзірленді.

өткен жыл бойынша сыртқы провайдер-компанияларда 536 тыңдаушы 
оқытылды, ішкі оқыту аясында 535 тыңдаушы, оның ішінде өңірлік кластарда 2 
358 тыңдаушы оқытылды.

Дәстүрлі құндылықтар банкі
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Клиенттерге үздіксіз әрі жоғары деңгейде қызмет көрсетуді қамтамасыз ету мақ-
сатында «Байланыстың резервтегі арналары» жобасы жүзеге асырылған, бірқатар 
жүйелерді бағдарламалық қамсыздандырудың жаңа нұсқаларына ауыстыру арқылы 
IT-жүйелерінің жұмысы оңтайландырылған, серверлік жабдықтар жаңартылып, 
мәліметтер қоры оңтайландырылған. Барлық IT-қызметтерді helpDesk жүйесі бір ор-
талықтан басқарып, ішкі пайдаланушылардың қанағаттану деңгейіне тұрақты түрде 
мониторинг жүргізіп отырады. Карточкалық транзакциялар қауіпсіздігінің жоғары 
деңгейін PCIDSS қауіпсіздік стандарттарының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету 
бойынша жүргізілетін жыл сайынғы жұмыстар қамтамасыз етеді. 2013 жылы аудит 
нәтижесі бойынша ЦКБ көрсетілген стандартқа сәйкестігі туралы сертификат алды.

2013 жылы ЦКБ бірқатар ірі жобаларды жүзеге асырды:
• ЦКБ клиенттік операциялар жүргізген кезде қауіпсіздікті күшейту бойынша 

тұрақты жұмыс жүргізеді. Жеке тұлғалардың операциялары бойынша қауіпсіздік-
ті күшейту мақсатында PINPAD енгізу жобасы іске асырылды. Есепшот бойынша 
әр операцияны жүргізген кезде парольді PINPAD арқылы енгізу жолымен тексе-
ру жүргізіледі. «Интернет-банкинг» жүйесінде заңды тұлғалардың заңсыз төлем-
деріне жол бермеу шараларын күшейту мақсатында әр операцияны жүргізген 
кезде ONETIMEPASSWORD (OTP) қолданылады.

• Қашықтан өзіне-өзі қызмет көрсететін арналарды кеңейту мақсатында 
ЦКБ клиенттерге қызмет үшін төлемді өзіне-өзі қызмет көрсететін терминал-
дар арқылы жасауды ұсынды.

• 2013 жылы құжаттамалық операцияларды және қор құру операцияла-
рын жедел басқару мақсатында оларды автоматтандыру жобасы енгізілді.

• Тиімді қызмет көрсету және несиелік досьені басқару енгізілген «Элек-
трондық несиелік досье» жүйесінің аясында жүзеге асыралады.

• несие модулінде және провизия есептеу жүйесінде сәтті енгізілген ҚЕХС 
стандарттары аясында ЦКБ қолданыстағы заңнама талаптарын сақтайды.

• Сондай-ақ 2013 жылы реттеуші органдардан келіп түскен талаптарды орындау 
аясында банк жүйелерінің келесі модульдерінде пысықтаулар жүргізілген: «Қаржылық 
мониторинг», «Экспорттық-импорттық валюталық бақылау», «Салық есебі», «несие 
тіркеуші», «Салық органдарымен электрондық бірлесіп әрекет ету жүйесі».

• Kookmin банкіне шоғырландырылған есепті ұсынуға арналған «Қаржылық 
шоғырландыру» модулі әзірленген.

• Бас офистің «алматы» қаржы орталығындағы жаңа ғимараты заманауи 
әрі жоғары технологиялық құрылғылармен (Wi-Fi, конференц-байланыс, ҚКЖ 
және т.б.) жабдықталды.

IT-жобаны жүзеге асыру жоспарының аясында ЦКБ 2013 жылы болашақта кли-
енттік операцияларды жүргізудің жоғары қауіпсіздік деңгейімен ең аз мерзімде жаңа 
өнімдер мен қызметтерді нарыққа шығаруға мүмкіндік беретін өндірістік банктік 
шешімге өту туралы стратегиялық шешім қабылдады. нәтижесінде жаңа жобаны іске 
қосу туралы шешім қабылданған GAP-талдау жобасының бірінші кезеңі аяқталды.

ЦКБ-нің өткізу желісі 2014 жылғы 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша 20 фи-
лиалдан және олардың 128 құрылымдық бөлімшесінен тұрады.

филиалдардың құрылымдық бөлімшелерінің құрылымы: 
– Операциялық басқарма – 20;
– VIP-орталық – 1;
– Қаржылық қызмет көрсету орталығы – 28;
– Жекелеп қызмет көрсету орталығы – 30;
– Есеп айырысу-касса бөлімі – 49.
Қазақстан Республикасының барлық облыс орталықтары мен ірі қалала-

рында ЦКБ филиалдары орналасқан. Жалпы алғанда, филиалдар мен олар-
дың құрылымдық бөлімшелерін Қазақстанның бүкіл аумағы бойынша 38 елді 
мекенде кездестіруге болады. 

ұйымдасу түріне қарамастан, ЦКБ-нің Операциялық басқарма, VIP-орта-
лық, ҚҚО, ЖҚО, ЕКБ нысанындағы құрылымдық бөлімшелері банк қызметінің 
толық спектрін: есеп айырысу-касса қызметі, несиелеу, депозиттер, ағымдағы 
есепшоттар, ақша аудару операциялары, төлем карталары, кепілдіктер, сейфтік 
қызмет және басқа қызметтерді ұсынады.

ЦЕнТРКРЕДИТ БанКІнІң өТКІзу 
ЖЕЛІСІ

аҚПаРаТТЫҚ ТЕХнОЛОГИяЛаР

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП • 2013

Дәстүрлі құндылықтар банкі

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП • 2013 46 47



Дәстүрлі құндылықтар банкі

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП • 2013 48

Сонымен қатар қазақтар «көзден» сақтау үшін әйелдердің бас киіміне тігілетін 
салпыншақ бойтұмар – үкіаяққа ерекше қызығушылық танытқан. Әдетте бұл әше-
кейлер өзіне тән пішінімен ерекшеленетін және әдемі айшықталған өзара үйлесімді 
бірнеше бөліктерден құралады.

Бұйымның сиқырлы қорғаныш қызметін күміспен әшекейленген үкінің тыр-
нақтары, сондай-ақ үш бұрышты тілімдер түрінде орындалған тұмарлар атқарады.

Қазіргі кезде үкінің бір буда қауырсыны бұрынғыдай кеңінен қолданылады, 
олар ерекше тұмар ретінде көліктің ішіне, домбыраға, сондай-ақ үйдің ішкі жағын-
дағы қабырғаға ілінетін кілемдерге жиі тағылады. 

ҮКІаяҚ – СаЛПЫнШаҚ БОЙТұМаР

СаЛПЫнШаҚТЫ БОЙТұМаР – ҮКІаяҚ
Салпыншақты бойтұмар Үкіаяқ дәстүрлі пішінде жасалған, 
жоғарғы бөлігінің ортасында әйнектен жасалған ірі мөлдір 

қондырмасы бар және шеттерінде көгілдір ақықтан жа-
салған ұсақ қондырмалары бар тұмар түрінде ұсынылған. 
Төменгі бөлігінің іргесі ұзын тізбекке ілінген маржан мон-

шақпен және қызыл түсті асыл таспен әшекейленген дома-
лақ қондырмалардан жасалған көптеген салпыншақтары 

бар үкінің ірі айыр пішінді тырнақтарынан жасалған. 



Қазіргі барлық қызмет салаларындағы үлкен бәсеке, дағдарыс, нарықтардағы 
тұрақсыздық заманында кез келген компания өзінің оң нәтижелерімен, жетістіктерімен 
және өз қызметіне деген сұраныстың өсуімен мақтана алмайтыны анық.

2013 жыл Қазақстанның қор нарығы және оның кәсіби қатысушылары үшін оңай жыл 
болған жоқ. Бірыңғай зейнетақы қорының құрылуы институционалдық инвесторлардың санын 
айтарлықтай қысқартты. Бұл қор биржасындағы өтімділіктің төмендеуіне және комиссиялық 
табыстың қысқаруына әкеп соқты. «BCC Invest» аҚ жинақтаушы зейнетақы қорларын клиент 
ретінде жоғалтқанына қарамастан, комиссиялық табыстың көлемін алдыңғы жылдың деңгейін-
де ұстап қалды, сондай-ақ активтер мен капитал бойынша 5-орыннан 3-орынға көтеріле алды.

Жергілікті қор нарығындағы жағымсыз жағдайларға қарамастан, халықаралық нарықтар 
өздерінің ең жоғары көрсеткіштерін жаңартып, 2013 жылы айтарлықтай өсімді көрсетті (S&P 
500 индексі 2013 жылғы 12 ай ішінде 25%-дан аса өсті). «BCC Invest» аҚ-тың меншікті порт-
фелінің табыстылығы нарықтағы орташа көрсеткіштерден жоғары. «ЦентрКредит – Парасатты 
баланс» пай инвестициялық қоры (ПИҚ) ашық көпшілік пай қорларының арасында активтердің 
көлемі бойынша бірінші орынды және табыстылығы бойынша екінші орынды иеленіп келеді.

«ВСС Invest» аҚ – өз қызметін жүргізу үшін қажетті барлық лицензиялар мен рұқсаттарға 
ие Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы. «ВСС Invest» аҚ 
ЦентрКредит Банкінің жүз пайыз еншілес ұйымы болып табылады.

«ВСС Invest» аҚ-тың 2013 жылғы қызметінің нәтижесі:
• Компанияның таза пайдасы 213 млн. теңгені құрады.
• Меншікті капиталы 9,5%-ға өсіп, 2,2 млрд теңгені құрады.
«ЦентрКредит – Парасатты баланс» инвестициялық қоры 13,2% табыстылығын 

көрсетті. Осылай, табыстылықтың депозиттен жоғары болуын көрсету жөніндегі стра-
тегиялық мақсат орындалды. Қор құрылған (2007 жылғы мамыр) сәттен бастап жыл 
сайынғы орташа табыстылық жылдық 11,5% құрады.

«ЦентрКредит – Парасатты баланс» инвестициялық қоры активтерінің 70%-
дан астамының табыстылығы жоғары сенімді облигациялардан құралған. Қалған 
30% дамып келе жатқан компаниялардың акцияларына, сондай-ақ алтын және 
мұнай шикізат активтеріне салынады.

«ВСС Invest» аҚ бөлшекті сатылымдардың көлемін арттыру мақсатында клиент-
тердің бейілдігін арттыру және жоғары деңгейде қызмет көрсету тұжырымдамасын 
таңдады. нәтижесінде қазіргі кезде бизнес-процестер қайта ұйымдастырылып, оның 
қызметкерлеріне оқыту жүргізілуде.

«Халықтық ІРО» бағдарламасының аясында www.ipo-prosto.kz промо-сайтын 
ілгерілету жалғасуда (анықтама үшін: бағдарламаның бірінші қатысушысы «КазТран-
сОйл» аҚ жақсы нәтижелерді көрсетті және әлі де көрсетіп келеді. ұлттық эмитенттің 
акцияларын сатып алған инвесторлар 62%-ға жуық табыс тапты: есепті кезең ішінде 
алынған дивиденд 10,34% құрады, бұл жағдайда акцияның бағасы 51,70%-ға өсті. 
Сонымен қатар 2012 жылдың соңында «Kcell» компаниясының IPO өтті, бұл көпте-
ген инвесторларға 79%-ға жуық табыс табуға мүмкіндік берді. акциялардың өсімі 
68,42% құрады, ал дивидендтік табыстылық 10,26%-ға жетті).

Жоғары көрсеткіштерге қарамастан, ағымдағы акциялар және дивидендтік төлемдер 
бойынша табыстың өсімі мұнымен тоқтамайды. ЦКБ-нің бағалауы бойынша, 2014 жылдың 
бірінші жартыжылдығында жоғарыда аталған акциялардан алынатын дивидендтер бойынша 
табыстылық кем дегенде жылдық 16% құрайтын болады. Сонымен қатар ЦКБ-нің болжамдары 
бойынша сол акциялардың бағасы орташа алғанда 20-25%-ға өседі деп күтілуде.

«Капитал» жинақтаушы зейнетақы қоры» аҚ (бұдан әрі – Қор) – ЦКБ-нің Қа-
зақстан қаржы нарығында 2001 жылдан бастап 2013 жылғы 18 қарашаға дейін 
жұмыс істеген еншілес ұйымы.

Қор лицензия берілген келесі қызмет түрлерін көрсетті:
• зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру;
• жинақталған зейнетақы қаражатын инвестициялық басқару.
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қа-

зақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы № 105-V жаңа заңына 
сәйкес 2013 жылғы 03 шілдеден бастап Қазақстан Республикасының жинақтаушы 
зейнетақы жүйесін реформалау басталды, атап айтқанда:

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 шілдедегі № 747 
қаулысымен мемлекеттік коммерциялық емес акционерлік қоғам дәрежесі бар 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (бұдан әрі – «БЖзҚ») құрылды;

2) жеке жинақтаушы зейнетақы қоры институты жойылды;
3) жеке жинақтаушы зейнетақы қорларына олардың басқаруындағы зейнетақы 

активтері мен міндеттемелерін БЖзҚ-ға аудару тапсырылды;
4) жинақтаушы зейнетақы қорларының және зейнетақы активтерін инвестици-

ялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың лицензияларының қолданысы зей-
нетақы активтері мен міндеттемелерді қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылғаннан 
кейін тоқтатылады, ал лицензиялар уәкілетті органға қайтарылуға тиіс.

Жоғарыда аталған заңды орындау мақсатында Қор: 
1) 2013 жылғы 18 қарашада лицензиялық қызметтің барлық түрлерін көр-

сетуді тоқтатты және барлық зейнетақы активтері мен міндеттемелерді БЖзҚ-ның 
басқаруына тапсырды;

2) 2014 жылғы 18 ақпанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар 
бойынша түпкілікті зейнетақы активтері мен міндеттемелерді қабылдау-тапсыру 
актісіне қол қойды.

Осылай, 2014 жылғы 19 ақпаннан бастап қордың екі лицензиясының да әрекеті 
тоқтатылды: Қор жинақтаушы зейнетақы қоры және зейнетақы активтерін инвестици-
ялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым ретінде қызмет атқармайды.

2014 жылғы 24 және 28 ақпан күндері Қордың екі лицензиясы уәкілетті ор-
ганға қайтарылды.

2013 жылғы 18 қарашадағы жай-күйі бойынша (зейнетақы активтері мен 
міндеттемелер БЖЗқ-ға тапсырылған күн):

Қордың зейнетақы активтері 208 136 176 мың теңгені құрады;
Салымшыларының саны (міндеттемелер және ерікті зейнетақы жарналар бойын-

ша) – 463 364 адамды құрады;
зейнетақы активтерінің көлемі бойынша нарықтағы үлесі (2013 жылғы 01 қара-

шадағы жай-күйі бойынша) – 5,71%. 
2014 жылғы 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша: 
1) жарғылық капитал – 2 000 млн теңге;
2) меншікті капитал – 5 892 946 мың теңге.

«КаПИТаЛ» ЖзҚ аҚ«BCC INVEST» аҚ
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«Банк БЦК – Мәскеу» ЖШҚ (бұдан әрі – Банк) – ЦКБ-нің 2007 жылы құрылған 
және Ресей федерациясының Мәскеу қаласында тіркелген еншілес ұйымы. 

Банк – Ресей аумағында өзінің корпоративтік және жеке клиенттеріне 
алуан түрлі қызметтерді көрсететін көп салалы несиелік ұйым. Банк қызмет ет-
кен кезеңде кәсіби білікті мамандар штаты құрылды, шағын және орта кәсіпо-
рындарға және жеке тұлғаларға арналған өнімдер әзірленіп, енгізілді.

2013 жыл ішінде Банк тәуекелдік менеджментіндегі, корпоративтік басқа-
рудағы өз ұстанымдарын күшейтті, жеке және заңды тұлға клиенттерінің кең 
ауқымдағы тапсырмаларын орындау мақсатында өзінің ұйымдық құрылымын 
жетілдірді. Банк оңтүстік кореялық және қазақстандық серіктестермен іскерлік 
қарым-қатынасы бар клиенттерге қызмет көрсету сапасын белсенді түрде арт-
тырып келеді. Бұл бағыттарды дамыту үшін Банктің Kookmin банкінде және Қа-
зақстанның бірқатар банктерінде корреспонденттік есепшоттары ашылған.

ТӘуЕЛСІз ауДИТОРЛаРДЫң ЕСЕБІ«БанК БЦК – МӘСКЕу» ЖШҚ
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«Банк Центркредит» акционерлік қоғамының акционерлеріне 
және директорлар кеңесіне:

Біз «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының және оның еншілес ком-
панияларының осы құжатта көрсетілген шоғырландырылған қаржылық есептілі-
гіне аудит жүргіздік. Бұл есептіліктің құрамына 2013 жылғы 31 желтоқсандағы 
жай-күйі бойынша қаржылық жағдайы туралы шоғырландырылған есеп және 
көрсетілген күні аяқталған жыл ішіндегі пайдасы мен шығыны туралы шоғыр-
ландырылған есеп, өзге жиынтық кірісі туралы шоғырландырылған есеп, капи-
талындағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп және ақша қаражатының 
қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп, сондай-ақ есеп саясатының негізгі 
қағидаларынан тұратын ескертулер мен басқа да түсіндірме ақпарат кірді.

БаСШЫЛЫҚТЫң ШОғЫРЛанДЫРЫЛған ҚаРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК 
ҮШІн ЖауаПКЕРШІЛІГІ

Басшылық осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті Халықара-
лық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес құру, сонымен қатар оның 
шынайылығы үшін, сонымен қатар басшылықтың адал атқарылмайтын іс-әре-
кеттердің, сондай-ақ қателіктің салдарынан мәліметтері елеулі түрде бұрма-
ланбаған шоғырландырылған қаржылық есептілікті әзірлеу үшін қажет деп 
есептейтін ішкі бақылау жүйесі үшін жауап береді.

ауДИТОРДЫң ЖауаПКЕРШІЛІГІ 
Біздің жауапкершілігіміз – өзіміз жүргізген аудиттің негізінде осы шоғыр-

ландырылған қаржылық есептіліктің шынайылығы туралы пікірімізді білдіру. 
Біз Халықаралық аудит стандарттары негізінде аудит жүргіздік. Бұл стандарт-
тар этикалық нормаларды сақтауды, сондай-ақ шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте елеулі бұрмалаушылықтың болмағанына сенім беретін аудитті 
жоспарлауды және жүргізуді талап етеді.

аудит шоғырландырылған қаржылық есептіліктегі сандық көрсеткіштерді 
растайтын аудиторлық дәлелдемелерді алуға және ондағы ақпаратты ашуға бағыт-
талған процедураларды жүргізуді қамтиды. Процедураларды таңдау аудитордың 
кәсіби пайымдауына, оған қоса адал атқарылмайтын іс-әрекеттердің, сондай-ақ қа-
теліктің салдарынан шоғырландырылған қаржылық есептілікті елеулі бұрмалау тәуе-
келдігін бағалауға негізделеді. аудитор осындай тәуекелдіктерді бағалау барысында 
осы жағдайларда сәйкес аудиторлық процедураларды әзірлеу мақсатында шоғыр-
ландырылған қаржылық есептілікті құру, сонымен қатар оның шынайылығы үшін ішкі 
бақылау жасау жүйесін қарастырады, ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір 
білдіру мақсатын көздемейді. Сондай-ақ аудит қолданылатын есеп саясатын тиісті 
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нұрлан Бекенов
Қазақстан Республикасының

Білікті аудиторы
Біліктілік куәлігі №0082

1994 жылғы 13 маусымда берілген,
«Делойт» ЖШС 
Бас директоры _______________________

Басқарушы директор
О Ги Хонг
2014 жылғы 25 ақпан
алматы қаласы

_______________________
Бас бухгалтер 
нұрғалиева а.Т.
2014 жылғы 25 ақпан
алматы қаласы 

дәрежеде бағалауды және басшылық жүргізген бухгалтерлік бағалаудың негізділігін, 
тұтастай шоғырландырылған қаржылық есептілік беруді бағалауды қамтиды.

Біз өзіміз алған аудиторлық дәлелдер біздің пікірімізді білдіру үшін жет-
кілікті және тиісті негіз болып табылады деп есептейміз.

ПІКІР
Біздің ойымызша, Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 

сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілік барлық маңызды аспектілер 
тұрғысынан «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының және оның еншілес 
ұйымдарының 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша қаржылық 
жағдайын, сондай-ақ көрсетілген күні аяқталған жыл ішіндегі қызметінің нәти-
желері мен ақша қаражатының қозғалысын шынайы сипаттайды.

МаңЫзДЫ ЖағДаЙЛаР
2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша салыстырмалы көр-

сеткіштердің түзетулері көрсетілген шоғырландырылған қаржылық есептіліктің 
4-ескертуіне назар аударыңыз. Біздің пікірімізде осыған байланысты ескерту жоқ.

Эндрю Викс
Тапсырма бойынша серіктес

Дипломды бухгалтер
Қоғамдық тәжірибе бойынша 

сертификат 78586,
австралия

«Делойт» ЖШС
Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметті 
жүзеге асыруға берілген мемлекеттік 
лицензиясының №0000015, 
сериясы Мфю-2, 
Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігі 
2006 жылғы 13 қыркүйекте берген

2014 жылғы 25 ақпан, 
алматы қаласы

Топ Басқармасының атынан:

______________________
Басқарма Төрағасы 
Ли В.С.
2014 жылғы 25 ақпан
алматы қаласы

2013 ЖЫЛғЫ 31 ЖЕЛТОҚСанДа аяҚТаЛған ЖЫЛ ІШІнДЕГІ ПаЙДа-
СЫ МЕн ШЫғЫнЫ ТуРаЛЫ ШОғЫРЛанДЫРЫЛған ЕСЕП
(Млн теңгемен, акциялар бойынша теңгемен есептелген (шығынды)/пайданы қоспағанда)

Ескерту 2013 жылғы 
31 желтоқсанда 
аяқталған жыл 

бойынша

2012 жылғы 
31 желтоқсанда 
аяқталған жыл 

бойынша

Пайыздық кіріс 5,28 85,269 73,631

Пайыздық шығыс 5,28 (49,610) (54,154)

ПаЙЫз ЕСЕПТЕЛЕТІн аКТИВТЕРДІң 
ҚұнСЫзДануЫна РЕзЕРВ ҚұРғанға ДЕЙІнГІ Таза ПаЙЫзДЫҚ КІРІС

35,659 19,477

Пайыз есептелетін активтердің құнсыздануына бөлінген резерв 6 (27,779) (11,932)

Таза ПаЙЫзДЫҚ КІРІС 7,880 7,545

Пайда немесе шығын арқылы  әділ құны бойынша көрсетілетін қаржылық актив-
термен және міндеттемелермен жасалған операциялар бойынша таза пайда

7 13 634

Қолдағы сатуға арналған инвестициялар бойынша таза іске асырылған 
(шығын)/пайда 

(3) 94

Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды сатып алудан болған таза шығын 23 – (1,483)

Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша таза пайда  8 4,491 3,849 

Қызмет көрсетуден алынған кіріс және алынған комиссия  9 22,524 20,059 

Қызмет көрсетуге кеткен шығыс және төленген комиссия 9 (1,886) (1,797)

өзге операциялар бойынша құнсызданудан болған резервті қалпына келтіру / 
(қалыптастыру)

6 (1,256) (1,400)

өзге (шығыстар) / кірістер (123) (18)

Таза ПаЙЫзДЫҚ ЕМЕС КІРІС  23,760 19,938

ОПЕРаЦИяЛЫҚ КІРІС 31,640 27,483

ОПЕРаЦИяЛЫҚ ШЫғЫС 10,28 (29,345) (26,882)

СаЛЫҚ СаЛғанға ДЕЙІнГІ ОПЕРаЦИяЛЫҚ ПаЙДа 2,295 601

Пайдаға салынған салық бойынша (шығыс) / үнем 11 (1,982) (251)

Таза ПаЙДа 313 350

Бас банктің акционерлеріне қатысты (31) 222 

Иеліктің бақылаусыз үлестеріне қатысты 344 128 

313 350

БІР аКЦИяға ШаҚҚанДағЫ (ШЫғЫн)/ПаЙДа

негізгі (теңгемен) 12 (0.19) 1.10

Туынды (теңгемен) 12 (0.15) 1.10 

Ескертулер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.
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зергерлік әшекей бұйымдары мен бойтұмарларда тастан жасалған қон-
дырмалар мен салпыншақтар тек сәндік өрнек ретінде ғана емес, сондай-ақ 
қорғайтын «көз» мағынасында қолданылған. Қазақтар ақық тасты, маржан та-
сты және көгілдір ақықты кеңінен қолданған. Әрбір тастың өзіне тән белгілері, 
сондай-ақ сиқырлы және емдік қасиеттері болған.

өмірдің игілігіне және үрім-бұтағының өсіп-өнуіне септігін тигізетін маржан та-
стар әшекей бұйымдарында салпыншақтар түрінде жиі қолданылатын. Қызыл түстің 
семантикалық мағынасының ауқымы кең. Бұл – текті қанның түсі, оттың, қуаттың, күн 
мен жылудың нышаны. Сондай-ақ халық арасында көгілдір ақық та кең тараған. Ха-
лықтың пайымдауынша, ол бақыт, сәттілік сыйлаған және адамның көңіл-күйін көр-
сеткен, яғни адам ауруға шалдыққан жағдайда, көгілдір ақық тасының түсі өзгерген.

ТұМаРЛаРДЫң СӘнДІК ҚЫзМЕТІ

ТұМаР
Тұмардың біртұтас пішіні ақық таспен әшекейленген, «дуалы көз-

ден» сақтайтын «қорғайтын көзді» білдіреді. Шашылған дәннің 
қорымын елестететін көптеген салпыншақтары бар құрылым – 

құнарлылық пен байлықты, үрім-бұтағының өсіп-өркендеуін 
білдіретін дәстүрлі нышан. 



 Ескерту 2013 
жылғы 31 
желтоқсан

2012 жылғы 
31 желтоқсан
(Қайта қаралды)

2012 жылғы
01 қаңтар 
(Қайта қаралды)

БаРЛЫҚ МІнДЕТТЕМЕЛЕР МЕн КаПИТаЛ 1,093,482 1,087,817 1,081,917

Бір жай акцияның баланстық құны (теңгемен) 12 452 452 449

Бір артықшылықты акцияның баланстық құны (теңгемен) 12 300 300 300
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2013 ЖЫЛғЫ 31 ЖЕЛТОҚСанДағЫ ЖаЙ-КҮЙІ БОЙЫнШа
ҚаРЖЫ ЖағДаЙЫ ТуРаЛЫ ШОғЫРЛанДЫРЫЛған ЕСЕП
(Млн теңгемен)

 Ескерту 2013 
жылғы 31 
желтоқсан

2012 жылғы 
31 желтоқсан
(Қайта қаралды)

2012 жылғы
01 қаңтар 
(Қайта қаралды)

аКТИВТЕР:

ақшалай қаражат және оның эквиваленті 13,28 141,511 134,054 121,815

Міндетті резервтер 13 16,645 15,075 26,956

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін 
қаржылық активтер

14 27,253 25,178 16,331

Қолдағы сатуға арналған инвестициялар 15 53,931 57,549 86,369

өтеуге дейін ұсталатын инвестициялар 16 15,846 26,373 20,778

Банктердегі қаражат 17 3,994 2,036 6,010

Клиенттерге және банктерге берілген несие 18,28 783,895 789,096 764,806

Пайдаға салынған ағымдағы салық бойынша активтер 1,436 2,148 2,713

Пайдаға салынған кейінге қалдырылған салық бойынша активтер 11 1,132 2,036 2,008

өзге активтер 19 22,685 11,058 10,747

негізгі құралдар мен материалдық емес активтер 20 25,154 23,214 23,384

БаРЛЫҚ аКТИВТЕР 1,093,482 1,087,817 1,081,917

МІнДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘнЕ КаПИТаЛ

МІнДЕТТЕМЕЛЕР:

Банктердің және қаржы ұйымдарының қаражаты мен несиесі 21,28 89,436 106,176 106,176

Клиенттер мен банктердің қаражаты 22,28 806,553 790,550 727,334

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 23 49,045 65,204 121,565

өзге міндеттемелер 24 8,544 5,520 6,642

Реттелген облигациялар 25 53,034 33,249 33,392

БаРЛЫҚ МІнДЕТТЕМЕЛЕР 1,006,612 1,000,699 995,109

КаПИТаЛ:

Бас банктің акционерлеріне қатысты капитал: 

Жарғылық капитал 26 69,826 69,798 69,797

Қолдағы сатуға арналған инвестицияларды қайта бағалау қоры (258) 32 666

Бағамдық айырма қоры (325) (26) (619)

арнайы резерв 3 - 3,723 1,633

Бөлінбеген пайда 16,077 12,385 14,253

БаС БанКТІң аКЦИОнЕРЛЕРІнЕ ҚаТЫСТЫ БаРЛЫҚ КаПИТаЛ 85,320 85,912 85,730

Иеліктің бақылаусыз үлестері 1,550 1,206 1,078

БаРЛЫҚ КаПИТаЛ 86,870 87,118 86,808

«БанК ЦЕнТРКРЕДИТ» 
аКЦИОнЕРЛІК ҚОғаМЫ
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2013 ЖЫЛғЫ 31 ЖЕЛТОҚСанДа аяҚТаЛған ЖЫЛ ІШІнДЕГІ 
КаПИТаЛЫнДағЫ өзГЕРІСТЕР ТуРаЛЫ ШОғЫРЛанДЫРЫЛған ЕСЕП
(Млн теңгемен)

Жарғы- 
лық 
капитал

Қолдағы 
сатуға 
арналған 
инвести-
цияларды 
қайта баға-
лау қоры

Бағам-
дық 
айырма 
қоры

арнайы 
резерв

Бөлінбе-
ген пайда

Бас банктің 
акцио-
нерлеріне 
қатысты 
барлық 
капитал

Иеліктің 
бақы-
лаусыз 
үлестері

Барлық
капитал

2011 жылғы 31 желтоқсан 69,797 666 (619) 1,633 14,253 85,730 1,078 86,808

Таза пайда - - - - 222 222 128 350

Пайдаға салық салған-
нан кейінгі өзге жиынтық 
шығын

- (634) 593 - - (41) - (41)

арнайы резервке ақша 
аудару

- - - 2,090 (2,090) - - -

Меншікті акцияларды сату 
(26-ескерту)

1 - - - - 1 - 1

2012 жылғы 31 желтоқсан 69,798 32 (26) 3,723 12,385 85,912 1,206 87,118

Таза (шығын)/пайда - - - - (31) (31) 344 313

Пайдаға салық салған-
нан кейінгі өзге жиынтық 
шығын

- (290) (299) - - (589) - (589)

арнайы резервке ақша 
аудару (3-ескерту)

- - - (3,723) 3,723 - - -

Меншікті акцияларды сату 
(26-ескерту)

28 - - - - 28 - 28

2013 жылғы 31 желтоқсан 69,826 (258) (325) - 16,077 85,320 1,550 86,870

2013 ЖЫЛғЫ 31 ЖЕЛТОҚСанДа аяҚТаЛған ЖЫЛ ІШІнДЕГІ аҚШа 
ҚаРаЖаТЫнЫң ҚОзғаЛЫСЫ ТуРаЛЫ ШОғЫРЛанДЫРЫЛған ЕСЕП
(Млн теңгемен)

 2013 жылғы 
31 желтоқсанда 
аяқталған жыл 
бойынша

2012 жылғы 
31 желтоқсанда 
аяқталған жыл 
бойынша (Қай-
та қаралды*)

ОПЕРаЦИяЛЫҚ ҚЫзМЕТКЕ БаЙЛанЫСТЫ аҚШа ҚаРаЖаТЫнЫң ҚОзғаЛЫСЫ:

алынған пайыздар 64,819  76,038 

Төленген пайыздар (48,899) (53,863)

Қызметтер бойынша алынған кіріс және алынған комиссиялар 20,099 20,089 

Қызметтер бойынша төленген шығыс және төленген комиссиялар (1,738) (2,033)

өзге төленген кіріс (49) (18)

Төленген операциялық шығыс (24,570) (26,279)

Операциялық активтер мен міндеттемелердің өзгеруіне дейінгі операциялық қызметке 
байланысты ақша қаражатының түсімі

9,662 13,934

Операциялық активтер мен міндеттемелердің өзгеруі:

Міндетті резервтер (1,570) 11,881

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы активтері (2,002) (8,140)

Банктердегі қаражат (1,941) 3,966

Клиенттерге және банктерге берілген несиелер 2,100 (39,174)

өзге активтер (11,827) 757 

Банктердің және қаржы ұйымдарының қаражаты мен несиелері (16,510) 25 

Клиенттердің және банктердің қаражаты 14,965 61,142 

өзге міндеттемелер 2,567 (1,729)

Салық салғанға дейінгі операциялық қызметке байланысты ақша қаражатының (шығымы) /түсімі (4,556) 42,662

(Төленген)/қайтарылған пайда салығы (366) 286

Операциялық қызметке байланысты ақша қаражатының таза (шығымы)/түсімі (4,922) 42,948

ИнВЕСТИЦИяЛЫҚ ҚЫзМЕТКЕ БаЙЛанЫСТЫ аҚШа ҚаРаЖаТЫнЫң ҚОзғаЛЫСЫ:

Қолдағы сатуға арналған инвестицияларды сатудан түскен түсім 27,211 113,165

Қолдағы сатуға арналған инвестицияларды сатып алу (23,797) (86,758)

өтеуге дейін ұсталатын инвестицияларды өтеуден түскен түсім 14,105 9,889

өтеуге дейін ұсталатын инвестицияларды сатып алу (3,682) (13,630)

негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу (5,660) (2,098)

негізгі құралдарды сатудан түскен түсім 235 10

Инвестициялық қызметке байланысты ақша қаражатының таза түсімі 8,412 20,578

«БанК ЦЕнТРКРЕДИТ» 
аКЦИОнЕРЛІК ҚОғаМЫ 

«БанК ЦЕнТРКРЕДИТ»
аКЦИОнЕРЛІК ҚОғаМЫ
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 2013 жылғы 
31 желтоқсанда 
аяқталған жыл 
бойынша

2012 жылғы 
31 желтоқсанда 
аяқталған жыл 
бойынша (Қай-
та қаралды*)

ҚаРЖЫЛЫҚ ҚЫзМЕТКЕ БаЙЛанЫСТЫ аҚШа ҚаРаЖаТЫнЫң ҚОзғаЛЫСЫ:

Сатыл алынған меншікті акцияларды сатудан түскен түсім (26-ескерту) 28 1

Меншікті акцияларды сатып алу (18,910) (56,122)

Борыштық бағалы қағаздарды өтеу 2,447 2,221

Шығарылған борыштық бағалы қағаздардан түскен түсім 18,305 -

Реттелген облигациялардан түскен түсім

Қаржылық қызметке байланысты ақша қаражатының таза түсімі/(шығымы) 1,870 (53,900)

Шетелдік валюта бағамының ақша қаражатына және олардың эквивалентіне қатысты 
өзгерісінің ықпалы

2,097 2,613

аҚШа ҚаРаЖаТЫнЫң ЖӘнЕ ОЛаРДЫң БаЛаМаЛаРЫнЫң Таза аРТуЫ 7,457 12,239

аҚШа ҚаРаЖаТЫ ЖӘнЕ ОЛаРДЫң БаЛаМаЛаРЫ, жыл басында
(13-ескерту)

134,054 121,815

аҚШа ҚаРаЖаТЫ ЖӘнЕ ОЛаРДЫң БаЛаМаЛаРЫ, жыл аяғында 
(13-ескерту)

141,511 134,054

*Қайта қаралды. 4-ескертуді қараңыз.

Дәстүрлі құндылықтар банкі
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ҚаңТаР аЙЫ – «Contact» жүйесі ақша аударымдарын Қытай мен Вьетнамға 
жөнелту мүмкіндігін кеңейтті. ақша аударымдарын Қытай Банкінің (Bank of 
China) 120 бөлімшесінен, Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкінің 3400-ден астам офи-
стерінен және Vietnam International Bank-тің 147 бөлімшесі мен VIETINBANK-тің 
760 бөлімшесінен төмендетілген тарифтермен алу мүмкін болды.

аҚПан аЙЫ – «Эксперт Ра» рейтинг агенттігі Банктің несие қабілеттілігі рей-
тингін «несие қабілеттілігінің жоғары деңгейі» атты а деңгейінде растады. Рей-
тинг бойынша болжам «тұрақты».

науРЫз  аЙЫ – ЦентрКредит Банкі карточкалық төлем жүйелерінің тұрақтылығы 
мен сенімділігін растайтын халықаралық стандарттар бойынша PCI Compliance 
мәртебесіне ие болды.

СӘуІР аЙЫ – «Банк ЦентрКредит» аҚ акционерлерінің жалпы жиналысы өт-
кізіліп, 2012 жыл бойынша қызмет нәтижесі туралы Басқарманың есебін бекіту 
туралы, ЦКБ-нің 2012 жыл бойынша шоғырландырылған жылдық қаржылық 
есептілігін бекіту туралы, ЦКБ-нің 2012 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту 
туралы шешімдер қабылданды.

МаМЫР аЙЫ – Fitch Ratings халықаралық рейтинг агенттігі банктің шетел ва-
лютасындағы және ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді эмиссия дефолты рейтингін  
«B+» деңгейінде, банктің ұлттық ұзақ мерзімді рейтингін «A-(rus)» деңгейінде 
растады. Барлық үш рейтинг бойынша болжамдар «Тұрақты». Сондай-ақ Fitch 
Ratings «ЦКБ-Мәскеу» банкінің шетел валютасындағы қысқа мерзімі эмиссия де-
фолты рейтингін «B» деңгейінде және қолдау рейтингін «4» деңгейінде растады.

ШІЛДЕ аЙЫ – ЦКБ-нің 25-жылдық мерейтойы қарсаңында бас офис ғимаратын-
да банктің мұражайын ашу салтанаты өткізілді. Мұражайда ЦКБ тарихы үшін маңы-
зды материалдар экспозицияға қойылып, банктің даму хронологиясы көрсетілген.
ЦКБ өзінің 25-жылдық мерейтойына орай «Бұдан 25 жыл бұрынғыдай» жарна-
малық науқанын іске қосты. науқанда ЦКБ қызметкерлері белсенділік танытты, 
олардан келіп түскен суреттер банктің жарнамалық материалдарын әзірлеу кезінде 
пайдаланылды.

ЦЕнТРКРЕДИТ БанКІнІң 2013 ЖЫЛ 
ІШІнДЕГІ БаСТЫ ОҚИғаЛаРЫ
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ТаМЫз аЙЫ – сенімді мердігерлерге арналған ыңғайлы кепілдіктер беруді 
көздейтін жаңа «CenterGarant» өнімі іске қосылды.

ҚЫРКҮЙЕК аЙЫ – Банк өзінің 25-жылдық мерейтойын атап өтті. Мерейтой ая-
сында банкке алғашқы ресми сапарымен Kookmin банкінің Төрағасы Ли Гон Хо кел-
ді. Осы айда ЦКБ бас офисінің қызметкерлері Әл-фараби даңғылы, 38 мекенжай-
ында орналасқан алматы қаржы орталығындағы жаңа ғимаратына қоныс аударды.
Шағын бизнеске шұғыл несие беру бойынша жаңа «Шапшаң Шағын» өнімі іске 
қосылды.

Қазан аЙЫ – Kwon Oh Ki мырза Kookmin банкінің өкілі ретінде «Банк ЦентрКредит» 
аҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып тағайындалды.

ЖЕЛТОҚСан аЙЫ – 2013 жылдың қорытындысы бойынша «Даму» кәсіпкер-
лікті дамыту қоры» аҚ «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасын жүзеге 
асыру бойынша ЦКБ-ні үздік банк деп таныды.
ЦКБ-нің «Қайырымдылық» қоғамдық қорымен бірлескен әлеуметтік жобасы 
бастау алды. Жобаның мақсаты – күрделі ауруларға шалдыққан балаларды қол-
дау үшін қаражат жинау. Қолұшын беруге ниет танытқан әрбір адам қаражатты 
банкоматтар, Starbanking жүйесі, қызмет көрсету терминалдары, есеп айыры-
су-касса бөлімдері арқылы жөнелте алады.
Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына (ҚЕХС) өту аяқталды.

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП • 201365
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ОБРащЕнИЕ ПРЕДСЕДаТЕЛя  
СОВЕТа ДИРЕКТОРОВ 
аО «БанК ЦЕнТРКРЕДИТ»
БаЙСЕИТОВа Б.Р. 

уВаЖаЕМЫЕ аКЦИОнЕРЫ 
аО «БанК ЦЕнТРКРЕДИТ»!

В отчетном году усилия аО 
«Банк ЦентрКредит» (далее – БЦК) 
были направлены как на преодоле-
ние негативных тенденций, имевших 
место в банковской системе, так и на 
повышение эффективности бизнеса.

В результате реализованных мер 
чистая процентная маржа БЦК выросла 
в три раза: с 1,4 до 4,3%, что удалось 
достигнуть благодаря росту доходно-
сти активов и снижению объема доро-
гостоящих заимствований; стоимость 
обязательств снизилась с 5,8 до 5,1%. 
БЦК досрочно погасил три внешних су-
бординированных займа в долларах на 
общую сумму 19 миллиардов тенге, что 

позволило снизить их долю до 3% от 
всех ресурсов. наряду с этим на 3,8% 
увеличился ссудный портфель БЦК (что 
составило 883 млрд тенге), при росте 
обязательств на 0,8% (988 млрд тенге).

В соответствии с нормативными 
требованиями национального банка 
Республики Казахстан БЦК планомер-
но формировал резервы. По состоянию 
на 01 января 2014 года их объем со-
ставил 197,2 млрд тенге (20,3%), уро-
вень NPL – 188,6 млрд тенге (19,4%).

2013 год для БЦК проходил под 
эгидой празднования его 25-летия. В 
рамках мероприятий, посвященных 
юбилейной дате, при активном участии 
стратегического инвестора Kookmin 
Bank (Республика Корея) реализован 
комплекс мер по росту квалификации 
персонала, повышению уровня зара-

Председатель Совета директоров
аО «Банк ЦентрКредит»

БаЙСЕИТОВ Б.Р. 

ботной платы, укреплению корпора-
тивных ценностей. В отчетном году 
внедрялись системные решения по со-
вершенствованию внутреннего контро-
ля, улучшению работы с рисками, по-
вышению качества ссудного портфеля.

В 2014 году БЦК намерен закре-
пить положительные тенденции, обе-
спечить рост прибыли, продолжить 
работу по снижению уровня проблем-
ных кредитов.



иркЕгулов Нуртай ШайхиЕвич
Корпоративный секретарь

БайсЕитов БахытБЕк рымБЕкович
Председатель Совета директоров

ли владислав сЕдиНович
Член Совета директоров

Jeoung sang-KWeon
Член Совета директоров

амаНкулов дЖумагЕлди рахиШЕвич
Член Совета директоров

KWon oh-Ki
Член Совета директоров – независимый директор

han Jong hWan 
управляющий директор Группы по кредитованию

oh Ki hong
управляющий директор Группы по финансам

shim moo gil 
управляющий директор Группы по IT

альЖаНов максат каБыкЕНович
управляющий директор Группы 

по управлению кредитами

ли владислав сЕдиНович
Председатель Правления

адилхаНов БулаН адилхаНович
управляющий директор Группы поддержки деятельности

Werner Frans JozeF Claes
Член Совета директоров – независимый директор

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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БуРанБаЕВ 
аСан 
БуЛаТОВИЧ
управляющий директор – 
Директор Департамента 
корпоративных финансов

ВаХИДОВа 
РИзВанГуЛь 
СаЙДуЛЛаЕВна
Директор Департамента 
розничного бизнеса

ПОПОВа 
ТаТьяна 
ВаЛЕРьЕВна
Директор Департамента 
банковских карточек

ВОн 
ГаЛИна 
ДОннЕРОВна
Директор Департамента 
человеческих ресурсов

ГаБаСОВ 
ТИМуР 
РауфОВИЧ
Директор Департамента 
казначейства

зДанОВИЧ 
ЛаРИСа 
ПЕТРОВна
Директор Департамента 
планирования и финансов

БуТЫРИна 
ЛюДМИЛа 
фЕДОРОВна
Директор Департамента 
учета и поддержки опера-
ционной деятельности

ДОРОЖКИн 
СЕРГЕЙ 
ИВанОВИЧ
Директор административ-
ного департамента

СаВЧЕнКО 
ВЛаДИМИР 
аЛЕКСанДРОВИЧ
Директор юридического 
департамента

ТаСТанБЕКОВ 
БаХЫТЖан 
БаХаДИРОВИЧ
Директор Департамента 
безопасности

аСЫЛБЕК 
ЕРЖан 
аСЫЛБЕКуЛЫ
Директор Департамента 
кредитных рисков

ЕРМаХанОВ 
ЕРЛан 
аМИРБЕКОВИЧ
Директор Департамента 
управления кредитами 
юридических лиц

аБИШЕВ 
МуРаТ 
МЕЙРХанОВИЧ
Директор Департамента 
управления кредитами фи-
зических лиц

аКЫЛОВ 
МаРаТ 
аМанОВИЧ
Директор Департамента ин-
формационных технологий

ШаяХМЕТОВа 
КуЛяШ 
ИзМаГзаМОВна
Директор Департамента 
бизнес-процессов

нуРГаЛИЕВа 
аЙЖан 
ТОЛЕуГазИнОВна
Директор Департамента 
бухгалтерского учета и 
отчетности – главный бух-
галтер

нуГМанОВ 
МаЛИК 
ХаЙРЖанОВИЧ
Главный комплаенс-кон-
тролер Службы комплаенс 

МуСИна 
РаКЫШ
Главный аудитор 
Внутреннего аудита



Одно из самых интересных казахских ювелирных изделий – тумар (амулет) –, 
имело как декоративное, так и в большей степени сакральное значение, связанное 
с верой в его защитную, магико-охранительную функцию. В глубокой древности 
тумары получили широкое распространение в быту и обрядовой практике казахов.

ТуМаР – предмет, оберегающий владельца от бед, защищающий дом, 
чистокровных скакунов и породистых животных, приносящий любовь, счастье 
и благоденствие. Тумар в переводе с арабского означает «молитва», «носить». 
В широком смысле это название применимо к любым украшениям-оберегам, 
которым приписываются магические свойства. Появлению различных типов 
оберегов способствовала вера людей в их сверхъестественную силу, которая 
по представлению древних могла оградить человека от воздействия внешних 
недобрых сил, нападений врагов и животных. Такие амулеты можно было но-
сить и как самостоятельное украшение.

Тумар представлял собой специальный серебряный (реже – золотой) фут-
лярчик, в который вкладывался собственно талисман (амулет), оберегающий от 
сглаза и болезней, бесплодия и нечистой силы. Такое украшение сопровождало 
человека практически с первых дней появления на свет. новорожденного малы-
ша обязательно защищал треугольный амулет. Взрослые (в основном женщины) 
носили тумары, которые крепились на головной убор, а также нашейные, наспин-
ные, нагрудные, подмышечные (последние с помощью длинной цепочки надева-
лись через плечо – это место оберегалось особо, так как считалось, что именно 
отсюда, из-под мышек, может вылететь душа человека, что приведет к смерти).

Таким образом, тумар являлся непременной частью всего комплекта ювелир-
ных украшений.  Его ношение обеспечивало защиту и благополучие владельцу.
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ТуМаРЫ – аМуЛЕТЫ

СЕРЕБРянЫЙ СЛОЖнОСОСТаВнОЙ 
ТРЕуГОЛьнЫЙ ТуМаР

состоит из двух подвижно соединенных основных ча-
стей в виде треугольников и семи подвесок в виде ле-

пестков, украшен орнаментом в виде стилизованных 
рогов. Тумар связан с древним тотемом – архаром.



КОРПОРаТИВнОЕ уПРаВЛЕнИЕ

– Комитет по назначениям и социальным вопросам.
Комитетом по управлению активами и обязательствами в 2013 году проведено 

13 очередных и 7 внеочередных заседаний, было принято более 250 решений. В ре-
зультате проведенной работы сокращены процентные расходы по обязательствам пе-
ред клиентами. Проведены мероприятия по улучшению условий и привлекательности 
кредитных и депозитных продуктов. Таким образом, стратегия принимаемых решений 
была направлена на укрепление позиций и улучшение структуры активов и пассивов.

Кредитным комитетом в 2013 году было проведено 83 заседания, рас-
смотрено 1 280 проектов, в том числе о выдаче гарантий – 71, о лимитах кре-
дитования – 41, об открытии кредитной линии – 101, о выдаче займов – 85, 
об овердрафтах – 20, по вопросам мониторинга кредитов – 206, об измене-
нии условий финансирования – 95 и прочее. Был введен 1 новый продукт.

В 2013 году Комитетом по аудиту было проведено 7 заседаний. В соответствии 
с повестками дня заседаний рассмотрено 13 вопросов, в том числе 10 вопросов – ка-
сательно результатов аудиторских проверок и деятельности подразделений БЦК, 1 
вопрос – в отношении отчета Службы комплаенс в части контроля за комплаенс-ри-
сками за 2012 год, два вопроса – касательно внешнего аудитора ТОО «Делойт».

Под председательством независимого директора г-на Werner Claes Комитетом по 
назначениям и социальным вопросам в 2013 году было проведено одно заседание.

Оперативное руководство текущей деятельностью БЦК осуществляет коллегиаль-
ный исполнительный орган – Правление, количественный состав которого – 6 человек.

В 2013 году было проведено 38 заседаний Правления, в том числе 11 засе-
даний по вопросам управленческой отчетности. Правлением было рассмотрено 
104 вопроса по основной деятельности. Рабочая неделя Правления начинается 
с проведения совещаний с участием руководителей структурных подразделений 
(департаментов головного офиса) и руководителей дочерних организаций БЦК. 
за 12 месяцев 2013 года проведено 50 заседаний Правления (планерка), на 
которых была заслушана управленческая отчетность управляющих директоров, 
членов Правления, Службы комплаенс, Департамента человеческих ресурсов.

По системе электронного документооборота членами Правления на оч-
ных его заседаниях было рассмотрено, утверждено и зарегистрировано Се-
кретариатом Совета директоров и Правления 572 решения.

В 2013 году обращений и жалоб акционеров на действия БЦК и его долж-
ностных лиц не поступало.
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В БЦК корпоративное управление осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан и базируется на требованиях устава БЦК, Ко-
декса корпоративного управления, решениях общего собрания акционеров БЦК, Сове-
та директоров БЦК (далее – Совет директоров) и Правления БЦК (далее – Правление).

26 апреля 2013 года было проведено годовое общее собрание акционеров БЦК, 
на котором были заслушаны и утверждены Отчет Правления о результатах деятельно-
сти за 2012 год, консолидированная и неконсолидированная годовая финансовая от-
четность за 2012 год, порядок распределения чистого дохода за 2012 год, устав в но-
вой редакции. а также изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления.

29 октября 2013 года состоялось заседание Счетной комиссии по подведе-
нию итогов внеочередного общего собрания акционеров БЦК посредством заоч-
ного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об изменении состава Совета директоров аО «Банк ЦентрКредит».
2. О внесении изменений в устав аО «Банк ЦентрКредит».

(Справочно: количественный состав Совета директоров – 6 человек. В Совет директоров по-
ступило уведомление от члена Совета директоров г-на Yang Cheon Sik о досрочном прекраще-
нии полномочий по собственной инициативе с 14 июня 2013 года.)

Большинством голосов было принято решение избрать независимым ди-
ректором, членом Совета директоров г-на Kwon Oh Ki сроком полномочий до 
даты проведения годового общего собрания акционеров в 2017 году включи-
тельно, утверждены изменения в устав БЦК.

В 2013 году Советом директоров было принято 13 протокольных реше-
ний и 167 постановлений по вопросам основных направлений деятельности, 
были утверждены внутренние процедуры в части тарифной, кредитной, учет-
ной и других политик, рассмотрена и утверждена управленческая отчетность, 
приняты решения по вопросам увеличения обязательств, посредством выпуска 
облигаций, по кредитным и многим другим вопросам.

на очных заседаниях Совета директоров, под председательством г-на Байсеи-
това Б.Р., были рассмотрены Маркетинговый план на 2013 год, Стратегия развития 
БЦК на среднесрочный период 2013–2017 гг., состояние кредитного портфеля, были 
утверждены параметры бюджета на 2014 год, принято решение об изменении орга-
низационной структуры БЦК с 2014 года. По всем внесенным Правлением на очные 
заседания Совета директоров вопросам были приняты соответствующие решения.

Члены Совета директоров принимают активное участие в работе комите-
тов, в заседаниях Правления и других рабочих органов БЦК.

При Совете директоров в Банке созданы комитеты для рассмотрения наибо-
лее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров:

– Кредитный комитет;
– Комитет по аудиту;
– Комитет по управлению активами и обязательствами;
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ОБзОР РазВИТИя ЭКОнОМИКИ И 
БанКОВСКОГО СЕКТОРа 
КазаХСТана В 2013 ГОДу
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МаКРОЭКОнОМИЧЕСКИЙ ОБзОР

По предварительным данным, ВВП Казахстана в реальном выражении 
вырос за 2013 год на 6% или на 33 521 млрд тенге; его рост совпал с плано-
выми данными Правительства Республики Казахстан.

Доли производства товаров и производства услуг в ВВП за 2013 год со-
ставили 40,0% и 52,6% соответственно. Основную долю в производстве ВВП 
составляет промышленность – 29,6%.

Объем промышленной продукции (товаров, услуг) составил 18,2 трлн 
тенге, увеличившись на 2,3%. Объем валового выпуска продукции сельского 
хозяйства составил 2,5 трлн тенге, что по сравнению с предыдущим годом 
больше на 11,6%. Объем строительных работ вырос на 3% и составил 2,4 
трлн тенге. Объем услуг связи вырос на 14,0% и составил 643,5 млрд тенге.

уровень инфляции по итогам года составил 4,8%: цены на продоволь-
ственные товары возросли на 3,3%, непродовольственные – на 3,3%, плат-
ные услуги – на 8%. указанный уровень оказался меньше ожиданий прави-
тельства РК, таргет которого по инфляции в 2013 году составлял 6–8%.
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По состоянию на 01 января 2013 года количество размещенных простых акций 
составило 162 456 800 штук, привилегированных акций, конвертируемых в про-
стые акции – 39 249 255 штук, уставный капитал оплачен в сумме 69 751 млн тенге.

акционерами, владеющими 5 и более процентами размещенных акций, являются:
Kookmin Bank Co Ltd. – 41,9 %
Байсеитов Б.Р.  – 25,1 %
IFC    – 10 %

ДОЛя аКЦИОнЕРОВ В уСТаВнОМ КаПИТаЛЕ, % – 
на 01 янВаРя 2013 ГОДа:

СОБСТВЕннЫЙ КаПИТаЛ БЦК на 01 янВаРя 2013 ГОДа СОСТаВИЛ 
141 698 МЛн ТЕнГЕ.

Структура собственного капитала, млн тенге
уставный капитал   – 69 751
cубординированный долг  – 44 945
бессрочные еврооблигации – 12 455
резервы и доходы прошлых лет – 16 895
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Казахские тумары представлены четырьмя основными формами: треу-
гольный амулет (тұмарша), прямоугольный подмышечный (қолтықша), труб-
чатый (бойтұмар), сложносоставной треугольный трубчатый.

форма тумара выбиралась в зависимости от способа его ношения: так, нашей-
ные амулетницы выполнялись в виде небольших треугольников.  Для подмышечного 
ношения более удобны были прямоугольные футляры, как некий аналог современной 
сумочки.  нагрудные имели в основном прямоугольную или цилиндрическую форму. 
Самая распространенная форма – полый, горизонтально расположенный цилиндр с 
напаянной треугольной пластиной и многочисленными подвесками в нижней части.

Технология изготовления и способы декорирования тумаров, их эстети-
ческие характеристики различались в зависимости от производящей среды: от 
монументальных изделий степняков до ажурных форм городских ювелиров. 

Сам футляр декорировался накладной сканью и зернью, чернением и по-
золотой, гравировкой или контррельефным узором в виде несложных рас-
тительных или геометрических фигур, благопожелательными надписями, ин-
крустировался многочисленными полудрагоценными камнями: сердоликами, 
кораллами, бирюзой, лазуритами, более простые – стеклом.

Городские ювелиры делали также плоские (без собственно футляра и обяза-
тельных крышек) тумары, превращая их в сугубо декоративные украшения, напо-
минающие по форме медальоны. При этом практическая функция амулета посте-
пенно заменялась декоративной, но вера в его защитные свойства сохранялась.

ОСнОВнЫЕ фОРМЫ ТуМаРОВ

ТұМаРШа БОЙТұМаР (аМуЛЕТнИЦа)
сочетает в себе 2 основные формы тумаров - тре-

угольную (тұмарша) и бойтұмар, дополнен 11 
подвесками на цепочках. Носили амулет на груди. 

Начало ХХ века.



млн долларов СШа (что по сравнению с 2012 годом больше на 4,3%).
Экспорт в Республику Беларусь в январе-декабре 2013 года составил 

57,1 млн долларов СШа (по сравнению с январем-декабрем 2012 года мень-
ше на 37,7%), импорт – 681,7 млн долларов СШа (по сравнению с янва-
рем-декабрем 2012 года меньше на 2,6%).

Объем розничной торговли (без оборота общего питания) за январь-де-
кабрь 2013 года составил 5,0 трлн тенге, показав рост на 12,8% по сравне-
нию с 2012 годом.

С начала года оборот от реализации товаров предприятиями частной фор-
мы собственности, от торговли на рынках и индивидуальными предпринимате-
лями получен в сумме 4 818,5 млрд тенге (95,7% от общего объема розничной 
торговли), иностранной формы собственности – 216,1млрд тенге(4,3%).

Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли 
составляет 35,7%, непродовольственных товаров – 64,3%. Объем реализа-
ции продовольственных товаров увеличился по сравнению с январем-дека-
брем 2012 года на 9,4%, непродовольственных товаров – на 14,7%.

Оптовая торговля республики с начала текущего года составила 14 104,7 
млрд тенге или на 12,6% больше, чем за соответствующий период 2012 года.

Всемирный банк провел оценку состояния бизнес-климата в 185 странах по 10 ин-
дикаторам рейтинга Doing Business (рейтинг, определяющий легкость ведения бизнеса).

По ежегодно меняющейся методике расчета Казахстан в 2013 году улучшил 
свои позиции в рейтинге «Doing Business 2013» на 7 пунктов и занял 49-е место.

В нынешнем году Казахстан вошел в список стран, продемонстрировав-
ших значительные улучшения в облегчении ведения бизнеса за последний год.

В категории «Регистрация предприятий» Казахстан поднялся на 30 пози-
ций (с 55-й на 25-ю), чему способствовало упрощение процедуры создания 
предприятий и устранение требования об уплате минимального капитала в 
течение трех месяцев после регистрации.

В категории «Разрешение неплатежеспособности» Казахстан занял 55-е место.
наблюдается значительное улучшение позиции Казахстана в категории «Полу-

чение кредитов» (с 97-й на 83-ю). Это результат того, что за последнее время были 
укреплены права обеспеченных кредиторов за счет внедрения новых оснований для 
освобождения от автоматического пребывания в реабилитационных процедурах.

По уровню благосостояния населения Казахстан входит в первые 50 стран мира.
В рейтинге международного исследовательского института Legatum «Мировое 

благосостояние-2013» Казахстан занимает 47-ю позицию среди 142 стран мира. 
При составлении данного рейтинга учитываются такие показатели, как уровень жиз-
ни населения, состояние образования и здравоохранения, уровень личной свободы.

В инновационном рейтинге, опубликованном Европейской бизнес-школой 

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2013 года составил 6,1 
трлн тенге и увеличился на 6,5% по сравнению с итогами 2012 года.

значительная часть инвестиций в основной капитал освоена предприя-
тиями с частной формой собственности (64,9%), а также хозяйствующими 
субъектами других государств, осуществляющих деятельность на территории 
Республики Казахстан (17,8%). Доля инвестиционных вложений предприя-
тий с государственной формой собственности составила 17,3%.

увеличение инвестиций в основной капитал по сравнению с 2012 годом отме-
чено в 12 регионах республики. При этом наибольший рост вложений наблюдался 
в Жамбылской и Кызылординской областях (в 1,6 и 1,4 раза соответственно).

Количество объектов строительства коммерческого жилья в декабре теку-
щего года составило 1 142, из них с долевым участием – 107. В декабре факти-
чески велись работы на 368 объектах, из них с долевым участием – на 24.

В январе-декабре 2013 года внешнеторговый оборот Республики Казахстан 
составил 131 384,3 млн долларов CШа и по сравнению с январем-декабрем 2012 
года уменьшился на 1,1%, в том числе экспорт – 82 511,8 млн долларов СШа (на 
4,6% меньше), импорт – 48 872,5 млн долларов СШа (на 5,4% больше).

Взаимная торговля Республики Казахстан со странами Таможенного сою-
за составила 24 230,9 млн долларов СШа или на 1,4% больше, чем за 2012 
года, в том числе экспорт – 5 863,6 млн долларов СШа (на 5,9% меньше), 
импорт – 18 367,3 млн долларов СШа (на 4,0% больше).

Экспорт в Российскую федерацию в 2013 году составил 5 806,5 млн долла-
ров СШа (что по сравнению с 2012 годом меньше на 5,4%), импорт – 17 685,6 
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ОБзОР РазВИТИя ЭКОнОМИКИ И 
БанКОВСКОГО СЕКТОРа 
КазаХСТана В 2013 ГОДу (ПРОДОЛЖЕнИЕ)



БанКОВСКИЙ СЕКТОР

аКТИВЫ
Совокупные активы банковского сектора Республики Казахстан в 2013 году показа-

ли рост на 11,4% и составили 15 463 млрд тенге против 13 880 млрд тенге в 2012 году.

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ВВП, млрд. тг. 3 251 3 776 4 612 5 870 7 519 10 214 12 850 16 053 17 008 21 816 27 572 30 347 33 521

активы, млрд. тг. 813 1155 1674 2689 4515 8874 11584 11889 11557 12031 12818 13880 15463

активы к ВВП, % 25,0 30,6 36,3 45,8 60,0 86,9 90,1 74,1 68,0 55,2 46,5 46,2 46,1

Кредиты к ВВП, % 15,9 19,1 23,6 30,9 40,7 58,7 69,0 57,6 56,7 41,6 38,0 38,8 39,8

Капитал к ВВП, % 3,8 4,3 5,1 4,6 5,9 8,6 11,1 9,0 -5,8 6,0 4,7 6,7 6,2

Депозиты к ВВП, % 15,0 18,6 21,1 27,4 33,9 46,2 50,0 28,6 35,3 31,3 28,3 28,4 29,4

В 2013 году, как и в предыдущие четыре года, продолжается тенденция сни-
жения отношения совокупных активов банков к ВВП – 46,1%.

Рост кредитования экономики в прошлом году составил 13,4%. Ссудный портфель 
банков второго уровня увеличился с начала года на 1 690 млрд тенге или на 14,5%.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков 
экономике приходится на такие отрасли, как торговля (19,5%), строитель-
ство (12,3%), промышленность (11,4%).

ОБязаТЕЛьСТВа
Совокупные обязательства банков второго уровня Республики Казахстан за 

2013 год увеличились на 1 505 млрд тенге или на 12,7%. В структуре обязательств 
произошло увеличение вкладов юридических лиц на 778 млрд тенге или на 15,2% 
и вкладов физических лиц на 534 млрд тенге или на 15,6%. Вклады дочерних ор-
ганизаций специального назначения выросли на 11,8%.

INSEAD, американским университетом Корнелл и Всемирной ассоциацией интеллекту-
альной собственности, Казахстан среди 142 стран мира занимает 84-е место. Рейтинг 
составлялся по таким индексам, как научные открытия, человеческий капитал, разви-
тие бизнеса. В первую десятку инновационного рейтинга вошли Швейцария, Швеция, 
Великобритания, Голландия, СШа, финляндия, Гонконг, Сингапур, Дания и Ирландия.

В рейтинге Всемирного энергетического конгресса «Энергетическая устойчи-
вость-2013» Казахстан среди 129 стран мира занимает 58-е место. Данный рейтинг 
составляется с учетом совокупности таких показателей, как энергетическая безопас-
ность (в этом списке Казахстан занимает 6-ю позицию), доступность энергетики для 
населения (35-е место) и использование экологически чистой энергии (116-е место).
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Сакральными свойствами наделялся как сам футляр, точнее, его исход-
ная форма, декор (орнамент, камни, каждый из которых также обладал опре-
деленными магическими свойствами), так и вложенный амулет.

Выбор формы тумара – прямоугольной, треугольной, круглой, цилин-
дрической или призматической – в каждом случае был продуман и продикто-
ван ее сакральными свойствами.

Любая простейшая фигура в представлениях древних несла в себе емкие во-
ображения чувственно-наглядных образов, связанных с геометрической симво-
ликой космоса. Круг символизировал небесные светила – Солнце или Луну и, со-
ответственно, их покровительство, квадрат – землю (стороны света). Треугольник 
– наиболее распространенная, классическая форма – один из самых древних и за-
гадочных символов в истории человечества. Он связан с магией оберега от сглаза, 
так как в основе лежит треугольная форма бараньей лопатки – как символ защи-
ты тыла, спины. у многих народов с треугольником связывалась идея созидающей 
божественной силы, вознесения, близости к верхнему миру и, соответственно, его 
покровительства. Треугольник вершиной вверх соотносился также с активным муж-
ским началом, вершиной вниз – с пассивным женским началом. Чаще всего на ту-
марах вершина треугольника была, как правило, направлена вверх. Соединенные 
вместе вершины давали начало новой жизни. Прямоугольная амулетница символи-
зировала четыре стороны света, а сложносоставная – идеи плодородия. 

Большая часть оберегов была призвана защитить от злых сил, от сглаза и уси-
лить репродуктивные способности. Многочисленные подвески, звон которых отго-
няет злых духов, и сама форма этих подвесок – листики, зерна, бутоны, – все это 
символизирует плодородие. Овальная форма элементов символизировала семя и 
являлась символом новой жизни.

СаКРаЛьнЫЕ СВОЙСТВа фОРМЫ

ҚОЛТЫҚШа
Прямоугольный подмышечный тумар из серебра. Символи-

зирует 4 стороны света. Бесконечный путь кочевника измеря-
ется временными циклами, пробегами коня. 



ОБязаТЕЛьСТВа
Совокупные обязательства БЦК за 2013 год увеличились на 0,6% и соста-

вили 1 007 млрд тенге согласно консолидированной финансовой отчетности.
В структуре обязательств вклады физических лиц БЦК, включая текущие счета и 

картсчета, за 2013 год выросли на 13,3% и составили 339,9 млрд тенге. Доля БЦК на 
рынке вкладов физических лиц снизилась за год с 11,5% до 8,6%, при этом на про-
тяжении трех лет БЦК в этом сегменте занимает третью-четвертую позицию на рынке.

Вклады юридических лиц БЦК, включая текущие счета и картсчета, в 2013 
году увеличились на 22,8% и составили 444,4 млрд тенге.

 
КаПИТаЛ

В 2013 году согласно консолидированной финансовой отчетности капитал 
БЦК уменьшился на 0,3% и составил на 01 января 2014 года 86,9 млрд тенге.

Источники информации:
1. Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национально-
го Банка Республики Казахстан.
2. Статистический бюллетень Национального Банка Республики Казахстан.
3. Агентство Республики Казахстан по статистике.
4. Статистический бюллетень Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.
5. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. 

В 2013 году показатели рентабельности БЦК составили ROA – «0,17%», 
ROE – «2,13%», при средних показателях по банковской системе ROA – 
«1,81%», ROE – «12,98%» соответственно.

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014
ROA БЦК 0,14% -2,48% 0,28% 0,04% 0,17%
ROA БВу -24,18% 12,09% 0,41% -1,54% 1,81%

ROE БЦК 1,62% -35,53% 3,96% 0,49% 2,13%
ROE БВу -1195,54% 828,90% 3,91% -12,49% 12,98%

аКТИВЫ
В 2013 году согласно консолидированной финансовой отчетности акти-

вы БЦК увеличились на 0,5% и достигли уровня в 1 093 млрд тенге. Доля 
активов БЦК в совокупных активах банковской системы Казахстана по сравне-
нию с предыдущим годом снизилась на 0,8% и составила 6,9%, при этом БЦК 
сохранил 4-ю позицию по размеру активов.

Ссудный портфель БЦК за отчетный период составил 883,5 млрд тенге, 
увеличившись за год на 3,8%.

В 2013 году займы БЦК на крупный бизнес занимают одну из основных 
долей в кредитном портфеле – 36%.

В сегменте малого и среднего бизнеса займы БЦК в объеме ссудного 
портфеля занимают 27%.

В свою очередь в 2013 году БЦК нарастил объемы розничного кредитова-
ния на 8,3%, удельный вес которых в общем ссудном портфеле БЦК составил 
37%. Так как на сегодняшний день наблюдается значительный спрос на рознич-
ные кредиты, БЦК планирует в 2014 году укрепить розничный сегмент бизнеса.
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РЕнТаБЕЛьнОСТь



БЦК принимает активное участие в государственных программах по оздо-
ровлению и поддержке бизнеса. По состоянию на 01 января 2014 года ссудная 
задолженность в рамках этих программ составляет 131,4 млрд тенге, в том числе:

– фонд развития предпринимательства «Даму» – 14 млрд тенге;
– «Программа посткризисного восстановления (оздоровление конкурен-

тоспособных предприятий)» – 57,3 млрд тенге;
– фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» – 3,1 млрд тенге;
– «Дорожная карта бизнеса» (ДКБ-2020) – 54,4 млрд тенге, получено 

субсидий – 4 млрд тенге. По реализации данной программы БЦК был признан 
лучшим банком в 2013 году;

– бюджетная программа МСХ «Субсидирование ставки вознаграждения 
(интереса) по кредитам, выдаваемым БВу, предприятиям по переработке 
сельскохозяйственной продукции на пополнение оборотных средств» – 2,6 
млрд тенге, полученные субсидии – 324 млн тенге.

БЦК продолжает активное сотрудничество в международных програм-
мах по финансированию МСБ по линии Голландской инвестиционной компа-
нии (FMO), по линии аБР и ЕБРР.

* все статистические данные приведены в соответствии со стандартами МСФО.
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за 2013 год ссудный портфель БЦК вырос на 5,6% или на 52 млрд тенге, 
и на конец года составил 973 млрд тенге. При этом структура портфеля суще-
ственных изменений не претерпела.

уровень резервов БЦК на 01 января 2014 года составил 197,2 млрд тен-
ге или 20,3%, уровень NPL – 188,6 млрд тенге или 19,4%.

ССуДнЫЙ ПОРТфЕЛь БанКа

При кредитовании различных секторов экономики БЦК придерживался 
политики диверсификации, основной целью которой является ограничение 
негативного влияния отраслевого риска на деятельность БЦК.

В кредитовании отраслей экономики наибольший удельный вес в кре-
дитном портфеле БЦК занимают физические лица – 37%, порядка 17% – тор-
говля и далее остальные отрасли (структура приведена ниже).
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ИнфОРМаЦИя ПО ССуДнОМу 
ПОРТфЕЛю БЦК (КРЕДИТЫ)
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Более поздние по происхождению восьмиугольные тумары были связаны 
уже с исламскими представлениями: восьмиугольник, древний символ, – вариант 
восьмилучевой звезды. Эти символы  связаны с идеей созидания и плодородия, 
явлением божества, с графическим начертанием слова «аллах». Поэтому не слу-
чайно в восьмиугольных тумарах хранили миниатюрные Кораны; это был исклю-
чительно мужской вид украшения. К наиболее простым типам относились кожа-
ные амулеты либо амулеты на тканевой основе, имевшие треугольную форму.

Орнаменты на тумарах также имели закодированное охранное значение. В 
сельских районах, где было развито скотоводство, тумар чаще всего украшался 
изображением рогов барана – баран был одним из самых распространенных 
тотемных животных-покровителей у всех народов, чье прошлое было связано 
с кочевым образом жизни. В оседло-земледельческих культурах (городских, 
сельских) на лицевой стороне помещали надпись «аллах ақбар» или изрече-
ния из Корана, растительные узоры, олицетворяющие красоту божественного 
творения и прочие связанные с исламом символы. Именно такими были самые 
ранние из известных ныне образцы тумаров, относящиеся к X – XII векам.

В дошедшие до нас тумары вкладывались различные предметы, в той или 
иной степени наделяемые сильными охранительными свойствами. Во внутреннее 
пространство обычно вкладывали перья филина, речные и морские  раковины, пуч-
ки овечьей или верблюжьей шерсти, наделенные магическими свойствами, обере-
гающими людей от болезней, колдовских чар, приворота. Тем, кому предстояли 
путешествия или дальние странствия, в тумар вкладывали горсть родной земли.

ОХРаннОЕ знаЧЕнИЕ ТуМаРОВ

СЕРЕБРянЫЙ 
СЛОЖнОСОСТаВнОЙ ТуМаР

сочетает в себе две основные формы тумаров - 
треугольную (тұмарша) и прямоугольную (қолтық-
ша). Треугольная форма считалась символом Ми-
ровой горы, которая воспринималась как модель 

Вселенной, отражающей элементы и параметры 
космического устройства. Прямоугольная амулет-

ница символизировала четыре стороны света, а 
сложносоставная – идеи плодородия.



начиная с 2008 года БЦК является одним из самых активных участников 
различных государственных программ поддержки предпринимательства. В 
2013 году БЦК добился выдающихся успехов в реализации программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020» и был признан лучшим банком по гарантированию и 
субсидированию займов. Таким образом, по состоянию на 01 января 2014 года 
БЦК было получено 4 024 млн тенге субсидий и 75 гарантий аО «фонд разви-
тия предпринимательства «Даму» на общую сумму более 1 194 млн тенге.

В 2013 году БЦК стал первым банком, осуществляющим финансирование 
стартовых проектов. Специально для продвижения продукта DAMU StartUp 
в рамках совместной продуктовой линейки, разработанной совместно с аО 
«фонд развития предпринимательства «Даму» был создан информационный 
веб-сайт www.startme.kz, на котором можно ознакомиться с основными усло-
виями продуктов и подать электронную заявку в БЦК.

Также в 2013 году Банком ЦентрКредит было включено 267 займов на 
общую сумму, превышающую 5 205 млн тенге в программу Министерства сель-
ского хозяйства «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам (лизингу) 
на поддержку сельского хозяйства». Получено более 323 млн тенге субсидий.

ИннОВаЦИИРОзнИЧнОЕ КРЕДИТОВанИЕ
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С 2011 года кредитование физических лиц осуществляется в двух направ-
лениях:

– розничные кредитные продукты;
– кредитные продукты для индивидуального предпринимательства.
Ссудный портфель по кредитованию физических лиц на 01 января 2014 

года по количеству включает 96 776 кредитов, по сумме составил 328 276 
млн тенге. В сравнении с прошлым 2012 годом портфель увеличился на 8,3%.

за 2013 год было выдано 24 807 кредитов на общую сумму 116 845 млн 
тенге, из них:

– по ипотечному кредитованию выдано 5 555 кредитов на сумму 36 352 млн тенге;
– по потребительским займам выдано 14 002 кредитов на сумму 47 067 млн тенге;
– по кредитованию индивидуального предпринимательства выдано 3 245 

кредитов на сумму 27 565 млн тенге;
– по кредитованию на приобретение автомобиля – 5 862 млн тенге, рост 

в сравнении с 2012 годом составил 125%.

ДИнаМИКа ССуДнОГО ПОРТфЕЛя ПО КРЕДИТОВанИю 
фИзИЧЕСКИХ ЛИЦ (МЛн ТЕнГЕ)



БЦК позиционирует себя как банк, развивающийся стабильными и уверенными 
темпами, что позволяет ему с каждым годом укреплять свои позиции на международ-
ном финансовом рынке. Стратегия международного бизнеса БЦК направлена на разви-
тие и укрепление сотрудничества с зарубежными финансовыми институтами, а также на 
расширение спектра предоставляемых услуг и продуктов в сфере торгового и проектно-
го финансирования, документарных операций, международных заимствований и др.

В отчетном году БЦК продолжил активное взаимодействие с мировыми фи-
нансовыми институтами развития, такими как Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР), FMO (нидерланды), DEG (Германия), Международная финансовая 
корпорация (МфК), азиатский банк развития (аБР), OPIC (СШа) и Евразийский банк 
развития (ЕаБР). Долгосрочное сотрудничество с международными организациями 
является признанием финансовой стабильности БЦК, прозрачности его деятельно-
сти, надежности для клиентов и партнеров. В течение 2013 года БЦК успешно пога-
сил ряд своих обязательств и по состоянию на 31 декабря 2013 года общий остаток 
привлеченных ресурсов от данных институтов составил 49 млн долларов СШа.

БЦК имеет долгосрочные корреспондентские отношения с финансовыми инсти-
тутами в странах СнГ, Казахстане и в дальнем зарубежье. Это в значительной мере спо-
собствует расширению географии торгово-финансовых операций наших клиентов.

Стабильность развития, устойчивое финансовое состояние и кредито-
способность БЦК отмечены международными рейтинговыми агентствами. По 
состоянию на 31 декабря 2013 года БЦК имеет следующие кредитные рей-
тинги: Fitch B+, Moody’s B2 и S&P B+.

РЕЙТИнГИ БЦК ПО СОСТОянИю на 31 ДЕКаБРя 2013 ГОДа

Fitch Ratings Moody’s Investor Service Standard&Poor’s

Долгосрочный рейтинг: B + Долгосрочный рейтинг: В2 Долгосрочный рейтинг: В+
Краткосрочный рейтинг: B Краткосрочный рейтинг: NP Краткосрочный рейтинг: В
Рейтинг поддержки: 5
Рейтинг устойчивости: b+

Рейтинг финансовой устойчи-
вости: E +
Долгосрочный рейтинг по на-
циональной шкале:В1.kz

Рейтинг по казахстанской на-
циональной шкале: kzBBB

Прогноз: стабильный Прогноз: стабильный Прогноз: стабильный

По итогам 2013 года международное агентство Global Finance Review призна-
ло БЦК «Лучшим банком Казахстана в 2013 году для малого и среднего бизнеса».

ДЕПОзИТЫ

БЦК занимает четвертую позицию среди банков второго уровня страны 
по объему депозитного портфеля.

Рыночная доля БЦК на рынке депозитных средств на конец 2013 года 
составила 8,8%.

По сравнению с показателями 2012 года остатки на депозитных счетах физиче-
ских лиц в 2013 году составили 349 865 млн тенге, отток составил – 56 077 млн тенге.

В 2013 внедрен проект PIN PAD, дающий возможность осуществлять рас-
ходные и приходные операции по своим банковским счетам в любом подраз-
делении БЦК по всему Казахстану.

ДЕПОзИТЫ юРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
По депозитам бизнес-клиентов в 2013 году в целях сохранения на рынке 

конкурентоспособности были увеличены процентные ставки по вкладам.
В марте 2013 года была проведена инвентаризация договоров банков-

ских вкладов бизнес-клиентов.
По вкладу «накопительный плюс» был утвержден дополнительный срок 

размещения вклада (9 месяцев).
В декабре 2013 года в целях улучшения качества депозитной продуктовой линей-

ки для бизнес-клиентов была проведена оптимизация банковских вкладов, в связи с чем 
были закрыты вклады с небольшим удельным весом и отсутствием востребованности у 
клиентов, такие как «Преимущество», «Долгосрочный», «Рантье», «Чемпион плюс».

Сроки размещения вкладов в целях сокращения процентных рисков были 
сокращены с 10 до 3 лет, а также пересмотрены условия по вкладам «До вос-
требования», «Краткосрочный» и «Эскроу Счет».

ДИнаМИКа РОСТа ДЕПОзИТОВ юРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (В МЛн ТЕнГЕ)

МЕЖДунаРОДнЫЕ ОТнОШЕнИя
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Под влиянием кочевнической художественной и обрядовой традиций тума-
ры стали популярны и в оседло-земледельческой (сельской и городской) среде.

С принятием ислама тумар дополнился небольшим листом бумаги с тек-
стом молитвы из Корана, читаемым или стилизованным арабским письмом. Та-
кой тумар оберегал своего хозяина священным словом, сочетая в себе покрови-
тельство и древних языческих божеств, и аллаха. Он становится мусульманским 
оберегом, имеющим непосредственное отношение к главной святыне этой рели-
гии, сохраняя, вместе с тем, отголоски более ранних магических представлений.

Обереги предназначались не только для людей, но и для жилища и домаш-
него скота. например, шанырақ юрты женщины украшали яркими разноцвет-
ными кистями – шашақ, которые свисали с купола жилища, словно мерцающие 
звезды; на стены вешали богато вышитый ковер-оберег – түскиiз, с пришиты-
ми сбоку перьями филина – үкі, и т.д. По традиции, появившегося на свет вер-
блюжонка первое время оберегали и не показывали посторонним. Позже шили 
специальную яркую уздечку, к которой прикрепляли амулет-тумар от сглаза. По 
словам очевидцев, такой обряд существует в западном Казахстане и по сей день.

ОБЕРЕГИ В ПОВСЕДнЕВнОЙ ЖИзнИ

СОВРЕМЕннЫЙ КОЖанЫЙ ТуМаР, 
имеющий треугольную форму.



«CONTACT»
БЦК осуществляет операции по системе денежных переводов «Contact» с 

июля 2001 года.
Система «Contact» позволяет физическим лицам без открытия банков-

ского счета осуществлять денежные переводы в долларах СШа, EURO и рос-
сийских рублях по странам СнГ и дальнего зарубежья. В некоторых странах 
возможна безадресная выплата переводов по системе «Contact». Система по-
зволяет осуществлять выплату денежных переводов путем зачисления денеж-
ных средств на банковский счет, на мобильный кошелек.

С 2010 года в системе «Contact» реализована услуга по приему платежей 
физических лиц без открытия счета в пользу юридических лиц, операторов и 
провайдеров услуг, имеющих договорные отношения с системой «Contact».

WESTERN UNION
БЦК является первым официальным представителем международной 

компании Western Union в Центральной азии и предоставляет услуги между-
народных переводов физических лиц с 1998 года.

По системе Western Union, кроме переводов между физическими лица-
ми, БЦК осуществляет прием платежей Quick Pay (платежи от физических лиц 
в пользу юридических лиц, подключенных к системе Western Union) и Quick 
Cash (платежи от юридических лиц в пользу физических лиц).

По состоянию на 31 декабря 2013 года агентская сеть БЦК включает 996 
пунктов обслуживания.

Суб-представителями БЦК являются 13 казахстанских банков, таких как 
альянс Банк, аТф Банк, Темiрбанк, Цеснабанк, Евразийский банк, Сбербанк, 
Банк ВТБ (Казахстан), DeltaBank, Банк астана-финанс, PNB Казахстан (Дана 
Банк), ТаИБ Казахский Банк, Банк KassaNova, BankRBK.

БЫСТРЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Система «Быстрые переводы» является собственной разработкой БЦК и 

успешно функционирует с июля 2000 года.
Система позволяет осуществлять переводы физических лиц без открытия сче-

та по всему Казахстану. уникальность системы заключается в мгновенной скорости 
доставки перевода, которая достигается за счет использования интернет-техноло-
гий и корпоративной сети БЦК. на данный момент зафиксирована рекордная ско-
рость перевода – 2 секунды.

В 2013 году объем денежных переводов физических лиц на территории Ре-
спублики Казахстан по системе «Быстрые переводы» превысил 4,1 млрд тенге. 
Всего по данной системе в 2013 году было осуществлено более 60 тыс. переводов.

ПРОДуКТЫ И уСЛуГИОПЕРаЦИИ на фОнДОВОМ И 
МЕЖБанКОВСКИХ РЫнКаХ
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КаСТОДИаЛьная ДЕяТЕЛьнОСТь

БЦК является первичным дилером по покупке краткосрочных нот нацио-
нального Банка Республики Казахстан и казначейских облигаций Министерства 
финансов Республики Казахстан, предоставляет услуги брокера по купле-про-
даже государственных ценных бумаг на Казахстанской фондовой бирже.

По итогам 2013 года БЦК является одним из лидеров рынка операций репо и бир-
жевого рынка государственных ценных бумаг. БЦК заключаются сделки на внутреннем 
и внешнем рынках с государственными и негосударственными ценными бумагами.

БЦК продолжает занимать одно из лидирующих мест на внутреннем валютном 
рынке, являясь одним из самых активных маркет-мейкеров на межбанковских торгах 
по валютной паре USD/KZT. Особое внимание уделяется совершенствованию форм 
сотрудничества с корпоративными клиентами, развитию технологий, улучшению ка-
чества обслуживания по валютным операциям на внутреннем и внешнем рынках.

В рамках кастодиальной деятельности БЦК оказывает услуги по учету и 
хранению активов клиентов.

аКТИВЫ КЛИЕнТОВ КаСТОДИана БЦК

КЛИЕнТЫ: 2012 год, в млн тенге 2013 год, в млн тенге

накопительные пенсионные фонды 85 135 0
Инвестиционные фонды 20 693 6 082
юридические лица 132 910 183 525
юридические лица по документарному 
хранению 0 0

юридические лица по услуге представи-
теля держателей облигаций

38 500 29 500

ИТОГО: 277 238 219 107



БЫСТРая ВЫРуЧКа
Предоставляемая БЦК услуга «Быстрая выручка» дает возможность осущест-

вления быстрого сбора платежей по всей территории Республики Казахстан в поль-
зу компаний, подключенных к данной системе, а также позволяет им располагать 
оперативной информацией о поступающих платежах в режиме реального времени.

В 2013 году расширены каналы самообслуживания по приему платежей 
по системе «Быстрая выручка», в частности, реализован функционал, позво-
ляющий оплачивать услуги юридических лиц через StarBanking и терминалы 
путем взноса наличных или перевода денежных средств со счета.

на данный момент услугами системы «Быстрая выручка» пользуется бо-
лее 2 120 юридических лиц во всех регионах Республики Казахстан. В 2013 
году по системе «Быстрая выручка» было принято более 3,3 млн платежей и 
зачислено на счета юридических лиц более 104,7 млрд тенге.

ДИСТанЦИОннЫЕ фОРМЫ PhONE/E-MAIL/WEB/FAX-ОБСЛуЖИВа-
нИя КЛИЕнТОВ

CallCenter (продажи и консультации по банковским продуктам, телефон:      
+7 (727) 244 30 00):

– за 2013 год исполнено 4 958 074/3 650 404 запроса на консультацию и 
обращения по качеству обслуживания (здесь и далее через дробь для сравнения 
показатели 2012 года), поступивших по различным техническим каналам связи 
с клиентами, в том числе 637571/425 386 телефонный запрос/обращение кли-
ентов, при уровне обслуживания (SL) 74:20 / 64:20 (пояснение: 74% / 64% кли-
ентов дозвонились в БЦК в пределах 20 секунд), при этом недозвон в CallCenter 
БЦК составил в среднем 2,85%/10,37%, скорость ответа оператора CallCenter 
– 12/15 секунд (пояснение: в среднем через 12 секунд с момента телефонного 
соединения абонент вступил в диалог со свободным оператором CallCenter).

autoCallCenter (групповые исходящие автообзвоны клиентов, телефон-
ная автоматическая справочная служба, автодозвон внешних телефонных 
абонентов на внутренние телефоны фин. группы БЦК, обслуживание произ-
водится круглосуточно, непрерывно, телефон +7 (727) 244 3 244):

– проведено 1 200/847 кампаний по исходящим групповым автомати-
ческим обзвонам банковских клиентов.

Всего массовому телефонному обзвону за год подверглись 734 994/498 
624 попытки дозвона, при этом положительный результат (уровень дозвона) 
в среднем составил 69%/50% в 2013 году. Полностью переработан алгоритм 
реализации исходящих групповых автоматических обзвонов:

– 86 633/84 326 запроса клиентов обработано в круглосуточном режи-
ме автоматической банковской справочной службой;

– 1 644 057/1 480 313 коммутаций внешних абонентов проведено че-
рез автоматический телефонный центр (аТЦ) БЦК на внутренние телефонные 
номера финансовой группы БЦК.

через систему телефонный Банкинг (СТБ – конфиденциальный теле-
фонный универсальный сервис, обслуживание производится круглосуточно 
непрерывно на каз., рус., англ. языках, телефон +7 (727) 244 30 30):

– исполнено 744 447 /696 087 запросов клиентов в Системе телефон-
ный банкинг (СТБ), в том числе в автоматическом режиме – 443 732 / 430 
618 СТБ-транзакции между счетами и картами пользователями СТБ.

ContactCenter (документальная индивидуальная и массовая переписка с 
клиентами по e-mail/web/fax-коммуникациям, e-mail: hotline@bcc.kz):

– проведено за год 312/60 компаний массовых личностных и корпоративных 
e-mail-рассылок писем, в стандартизированном виде, на различные банковские темы 
определенным категориям клиентов. Всего разослано 4 867 813/835 367 таких писем.

При документальной переписке использовалась собственная база ша-
блонов писем (до 100 вариантов образцов).

Принято и направлено на реализацию по филиальной сети БЦК 973 об-
ращения от различных банковских клиентов по качеству обслуживания в БЦК, 
предложений по совершенствованию банковского сервиса в целом.

КОЛИЧЕСТВО КЛИЕнТОВ (фИзИЧЕСКИЕ И юРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦа)

Коли-
чество 
клиентов

Крупный 
бизнес

Малый 
бизнес

Средний 
бизнес

Микро-
бизнес

VIP Массовый 
сегмент

Средние Средние 
состоятель-
ные

1 653 519 1 046 4 615 2 500 71 381 7 286 1 544 306 16 080 6 246

С 01 февраля 2013 года внедрен и успешно работает проект CollectorCallCenter 
BCC, с использованием ресурсов телефонных операторов-стажеров, с совмещением 
учебного процесса по первоначальной подготовке в банковской сфере.

Центр авторизации БЦк (поддержка держателей карт Visa/MasterCard, те-
лефон +7 (727) 244 77 77):

– исполнено 482 761/ 353 340 входящий телефонный запрос/обращение от 
держателей карт, исполнено 2 100 / 1 727 входящих чат-запросов клиентов по го-
лосовой почте, в режиме мониторинга сомнительных карт-транзакций проведено 
13 110 исходящих индивидуальных телефонных обращений к держателям карт.

helpDesk (техническая поддержка по phone/e-mail/wed-коммуникаци-
ям) пользователей банковских интернет-продуктов (интернет-банкинг, до-
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на 01 января 2014 года рыночная доля БЦК по количеству карточек в обращении 
составила 5,9%. Количество выпущенных карт за 2013 год превысило 250 тыс. карт. 
По сравнению с концом 2012 года прирост объема карт в обращении составил 20%.

Обороты в торговой сети возросли на 65% и составили 6 млрд тенге. Объем без-
наличных платежей по карточкам БЦК за 2013 год составил более 23,2 млрд тенге.

Количество действующих банкоматов составляет 740 единиц. на пред-
приятиях торговли и сервиса установлены 3 598 POS-терминалов.

В 2013 году БЦК успешно завершил пилотный проект по внедрению в 
алматинском городском филиале сети терминалов самообслуживания, кото-
рая позволяет клиентам без обращения в кассу произвести оплату различных 
видов услуг (связь, коммунальные, обучение и т.д.), а также погасить кредит, 
пополнить счет, сделать благотворительный взнос и т.д.

В 2013 году были значительно расширены возможности системы удален-
ного управления счетами StarBanking: подключены новые поставщики услуг, 
усилена безопасность, повышено качество работы интерфейса системы. В те-
чение года подключено порядка 113,5 тыс. клиентов.

Прирост числа клиентов, использующих cистему удаленного управления счета-
ми юридических лиц «Интернет-банкинг», составил более 30% по итогам 2013 года.

завершен процесс по миграции клиентов на новую систему «Интер-
нет-банкинг» с обновленным интерфейсом и функционалом.

значительно повышены меры безопасности работы в системе:
– внедрено использование OTP-устройств, позволяющих формировать еди-

новременный (одноразовый) пароль для отправки транзакции;
– внедрено использование USB-токена (криптотокен), предназначенного для 

безопасного хранения электронной цифровой подписи (ЭЦП).

ПЛаТЕЖнЫЕ КаРТОЧКИ И СИСТЕМЫ 
уДаЛЕннОГО БанКОВСКОГО 
ОБСЛуЖИВанИя
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машний банкинг, StarBanking, аппаратно-программная система «штрих-код» 
(для юр. лиц, телефон +7 (727) 244 30 44):

– исполнено на год всего 140 576/72 508 (рост почти в два раза) входя-
щих запросов/обращений клиентов технического профиля.

ContactCenter вЭд (бизнес-новости / обзоры по внешней экономиче-
ской деятельности, информационная поддержка персонала по БЦК и отдель-
ных корпоративных клиентов):

– сформировано и отправлено 235/233 РК-обзоров ВЭД-пользовате-
лям/подписчикам.

Расширение спектра коммуникаций в 2013 году для клиентов БЦК:
– Web-communications для посетителей сайта www.bcc.kz (сервис «зво-

нок с сайта бесплатно»).

Добавлен чат-канал обслуживания по направлению «Центр авторизации 
– поддержка держателей платежных карт БЦК».
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некоторые обереги тесно связаны с древними тотемами. Сакральными 
свойствами наделялись некоторые животные и птицы. например, к таким 
животным относились, прежде всего, баран и горный козел, они считались 
родовыми тотемами. Поэтому изображения закрученных или стилизованных 
рогов или головы барана можно увидеть на ювелирных изделиях.

необычные свойства приписывали некоторым птицам. у многих народов, 
в том числе и у казахов, образ птицы символизировал счастье, свободу, добро, 
устремленность в светлое будущее. Казахи почитали филина, беркута, сокола, 
орла, лебедя. филин считался священной птицей. Вероятно, это поверье было свя-
зано с осмыслением роли филина как птицы, бодрствующей ночью, и способной 
охранять людей от злых духов, действующих преимущественно в ночное время.

Для предотвращения сглаза и порчи пучок перьев филина – үкі, как прави-
ло, подвязывали к колыбели новорожденного ребенка. Из перьев филина делали 
«султанчики» для детских головных уборов, их пришивали сбоку на настенный 
ковер түскиіз, а также подвешивали к домбре, чтобы оградить акынов от сглаза.

наделенный сильным охранным свойством, үкі играл немаловажную 
роль в свадебной церемонии үкі-тағу. Родственники жениха в день сватов-
ства родителей и родственников невесты одаривали подарками, а невесте к 
ее головному убору прикалывали үкі, после чего она считалась засватанной. 
Традиция үкі-тағу с некоторыми изменениями существует по сей день.

РОДОВЫЕ ТОТЕМЫ-ОБЕРЕГИ

ОБЕРЕГ ҮКІ
Пучки перьев филина – үкі – оберег-талисман.



числе в региональных классах – 2 358 слушателей.
Проводится постоянная работа по совершенствованию системы обучения, 

особое внимание уделяется развитию дистанционного обучения. Так, за 2013 
год дополнительно импортировано в программное обеспечение 18 дистанци-
онных курсов. По итогам года база дистанционных курсов составила 67 кур-
сов, направленных на развитие компетенции, из них разработаны работниками 
БЦК – 49, приобретены – 18 курсов. на 2014 год составлен план-график по 
разработке и внедрению в 2014 году дистанционных курсов в соответствии с 
картами TRM, что позволит улучшить качественную подготовку работников БЦК 
путем самообразования и без отрыва от профессиональной деятельности.

В целях передачи технологий и бизнес-процессов стратегического пар-
тнера 50 работников головного офиса и филиалов прошли четырехнедельное 
обучение в Kookmin Bank, г. Сеул, Корея.

В БЦК успешно функционирует управление переводов, обеспечивая пе-
ревод письменных документов на государственный, английский и корейский 
языки, синхронный перевод заседаний руководства и коллегиальных органов 
БЦК на английский и корейский языки.

управление переводов является связующим звеном между БЦК и стратегиче-
ским партнером Кookmin Bank по эффективному и оперативному взаимодействию.

БЦК уделяет особое внимание внедрению и развитию сферы применения 
государственного языка в своей деятельности. Государственный язык активно ис-
пользуется в делопроизводстве БЦК и в автоматизированной банковской инфор-
мационной системе (аБИС). Клиенты БЦК имеют возможность получать инфор-
мацию о продуктах банка на государственном и русском языках одновременно. 
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Численность персонала БЦК на конец 2013 года составила около 4 000 человек.
Из общей численности 80% составляет персонал региональной сети. фи-

лиальная сеть ориентирована на продажу продуктов и оказание операционно-
го обслуживания клиентам. Во фронт-офисе занят 2 871 работник, что состав-
ляет более 73% от общей численности персонала БЦК, это на 2,5% больше 
аналогичного показателя на начало года. Текучесть кадров работников фили-
альной сети по сравнению с аналогичным периодом снижена на 0,5%.

В региональных центрах кредитного анализа и операционной поддержки 
на конец года был занят 861 работник.

Средний возраст работников БЦК – 33 года. Из общей численности 89% 
работников БЦК имеют высшее образование.

В 2013 году Советом директоров утверждены Социальная и Кадровая 
политики БЦК.

В рамках реализации Кадровой политики, направленной на обеспечение 
оптимального баланса численности и качественного состава работников в соот-
ветствии с потребностями бизнеса, БЦК предоставляет равные профессиональ-
ные и карьерные возможности для каждого работника, исходя из проявляемых 
им компетенции и результативности, профессионализма, инициативности и 
творческого подхода к работе. При подборе кандидатов на вакантные должно-
сти приоритет отдается исключительно внутренним кандидатам.

При заполнении начальных позиций БЦК уделяет особое внимание при-
влечению молодых, талантливых кадров. В 2013 году институтом стажерства 
было подготовлено 234 кандидата на начальные позиции по операционной и 
кредитной деятельности. Из 136 кандидатов на позицию менеджеров-касси-
ров 75 приняты на вакантные позиции, а из 98 кандидатов на позиции кре-
дитных специалистов, принято на вакантные позиции 51 человек.

В рамках реализации Cоциальной политики БЦК деятельность hR направле-
на на развитие работников как профессионалов, выявление и удержание высоко 
результативных работников. Решением Правления утверждены критерии опреде-
ления данной категории работников, разработаны мероприятия по их удержанию.

Одним из важных стратегических инструментов удержания и мотивирования 
работников БЦК является обучение. В рамках реализации стратегических задач на 
2013 год оптимизирован и выведен на новый качественный уровень процесс обу-
чения. Разработана и внедрена концепция по совершенствованию института «Вну-
тренних тренеров», ДЧР совместно с бизнес-подразделениями разработаны и вне-
дрены карты компетенции работников по кредитной и операционной деятельности, 
на основе которых разработаны карты TRM (каталоги дистанционных курсов).

за прошедший год обучение у внешних компаний-провайдеров прошли 
536 слушателей, в рамках внутреннего обучения – 535 слушателей, в том 
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В целях обеспечения бесперебойного и высокого уровня обслуживания клиен-
тов реализован проект «Резервные каналы связи», оптимизирована работа ИТ-систем 
путем миграции ряда систем на новые версии программного обеспечения, произве-
дена модернизация серверного оборудования и оптимизация баз данных. Все ИТ-ус-
луги централизованно контролируются системой helpDesk, проводится постоянный 
мониторинг уровня удовлетворенности внутренних пользователей. Высокий уровень 
безопасности карточных транзакций обеспечивается ежегодными работами по обе-
спечению соответствия требованиям стандарта безопасности PCIDSS. В 2013 году по 
результатам аудита БЦК получил сертификат на соответствие указанному стандарту.

В 2013 году БЦК успешно реализовал ряд крупных проектов:
• БЦК ведет постоянную работу по усилению безопасности при проведении клиент-

ских операций. Реализован проект по внедрению PINPAD с целью усиления безопасности 
по операциям физических лиц. При каждом проведении операции по счету проводится 
верификация путем ввода пароля через PINPAD. С целью усиления мер по предотвраще-
нию несанкционированных платежей юридических лиц в системе «Интернет-банкинг» 
при каждом проведении операции используется ONETIMEPASSWORD (OTP).

• С целью расширения удаленных каналов самообслуживания БЦК предлагает 
клиентам осуществлять оплату за услуги с помощью терминалов самообслуживания.

• В 2013 году внедрен проект по автоматизации документарных операций и 
операций фондирования с целью оперативного управления данными операциями.

• Оперативное обслуживание и управление кредитным досье проводится 
в рамках внедренной системы «Электронное кредитное досье».

• БЦК соблюдаются требования действующего законодательства в рам-
ках успешно внедренных стандартов МСфО в «Кредитном модуле» и в «Си-
стеме начисления провизий».

• Также в рамках соблюдения требований регуляторных органов, посту-
пивших в 2013 году, выполнены доработки в следующих модулях банковской 
системы: «финансовый мониторинг», «Экспортно-импортный валютный кон-
троль», «учет налогов», «Кредитный регистр», «Система электронного взаи-
модействия с налоговыми органами».

• Разработан модуль «финансовая консолидация» для предоставления 
консолидированного отчета в Koomkin Bank.

• Оснащение нового здания головного офиса в финансовом центре алматы совре-
менным и высокотехнологичным оборудованием (Wi-Fi, конференц-связь, СКС и т.д.).

В рамках плана реализации ИТ-стратегии в 2013 году БЦК принято стра-
тегическое решение по переходу на промышленное банковское решение, 
которое позволит в будущем выводить на рынок новые продукты и услуги в 
минимально возможные сроки при высоком уровне безопасности проведе-
ния клиентских операций. завершен первый этап проекта «GAP-анализ», по 
результатам которого принято решение о старте основного проекта.

Сбытовая сеть БЦК по состоянию на 01 января 2014 года включает 20 
филиалов и их 128 структурных подразделений.

Структурные подразделения филиалов представлены в следующих форматах:
– Оперу – 20;
– VIP-центр – 1;
– Центр финансового обслуживания – 28;
– Центр розничного обслуживания – 30;
– расчетно-кассовый отдел – 49.
БЦК имеет свои филиалы во всех областных центрах и крупных городах 

Республики Казахстан. В общей сложности филиалы и их структурные подраз-
деления расположены в 38 населенных пунктах по всей территории Казахстана.

Структурные подразделения БЦК, вне зависимости от их типа – Оперу, 
VIP-центр, ЦфО, ЦРО, РКО – предоставляют полный спектр банковских услуг: 
расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозиты, текущие счета, пе-
реводные операции, платежные карты, гарантии, сейфовые услуги и другое.

СБЫТОВая СЕТь БЦКИнфОРМаЦИОннЫЕ ТЕХнОЛОГИИ
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Казахи также проявляли особый интерес к подвескам-оберегам үкіаяқ, 
которые пришивали к женскому головному убору от сглаза. Обычно эти укра-
шения состояли из нескольких гармонично связанных между собой частей, 
отличающихся своеобразием форм и красотой декора.

Магико-охранную функцию в изделии играли когти филина, оправлен-
ные в серебро, а также тумары, выполненные в виде треугольных пластин.

В наши дни по-прежнему продолжают пользоваться большой популяр-
ностью пучки перьев филина – үкі, которые, в качестве своеобразного талис-
мана, часто прикрепляют в салоне автомобиля, на музыкальный инструмент 
– домбру, а также на настенные ковры в интерьере жилого дома.

ПОДВЕСКИ-ОБЕРЕГ ҮКІаяҚ

ПОДВЕСКИ-ОБЕРЕГ ҮКІаяҚ
Подвеска-оберег үкіаяқ выполнена в традиционной фор-
ме, верхняя часть представлена в виде тумара с крупной 

прозрачной вставкой из стекла в центре и мелкими встав-
ками из бирюзы по краям. Основой нижней части явля-

ются крупные разветвленные когти филина с множеством 
подвесок из коралловых бус и круглых вставок из стекла 

красного цвета на удлиненных цепочках. 



В современное время большой конкуренции, кризисов, перепадов настроения 
на рынках практически во всех сферах деятельности не каждая компания может по-
хвастаться хорошими результатами, успехами и растущим спросом на свои услуги.

2013 год был не самым простым для фондового рынка Казахстана и его 
профессиональных участников. Создание Единого национального пенсионного 
фонда (далее – ЕнПф) значительно сократило количество институциональных 
инвесторов. Это привело к снижению ликвидности на фондовой бирже и сокра-
щению комиссионных доходов. несмотря на потерю нПф, как клиента аО «BCC – 
Invest», последнему удалось удержать размер комиссионного дохода на уровне 
предыдущего года, а также подняться с 5-го до 3-го места по активам и капиталу.

несмотря на неблагоприятную рыночную обстановку на локальном фондо-
вом рынке международные рынки обновили свои максимумы и в 2013 году по-
казали существенный рост (индекс S&P 500 вырос более, чем на 25% за 12 ме-
сяцев 2013 года). Доходность собственного портфеля аО «BCC – Invest» выше 
среднерыночных показателей. Паевой инвестиционный фонд (ПИф) «Центр-
Кредит – разумный баланс» продолжает занимать первое место по размеру ак-
тивов среди открытых публичных паевых фондов и второе место по доходности.

аО «BCC Invest» – профессиональный участник рынка ценных бумаг Республи-
ки Казахстан, который обладает всеми законодательно закрепленными лицензиями и 
разрешениями. аО «BCC Invest» является стопроцентной дочерней организацией БЦК.

Итоги деятельности аО «BCC – Invest» в 2013 году:
• Чистая прибыль составила 213 млн тенге.
• Собственный капитал вырос на 9,5 % и составил 2,2 млрд тенге.
Инвестиционный фонд «ЦентрКредит – разумный баланс» продемон-

стрировал доходность в 13,2%. Таким образом, была выполнена стратеги-
ческая цель – показывать доходность выше депозитной. Средняя ежегодная 
доходность с момента основания фонда (май 2007 года) – 11,5% годовых.

Структура активов инвестиционного фонда «ЦентрКредит – разумный баланс» 
более чем на 70% состоит из надежных высокодоходных облигаций. Остальные 30% 
инвестируются в акции растущих компаний, а также в сырьевые активы: золото и нефть.

аО «BCC Invest» для роста розничных продаж выбрало концепцию ло-
яльности клиента и сервиса высочайшего уровня, в результате чего на данный 
момент идет реорганизация бизнес-процессов и обучение его работников.

В рамках программы «народное IPO» возобновляется продвижение промо-сайта 
www.ipo-prosto.kz. (Справочно: первый участник программы «КазТрансОйл» показал и 
продолжает показывать успешные результаты. Инвесторы, которые приобрели акции 
национального эмитента, заработали порядка 62%: дивиденд, полученный за период, 
составил 10,34%, при этом цена самой акции выросла на 51,70%. Также в конце 2012 
года состоялось IPO компании «Kcell», которое позволило многим инвесторам зарабо-
тать почти 79%. Рост акции составил 68,42%, а дивидендная доходность – 10,26%).

несмотря на высокие показатели, рост прибыли по текущим акциям и диви-
дендным выплатам на этом не закончится. По оценке БЦК, в первом полугодии 
2014 года доходность по дивидендам вышеупомянутых акций составит минимум 
16% годовых. Также ожидаемый рост в цене данных акций, по прогнозам БЦК, 
будет в среднем 20–25%.

аО «накопительный пенсионный фонд «Капитал» (далее – фонд) – дочерняя 
организация БЦК, работавшая на финансовом рынке Казахстана с 2001 года до 18 
ноября 2013 года. фонд осуществлял следующие лицензионные виды деятельности:

• деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению 
пенсионных выплат;

• деятельность по инвестиционному управлению пенсионными накоплениями.
Согласно закону Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении» от 

21 июня 2013 года с 03 июля 2013 года началась реформа накопительной 
пенсионной системы Республики Казахстан, а именно:

1) постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2013 
года № 747 создан ЕнПф, имеющий статус государственного некоммерческого 
акционерного общества;

2) упразднен институт частных накопительных пенсионных фондов;
3) частным накопительным пенсионным фондам предписано осуществить пере-

вод пенсионных активов и обязательств, находящихся под их управлением, в ЕнПф,
4) действие лицензий накопительных пенсионных фондов и организаций, 

осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, прекра-
щается после подписания окончательного акта приема-передачи пенсионных ак-
тивов и обязательств, а лицензии подлежат возврату в уполномоченный орган.

Во исполнение вышеуказанного закона фонд:
1) 18 ноября 2013 года прекратил осуществление всех видов лицензионной 

деятельности и передал все пенсионные активы и обязательства в управление ЕнПф;
2) 18 февраля 2014 года подписал окончательный акт приема-передачи 

пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении.
Таким образом, с 19 февраля 2014 года обе лицензии фонда прекрати-

ли свое действие: фонд не осуществляет свою деятельность в качестве нако-
пительного пенсионного фонда и организации, осуществляющей инвестици-
онное управление пенсионными активами.

24 и 28 февраля 2014 года обе лицензии фонда были возвращены в 
уполномоченный орган.

По состоянию на 18 ноября 2013 года (дата передачи пенсионных ак-
тивов и обязательств в ЕНПФ):

• Пенсионные активы фонда составляли – 208 136 176 тыс. тенге;
• Количество вкладчиков (по обязательным и добровольным пенсионным 

взносам) составляло – 463 364 чел.;
• Доля рынка по объему пенсионных активов составляла – 5,71% (на 01 ноя-

бря 2013 года).
По состоянию на 01 января 2014 года:
1) уставный капитал – 2 000 млн тенге;
2) собственный капитал –5 892 946 тыс. тенге.

аО нПф «КаПИТаЛ»аО «BCC – INVEST»
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ООО «Банк БЦК-Москва» (далее – Банк) – дочерняя организация БЦК, основанная 
в декабре 2007 года и зарегистрированная в городе Москве, Российская федерация.

Банк является многопрофильной кредитной организацией, оказывающей раз-
личные виды услуг своим корпоративным и розничным клиентам на территории 
России. за время работы БЦК сформирован штат квалифицированных работников, 
разработаны и внедрены продукты для малых и средних предприятий и розницы.

В течение 2013 года Банк укреплял свои позиции в риск-менеджменте, 
корпоративном управлении, усовершенствовал организационную структуру для 
решения максимально широкого круга задач своих клиентов, физических и юри-
дических лиц. Банк активно развивает и повышает качество обслуживания клиен-
тов, имеющих деловые отношения с южнокорейскими и казахстанскими партне-
рами. Для развития указанных направлений функционируют взаимно открытые 
корреспондентские счета Банка в Kookmin Bank и ряде казахстанских банков.

ОТЧЕТ нЕзаВИСИМЫХ ауДИТОРОВООО «БанК БЦК-МОСКВа»
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акционерам и совету директоров 
акционерного общества «Банк Центркредит»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности 
акционерного общества «Банк ЦентрКредит» и его дочерних компаний, которая 
включает в себя консолидированный отчет о финансовом положении по состоя-
нию на 31 декабря 2013 года, консолидированный отчет о прибылях и убытках, 
консолидированный отчет о прочем совокупном доходе, консолидированный от-
чет об изменениях в капитале и консолидированный отчет о движении денежных 
средств за год, закончившийся на эту дату, а также примечания, состоящие из ос-
новных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

ОТВЕТСТВЕннОСТь РуКОВОДСТВа за КОнСОЛИДИРОВанную фИ-
нанСОВую ОТЧЕТнОСТь

Руководство несет ответственность за составление и достоверность дан-
ной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности, а также за систему внутрен-
него контроля, которую руководство считает необходимой для составления 
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕннОСТь ауДИТОРа
наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности дан-

ной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами ау-
дита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. 
Эти стандарты требуют соблюдения этических норм, а также планирования и про-
ведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудитор-
ских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной 
финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от 
профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков существенного ис-
кажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему 
внутреннего контроля за составлением и достоверностью консолидированной финан-
совой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие об-
стоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутрен-
него контроля. аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, 
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КОнСОЛИДИРОВаннЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛяХ И уБЫТКаХ
за ГОД, заКОнЧИВШИЙСя 31 ДЕКаБРя 2013 ГОДа
(в млн тенге, за исключением (убытка)/прибыли на акцию, выраженного/выраженной в тенге)

Приме-
чания

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2013 года

Год, 
закончившийся

31 декабря
2012 года

Процентные доходы 5,28 85,269 73,631

Процентные расходы 5,28 (49,610) (54,154)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕнТнЫЙ ДОХОД ДО фОРМИРОВанИя РЕзЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕ-
нЕнИЕ аКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ наЧИСЛяюТСя ПРОЦЕнТЫ

35,659 19,477

формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются 
проценты

6 (27,779) (11,932)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕнТнЫЙ ДОХОД 7,880 7,545

Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, 
отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки

7 13 634

Чистый реализованный (убыток)/прибыль по инвестициям, имеющимся в 
наличии для продажи

(3) 94

Чистый убыток от выкупа выпущенных долговых ценных бумаг 23 – (1,483)

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 8 4,491 3,849 

Доходы по услугам и комиссии полученные 9 22,524 20,059 

Расходы по услугам и комиссии уплаченные 9 (1,886) (1,797)

формирование резервов под обесценение по прочим операциям 6 (1,256) (1,400)

Прочие расходы (123) (18)

ЧИСТЫЕ нЕПРОЦЕнТнЫЕ ДОХОДЫ 23,760 19,938

ОПЕРаЦИОннЫЕ ДОХОДЫ 31,640 27,483

ОПЕРаЦИОннЫЕ РаСХОДЫ 10,28 (29,345) (26,882)

ОПЕРаЦИОнная ПРИБЫЛь ДО наЛОГООБЛОЖЕнИя 2,295 601

Расходы по налогу на прибыль 11 (1,982) (251)

ЧИСТая ПРИБЫЛь 313 350

Относящаяся к: 

акционерам материнского Банка (31) 222 

неконтрольным долям владения 344 128 

313 350

(уБЫТОК)/ПРИБЫЛь на ОДну аКЦИю

Базовая (тенге) 12 (0.19) 1.10

Разводненная (тенге) 12 (0.15) 1.10 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. 
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нурлан Бекенов
Квалифицированный аудитор

Республики Казахстан
Квалификационное свидетельство 

№ 0082 от 13 июня 1994 года,
Генеральный директор

ТОО «Делойт» _______________________
О Ги Хонг
управляющий директор
25 февраля 2014 года
г. алматы

_______________________
нургалиева а.Т.
Главный бухгалтер
25 февраля 2014 года
г. алматы

От имени Правления Группы:

______________________
Ли В.С.
Председатель Правления
25 февраля 2014 года
г. алматы

а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являют-

ся достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения.

МнЕнИЕ
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно во 

всех существенных аспектах отражает финансовое положение акционерного общества 
«Банк ЦентрКредит» и его дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2013 года, а 
также результаты их деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся 
на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

ВаЖнЫЕ ОБСТОяТЕЛьСТВа
Мы обращаем внимание на примечание 4 к консолидированной финансовой 

отчетности, в котором раскрыты корректировки сравнительных показателей за год, за-
кончившийся 31 декабря 2012 года. наше мнение не содержит оговорки в этой связи.

Эндрю Викс
Партнер по заданию

Дипломированный бухгалтер
Сертификат по общественной

практике 78586,
австралия

ТОО «Делойт»
Государственная лицензия 
на осуществление аудиторской деятельности 
в Республике Казахстан №0000015, 
серия Мфю-2, выдана 
Министерством финансов Республики Казахстан 
от 13 сентября 2006 года

25 февраля 2014 года
г. алматы
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В ювелирных украшениях и амулетах вставки и подвески из камней при-
менялись не только для декоративного украшения, они осмысливались как 
«стерегущее око». наиболее излюбленными камнями казахов были сердолик, 
кораллы и бирюза. Каждый камень наделялся определенной символикой, а 
также магическими и лечебными свойствами.

Кораллы, способствующие жизненному благу и большому потомству, часто при-
менялись в украшениях как подвески. Семантическое значение красного цвета мно-
гозначно. Это цвет родовой крови, символ огня, энергии, солнца и тепла. Большой 
популярностью также пользовалась и бирюза, по предположению она приносила сча-
стье, удачу и отражала самочувствие – в случае болезни бирюза меняла свой цвет.

ДЕКОРаТИВная фунКЦИя ТуМаРОВ

ТуМаР
Монолитная форма тумара украшена сердоликом, символизирует 

«стерегущее око» – оберег от сглаза. Конструкция с множеством 
дополнительных штампованных подвесок, напоминающих рос-

сыпь зерен – классических символов, с которыми связаны пожела-
ния плодородия и изобилия, многочисленного потомства. 



 Приме-
чания

31 декабря 
2013 года

31 декабря 
2012 года 
(Пересмотрено)

01 января 
2012 года 
(Пересмотрено)

ИТОГО ОБязаТЕЛьСТВа И КаПИТаЛ 1,093,482 1,087,817 1,081,917

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) 12 452 452 449

Балансовая стоимость одной привилегированной акции (тенге) 12 300 300 300

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ • 2013ГОДОВОЙ ОТЧЕТ • 2013123

КОнСОЛИДИРОВаннЫЙ ОТЧЕТ О фИнанСОВОМ ПОЛОЖЕнИИ
ПО СОСТОянИю на 31 ДЕКаБРя 2013 ГОДа
(в млн тенге)

 Приме-
чания

31 декабря 
2013 года

31 декабря 
2012 года 
(Пересмотрено)

01 января 
2012 года 
(Пересмотрено)

аКТИВЫ:

Денежные средства и их эквиваленты 13,28 141,511 134,054 121,815

Обязательные резервы 13 16,645 15,075 26,956

финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости 
через прибыли или убытки

14 27,253 25,178 16,331

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 15 53,931 57,549 86,369

Инвестиции, удерживаемые до погашения 16 15,846 26,373 20,778

Средства в банках 17 3,994 2,036 6,010

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам 18,28 783,895 789,096 764,806

активы по текущему налогу на прибыль 1,436 2,148 2,713

активы по отложенному налогу на прибыль 11 1,132 2,036 2,008

Прочие активы 19 22,685 11,058 10,747

Основные средства и нематериальные активы 20 25,154 23,214 23,384

ИТОГО аКТИВЫ 1,093,482 1,087,817 1,081,917

ОБязаТЕЛьСТВа И КаПИТаЛ

ОБязаТЕЛьСТВа:

Средства и ссуды банков и финансовых организаций 21,28 89,436 106,176 106,176

Средства клиентов и банков 22,28 806,553 790,550 727,334

Выпущенные долговые ценные бумаги 23 49,045 65,204 121,565

Прочие обязательства 24 8,544 5,520 6,642

Субординированные облигации 25 53,034 33,249 33,392

ИТОГО ОБязаТЕЛьСТВа 1,006,612 1,000,699 995,109

КаПИТаЛ:

Капитал, относящийся к акционерам материнского Банка:

уставный капитал 26 69,826 69,798 69,797

фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (258) 32 666

фонд курсовых разниц (325) (26) (619)

Специальный резерв 3 - 3,723 1,633

нераспределенная прибыль 16,077 12,385 14,253

ИТОГО КаПИТаЛ, ОТнОСящИЙСя К аКЦИОнЕРаМ МаТЕРИн-
СКОГО БанКа

85,320 85,912 85,730

неконтрольные доли владения 1,550 1,206 1,078

ИТОГО КаПИТаЛ 86,870 87,118 86,808

аКЦИОнЕРнОЕ ОБщЕСТВО 
«БанК ЦЕнТРКРЕДИТ»
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О Ги Хонг
управляющий директор
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г. алматы

_______________________
нургалиева а.Т.
Главный бухгалтер
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г. алматы

От имени Правления Группы:
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Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. 



КОнСОЛИДИРОВаннЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИзМЕнЕнИяХ В КаПИТаЛЕ
за ГОД, заКОнЧИВШИЙСя 31 ДЕКаБРя 2013 ГОДа
(в млн тенге)

уставный 
капитал

фонд пере-
оценки ин-
вестиций, 
имеющихся 
в наличии 
для про-
дажи

фонд 
курсовых 
разниц

Специаль-
ный резерв

нераспре-
деленная 
прибыль

Итого 
капитал, 
относящий-
ся к акцио-
нерам ма-
теринского 
Банка

некон-
трольные 
доли 
владения

Итого 
капитал

31 декабря 2011 года 69,797 666 (619) 1,633 14,253 85,730 1,078 86,808

Чистая прибыль - - - - 222 222 128 350

Прочий совокупный 
убыток после налога на 
прибыль

- (634) 593 - - (41) - (41)

Перевод в специальный 
резерв

- - - 2,090 (2,090) - - -

Продажа собственных 
акций (Примечание 26)

1 - - - - 1 - 1

31 декабря 2012 года 69,798 32 (26) 3,723 12,385 85,912 1,206 87,118

Чистый (убыток)/прибыль - - - - (31) (31) 344 313

Прочий совокупный 
убыток после налога на 
прибыль

- (290) (299) - - (589) - (589)

Перевод из специального 
резерва (Примечание 3)

- - - (3,723) 3,723 - - -

Продажа собственных 
акций 
(Примечание 26)

28 - - - - 28 - 28

31 декабря 2013 года 69,826 (258) (325) - 16,077 85,320 1,550 86,870

КОнСОЛИДИРОВаннЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕнИИ ДЕнЕЖнЫХ СРЕДСТВ 
за ГОД, заКОнЧИВШИЙСя 31 ДЕКаБРя 2013 ГОДа
(в млн тенге)

 Год, закон-
чившийся 31 
декабря 2013 
года

Год, закон-
чившийся 31 
декабря 2012 
года (Пересмо-
трено*)

ДВИЖЕнИЕ ДЕнЕЖнЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРаЦИОннОЙ ДЕяТЕЛьнОСТИ:

Проценты полученные 64,819  76,038 

Проценты уплаченные (48,899) (53,863)

Доходы по услугам и комиссии полученные 20,099 20,089 

Расходы по услугам и комиссии уплаченные (1,738) (2,033)

Прочие расходы уплаченные (49) (18)

Операционные расходы уплаченные (24,570) (26,279)

Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных 
активов и обязательств

9,662 13,934

Изменение операционных активов и обязательств:

Обязательные резервы (1,570) 11,881

финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки (2,002) (8,140)

Средства в банках (1,941) 3,966

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам 2,100 (39,174)

Прочие активы (11,827) 757 

Средства и ссуды банков и финансовых организаций (16,510) 25 

Средства клиентов и банков 14,965 61,142 

Прочие обязательства 2,567 (1,729)

(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения (4,556) 42,662

налог на прибыль (уплаченный)/возвращенный (366) 286

Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности (4,922) 42,948

ДВИЖЕнИЕ ДЕнЕЖнЫХ СРЕДСТВ ОТ ИнВЕСТИЦИОннОЙ ДЕяТЕЛьнОСТИ:

Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 27,211 113,165

Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (23,797) (86,758)

Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения 14,105 9,889

Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения (3,682) (13,630)

Приобретение основных средств и нематериальных активов (5,660) (2,098)

Поступления от продажи основных средств 235 10

Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности 8,412 20,578

аКЦИОнЕРнОЕ ОБщЕСТВО 
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Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. 



 Год, закон-
чившийся 31 
декабря 2013 
года

Год, закон-
чившийся 31 
декабря 2012 
года (Пересмо-
трено*)

ДВИЖЕнИЕ ДЕнЕЖнЫХ СРЕДСТВ ОТ фИнанСОВОЙ ДЕяТЕЛьнОСТИ:

Поступления от продажи выкупленных собственных акций (Примечание 26) 28 1

Погашение долговых ценных бумаг (18,910) (56,122)

Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг 2,447 2,221

Поступления от субординированных облигаций 18,305 -

Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности 1,870 (53,900)

Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам и их 
эквивалентам

2,097 2,613

ЧИСТОЕ уВЕЛИЧЕнИЕ ДЕнЕЖнЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВаЛЕнТОВ 7,457 12,239

ДЕнЕЖнЫЕ СРЕДСТВа И ИХ ЭКВИВаЛЕнТЫ, на начало года 
(Примечание 13)

134,054 121,815

ДЕнЕЖнЫЕ СРЕДСТВа И ИХ ЭКВИВаЛЕнТЫ, на конец года 
(Примечание 13)

141,511 134,054

*Пересмотрено. См. примечание 4.

Банк традиционных ценностей
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янВаРь – cистема «Contact» расширила возможности отправки денежных 
переводов в Китай и Вьетнам. Денежные переводы стало возможным полу-
чить по сниженным тарифам в 120 отделениях Банка Китая (Bank of China), в 
свыше 3 400 офисах Торгово-промышленного банка Китая (ICBC), 147 отде-
лениях Vietnam International Bank и 760 отделениях VIETINBANK.

фЕВРаЛь – рейтинговое агентство «Эксперт Ра» подтвердило рейтинг кре-
дитоспособности БЦК на уровне а «Высокий уровень кредитоспособности». 
Прогноз по рейтингу – «стабильный».

МаРТ – БЦК получил статус PCI Compliance по международным стандартам, который 
подтверждает стабильность и надежность работы карточных платежных систем.

аПРЕЛь – проведено общее собрание акционеров БЦК, на котором приняты 
решения об утверждении отчета Правления о результатах деятельности за 2012 
год, об утверждении консолидированной годовой финансовой БЦК за 2012 
год, об утверждении порядка распределения чистого дохода БЦК за 2012 год.

МаЙ – международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосроч-
ные РДЭ БЦК в иностранной и национальной валютах на уровне «B+», национальный 
долгосрочный рейтинг БЦК на уровне «A-(rus)». Прогноз по всем трем рейтингам – 
«Стабильный». Также Fitch Ratings подтвердило краткосрочный РДЭ Банка «БЦК-Мо-
сква» в иностранной валюте на уровне «B» и рейтинг поддержки на уровне «4».

ИюЛь – в преддверии 25-летия в головном офисе БЦК состоялось открытие 
музея БЦК. Экспозиция включает важные для истории БЦК материалы, а также 
его хронологию развития.
БЦК запустил рекламную кампанию «Как и 25 лет назад…», посвященную 25-летию 
БЦК. активное участие а кампании принимали работники БЦК, присланные ими ре-
тро-фотографии были использованы при подготовке рекламных материалов БЦК.

аВГуСТ – запущен новый продукт «CenterGarant» – удобные гарантии для 
надежных поставщиков.

ОСнОВнЫЕ СОБЫТИя БЦК 
за 2013 ГОД

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ • 2013
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_______________________
О Ги Хонг
управляющий директор
25 февраля 2014 года
г. алматы

_______________________
нургалиева а.Т.
Главный бухгалтер
25 февраля 2014 года
г. алматы

От имени Правления Группы:

______________________
Ли В.С.
Председатель Правления
25 февраля 2014 года
г. алматы

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. 



СЕнТяБРь – БЦК отметил свою 25-ю годовщину. С первым официальным ви-
зитом в БЦК прибыл Председатель Kookmin Bank Ли Гон Хо. В этом же месяце 
работники головного офиса БЦК переехали в новое здание в Almaty Financial 
District на пр. аль-фараби, 38.запущен новый продукт для экспресс-кредито-
вания малого бизнеса «Быстрый Малый».

ОКТяБРь – назначение Kwon Oh-Ki независимым директором и членом Со-
вета директоров от Kookmin Bank.

ДЕКаБРь – по итогам 2013 года аО «фонд развития предпринимательства 
«Даму» признало БЦК лучшим банком в реализации программы «Дорожная кар-
та бизнеса 2020». запущен социальный проект БЦК совместно с Оф «Милосер-
дие». Целью проекта является сбор средств для поддержки детей со сложными 
заболеваниями. Каждый желающий мог направить средства через банкоматы, 
систему StarBanking, терминалы обслуживания, расчетно-кассовые отделения.
завершена работа по переходу на Международные стандарты финансовой отчет-
ности (МСфО).
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