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«Альянс Банкі» АҚ 2011 жылы 13,3 млрд. теңге  

таза кіріс алды 

 

Алматы, 11 қаңтар 2012 ж. – «Альянс Банкі» АҚ өткен 2011 жылдың алдын ала 
қорытындысын шығарды. Банк ҚҚК-іне беретін шоғырландырылмаған, 
аудиттелмеген есебінің негізінде құрастырылатын қаржылық есебіне сәйкес (2011 
жылдың 12 айындағы ақырғы айналымдарды есепке алмағанда), Альянс Банкінің 
таза кірісі 13 387 млн. теңгені құрады. 

2011 жылдың басымен салыстырғанда, осы кезеңде Банк активтері 5,9%-ға 
(28 633 млн. теңгеге) өсіп, 518 075 млн теңгеге теңелді. Тамыз айында банктің 
мәселелі бөлшек портфельдің айтарлықтай үлесі сатылып және бұл активтердің 
өсу қарқынына әсер етті. 

Банк міндеттемелері, 2011 жылдың басымен салыстарғанда, 66 072 млн. теңгеге 
немесе 14,5%-ға ұлғайып, 521 674 млн. теңгені құрады. Депозиттік портфель 
84 911 млн. теңгеге немесе 40,8 пайызға өсті және жалпы сомасы 292 798 млн. 
теңге болды. Жеке тұлғалардың салымдары 47,7% артса (35 874 млн. теңге), 
заңды тұлғалардың салымдары 37 пайызға (49 037 млн. теңге) өсті. Бұл банк 
атағының тұрақты түрде жақсарып келуін айқын дәлелдейді. 

Банктің меншік капиталының жетіспеушілігі ҚР Ұлттық Банкінің 2011 жылғы 
шілдеде жаңа «3300 – Резервтерді (провизияларды) түзету шотын» енгізу 
салдарынан қалыптасып және 3 599 млн теңгені құрады. Аталған жаңа шот ҚҚН 
және ХЕҚС талаптарына сәйкес қалыптасқан провизия сомаларының арасындағы 
айырмашылықты көрсетеді. Ал Банктің реттеуші капиталы (пруденциалды 
нормативтерді есептеуге қолданылады) бұрынғыдай оң болып және 2011 жылдың 
қорытындысы бойынша 68 млрд. теңгеден асады. ҚР Ұлттық Банкінің ҚҚК қойған 
барлық пруденциалды нормативтерін Банк қосымша қормен сақтап келеді. 

Банктің несие портфелі 9 928 млн. теңгеге немесе 1,8%-ға қысқарды. Бұл негізінен 
мәселелі бөлшек заемдар пулын (өтеу мерзімі екі жылдан астам кешіктірілген 
қарыздар) сату есебінен, сондай-ақ Банк алынған пайда есебінен балансты 
тазарту үшін «жаман банк» заемдарын жою арқылы қол жеткізілді. 

Жеке тұлғаларға несие беру өсімі, 2010 жылдың қорытындысымен 
салыстырғанда, 327% болса, шағын және орта бизнес субъектілеріне несие беру 
119 пайызға артты. 

Банктің мәселелі несиелер портфелімен белсенді жұмысы арқасында несие 
портфелінің құрылымы айтарлықтай өзгерді. Мәселен, жалпы алғанда, «жақсы 
банктің» заемдар көлемі 1,5 есеге дерлік ұлғайып, ал «жаман банк» көлемі 23 
пайызға қысқарды. Бөлшек бизнесі «жақсы банкінің» өсімі 74% болса, ШОБ 
сегментінде - 23%, корпоративті бизнес бойынша - 16%. Бөлшек бизнес бойынша 
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«жаман банк» заемдары көлемі 40%-ға қысқарса, ШОБ бойынша - 16%, 
корпоративтік бизнес бойынша - 12%. 

Банктің сыртқы міндеттемелерін атқару мақсатында, кестеге сәйкес, 2011 жылы 
жалпы сомасы 76,4 млн. теңгеге (2010-2011 жж. төлемдердің жалпы сомасы 119,6 
млн. АҚШ долларын құрады) еурооблигациялар бойынша купонды сыйақының екі 
төлемін, және жалпы сомасы 24,1 млн. АҚШ долларына өндіріп алынған сомалар 
есебінен төленетін Облигациялар бойынша төрт төлемін (2010-2011 жж. жалпы 
сомасы 59,9 млн. АҚШ долларына жеті төлем болды) жасады. 

«Альянс Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы 2011 жылдың алдын ала қорытындысы 
туралы былай деді: «Өткен жылғы жоспарларымыздың барлығы дерлік 100 
пайызға орындалды. Және аталған көрсеткіштер ақырғы айналымдар есебімен әрі 
шамалы түзелсе де, жалпы алғанда барлығы түсінікті: Альянс Банкі 2008-2010 
жылдардың дағдарысын табысты өткеріп, 2011 жылы тұрақты және қарқынды өсіп 
келе жатқан, өз жоспарларымен қатар сыртқы міндеттемелерін табысты іске 
асыратын қаржы институты болып қызметін атқарды. Банктің қаржылық жағдайын 
жақсарту бойынша  2012 жылға жасаған жоспарымыз бұдан да серпінді. Банктің 
Директорлар Кеңесі 2012-2014 жылдарға мақұлдаған қаржылық моделіне сәйкес, 
2012 жылы активтер мен міндеттемелер өсімі 19 пайызға, депозиттік портфель - 
20 пайыздан астам және несие портфелі - 17 пайыз құрайды деп жоспарлануда». 

 

 

Қосымша ақпарат алу үшін мына нөмірге хабарласыңыз:  

 

«Альянс Банкі» АҚ Баспасөз қызметі 

Тел. +7 (727) 258 40 40 

E-mail: pr@alb.kz 

Веб-сайт: www.alb.kz 
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АО «Альянс Банк» в 2011 году получило 13,3 млрд. тенге  
чистой прибыли 

 
 
Алматы, 11.01.2012 г. АО «Альянс Банк» подвело предварительные итоги за 
прошедший 2011 год. Согласно финансовой отчетности Банка, составленной на основе 
неконсолидированной, неаудированной отчетности Банка, предоставляемой в КФН 
(без учета заключительных оборотов за 12 месяцев 2011 года), чистая прибыль Альянс 
Банка составила 13 387 млн. тенге. 
 
Активы Банка за период возросли на 5,9% (на 28 633 млн. тенге) по сравнению с 
началом 2011 года и составили 518 075 млн. тенге. При этом в августе Банком была 
реализована значительная часть проблемного розничного портфеля, что сказалось на 
темпе прироста активов. 
 
Обязательства Банка возросли на 66 072 млн. тенге или на 14,5% по отношению к 
началу 2011 года, составив 521 674 млн. тенге. Депозитный портфель в целом вырос 
на 84 911 млн. тенге, или на 40,8%, составив 292 798 млн. тенге. Вклады физических 
лиц возросли на 47,7% (35 874 млн. тенге), а вклады юридических лиц на 37% (49 037 
млн. тенге), что свидетельствует о стабильном росте репутации банка. 
 
Дефицит собственного капитала Банка, сформировавшийся вследствие введения в 
июле 2011 года Нацбанком РК нового счета "3300 - Счет корректировки резервов 
(провизий)", который отображает разницу между суммами провизий, сформированных 
в соответствии с требованиями КФН и МСФО, составил -3 599 млн. тенге.  
При этом регуляторный капитал Банка (используемый для расчета пруденциальных 
нормативов) – по-прежнему находится в положительном значении и превысит по 
результатам 2011 года 68 млрд. тенге. Все пруденциальные нормативы, 
установленные КФН Нацбанка РК, Банком соблюдаются с запасом.  
 
Кредитный портфель Банка сократился на 9 928 млн. тенге или на 1,8%, в основном за 
счет продажи пула проблемных розничных займов (имевших просрочку, в основном, 
более двух лет), а также списаний займов «плохого банка» для очистки баланса за счет 
полученной Банком прибыли.  
При этом рост выдач займов розничным клиентам составил 327% по отношению к 
результату 2010 года, а рост выдач займов клиентам – субъектам малого и среднего 
бизнеса – 119%.  
 
Существенно изменилась структура кредитного портфеля за счет активной работы 
Банка с портфелем проблемных кредитов. Так, в целом объем займов «хорошего 
банка» вырос почти в 1,5 раза, а объем «плохого банка» сократился на 23%. При этом 
рост «хорошего банка» по розничному бизнесу составил 74%, по сегменту МСБ – 23%, 
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по корпоративному бизнесу – 16%. Сокращение объема займов «плохого банка» по 
розничному бизнесу составило 40%, по МСБ – 16%, по корпоративному бизнесу – 12%. 
 
В исполнение своих внешних обязательств Банком за 2011 год в соответствии с 
графиком произведено две выплаты купонного вознаграждения по еврооблигациям на 
общую сумму 76,4 млн. долларов США (за 2010-2011 гг. общая сумма выплат 
составила 119,6 млн. долларов США), а также четыре выплаты по Облигациям, 
оплачиваемым за счет взысканных сумм на общую сумму 24,1 млн. долларов США (за 
2010-2011 гг. было произведено семь выплат на общую сумму 59,9 млн. долларов 
США). 
 
Председатель Правления АО «Альянс Банк» Максат Кабашев так 
прокомментировал предварительные итоги 2011 года:  
«Практически все наши планы на истекший год выполнены на 100%, и, хотя еще 
произойдет небольшая корректировка показателей с учетом заключительных оборотов, 
картина в целом ясна: Альянс Банк успешно преодолел кризисные явления 2008-2010 
годов и весь 2011 год отработал как стабильный и при этом динамично растущий 
финансовый институт, успешно исполняющий как собственные планы, так и внешние 
обязательства. Наши планы на 2012 год по дальнейшему улучшению финансового 
состояния Банка еще более амбициозны. В соответствии с одобренной Советом 
директоров Банка финансовой моделью на 2012-2014 годы, в 2012 году планируется 
рост активов и обязательств порядка 19%, депозитного портфеля на более чем 20% и 
кредитного портфеля на 17%». 
 

 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Пресс-служба АО «Альянс Банк» 
 
Тел. +7 (727) 258 40 40 
E-mail: pr@alb.kz 
Веб-сайт: www.alb.kz 
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