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Финансовые отчеты, особенно банковские, иногда очень тяжелы для воспри-
ятия. Но мы – необычный банк и хотим рассказать обо всем просто, доступно 
и искренне. Вот почему этот годовой отчет состоит из информативных изо-
бражений с минимальным количеством текста. Максимум понимания при ми-
нимальном объеме – ключевой тренд современности.

В 2012 году начался новый, стремительный этап развития банка и наш голов-
ной офис в переехал в столицу. Астана – один из самых ярких и динамичных 
городов современности, и это особенная страница в нашей истории.

Мы хотим поделиться с Вами нашим новым миром так, как сегодня миллионы 
людей делятся друг с другом – в стиле фото «Instagram». В этом нам помог 
лучший инстаграмщик казнета 2012 – Дамир Отеген.

Приятного просмотра!
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Дворец Мира и согласия. Пирамида стала символом 
единения различных религий, этносов и культур, от-
крытости народа и государства всему миру. Площадь 
28 тыс. кв.м., высота 62 метра.
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Председателя Правления банка Kassa Nova 

Kassa Nova, созданная «с нуля» в 2009 году, 
за три года не только достигла точки безу-
быточности, но и стала приносить стабиль-
ную прибыль. 

Уважаемые акционеры, инвесторы, партнеры 
и коллеги!

2012 год, пожалуй, был самым насыщенным с 
момента основания банка. Это доказывают и 
финансовые показатели, и те достижения, ко-
торыми отмечен прошедший год. Собственный 
капитал банка на 2012 год составил 7,709,269 
тыс. тенге. Kassa Nova, созданная «с нуля» в 
2009 году, за три года не только достигла точ-
ки безубыточности, но и стала приносить ста-
бильную прибыль. 

Что касается событий, то одним из значимых 
событий прошлого года стал переезд Голов-
ного офиса в столицу Казахстана – Астану. Это 
был непростой процесс как с финансовой, так 
и с моральной точки зрения. Перед сотруд-
никами встал выбор: остаться в Алматы или 

довериться руководству банка и окунуться в 
новую жизнь в новом городе. И я горд созна-
нием того, что за годы становления сформи-
ровался коллектив, в котором не оказалось 
случайных людей. 90 процентов сотрудников 
Головного банка поверили в курс, который 

мы выбрали, и переехали вместе с нами. Осо-
бенно мне хотелось бы поблагодарить наших 
женщин, которые убедили свои семьи в столь 
смелом шаге. 

На карте Казахстана появилась еще одна точ-
ка, где открылся филиал банка Kassa Nova, пре-
доставляющий полный спектр услуг. Согласно 
долгосрочному плану развития, в ноябре 2012 
года открылся филиал в деловом центре юга 
республики – городе Шымкенте. Это был не 
только стратегический ход, но и первый про-
ект, созданный в соответствии с новой кон-
цепцией банка. Здание филиала с уникальным 
внутренним и внешним дизайном учитывает и 
последние банковские технологии безопасно-
сти. Полностью стеклянный фасад олицетво-
ряет собой открытость и прозрачность нашей 
работы. Филиал в Шымкенте стал 6-м по счету 
в семье Kassa Nova. В 2013 году мы планируем 
закрепить наши позиции на севере страны, от-
крыв 7-й филиал в городе Кокшетау. До 2015-го 
года Kassa Nova намерен работать во всех клю-
чевых городах Казахстана. 

Серьезной вехой развития банка стало преоб-
разование отделений в Управления продаж. 
Оптимизация человеческих и материальных 
ресурсов явилась естественным шагом эволю-
ции от микрокредитной организации к банку. 
Мы отказались от многочисленных малых то-
чек без кассовых узлов в пользу крупных пол-
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Фонтан «Орел» в президентском парке расположен 
рядом с Дворцом Мира и Согласия.
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ноценных и удобных офисов, где наши клиенты 
могут получать полный спектр банковских ус-
луг. Это тоже свидетельствует о нашем росте и 
стремлении развиваться дальше. 

Другим немаловажным событием стало от-
крытие собственного контакт-центра. Если 
театр начинается с вешалки, то работа банка с 
облуживания по телефону. И возросшее коли-
чество обращений показывает, что это было 
правильное решение . 

Нельзя не отметить, что в 2012 году банк Kassa 
Nova подтвердил свой рейтинг, присвоен-
ный Standard&Poor’s (S&P) еще в 2011-м. Он 
по-прежнему является B/C (международный) 
или kzBB (внутри страны). 

Банк Kassa Nova задумывался как простой, 
удобный и технологичный банк. Это три кита, 
на которых строится философия банка. И если 
у нас уже есть простые продукты, удобное об-
служивание, то сейчас все внимание сконцен-
трировано на технологиях. Первым шагом в 
этом направлении стало то, что в августе 2012 
года мы запустили E-Banking для юридиче-
ских лиц. В начале 2013 года планируется за-
пуск интернет-банкинга для физических лиц.

Полным ходом идут работы и в области кар-
точной системы. Переговоры с международ-
ной платежной системой MasterCard прошли 

более чем успешно. Уже есть договоренность 
о присвоении нам статуса Принципиального 
участника (Principal Member), минуя Ассоци-
ированного участника (Associate Member), 
который первоначально дается банкам. Это 
особенно приятно, учитывая, что такой статус 
присваивается финансовым институтам толь-
ко с устойчивыми финансовыми показателя-
ми и хорошей деловой репутацией. Уже летом 
2014 года Kassa Nova станет обладателем соб-
ственной карточной системы.

Для успешного достижения своих стратеги-
ческих целей мы намерены и в дальнейшем 
концентрироваться на основных составля-
ющих: на клиенте и его потребностях, на со-
трудниках и их профессиональном развитии, 
повышении технологической и процессной 
эффективности. Это те задачи, которые стоят 
перед Kassa Nova в ближайшем будущем. И, 
конечно, как и в самом начале, так и сегодня, 
для нас самое главное – достичь исключитель-
ного уровня клиентского сервиса. Внимание к 
клиентам, желание предвосхитить их потреб-
ности, умение прислушаться к их мнению и 
стремление сделать свои услуги как можно 
более доступными – это и есть то, к чему стре-
мится Kassa Nova.

Талгат Куанышев,
Председатель

Правления

Председателя Правления банка Kassa Nova 
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О Банке | Ценности | История

О БАНКЕ
Банк Kassa Nova является банком, специализирующимся 
на предоставлении финансовых услуг населению и малым 
предприятиям. Через нашу филиальную сеть мы предлагаем 
простые и понятные продукты по разумной цене.

Наша бизнес-этика простая и ясная:
быстрый, доступный и инновационный банк.

Цель банка – стать одним из лидеров в своем сегменте, а 
именно в предоставлении финансовых услуг широкому 
кругу населения и малому бизнесу. В среднесрочной 
перспективе планируется обеспечить присутствие Банка во 
всех крупных городах страны.

НАШИ ЦЕННОСТИ
Банк Kassa Nova создает:

 Разумные цены и хорошее качество обслуживания для 
наших клиентов.

 Вдохновляющая атмосфера и карьерные перспективы 
для наших сотрудников.

 Рост банка при стабильном возврате инвестиций и 
получении прибыли от вложенных инвестиций для наших 
акционеров.

 Стремление к устойчивому развитию и постоянному 
совершенствованию является неотъемлемой частью 
повседневной работы Kassa Novа.



9

Банк | Ценности | История

НАША ИСТОРИЯ
2009  Регистрация Банка в Министерстве юстиции Республики Казахстан в июле.
  Получение Лицензии Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка
  и финансовых организаций на проведение банковских и иных операций.
  В декабре выдан первый кредит.

2010  Открытие филиалов в Алматы и Астане.
  Кредитный портфель на конец года составляет
  35 млн долларов США.

2011  Открытие трех новых филиалов в городах Актобе,
  Павлодаре и Караганде.
  Получение Лицензии Национального Банка
  Республики Казахстан на проведение банковских
  и иных операций с возможностью размещения
  вкладов для физических и юридических лиц.
  Банк становится участником Казахстанского
  фонда гарантирования депозитов.

 

2012
  Открытие филиала в городе Шымкенте.
  Преобразование отделений в Управления продаж.
  Запуск собственного контакт-центра..
  Подтверждение рейтинга Standard & Poor's.
  Запуск E-Banking для юрлиц.
  Переезд Головного офиса в Астану
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Банк Kassa Nova –
это полностью функциональный банк

С ШЕСТЬЮ ФИЛИАЛАМИ
в крупнейших городах Казахстана.

Общее количество сотрудников
Головного банка и филиалов –

253 ЧЕЛОВЕКА.

18
3
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Филиалы Банка

КАРАГАНДА

ПАВЛОДАР

ШЫМКЕНТ

28
3

20
2

12
1

АСТАНА

35
3

– сотрудники филиалов

– Управления продаж

АЛМАТЫ

61
4
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Деловой центр Астаны.
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Корпоративное управление Банка сформировано на основе следующих 
базовых принципов:
 

 Мы соблюдаем законодательство Республики Казахстан и других стран 
при реализации проектов развития деятельности

 Уважаем права человека

 Придерживаемся принципов честного, справедливого и ответственного 
ведения бизнеса

 Стремимся к созданию взаимной выгоды во взаимоотношениях
 с участниками деловой деятельности

 Строим доверие к Банку как к честному и стабильному партнеру

 Поощряем своих добросовестных и инициативных работников и 
стимулируем их к профессиональному росту и развитию

 Отдаем приоритет работникам из текущего штата по установленным
 в Банке «Критериям для карьерного роста».

Штат сотрудников
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ГРУППА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И АУДИТА

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ФИЛИАЛ АЛМАТЫ

ГРУППА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ГРУППА ЮРИСТОВ ГРУППА КАЗНАЧЕЙСТВА

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ГРУППА КРЕДИТОВАНИЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ГРУППА КООРДИНАТОРОВ

ГРУППА КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ

ГРУППА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ
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Штат сотрудников

Оптимизированная структура
корпоративного управления банка Kassa Nova позволяет: 

 ускорить процесс принятия решений; 
 избегать бюрократических процедур;
 решать поставленные задачи в мобильных группах, состоящих, как правило, 

из компетентных, квалифицированных наших сотрудников

ГРУППА РАСЧЁТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ГРУППА КАДРОВОЙ РАБОТЫ ГРУППА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРУППА ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА

ГРУППА МАРКЕТИНГА КОНТАКТ-ЦЕНТР ОПЕРАЦИОННАЯ ГРУППА ГРУППА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЛИАЛЫ, КРОМЕ АЛМАТЫ

ГРУППА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГРУППА БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ



16

Жилой комплекс «Гранд Алатау» – одно из 10 самых 
высоких зданий в Казахстане. Состоит из 4 корпусов 
(20, 28, 38 и 43 этажа), самый высокий – 130 метров.
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КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ

Сумма: от 500 000 тенге;
Процент: от 13 до 18;
Срок: от 6 до 180 месяцев. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Сумма депозитов: от 75 000 тенге;
Процент: от 4,5 до 9,4*;
Срок: от 12 до 60 месяцев.

* ставки депозитов для юридических 
и физических лиц в тенге и долларах США
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Набережная реки Ишим, микрорайон Самал, 
жилые комплексы «Астана Жулдызы» и «Astana Tower».
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

СЛУЖАЩИЕ

СОВМЕЩАЮЩИЕ

ГОССЛУЖАЩИЕ

РАЗБИВКА ПО ВОЗРАСТУ: СООТНОШЕНИЕ

5%

4,2%

19,0%

15,1%

10,4%

10,9%

16,4%

17,9%

3,2%

2,9%

1%

52% 42%
Наши клиенты

 Это мужчины и женщины 
в возрасте 25-55 лет с ядром 35-45 лет

 Они имеют постоянный доход 
от трудовой деятельности 
и возможность предоставления залога

 Семейные пары, которые хотят 
принимать обдуманные решения, 
с активной жизненной позицией 

> 25

41-45

31-35

51-55

26-30

46-50

36-40

56-60

60 <
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Мост через реку Ишим «Караоткель», соединяющий 
левый и правый берега столицы.
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Основные события 2012 года

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

МАРТ АПРЕЛЬ

Покупка первого здания филиала
в городе Алматы.

Открытие собственного контакт-центра. 

Проверка независимыми аудиторами KPNG.

Международное агентство Standard& Poor’s 
начало проверку кредитного рейтинга.

Разработка интернет-банкинга для 
физических лиц. Запуск планируется в 
августе 2013 года. 

Появление нового продукта – 
«Автокредитование».
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Высочайший в Казахстане жилой комплекс «Северное 
сияние», высота самой высокой 44-этажной башни 
достигает 180 метров!
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Основные события 2012 года

ИЮЛЬ АВГУСТ

Международное агентство Standard& 
Poor’s подтвердило кредитный рейтинг 
АО «Банк Kassa Nova» на уровне «B» 
по международной шкале и «kzBB» 
по национальной шкале, прогноз 
стабильный.

Размещение аудированной финансовой 
отчетности за 2011 год в депозитарии 
финансовой отчетности.

К действующим быстрым денежным 
переводам по системе «Western Union» 
прибавился «Unistream». 

Началось участие в правительственной 
программе поддержки малых и средних 
предприятий («DAMU»).

Запуск интернет-банкинга
для юридических лиц.

Появление быстрых денежных переводов 
по системе «Быстрая почта». 

Стратегический момент – переезд 
Головного банка из Алматы в Астану. 
Планирование строительства собственного 
здания в столице.

МАЙ ИЮНЬ
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ТРЦ Хан-Шатыр – один из крупнейших торговых цен-
тров в Центральной Азии и самый большой шатер 
в мире! Разработанный известным архитектором Нор-
маном Фостером, центр вошел в десятку лучших миро-
вых экозданий по версии журнала Forbes Style.
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Основные события 2012 года

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Переговоры с международной 
платежной системой MasterCard  
об эмиссии платежных карточек. 

Размер депозитного портфеля составил 
больше 100 млн долларов США. 

Открылся 6-й по счету филиал
в деловом центре ЮКО – городе Шымкенте.

Размер кредитного портфеля составил
150 млн долларов США.

Открытие первого корреспондентского 
счета в зарубежном банке (Россия). 

Открылось представительство Kassa Nova
в городе Темиртау.

Преобразование всех отделов 
кредитования в Управления продаж. 

Впервые АО «Банк Kassa Nova» выпустил
3 млн облигаций номинальной стоимостью 
одной акции – 1000 тенге на общую сумму 
в 3 млрд тенге. Фиксированная ставка 
вознаграждения – 9% годовых
от номинальной стоимости облигации.

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
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Жилой комплекс Триумф Астаны оригинального
архитектурного решения.
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Планы на 2013 год

ЗИМА
Получение статуса Принципиального члена
международной платежной системы
MasterCard International и право на использование брендов
MasterCard, Maestro и Cirrus.

Разработка новых стандартов обслуживания. 

Открытие процессингового центра и центра обработки данных в Астане.

В конце года стремительный и сбалансированный рост кредитного и 
депозитного портфелей, значительное увеличение рентабельности.

ВЕСНА
Открытие 7-го филиала в городе Кокшетау. 

Проверка международного агентства Standard& Poor’s
на соответствие кредитного рейтинга. 

Проверка независимых аудиторов.
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Бульвар Нуржол – центральный бульвар, соединяю-
щий Ак Орду и ТРЦ «Хан Шатыр».
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Планы на 2013 год

ЛЕТО
Запуск интернет-банкинга для физических лиц. *

Публикация годового отчета.

ОСЕНЬ
Выпуск кредитных и дебетных карточек MasterCard и Maestro/Cirrus.

Формирование клиентской базы – держателей карточек. 

Внедрение новых стандартов обслуживания.
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Центр КазМедиа, Башня КТЖ и бизнес-центр «Изум-
рудный квартал» – самое высокое здание в Казахстане, 
высотой 210 метров. С 2012 года здесь, в самом центре 
столицы, расположен офис Kassa Nova.
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АКТИВЫ

АКТИВЫ                2010   2011                2012   
Денежные средства и их эквиваленты 2'815'707   1'341'373   4'328'493   

Обязательный резерв в Национальном Банке –     54'732   425'227   

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период – – 2'020   

Кредиты, выданные клиентам 4'842'910   10'434'887   22'948'860   

Основные средства и нематериальные активы              623 576                884 276   3'081'630   

Отложенный налоговый актив 64'203   35'846   –

Прочие активы 92'254   47'439   185'583   

Итого активов 8'438'650   12'798'553   30'971'813   
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2011

12'797
7%
2%

2%

1,1%

ПРОЧИЕ АКТИВЫ

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И HMA

АКТИВЫ /МЛН ТЕНГЕ/

КРЕДИТЫ

КАССА И КОРСЧЕТА

6,9%

10%

57% 81,5%
74%

34% 10,5% 14%
2010

8'436

2012 

30'971

Сравнивая 2010, 2011 и 2012 годы, мы видим значительный рост активов банка. В период учета 
с 1 января по 31 декабря 2012 года он составил 142 %. Большинство активов (74 %) банк инвестирует 
в развитие портфеля, чтобы максимально получить процентные доходы. Инвестиционная стратегия 
Kassa Nova на данный момент не предусматривает инвестиции в ценные бумаги.

51%

142%
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2011 2011

10'434
114

РОСТ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

2010 2010

4'842
126

2012 2012

22'948

192

Результат за 2012 год показывает динамичный рост кредитного портфеля (120 %) до 22 млрд 948 млн. Провизии банка 
составляют меньше 1% от объема портфеля. Это говорит о том, что банк проводит консервативную кредитную политику и 
демонстрирует высокую стабильность портфеля. 

Ссудный портфель /млн тенге/ Провизии МСФО /млн тенге/

115%

1,1%2,6%

120%

0,8%
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TEMPO (КРЕДИТ ОТ 500 000 ТЫСЯЧ
ДО 10 000 000 ТЕНГЕ)

NOVA (КРЕДИТ ОТ 2 000 001
ДО 30 000 000 ТЕНГЕ)

IPOTEKA
(КРЕДИТ ОТ 500 000 ТЕНГЕ)

EXTRA
(КРЕДИТ ОТ 30 000 000 ТЕНГЕ)

AUTO
(КРЕДИТ ДО 8 000 000 ТЕНГЕ)

СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

Kassa Nova фокусируется на небольших потребительских кредитах и кредитах для малого бизнеса. 
80% от выданных кредитов составляют сумму меньше 10 млн тенге. Около 20 % от всех кредитов 
составляют сумму меньше 2 млн тенге. Это говорит о том, что банк обслуживает клиентов среднего 
уровня доходов и имеет хорошую диверсификацию кредитных рисков. Больше 50 % клиентов банка 
Kassa Nova получили займы на развитие бизнеса.

79,8%

0,7%
1,5%
6,9%11%
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ЗАЛОГ
/НЕДВИЖИМОСТЬ/

ПОРТФЕЛЬ
/БЕЗ УЧЕТА ДИСКОНТА
И ПРОВИЗИЙ/

2011 2011

3'136

10'549
25%

23'141
32%

2010

1'978 42'851

2012 2012

4'940 76'583

Средняя сумма, выданная банком, составляет 4 млн 940 тысяч тенге. Стабильность портфеля достигается также залоговой 
политикой банка. Залогов в виде недвижимости в среднем в 3 раза больше, чем сумма выданных кредитов.

Средняя сумма кредита
/тыс. тенге/

Залоговая база
/недвижимость, млн тенге/
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КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

96,58% 97,17%

0,31%

0,78%

0,69%

0,85%

2,42%

1,20%

0 ДНЕЙ 1-30 ДНЕЙ 31-90 ДНЕЙ БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ

Доля просроченных кредитов

2011 2012
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

ИНВЕСТИЦИИ В НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В 2012 году мы инвестировали крупные суммы в развитие филиальной сети и IT-технологий.

Произведенные инвестиции
в нематериальные активы /млн тенге/ на 2012 год

Программное
обеспечение Colvir

349’000’000

Интернет-банкинг,
процессинг

83’000’000

Прочее программное 
обеспечение

65’000’000

1 340 000 000

300 000 000

85 000 000

115 000 000

185 000 000

85 000 000

ЗДАНИЕ ФИЛИАЛА г. АЛМАТЫ
ул. КУРМАНГАЗЫ, 61 а

ПОМЕЩЕНИЕ УП1 г. АЛМАТЫ
ул. ТОЛЕ БИ, 156

ЗДАНИЕ ФИЛИАЛА г. ШЫМКЕНТА
ул. КАЗЫБЕК БИ, 61 а

ЗДАНИЕ ФИЛИАЛА г. АСТАНЫ
ул. МАМЫШУЛЫ, А17

ЗДАНИЕ УП2 г. АЛМАТЫ
ул. СЕЙФУЛЛИНА, 230

ЗДАНИЕ УП3 г. АЛМАТЫ
ул. АЛТЫНСАРИНА, 27
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Здание АО «Каз Мунай Газ».
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ПАССИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период – – 1'220
Срочные депозиты банков – 200'917 502'140
Текущие счета и депозиты клиентов 2'659'287 2'148'321 19'325'119
Субординорованные займы – 4'279'541  4'296'146
Долговые ценные бумаги выпущенные – – 201'229
Отложенное долговое обязательство – – 66'683
Прочие обязательства 48'887 49'517 120'386
Итого обязательств 2'708'174 6'678'296 24'512'923
КАПИТАЛ
Акционерный капитал 6'000'000 6'340'000 6'340'000 
Обязательгый резерв – – 28'295
Нераспределенная прибыль/ (накопленные убытки) (269'524) (219'743) 90'595
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ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ
ДОХОД /МЛН ТЕНГЕ/

СТРУКТУРА И РОСТ ПАССИВОВ

2011

1'247

2010

724

2012

1'988

Несмотря на общую тенденцию рынка к увеличению расходов на фондирование, банк смог увеличить свой чистый процентный 
доход на 59,4%.

2011

0,6%
0,4%

1,3%

18,4% 64%

ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ДЕПОЗИТЫ

СУБОРД. ДОЛГ

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

31,5% 33,4% 13,9%

67,9% 47,8% 20,9%
2010

8'437 12'797

30'971

2012

52%

142%

Структура пассивов показывает значительный рост депозитной базы банка. В конце 2012 года 64% от пассивов составляют депо-
зиты клиентов. Если сравнивать с 2011 годом, объем депозитов вырос в 9 раз. 

Пассивы /млн тенге/
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СТРУКТУРА ЧИСТЫХ
КОМИССИОННЫХ ДОХОДОВ

ТЫС. ТЕНГЕ

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

КОНВЕРТАЦИЯ ВАЛЮТЫ

НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

ПРОЧИЕ

ПЕРЕВОДЫ В ТЕНГЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

98'812'454
70%

13%

6%
5%
3%
3%
0%

18'401'391

8'557'130

6'854'483

4'656'411

4'038'221

538'641

Рост портфеля в 2012 году был осо-
бенно динамичным. Также операци-
онный бизнес банка показал значи-
тельный рост комиссионных доходов. 
Особенно банк смог увеличить свои 
доходы по кассовым операциям и ва-
лютным транзакциям.

Структура непроцентных
расходов

Чистые комиссионные
доходы /тыс. тенге/

39%

51%
51%

54%49%49%

7%

1'703
141'614

1'197

21'898

856

2'026
20122012 20112011 20102010

ПРОЧИЕ АДМ. ЗАТРАТЫ

ЗАТРАТЫ ПО ОПЛАТЕ 
ТРУДА

ЕДИНОРАЗОВЫЙ
ПЕРЕЕЗД В АСТАНУ
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ПРИБЫЛЬ

 2010 2011 2012

Процентные доходы 731'607 1'457'123 2'952'014

Процентные расходы 6'879 209'401 963'285

Чистый процентный доход 724'728 1'247'722 1'988'729

Комиссионные доходы 5'831 23'334 145'599

Комиссионные расходы 3'805 1'436 3'985

Чистый комиссионный доход 2'026 21'898 141'614

Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
и убытков за период – – 10 338

Чистый (убыток)/прибыль от операций с иностранной валютой 6'180 3'845 6'390 

Прочие операционные расходы  1 713 8'684 3'708

Операционные доходы  722'287 1'264'781 2'109'907 

(Убыток) от обесценения/восстановление обесценения 126'652 10'961 79'195 

Расходы на персонал 433'600 608'075 929'619

Прочие общие административные расходы 423'322 589'529 659'931 

Прибыль до налогообложения (261'287) 78'138 441'162 

(Расход)/экономия по подоходному налогу 50'321 28'357 102'529 

Прибыль и общий совокупный доход за год (210'966) 49'781 338'633
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ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК
ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ /МЛН ТЕНГЕ/

2011 

78

2010

-261

2012

441
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Ак Орда – Резиденция Президента РК.
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Совету директоров АО «Банк Kassa Nova»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» 
(далее, «Банк»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 
31 декабря 2012 года и отчетов о совокупном доходе, изменениях в капитале и 
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 
примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учетной поли-
тики и прочей пояснительной информации.

Ответственность руководства Банка за подготовку финансовой отчетности

Руководство несет ответственность за составление и достоверное представле-
ние данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандар-
тами финансовой отчетности, и за внутренний контроль, который руководство 
считает необходимым для составления финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной финансовой 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответ-
ствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют со-
блюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким об-
разом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность 
не содержит существенных искажений.
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Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности 
и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального 
суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансо-
вой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процес-
се оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за 
составлением и достоверным представлением финансовой отчетности, чтобы 
разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не 
с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля. Аудит так-
же включает оценку надлежащего характера примененной учетной политики и 
обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку 
представления финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются доста-
точными и надлежащими для выражения нашего аудиторского мнения.

Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно, во 
всех существенных отношениях финансовое положение Банка по состо-
янию на 31 декабря 2012 года, а также его финансовые результаты и дви-
жение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соот-
ветствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
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Ким Е. В.
Сертифицированный аудитор
Республики Казахстан,
Квалификационное свидетельство аудитора
№ МФ-0000042 от 8 августа 2011 года

ТОО «КМПГ Аудит»
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, 
выданная Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года

Нигай А. Н.
Генеральный директор ТОО «КМПГ Аудит»,
действующий на основании устава

29 апреля 2013 года
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Приме чание
2012 г.

тыс. тенге
2011 г.

тыс. тенге
Процентные доходы 4 2,952,014 1,457,123

Процентные расходы 4 -963,285 -209,401

Чистый процентный доход 1,988,729 1,247,722

Комиссионные доходы 5 145,599 23,334

Комиссионные расходы -3,985 -1,436

Чистый комиссионный доход 141,614 21,898

Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и 
убытков за период -10,338 -

Чистый (убыток)/прибыль от операций с иностранной валютой -6,39 3,845

Прочие операционные расходы -3,708 -8,684

Операционные доходы 2,109,907 1,264,781

(Убыток) от обесценения/восстановление обьесценения 6 -79,195 10,961

Расходы на персонал 7 -929,619 -608,075

Прочие общие административные расходы 8 -659,931 -589,529

Прибыль до налогообложения 441,162 78,138

Расход по подоходному налогу 9 -102,529 -28,357

Прибыль и общий совокупный доход за год 338,633 49,781
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Примечание
2012 г.

тыс. тенге
2011 г.

тыс. тенге
АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 10 4,328,493 1,341,373

Обязательный резерв в Национальном Банке Республики Казахстан 425,227 54,732

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период 11 2,02

Кредиты, выданные клиентам 12 22,948,860 10,434,887

Основные средства и нематериальные активы 13 3,081,630 884,276

Отложенный налоговый актив 9 - 35,846

Прочие активы 14 185,583 47,439

Итого активов 30,971,813 12,798,553

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период 11 1,22

Срочные депозиты банков 502,14 200,917

Текущие счета и депозиты клиентов 15 19,325,119 2,148,321

Субординированные займы 16 4,296,146 4,279,541

Долговые ценные бумаги выпущенные 17 201,229 -

Отложенное налоговое обязательство 9 66,683 -

Прочие обязательства 18 120,386 49,517

Итого обязательств 24,512,923 6,678,296

КАПИТАЛ

Акционерный капитал 6,340,000 6,340,000

Обязательный резерв 28,295 -

Нераспределенная прибыль/ (накопленные убытки) 90,595 (219,743)

Итого капитала 6,458,890 6,120,257

Всего обязательств и капитала 30,971,813 12,798,553





Годовой отчет 2012
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Қаржылық есептер, әсіресе банктік есептер кей кезде қиын ұғылды. Бірақ біз 
- ерекше банкпіз және сізге барлығын қарапайым, түсінікті және ашық айтып 
бергіміз келеді. Осы себептен осы қаржылық есеп барынша азайтылған мәтін 
мен ақпараттық суреттерден құралады. Барынша аз көлем кезіндегі барынша 
көп түсіну - қазіргі заманның негізгі бығыты.

2012 жылы банктің жаңа, қарқынды даму кезеңі басталды және біздің бас 
кеңсе астанаға көшті. Астана - қазіргі заманның ең жарқын және серпінді қа-
лалардың бірі, және бұл біздің тарихымыздағы ерекше кезең. 

Біз Сізбен біздің жаңа дүниемізбен, бүгінде миллиондаған адамдар бір-бірімен 
бөлісетіндей - «Instagramm» фото стилінде бөліскіміз келеді. Мұнда бізге 2012 
жылғы қазнеттің үздік «инстаграмшысы» - Дамир Өтеген көмектесті.

Жақсы уақыт өткізуіңізге тілектеспіз!
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Бейбітшілік және келісім Сарайы. Пирамида әртүрлі дін-
дердің, этностардың және мәдениеттердің бірлігі, бүкіл 
әлемге халық пен мемлекеттің ашықтылық белгісіне 
айналды. Ауданы 28 мың шаршы метр, биіктігі 62 метр.
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Kassa Nova банкінің Басқарма Төрағасының

Құрметті акционерлер, инвесторлар, серікте-
стер және әріптестер!

2012 жыл банк негізін қалаған күннен бастап ең 
мазмұнды жыл болған секілді. Бұл қаржы көр-
сеткіштері секілді, өткен жылда қол жеткізген 
жетістіктерді де дәлелдейді. Банктің жеке капи-
талы 2012 жылға 7,709,269 мың теңгені құрады. 
2009 жылы «нөлден» құрылған Kassa Nova үш 
жыл ішінде зиянсыздықтың шыңына жетіп қана 
қоймай, тұрақты табыс әкеле бастады. 

Орын алған оқиғаларға келер болса, өткен жыл-
дың маңызды жаңалықтарының бірі Бас кеңсенің 
Қазақстанның бас қаласы – Астанаға көшуі. Бұл 
қаржылық тұрғыдан секілді, моралдық көзқарас 
тұрғысынан оңай шаруалардың бірі емес. Қы-
зметкерлер алдында таңдау тұрды: Алматыда 
қалу немесе банк басшылығына сенім білдіріп, 

жаңа қалада жаңа өмірді бастау. Және, мен қа-
лыптасу жылдары ішінде кездейсоқ адамдар-
дан емес ұжымның қалыптасқандығын мақтан 
етемін. Бас кеңсе қызметкерлерінің 90 пайызы 
біз таңдаған бағытқа сенім білдіріп, бізбен бірге 
қоныс аударды. Әсіресе, өз отбасыларын осын-

дай батыл қадам жасауға сендіре білген әйелдер 
қауымына алғысымды жеткіземін.

Қазақстан картасында Kassa Nova банкінің фили-
алы, қызметтерді толық көлемін ұсынатын тағы 
бір нүкте пайда болды. Дамудың ұзақ мерзімді 
жоспарына сәйкес 2012 жылдың қараша ай-
ында республиканың оңтүстігі – Шымкенттің 
іскери орталығында филиал ашылды. Бұл жай 
ғана стратегиялық даму ғана емес, сонымен 
бірге банктің жаңа тұжырымдамасына сәйкес 
құрылған жаңа жоба. Бірегей ішкі және сыртқы 
дизайны үйлескен филиал ғимараты қауіпсіздік-
тің соңғы банктік технологияларын ескереді. То-
лығымен шыныдан жасалынған ғимараттың ал-
дыңғы бөлігі біздің жұмысымыздың ашықтығы 
мен мөлдірлігін білдіреді. Шымкенттегі Филиал 
Kassa Nova отбасының 6-мүшесі. 2013 жылы 
біз Көкшетау қаласында 7-ші филиалды аша 
отырып, елдің солтүстігінде өз позициямызды 
нығайтпақшымыз. 2015 жылға дейін Kassa Nova 
Қазақстанның барлық маңызды қалаларында 
жұмыс жасауға ниеттті.

Банк дамуының маңызды кезеңі Сату Басқарма-
сындағы бөлімшелердің түрленуі болды. Адам-
заттық және материалдық ресурстарды оңтай-
ландыру микронесиелік мекемеден банкке 
дейінгі өсу сатыларының жалғыз қадамы болып 
табылды. Біз клиенттеріміз банктік қызметтердің 
толық көлемін ала алатындай ірі толыққанды 
және қолайлы кеңселер пайдасына кассалық 

2009 жылы «нөлден» құрылған Kassa Nova 
үш жыл ішінде зиянсыздықтың шыңына 
жетіп қана қоймай, тұрақты табыс әкеле 
бастады.
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Бейбітшілік және Келісім Сарайының жанында орна-
ласқан, Президент саябағындағы «Бүркіт» субұрқағы.
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тораптарсыз көптеген кіші нүктелерден бас 
тарттық. Бұл біздің өсуіміз бен бұдан әрі дамуға 
ұмтылысымызға куәлік етеді.

Өзге маңыздылығы кем түспейтін оқиға - жеке 
байланыс-орталығын ашу. Егер театр киім іл-
гіштерден басталса, банктегі жұмыс клиенттер-
ге телефон арқылы қызмет көрсетуден баста-
лады. Және жүгінулердің өскен саны мұның 
дұрыс қабылданған шешім екендігін көрсетті.

2012 жылы Kassa Nova банкі 2011 жылы 
Standard&Poor’s (S&P) берген өз рейтингін 
нақтылағандығын атап өтпеуге болмайды. Ол 
бұрынғыша B/C (халықаралық) немесе  kzBB 
(ел ішінде) болып табылады. 

Kassa Nova Банкі қарапайым, қолайлы және тех-
нологиялық банк ретінде ойластырылған бола-
тын. Бұл банк философиясы негізін қалаған үш 
кит. Және егер бізде қарапайым өнімдер, қо-
лайлы қызмет көрсету болса, енді барлық наза-
рымыз технологияларға жұмылдырылған. Бұл 
бағыттағы бірінші қадам 2012 жылдың тамы-
зындағы заңды тұлғаларға арналған E-Banking 
іске қосылуы болды. 2013 жылдың басында 
жеке тұлғаларға арналған интернет-банкингті 
іске қосу жоспарлануда.

Карточкалық жүйе саласында да жұмыстар то-
лық деңгейде жүруде. MasterCard халықаралық 
төлем жүйесімен арада орын алған келіссөз-

дер біз ойлағаннан да сәтті өтті. Бізге банктер-
ге бастапқыда беретін Қауымдастырылған 
қатысушы (Associate Member) мәртебесіне тоқта-
мастан, Қағидалық қатысушы (Principal Member) 
мәртебесін беру туралы келісімділік бар. Бұл 
мәртебенің тұрақты қаржы көрсеткіштері және 
жақсы іскери беделі бар қаржы институттарына 
берілетіндігін ескере отырып, ерекше жағымды 
әсер етеді. 2014 жылдың жазында Kassa Nova 
жеке карточкалық жүйе иегері болады.

Өзіміздің стратегиялық мақсаттарымызға ба-
рынша сәтті қол жеткізу үшін біз бұдан әрі де 
негізгі құрамдастарға көңіл бөлуге ниеттіміз, 
олар: клиент және оның қажеттіліктері, қызмет-
керлер мен олардың кәсіби дамуы, технологи-
ялық және үдерістік тиімділікті жоғарылату. 
Бұлар таяу болашақтағы Kassa Nova  алдында 
тұрған міндеттер. Және, әрине, бастапқы кез-
дегі секілді, бүгінгі таңда біз үшін ең бастысы 
– клиенттік қызмет көрсетудің ең жоғары дең-
гейіне қол жеткізу. Клиенттерге мұқият болу, 
олардың қажеттіліктерін асыра орындауға 
ниеттілік, олардың пікіріне құлақ асу және өз 
қызметтерімізде барынша қол жетімді етуге 
ұмтылу – осылар Kassa Nova ұмытылып оты-
рған бағыттар болып табылады. 

Талғат Қуанышев, 
Басқарма Төрағасы

Kassa Nova банкінің Басқарма Төрағасының
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Банк туралы | Құндылықтар | Тарих

БАНК ТУРАЛЫ
Kassa Nova банкі халыққа және шағын кәсіпорындарға 
қаржылық қызмет көрсетуге бағытталған банк болып 
табылады. Біздің филиадық желілер арқылы біз қарапайым 
және түсінікті қызметті тиімді бағамен ұсынамыз.

Біздің бизнес – этика қарапайым және түсінікті: 
жылдам, қол жетімді және инновациялық банк.

Банктің мақсаты – өз саласы бойынша үздіктердің бірі болу, 
атап айтқанда, халықтың кең ауқымы мен шағын бизнеске 
қаржылық қызмет көрсету бойынша көшбасшы болу. Орташа 
мерзімдік болашақта Банктің елдің барлық ірі қалаларында 
болуын қамтамасыз ету. 

БІЗДІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАР
Kassa Nova банкі құндылықтар қалыптастырады:

 Тиімді бағалар және біздің клиенттерге көрсетілетін 
қызметтің жақсы сапасы.

 Біздің қызметкерлер үшін шабыттандыратын атмосфера 
және қызметтік өсу.

 Біздің акционерлер үшін салынған инвестицияларға 
тұрақты қайтару және салынған инвестициялардан табыс 
алу кезіндегі банктің өсуі. 

 Тұрақты дамуға және үнемі жетіліп отыруға ұмтылыс 
біздің Kassa Nova күнделікті жұмысының ажырамас бөлігі 
болып табылады. 
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БІЗДІҢ ТАРИХ
2009  Банктің Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде шілдеде тіркелуі.
  ҚР қаржылық нарық пен қаржылық ұйымдардың банктік және басқа операцияларды 

атқаруын бақылау және реттеу жөніндегі Агенттігінің Лицензиясын алу.
  Желтоқсанда алғашқы несие берілді.

2010  Алматы және Астана қалаларында филиалдар ашылды.
  Несиелік портфель жыл соңында
  35 млн АҚШ доллары болды.

2011  Ақтөбе, Павлодар және Қарағанды қалаларында
  үш жаңа филиал ашылды.
  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің
  жеке және заңды тұлғалар үшін салымдар орналастыру
  мүмкіндігімен банктік және басқа операциялар жүргізу
  Лицензиясын алу.
  Банк Қазақстандық депозиттік кепілдеу
  қорының қатысушысы болды. 

2012
  Шымкент қаласындағы
  филиалдың ашылуы.
  Бөлімдерді сату Басқармасында түрлендіру. 
  Дербес байланыс орталығының іске қосылуы. 
  Standard & Poor's рейтингінің расталуы.
  Заңды тұлғалар үшін E-Banking іске қосылуы.
  Бас кеңсенің Астанаға көшуі.

Банк | Құндылықтар | Тарих
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«Kassa Nova банкі» –
Қазақстанның ірі қалаларында

АЛТЫ ФИЛИАЛЫ БАР,
толыққанды қызмет көрсетуші банк.

Қызметкерлерінің жалпы саны –

253 АДАМ.

18
3

АҚТӨБЕ
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ҚАРАҒАНДЫ

ПАВЛОДАР

ШЫМКЕНТ

28
3

20
2

12
1

АСТАНА

35
3

– филиалдар қызметкерлері

– сату басқармасы

АЛМАТЫ

61
4

Банк филиалдары
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Астананың іскери орталығы.
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Банкті корпоративтік басқару мынадай негізгі ұстанымдар негізінде 
қалыптастырылған:
 

 Біз қызметті дамыту жобаларын жүзеге асырғанда Қазақстан 
Республикасының және басқа елдердің заңнамасын сақтаймыз.

 Адам құқығын құрметтейміз.

 Бизнесті адал, әділ және жауапкершілікпен жүргізу ұстанымдарын 
ұстанамыз.

 Іскерлік қызмет қатысушыларымен қарым-қатынаста өзара пайда табуға 
ұмтыламыз.

 Банкке адал және тұрақты серіктес ретінде сенім білдіреміз.

 Адал жұмыс істейтін және бастамашыл қызметкерлерімізді көтермелейміз 
және оларды кәсіби өсуге және дамуға ынталандырамыз.

 Банкте белгіленген «Мансаптық өсу көрсеткіштері» бойынша ағымдағы 
штат қызметкерлеріне артықшылық береміз.

Қызметкерлер құрамы
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ЖАЛПЫ АКЦИОНЕРЛЕР 
ЖИНАЛЫСЫ

ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІ

БАС БУХГАЛТЕР БУХГАЛЕРЛІК ЕСЕП ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК ТОБЫ

БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОР АЛМАТЫ Қ. ФИЛИАЛ 

ІШКІ АУДИТ ТОБЫ

ЗАҢГЕРЛЕР ТОБЫ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ТОБЫ

БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОР НЕСИЕЛЕНДІРУ ТОБЫ

БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОР ҮЙЛЕСТІРУШІЛЕР ТОБЫ

КОМПЛАЕНС-БАҚЫЛАУ ТОБЫ

 ТӘУЕКЕЛ-МЕНЕДЖМЕНТ ТОБЫ

БАСҚАРМА
ТӨРАҒАСЫ
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«Kassa Nova банкінің» тиімді корпоративтік басқару құрылымы келесі 
мүмкіндіктерді ұсынады: 

 шешім қабылдау үрдісін жеделдету; 
 бюрократиялық процедураларға жол бермеу;
 қойылған міндеттерді, әдетте, біздің құзыретті білікті қызметкерлерінен 

құралатын белсенді топтарда шешу.

Қызметкерлер құрамы

ЕСЕПТЕСУ ЖӘНЕ ТӨЛЕМДЕР ТОБЫ

МАРКЕТИНГ ТОБЫ КОНТАКТ-ЦЕНТР ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТОП ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ТОБЫ ФИЛИАЛДАР, АЛМАТЫДАН БАСҚА

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТОБЫ БАНКТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТОБЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТОБЫ КАДРЛЫҚ ЖҰМЫС ТОБЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ТОБЫ ЭЛЕКТРОНДЫ БАНКИНГ ТОБЫ
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«Гранд Алатау» тұрғын-үй кешені - Қазақстандағы 10 ең 
ұзын ғимараттардың бірі. 4 корпустан құралады (20, 28, 
38 және 43 қабат), ең ұзыны – 130 метр.
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НЕСИЕЛІК ӨНІМДЕР

Сомасы: 500 000 теңгеден бастап;
Пайызы: 13 бастап 18% дейін;
Мерзімі: 6 айдан бастап 180 айға дейін.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕР

Депозиттер сомасы: 75 000 теңгеден бастап;
Пайызы: 4,5 бастап 9,4% дейін;*
Мерзімі: 12 айдан бастап 60 айға дейін.

* заңды және жеке тұлғаларға арналған 
депозиттердің мөлшерлемелері, теңге және 
АҚШ доллары
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Есіл өзінінің жағалауы,  Самал мөлтек ауданы,  «Астана 
Жұлдызы» және «Astana Tower» тұрғын-үй кешендері.



69

КӘСІПКЕРЛЕР

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

ҚОС ҚЫЗМЕТ 
АТҚАРУШЫЛАР

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР 

ЖАС БОЙЫНША ТОПТАСТЫРУ ҚАТЫНАС

5%

4,2%

19,0%

15,1%

10,4%

10,9%

16,4%

17,9%

3,2%

2,9%

1%

52% 42%
Біздің клиенттер

 Бұл 25-55 жас аралығындағы ер және әйел адамдар, 
негізгі бөлігі 35-45 жас аралығында.

 Олар еңбек қызметінен тұрақты табыс табады және 
кепіл ұсыну мүмкіндігіне ие.

 Белсенді өмірлік қағиданы ұстанатын, есепті шешім-
дер қабылдағысы келетін ерлі-зайыптылар.

> 25

41-45

31-35

51-55

26-30

46-50

36-40

56-60

60 <
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Астананың сол және оң жағалауларын жалғайтын, Есіл 
өзені арқылы өткізілген «Қараөткел» көпірі.
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2012 жылғы негізгі оқиғалар

ҚАҢТАР АҚПАН

НАУРЫЗ СӘУІР

Алматы қаласындағы филиал 
ғимараты сатылып алынды.

Дербес байланыс орталығы ашылды.

KPMG тәуелсіз аудиторлар тексеруі болды.

Standard& Poor’s халықаралық агенттігі 
несиелік рейтингтің тексеруін бастады.

Жеке тұлғалар үшін ғаламтор банкингі 
әзірленді. Іске қосу 2013 жылдың тамызына 
жоспарланған. 

 «Автонесиелендіру» жаңа өнімі пайда 
болды.
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Қазақстандағы ең биік «Солтүстік сәулесі» тұрғын-үй 
кешені, ең биік 44 қабатты мұнарасының биіктігі 180 
метрге жетеді!
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ШІЛДЕ ТАМЫЗ 

Standard& Poor’s халықаралық агенттігі 
«Банк Kassa Nova» АҚ несиелік рейтингін 
халықаралық шәкіл бойынша «B» және 
халықаралық шәкіл бойынша «kzBB» 
деңгейінде растады , болжам тұрақты. 

2011 жылғы тексерілген қаржылық 
есебін, қаржылық есеп депозитарийіне 
орналастырылуы.

Қолданыстағы «Western Union» жедел 
ақша аударымдары жүйесіне «Unistream» 
қосылды.

Шағын және орташа кәсіпорындарды 
дамыту жөніндегі үкіметтік бағдарламаға 
қатысу басталды («DAMU»).

Жеке тұлғаларға арналған ғаламтор 
банкингі іске қосылды.

«Жедел пошта» жүйесі бойынша жылдам 
ақша аударымдары жүйесінің пайда болды. 

Стратегиялық сәт – банктің Бас кеңсесі 
Алматы қаласынан Астанаға көшті. 
Астанада дербес ғимарат құрылысы 
жоспарланды.

МАМЫР МАУСЫМ

2012 жылғы негізгі оқиғалар
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Хан-Шатыр ОСО – Орталық Азиядағы ең ірі сауда орта-
лықтарының бірі, әлемдегі ең үлкен шатыр! Әйгілі сәу-
летші   Норман Фостермен әзірленген орталық Forbes 
Style журналының нұсқасы бойынша әлемдік экоғима-
раттардың үздік ондығына кірді.
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ҚАРАША ЖЕЛТОҚСАН 

MasterCard халықаралық төлемдер 
жүйесімен төлем карталарының 
эмиссиясы туралы келіссөздер 
жүргізілді.

Депозиттік портфель көлемі 100 млн 
АҚШ долларынан астам болды. 

6-филиал ОҚО іскери орталығы Шымкент 
қаласында ашылды.

Несиелік портфель көлемі 150 млн АҚШ 
долларын құрады. 

Шет елдік банкте алғашқы 
корреспонденттік шот ашылды (Ресей).

Теміртау қаласында Kassa Nova банкінің 
өкілдігі ашылды.

Барлық несиелендіру бөлімдері Сатылым 
басқармасына түрлендірілді.

Алғаш рет «Банк Kassa Nova» АҚ 3 млн 
облигация шығарды, бір акцияның 
номиналды құны - 1000 теңге – жалпы 
сомасы 3 млрд теңге. Бекітілген сыйақы 
мөлшерлемесі - облигацияның номиналды 
құнының 9% жылдық мөлшерлемесі.

ҚЫРКҮЙЕК ҚАЗАН 

2012 жылғы негізгі оқиғалар
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Бірегей сәулет шешімімен орындалған Астана Триум-
фы тұрғын-үй кешені 
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2013 жылға арналған жоспарлар

ҚЫС
MasterCard International халықаралық төлемдер жүйесінің «Қағидатты 
қатысушы» санатын және MasterCard, Maestro мен Cirrus брендтерін 
пайдалану құқығына иелену.

Қызмет көрсетудің жаңа стандарттарын дайындау.

Астанада процессингтік орталық пен деректерді өңдеу орталығын ашу.

Жыл соңына несиелік және депозиттік портфельдерді қарқынды және 
теңестірілген түрде арттыру, рентабельдікті біршама өсіру.

КӨКТЕМ
Көкшетау қаласында жаңа 7 – ші филиал ашу.

Standard& Poor’s халықаралық агенттігінің несиелік рейтингке сәйкес келуін 
тексеру.

Тәуелсіз аудиторлардың тексеруі.
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«Нуржол» - Ақ Орда мен «Хан Шатыр» СКО жалғастыра-
тын орталық бульвар.
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ЖАЗ
Жеке тұлғалар үшін ғаламтор банкингін іске қосу.*

Жылдық есепті жариялау.

КҮЗ
Кредиттік және дебеттік MasterCard пен Maestro/Cirrus карточкаларын шығару.

Клиенттік қор – карточка иелерін қалыптастыру.

Жаңа қызмет көрсету стандарттарын қолданысқа енгізу.

2013 жылға арналған жоспарлар
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ҚазМедиа орталығы, ҚТЖ мұнарасы және «Меруерт ора-
мы» бизнес орталығы – Қазақстандағы биіктігі 210 метр 
болатын ең биік ғимарат. 2012 жылдан бастап осында, 
астананың дәл ортасында Kassa Nova кеңсесі орналасқан.
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АКТИВТЕР

АКТИВТЕР                2010   2011                2012   
Ақшалай қаражаттар және олардың эквиваленттері  2'815'707   1'341'373   4'328'493   

Ұлттық Банктегі міндетті резерв –     54'732   425'227   

Әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық құралдар, олардың өзгерістері кезеңдегі табыс 
немесе шығын құрамында көрсетіледі  – – 2'020   

Клиенттерге берілген несиелер 4'842'910   10'434'887   22'948'860   

Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтер              623 576                884 276   3'081'630   

Кейінге қалдырылған салық активі  64'203   35'846   –

Басқа активтер 92'254   47'439   185'583   

Активтер жиыны 8'438'650   12'798'553   30'971'813   
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БАСҚА АКТИВТЕР

НЕГІЗГІ ҚАРАЖАТТАР ЖӘНЕ МЕА

АКТИВТЕР /МЛН. ТЕҢГЕ/

НЕСИЕЛЕР

КАССА ЖӘНЕ ТҮЗШОТТАР

2010, 2011 және 2012 жылдарды салыстырып, біз банк активтерінің айтарлықтай өскендігін көріп тұр-
мыз. 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңде ол 142% құрады. Пайыздық 
табыстарды максималды алу үшін активтердің негізгі бөлігін (74 %) банк портфельді дамытуға инве-
стициялайды.

2011

12'797
7%
2%

2%

1,1%
6,9%

10%

57% 81,5%
74%

34% 10,5% 14%
2010

8'436

2012 

30'971

51%

142%
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2011 2011

10'434
114

НЕСИЕ ПОРТФЕЛІНІҢ ӨСУІ

2010 2010

4'842
126

2012 2012

22'948

192

2012 жылғы нәтижелер несиелік портфельдің 22 млрд 948 млн дейін серпінді өсуін (120 %) көрсетеді. Банк өнімдері порт-
фель көлемінің 1% кем бөлігін құрайды. Бұл банктің консерваторлық несиелік саясатты қолданатындығын білдіреді және 
портфельдің жоғары тұрақтылығын көрсетеді. 

Қарыздық портфель /млн. теңге/ ХҚЕС өнімі /млн. теңге/

115%

120%

1,1%2,6%
0,8%
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TEMPO (НЕСИЕ 500 000 МЫҢНАН 
10 000 000 ТЕҢГЕГЕ ДЕЙІН)

NOVA (НЕСИЕ 2 000 001 БАСТАП 30 
000 000 ТЕҢГЕГЕ ДЕЙІН) 

IPOTEKA
(НЕСИЕ 500 000 ТЕҢГЕДЕН БАСТАП)

EXTRA
(НЕСИЕ 30 000 000 ТЕҢГЕДЕН БАСТАП)

AUTO
(НЕСИЕ 8 000 000 ТЕҢГЕГЕ ДЕЙІН)

НЕСИЕ ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

KassaNova үлкен емес тұтынушылық несиелерге және кіші бизнеске арналған несиелерге бағдар-
ланған. Берілген несиелердің 70% 10 млн теңгеден кем емес соманы құрайды. Барлық несиелердің 
шамамен 20%-ы 2 млн теңгеден кем соманы құрайды. Бұл банктің табысы орташа деңгейдегі клиент-
терге қызмет көрсететіндігін және несиелік тәуекелдердің жақсы әртатараптандырылғандығын көр-
сетеді. Kassa Nova банкінің клиенттерінің 50 % астам бөлігі бизнесті дамытуға қарыз алды. 

79,8%

0,7%
1,5%
6,9%11%
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КЕПІЛ
/ҚОЗҒАЛМАЙТЫН МҮЛІК/

ПОРТФЕЛЬ
/ДИСКОНТ ПЕН 
НӘПАҚАЛАРДЫ 
ЕСКЕРУСІЗ/

Банкпен берілген орташа сома 4 млн 940 мың теңгені құрайды. Портфель тұрақтылығына банктің кепіл саясатымен қол жет-
кізіледі. Қозғалмайтын мүлік түріндегі кепіл берілген несиелер сомасына қарағанда шамамен 3 есе үлкен.

Несиенің орташа сомасы
/мың теңге/

Кепіл негізі
/қозғалмайтын мүлік, млн. теңге/

2011 2011

3'136

10'549
25%

23'141
32%

2010

1'978 42'851

2012 2012

4'940 76'583
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НЕСИЕ ПОРТФЕЛІНІҢ САПАСЫ

0 КҮН 1-30 КҮН 31-90 КҮН 90 КҮННЕН АСТАМ

Мерзімі өтілген несиелер үлесі

96,58% 97,17%

0,31%

0,78%

0,69%

0,85%

2,42%

1,20%

2011 2012
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Материалдық емес активтерге салынған
туынды инвестициялар /млн. теңге/ на 2012 год
Colvir бағдарламалық 
жасақтамасы

349’000’000

Интернет-банкинг,
процессинг

83’000’000

Басқа бағдарламалық 
жасақтама

65’000’000

НЕГІЗГІ ҚАРАЖАТТАР
САЛЫНҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР

МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР
САЛЫНҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР

2012 жылы біз филиалдар желісін және IT-технологияларды дамытуға арналған ірі сомаларды инветицияладық.

1 340 000 000

300 000 000

85 000 000

115 000 000

185 000 000

85 000 000

АЛМАТЫ қ., ФИЛИАЛ ҒИМАРА-
ТЫ, ҚҰРМАНҒАЗЫ көш., 61 а

АЛМАТЫ қ., УП1 ҒИМАРАТЫ, 
ТӨЛЕ БИ көш., 156

ШЫМКЕНТ қ., ФИЛИАЛ ҒИМА-
РАТЫ, ҚАЗЫБЕК БИ көш., 4

АСТАНА қ., ФИЛИАЛ ҒИМАРА-
ТЫ, МОМЫШҰЛЫ көш., А17

АЛМАТЫ қ., УП2 ҒИМАРАТЫ, 
СЕЙФУЛЛИН көш., 230

АЛМАТЫ қ., УП3 ҒИМАРАТЫ 
АЛТЫНСАРИН көш., 27
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«Қаз Мұнай Газ» АҚ ғимараты
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ПАССИВЫ

МІНДЕТТЕМЕЛЕР 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық құралдар, олардың өзгерістері кезеңдегі табыс 
немесе шығын құрамында көрсетіледі  – – 1'220
Банктердің шұғыл депозиттері  – 200'917 502'140
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен депозиттері 2'659'287 2'148'321 19'325'119
Субординацияланған қарыздар – 4'279'541  4'296'146
Шығарылған қарыздық құнды қағаздар  – – 201'229
Кейінге қалдырылған қарыздық міндеттеме  – – 66'683
Басқа міндеттемелер 48'887 49'517 120'386
Міндеттемелер жиыны 2'708'174 6'678'296 24'512'923
КАПИТАЛ
Акционерлік капитал 6'000'000 6'340'000 6'340'000 
Міндетті резерв – – 28'295
Таратылмаған табыс / (жинақталған шығындар) 269'524 219'743 90'595
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ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ
ТАБЫС /МЛН. ТЕҢГЕ/

ПАССИВТЕР ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ӨСІМІ

2011

1'247

2010

724

2012

1'988

Нарықтағы қорға орналастыру бойынша шығындарды арттыру бойынша жалпы беталыс орын алғандығына қарамастан, банк 
өзінің таза пайыздық табысын 59,4 %-ға арттыра алды. 

БАСҚА МІНДЕТТЕМЕЛЕР

ДЕПОЗИТТЕР

СУБОРД. ҚАРЫЗ

МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

Пассивтер құрылымы банктің депозиттік базасының айтарлықтай өсендігін көрсетеді. 2012 жылдың соңында пассивтердің 64%-ын 
клиенттердің депозиттері құрайды. Егер 2011 жылмен салыстырсақ, депозиттер өсімі 8 есе өскен.

Пассивтер (млн. теңге)

2011

0,6%
0,4%

1,3%

18,4% 64%
31,5% 33,4% 13,9%

67,9% 47,8% 20,9%
2010

8'437 12'797

30'971

2012

52%

142%
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ТАЗА КОМИССИЯЛЫҚ 
ТАБЫСТАР ҚҰРЫЛЫМЫ

МЫҢ ТЕҢГЕ

КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР 

ВАЛЮТА КОНВЕРТАЦИЯСЫ

САУДАЛЫҚ ЕМЕС ОПЕРАЦИЯЛАР

БАСҚАЛАР

ТЕҢГЕДЕГІ АУДАРЫМДАР

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АУДАРЫМДАР

ТӨЛЕМ ЖҮЙЕЛЕРІ

98'812'454
70%

13%

6%
5%
3%
3%
0%

18'401'391

8'557'130

6'854'483

4'656'411

4'038'221

538'641

2012 жылғы портфель өсімі айрықша 
серпінді болды. Сонымен қатар банктің 
операциялық бизнесі комиссиялық 
табыстардың елеулі өсімін көрсетті. 
Әсіресе банк кассалық операциялар 
мен валюталық транзакциялар бойын-
ша өзінің табыстарын арттыра алды.

Пайыздық емес
шығындар құрылымы

Таза комиссиялық
табыстар /тыс. теңге/

БАСҚА ӘКІМ. ШЫҒЫНДАР

ЕҢБЕК АҚЫСЫ 
БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

АСТАНАҒА БІР 
ЖОЛҒЫ КӨШУ

39%

51%
51%

54%49%49%

7%

1'703
141'614

1'197

21'898

856

2'026
20122012 20112011 20102010
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ТАБЫС

 2010 2011 2012

Пайыздық табыстар 731'607 1'457'123 2'952'014

Пайыздық шығындар 6'879 209'401 963'285

Таза пайыздық табыс 724'728 1'247'722 1'988'729

Комиссиялық табыстар 5'831 23'334 145'599

Комиссиялық шығындар 3'805 1'436 3'985

Таза комиссиялық табыс 2'026 21'898 141'614

Әділ құны бойынша бағаланатын, қаржылық құралдармен жасалған 
операциялардан келіп түскен таза шығын, олардың өзгерістері кезеңдегі табыс 
немесе шығын құрамында көрсетіледі – – 10 338

Шетелдік валютамен жасалған операциялардан келіп түскен таза (шығын)/табыс 6'180 3'845 6'390 

Басқа операциялық шығындар  1 713 8'684 3'708

Операциялық табыстар  722'287 1'264'781 2'109'907 

Құнсызданудан/құнсыздануды қалпына келтіруден келіп түскен (шығын) 126'652 10'961 79'195 

Қызметкерлерге қатысты шығын 433'600 608'075 929'619

Басқа жалпы әкімшілік шығындар 423'322 589'529 659'931 

Салық салуға дейінгі табыс (261'287) 78'138 441'162 

Табыс салығы бойынша (шығын)/үнемдеу 50'321 28'357 102'529 

Жыл ішіндегі табыс және жалпы жиынтық кіріс (210'966) 49'781 338'633
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САЛЫҚ САЛУҒА ДЕЙІНГІ ТАБЫС/ШЫГЫН
/МЛН. ТЕҢГЕ/

2011 

78

2010

-261

2012

441
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АқОрда - ҚР Президентінің Резиденциясы
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«Банк Kassa Nova» АҚ Директорлар Кеңесіне

Біз, «Банк Kassa Nova» АҚ (бұдан әрі, «Банк») 2012 жылдың 31 желтоқсанына 
жағдайы бойынша қаржы жағдайы туралы есептен және жиынтық кіріс, ка-
питалдағы өзгерістер және аталған күнге аяқталатын жылға ақша қаражат-
тарының қозғалысы туралы есептер, сонымен бірге есеп саясатының негізгі 
ережелеріне жасалынған қысқаша шолудан және өзге түсіндірме ақпарат-
тардан тұратын есептерден құралған қосымшаланған қаржы есебіне аудит 
жүргіздік.

Қаржы есебін даярлауға Банк басшылығының жауапкершілігі

Басшылық берілген қаржы есебінің Халықаралық Қаржы есептілігі стандартта-
рына сәйкес құрылуына және айқын ұсынылуына, және басшылық жосықсыз 
әрекеттер немесе қателер салдарынан маңызды бұрмалауларға ие емес, қаржы 
есебін құру үшін қажетті деп тапқан ішкі бақылау үшін жауапкершілікке ие бола-
ды.

Аудиторлар жауапкершілігі

Өзіміз жүргізген аудит негізінде берілген қаржы есебі туралы пікірімізді білдіруде 
біздің жауапкершілігіміз жатыр. Біз аудитті Аудиттің Халықаралық стандарттары-
на сәйкес жүргіздік. Бұл стандарттар этикалық нормалардың қадағалануын, со-
нымен бірге қаржы есептілігінің маңызды бұрмалауларға ие емес екендігіне то-
лық сенімділік ала алатындай аудитті жоспарлау және жүргізу болып табылады.
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Аудит құрамына қаржы есептілігіндегі сандық көрсеткіштерді нақтылайтын ау-
диторлық дәлелдерді алуға және ондағы ақпаратты ашуға бағытталған про-
цедураларды жүргізу кіреді. Процедураларды таңдау жосықсыз әрекеттер 
немесе қателер салдарынан қаржы есептілігінің маңызды бұрмалану тәуекел-
дерін бағалаудан тұратын аудитордың кәсіби пайымдауына тәуелді. Мұндай 
тәуекелдерді бағалау кезінде аудитор жағдайларға сәйкес келетін, алайда ішкі 
бақылаудың тиімділігі туралы пікірді көрсету мақсатында емес, аудиторлық 
процедураларды жасауға қаржы есебін айқын құру және ұсыну үшін ішкі бақы-
лау жүйесін қарастырады. Сонымен бірге, аудит басшылықпен жасалынған 
бухгалтерлік бағалаулардың негізделуі және қолданылатын есеп саясатының 
тиісті сипатын бағалаудан, осыған қоса тұтасымен алғанда қаржы есептілігінің 
ұсынылу бағасынан тұрады.

Біз қол жеткізген аудиторлық дәлелдер біздің аудиторлық пікірімізді көрсету үшін 
жеткілікті және тиісті болады деп болжаймыз.

Пікір

Біздің пікірімізше, қаржы есептілігі Банктің 2012 жылдың 31 желтоқсанын-
дағы жағдайы бойынша барлық маңызды қатынастарында айқын қаржы 
жағдайын, сонымен бірге көрсетілген күнге аяқталған жылға ақша қара-
жаттарының Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сәйкес 
қозғалыстары мен оның қаржы нәтижелерін көрсетеді.
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Ким Е. В.
Қазақстан Республикасы
Сертификатталған аудиторы
Аудитордың біліктілік куәлігі
№ҚМ-0000042 2011 жылдың 8 тамызы

«КПМГ Аудит» ЖШС
Аудиторлық қызметпен айналысуға Қазақстан Республикасы қаржы Министрлі-
гімен 2006 жылдың 6 желтоқсанында берілген мемлекеттік лицензия №0000021

Нигай А. Н.
«КПМГ Аудит» ЖШС 
Бас директоры, Жарғы негізінде әрекет етеді

29 сәуір 2013 жыл
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Ескертпе
2012 ж.

мың теңге
2011 ж.

мың теңге
Пайыздық кірістер 4 2,952,014 1,457,123

Пайыздық шығыстар 4 -963,285 -209,401

Таза пайыздық кіріс 1,988,729 1,247,722

Комиссиялық кірістер 5 145,599 23,334

Комиссиялық шығыстар -3,985 -1,436

Таза комиссиялық кіріс 141,614 21,898

Өзгерістер кезеңдегі табыстар мен шығындар құрамында көрсетілетін, әділ құны 
бойынша бағаланатын, қаржы құралдарымен жүргізілетін операциялардан таза 
шығындар -10,338 -

Шетел валютасымен жүргізілетін операциялардан таза (шығындар)/табыстар -6,39 3,845

Өзге операциялық шығындар -3,708 -8,684

Операциялық шығындар 2,109,907 1,264,781

Құнсызданудан шығындар/құнсыздануды қалпына келтіру 6 -79,195 10,961

Персоналға шығатын шығындар 7 -929,619 -608,075

Өзге жалпы әкімшілік шығындар 8 -659,931 -589,529

Салық салынғанға дейінгі табыс 441,162 78,138

Табыс салығы бойынша шығын 9 -102,529 -28,357

Табыс және жылына жалпы жиынтық кіріс 338,633 49,781
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Ескертпе
2012 ж.

мың теңге
2011 ж.

мың теңге
АКТИВТЕР

Ақша қаражаттары және олардың эквиваленттері 10 4,328,493 1,341,373

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне міндетті резерв 425,227 54,732

Өзгерістері кезеңдегі табыстар немесе шығындар құрамында көрсетілетін, әділетті 
құн бойынша бағаланатын қаржы құралдары 11 2,02

Клиенттерге берілген несиелер 12 22,948,860 10,434,887

Негізгі қаражаттар және материалдық емес активтер 13 3,081,630 884,276

Кейінге қалдырылған салық активі 9 - 35,846

Өзге активтер 14 185,583 47,439

Барлығы активтер 30,971,813 12,798,553

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Өзгерістері кезеңдегі табыстар немесе шығындар құрамында көрсетілетін, әділетті 
құн бойынша бағаланатын қаржы құралдары 11 1,22

Банктердің жедел депозиттері 502,14 200,917

Клиенттердің ағымдық шоттары және депозиттері 15 19,325,119 2,148,321

Субординациялық қарыздар 16 4,296,146 4,279,541

Шығарылған қарыздық құнды қағаздар 17 201,229 -

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі 9 66,683 -

Өзге міндеттемелер 18 120,386 49,517

Барлығы міндеттемелер 24,512,923 6,678,296

КАПИТАЛ

Акционерлік капитал 6,340,000 6,340,000

Міндетті резерв 28,295 -

Таратылмаған табыс/(жиналған шығындар) 90,595 (219,743)

Барлығы капитал 6,458,890 6,120,257

Барлығы міндеттемелер және капитал 30,971,813 12,798,553
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