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14 сәуір 2014 жыл

Банк ВТБ (Қазақстан) 2014
жылғы 1 тоқсандағы қаржы
нәтижелері туралы хабарлайды
Алматы – Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 01.04.2014ж.
жағдайы бойынша қаржылық есептемені жариялайды:
2014 жылғы 1 тоқсандағы негізгі қаржылық және операциялық көрсеткіштері:
•
•
•
•
•
•

2014 жылғы 1 сәуірдегі Банктің Кредиттік қоржыны 111 287 млн. теңгені құрады.
Кредиттік қоржынның сапасы жоғарғы деңгейде;
2014 жылғы 1 сәуірдегі депозит пен шоттағы қаржы көлемі 82 449 млн. теңгені
құрады;
Қорды құрғанға дейін 2014 жылғы 1 тоқсандағы таза пайыздық табыс, өткен
жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 27% көбейіп, 2 085 млн. теңгені
құрады;
3 айда таза комиссиялық табыс, өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда
1,7 есеге көбейп, 484 млн. теңгеге жетті;
Салық салғанға дейін таза табыс, өткен жылдың ұқсас кезеңі үшін 247 млн.
теңге таза шығынмен салыстырғанда 73 млн. теңгені құрады;
Өткен жылдың 1 тоқсанымен салыстырғанда Банк ХҚЕС бойынша өз таза
шығындарын 10 есеге қысқартты, бұл 2014 жылдың 1 тоқсандағы қорытындысы
бойынша 6 млн. теңгені құрады.

Банк ВТБ (Қазақстан) елдің экономикасында тұрақты өзгертулерге сәйкес, өз
қаржы ұстанымдарының тұрақтылығын ғана көрсетпей, Банк клиенттерінің
қаржысын сақтауды қамтамасыз етеді. Бизнес-процестің тиімді және икемді
жүйесінің және тәуекелдерді басқаруға өлшенген көз қарасының арқасында, Банк
кез келген өзгертулерге жедел әсер тигізуі және клиенттерге олардың барлық
қажеттіліктеріне ең қолайлы өнімдік шешімдерді ұсынуы мүмкін.
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Пресс-релиз
14 апреля 2014 года

Банк ВТБ (Казахстан) объявляет
финансовые результаты
за 1 квартал 2014 года
Алматы – Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) публикует
финансовую отчетность по состоянию на 01.04.2014 года:
Основные финансовые и операционные показатели за 1 квартал 2014 года:
• Кредитный портфель Банка на 1 апреля 2014 года составил 111 287 млн. тенге. Качество
кредитного портфеля находится на высоком уровне;
• Объем средств на счетах и депозитах клиентов на 1 апреля 2014 года составил 82 449 млн.
тенге;
• Чистый процентный доход до формирования резервов за 1 квартал 2014 г. составил 2 085 млн.
тенге, увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
• Чистый комиссионный доход за 3 месяца достиг 484 млн. тенге, увеличившись в 1,7 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
• Чистая прибыль до налогообложения составила 73 млн. тенге по сравнению с чистым убытком
в 247 млн. тенге за аналогичный период прошлого года;
• По сравнению с 1 кварталом прошлого года Банк в 10 раз сократил свои чистые убытки по
МСФО, которые по итогам 1 квартала 2014 г. составили 6 млн. тенге.
В условиях постоянных изменений в экономике страны Банк ВТБ (Казахстан) продолжает не
только демонстрировать стабильность и устойчивость своих финансовых позиций, но и
обеспечивать сохранность средств клиентов Банка. Благодаря эффективной и гибкой системе
бизнес-процессов и взвешенному подходу к управлению рисками, Банк может оперативно
реагировать на любые изменения и предоставлять клиентам оптимальное продуктовое решение
для всех их потребностей.
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Press-release
April 14, 2014

VTB Bank (Kazakhstan) announces the
financial results for the 1st quarter, 2014
Almaty – VTB Bank (Kazakhstan) Joint Stock Company Subsidiary Organization publishes the
financial statements as of 01.04.2014:
Basic financial and operating indexes for the 1st quarter, 2014:
• The Bank’s credit portfolio as of April 1, 2014 amounted to KZT 111 287 million. Quality of
the credit portfolio is at high level;
• The amount of funds on the customers’ accounts and deposits as of April 1, 2014
amounted to KZT 82 449 million;
• The net interest income before formation of the reserves for the 1st quarter, 2014 amounted
to KZT 2 085 million having increased by 27% in comparison with the same period of the
last year;
• The net commission income for 3 months reached KZT 484 million having increased 1,7-fold
in comparison with the same period of the last year;
• The net income before taxation amounted to KZT 73 million in comparison with the net loss
of KZT 247 million for the same period of the last year;
• In comparison with the 1st quarter of the last year, the Bank decreased its net losses under
the IFRS 10-fold which, following the results of the 1st quarter, 2014, amounted to KZT 6
million.
In terms of constant changes in the country economy, VTB Bank (Kazakhstan) still
demonstrates stability and strength of its financial positions and continues ensuring safety of the
Bank customers’ funds. Due to efficient and flexible system of business-processes and
balanced approach to risks management, the Bank may react quickly to any changes and
provide the customers with optimum products solution for all their needs.
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