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Урматтуу кардарлар жана өнөктөштөр!

Биз сиздерге биздин Банктын ишмердүүлүгү жөнүндө жыл сайын берилчү отчетубузду 
сунуштайбыз. 2018-жылы “Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК негизги постулаттары - 
ишенимдүүлүк, динамикалуулук жана туруктуулук болгон Өнүктүрүү стратегиясын ишке 
ашырууну улантып келди. Жылды жыйынтыктап жатып, биздин Банктын ишмердүүлүгү адекваттуу  
оң жыйынтыктарды бергенин белгилеп кетүү менен бирге, тандалып алынган жол менен 
бизнес-модель кабыл алынган чечимдердин тууралыгынын жана алардын натыйжалуулугунун 
далили экендигине ынанып турабыз.  
Активдүү кардарларыбыздын санынын 
өсүшү, ишмердүүлүктүн негизги 
багыттары боюнча таза кирешенин 
көбөйүшү жана тобокел көрсөткүчтөрүнүн 
төмөндөшү биздин командабыздын 
кесипкөйлүүлүгүнүн жана туура багытта 
иш алып баргандыгынын натыйжасы 
болуп саналат, мында тейлөө сапаты менен 
кардарга багытталгандык Банк үчүн негизги 
приоритеттерден болуп кала берет. 

Диджитал-технологиялар бүгүнкү күндө 
финансы тармагында активдүү өнүгүп келе 
жатат, буга кардарлардын көпчүлүгү офиске 
келүүнүн ордуна дистанттык каналдарды 
колдонууга артыкчылык берип жаткандыгы 
далил болуп саналат. Азыркы тапта жеке 
жактар банк операцияларынын көбүн 
мобилдик банкинг аркылуу жүргүзө алышат. 
Ушундай тенденциялар компания менен 
уюмдарды тейлөө жаатында да орун алган. 
Биздин максат – кардарларыбызга биздин 
24/7 дистанттык каналдарда жеткиликтүү 
болгон кызмат көрсөтүүлөрүнүн 
максималдуу топтомун сунуштоо. 

2019-жылы “Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” 
ААК тейлөөнүн ыңгайлуу каналдарынын 
спектрлерин кеңейтүүнүн, банк продуктта-
рын санариптик технологиялар тармагына 
ишенимдүү которуунун, кардарлардын 
Банкка болгон ишеничинин мындан аркы 
бекемделишинин, жергиликтүү жана чет 
өлкөлүк коомчулуктун арасында ишкердик 
беделинин өсүшүнүн эсебинен финансы-
лык рыноктогу өз позициясын бекемдеп 
гана эмес, ар тараптан кеңейтүүгө жана 
чыңдоого да ниеттенүүдө. 

Банктын негизги милдети мурункудай 
эле өлкөнүн бүт аймактарында жогорку 
сапаттагы кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо, 
ишенимдүү, мобилдүү жана ыңгайлуу 
тейлөөгө басым жасоо болуп кала берет. 

Урматтоо менен, 

Нурдин Илебаев,
Башкарма Төрагасы



 
 

Директорлор кеңешинин Төрагасы - Түмөнбаев Бактыбек Асаналиевич

Директорлор кеңешинин Төрагасынын орун басары – Мырзабаев Жаныбек Сагадылдаевич 

Директорлор кеңешинин мүчөсү - Лайлиева Майя Джумакановна

Директорлор кеңешинин мүчөсү - Чокоев Заир Ленарович

Директорлор кеңешинин мүчөсү – Нифадьев Владимир Иванович

Жетекчилик
Директорлор кеңешинин мүчөлөрү:

Банк Башкармасы:

Башкарма  
Төрагасынын орун басары 
Аминат Гривцова 

Башкарма  
Төрагасынын орун басары 
Азаматбек Жоробеков Башкарма Төрагасы  

Нурдин Илебаев

Башкарма мүчөсү /  
башкы бухгалтер 
Эльмира Дженбаева  

Башкарма Төрагасынын 
биринчи орун басары  

Жаркынбек Сагындыков 

Башкарма  
Төрагасынын орун басары 
Елена Джилкичиева 
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Банк жөнүндө маалымат

Банк жөнүндө маалымат

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК-
тын тарыхы 1988-жылдын 1-январында 
СССР Турак жай соцбанкынын Кирконто-
расы катары түзүлгөн күндөн башталган. 
Анын негизинде 1990-жылдын 6-нояб-
рында Кыргыз Республикасынын Юсти-
ция министрлигинде АКБ «КЫРГЫЗСТАН» 
катары катталган. 2005-жылы Банк «АКБ 
Кыргызстан» ААК болуп өзгөртүлгөн, ал 
эми 2006-жылдын 20-ноябрынан тартып 
Банк учурдагы «Коммерциялык банк КЫР-
ГЫЗСТАН»  ААК аталышына ээ болгон. 

Банк иштеген жылдары өзүн Кыргыз Респу-
бликасындагы эң стабилдүү жана финан-
сылык туруктуу банктардын бири катары 
көрсөтө алды. «Коммерциялык банк 
КЫРГЫЗСТАН»  ААК биздин өлкөдө түзүл-
гөн алгачкы коммерциялык банктардын 
бири болуп саналат. Бардык сырткы жаг-
дайларга карабастан, бул аралыкта Банк 
өлкөбүздүн финансы рынокторунда узак 
иш тажрыйбасына ээ болгон улуттук капи-
талы бар биринчи жеке банк деген өзүнүн 
статусун далилдөө менен өз ишмердүүлү-
гүн ийгиликтүү жүргүзүп келген. 

Банк республиканын бүт аймактарын 
камтыган кеңири филиалдык тармакка 
(100дөн ашык бөлүмдөргө) ээ, бул өлкөнүн 
каалаган жеринде сапаттуу тейлөөнү кам-
сыз кылууга мүмкүндүк берет. Банктын 
кардарлар базасы жарым миллиондон 
ашык адамды камтыйт.

Банк Visa, MasterCard сыяктуу эл аралык 
карталарды жана “Элкарт” улуттук төлөм 
системасынын картасын, ошондой эле Рос-
сия Федерациясынын “МИР” улуттук карта-
сын тейлейт. Банк бүт республика боюнча 
кеңири эквайринг тармагына ээ. Бул 210 
банкомат, 1500дөн ашык POS-терминал. 

Банк бардык мамлекеттик жана эл аралык 
программаларга катышып, жыл сайын 
мамлекеттик органдардын жана эл ара-
лык өнөктөштөрүнүн сыйлыктарына 
татыктуу болуп келет.

2018-жылдын жыйынтыктары боюнча 
Банк төмөнкү сыйлыктарга ээ болду: 

“Банктар аралык процессинг борбору” 
ЖАКтын “2018-жыл ичинде активдүү 
Элкарт картасынын саны боюнча эң 
мыкты Банк” аттуу сыйлыгы.

“Мамлекеттик ипотекалык компания” ААКтын 
“Жылдын өнөктөшү” аттуу сыйлыгы. 

SAP Value Award 2018 аземинде 
“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” 
ААК “Кардарлардын кыялдарын алдын 
алуу” номинациясында финалисттердин 
катарына чыкты. 

Банк өзүнүн өнүгүүсүн пландоо 
менен, продукт сунушу кардарлардын 
күтүүлөрүнө дайыма шайкеш келгендей, 
алардын убактысын үнөмдөөгө жардам 
бере турган заманбап технологиялык 
чечимдерди иштеп чыгат жана киргизет. 

Финансы рыногундагы Банктын туруктуу 
жана таразаланган саясаты Кыргызстандын 
калкынын, ишканаларынын жана 
уюмдарынын арасында гана урматтоого 
жана ишенимге ээ болбостон, мамлекеттик 
органдар жана Дүйнөлүк банк, KfW банкы, 
Ислам өнүктүрүү банкы, Россия-Кыргызстан 
Өнүктүрүү фонду сыяктуу эл аралык 
финансы институттары тарабынан да 
татыктуу баа алып келет. 



7

Кардарларды тей-
лөө сапаты Банктын 
негизги жана маа-
нилүү милдетте-
ринин бири болуп 
саналат. Мына ушул 
себептен кардар-
лар менен иштөөгө, 
кардарга багыттал-
гандык жаатында  
окутуу маселелерине, 
кардарларды тейлөө 
багытында түрдүү 
т е х н о л о г и я л а р д ы 

киргизүүгө өзгөчө көңүл бурулат. 

Кардарлар менен мамиле түзүүдө Банк 
ишенич, сапат, ыңгайлуулук, жана эң 
башкысы, ишенимдүүлүк принциптерине 
негизденет.

Тейлөө сапатын жогорулатуу максатында 
2018-жылы Бишкек, Кант, Токмок, Чол-
пон-Ата, Каракол шаарларында жайгаш-
кан бөлүмдөрүндө CRM-сенсорлору орно-
тулган, мында Банк кызматкердин тейлөө 
сапатына кардар кандай баа бергени туу-
ралуу онлайн режиминде маалымат алып 
турат. Ошондой эле бул система Банкка 
кардарлардын пикирлерине өз убагында 
жооп кайтарууга, кайсы суроолор боюнча 
кайрылгандыгы тууралуу маалымат 
алып турууга жана ай сайын мониторинг 
өткөрүп турууга мүмкүндүк берет. 

Аталган сервистин жардамы менен NPS 
(Net Promoter Score) индикаторун – кар-
дарлардын тейлөө сапатына канаат-
тангандыгын ай сайын байкап турабыз.  
Азыркы учурда бул көрсөткүч туруктуу 
түрдө жогорку деңгээлде сакталып турат, 
бирок Банк тейлөө сапатын мындан да 
жакшыртып, ушул багытта алдыга умтула 
берери шексиз. 

Кардарга жеткиликтүү болуу үчүн, Банкта кардарлардын 24/7 кайра байланышуусунун көптө-
гөн жолдору бар – контакт-борбору, сайттагы кайра байланышуу, социалдык тармактардагы 
Банктын жеке аянтчалары, заманбап мессенджерлер. Булар Банкка тейлөөнү дайыма өркүн-
дөтүп турууга мүмкүндүк берет.

Кардарлар менен иштөө

Кардарлар менен иштөө

Жалпы көрсөткүч  
NPS 73,9%

Сын пикирлер 9,5%

Калыс пикирлер 7,1%

Промоутерлер 83,4%

Сурамжылоого 10659 респондент катышты

Контакт-борборунун 
начальниги  
Айсулуу Бекмырзаева
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Кардарлар менен микрофинансылык
компанияларга берилчү кредиттер 51,1%

Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери 24,3%

Тындырууга чейин кармалуучу инвестициялар 16,0%

Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер  4,4%

Башка активдер 4,0%

Финансы мекемелериндеги каражаттар  0,2%

Финансы жана бюджет 
бөлүмүнүн начальниги 
Чынгыз Сейтказиев

Финансылык көрсөткүчтөр

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын финансылык 
көрсөткүчтөрүнүн динамикасы иштелип чыккан стратегиялардын 
тууралыгын күбөлөндүрүп турат, бул анын туруктуулугун, 
бекемдигин жана адекваттуу кирешелүүлүгүн кепилдейт. 

Финансылык көрсөткүчтөр

Активдер
2018-жылдын аягына карата Банктын активдеринин көлөмү 12 609 млн сомго жетти. 

Активдердин структурасы

Активдердин өзгөрүү динамикасы (млн сом)
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Депозиттер 83%

Тартылган башка каражаттар  13%

Башка милдеттенмелер 4%

Финансылык көрсөткүчтөр

Пассивдер
Керектөөчүлөрдүн суроо-талаптарына жооп берүүчү аманаттардын кеңири продукт 
линейкасы депозиттик базанын көлөмүн ийгиликтүү өстүрүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Депозиттик портфель (млн сом)

Милдеттенмелердин структурасы 

Капиталдын өзгөрүү динамикасы (млн сом)
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Финансылык көрсөткүчтөр

Кирешелер
Банк 2018-жылды 1 791 млн сом көлөмүндөгү дүң кирешеси менен жыйынтыктады. 2018-жыл-
дын таза кирешеси 201,8 млн сомду түздү.

Дүң кирешелердин өзгөрүү динамикасы (млн сом)

Таза кирешенин динамикасы (млн сом)
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2018-жылдын аягына 
эмитирленген карта-
лардын жалпы саны 
669 443 даананы түздү.

2018-жыл ичинде Банк 
бир катар кызыктуу 
долбоорлорду ишке 
ашырды, алардын 
катарында Кыргыз  
Республикасынын банк-
тарынын ортосунда 
www.cbk.kg сайты 
аркылуу картадан VISA 
картасына акча кото-
руу долбоору да бар.

Ошону менен бирге “Коммерциялык банк 
КЫРГЫЗСТАН” ААКтын кардарлары КМШ 
өлкөлөрүнөн “Золотая корона” системасы 
аркылуу жиберилген акча каражатын VISA 
жана Элкарт карталарына которуу мүмкүн-
чүлүгүнө ээ болушту.

Отчеттук мезгилде Банк “МИР” улуттук 
төлөм системасына интеграциялоо боюнча 
өз ишин баштады. Долбоордун максаты  – 
Россия Федерациясынын “МИР” улуттук 
картасын Банк түзмөктөрүндө тейлөө. Банк 
МИР+Элкарт ко-бренд карталарын эмитирлөө 
ишин баштоону пландап жатат. 

Банк карталары

Банк карталары

“КЫРГЫЗСТАН Банкы” Кыргыз Республикасында орнотулган POS-терминалдарынын саны боюнча 
алдыңкы катарларда. Жыл өткөн сайын Банктын POS-терминалдар боюнча жүгүртүүлөрү активдүү 
өсүүдө, 2018-жыл ичинде жүргүзүлгөн транзакциялардын көлөмү 435 675 756 сомду түзгөн.

Чыгарылган карталардын санынын өсүү динамикасы  
(жылдын аягына, даана)

2019-жылдын 01-январына карата төлөм карталарынын портфели (даана)
Visa

Элкарт 232 742

166 292

Банк карталары 
башкармалыгынын 
начальниги  
Таалай Эшеналиев
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Өнөктөштөрдүн терминалдары аркылуу толуктоо көлөмү дээрлик 6 эсе көбөйдү. 

2019-жылдын 01-янва-
рына карата MBank 
Online активдүү колдо-
нуучуларынын жалпы 
саны 100 миңден 
ашык кардарды түздү. 

2018-жыл ичинде 
жүгүртүүлөрдүн өсүү 
динамикасы жакшы 
деңгээлге чыкты: 
2018-жылдын башында 
айына 56 млн сомдон 
жыл аягында айына 
129 млн сомго жетти. 

«MBank Online» кызмат көрсөтүүсү дайыма  
жаңыланып турат. Бүгүнкү күндө Банк 

кардарларына жашоону ыңгайлуу кылган 
керектүү сервистер камтылган тейлөө кана-
лын сунуштайт. 

2018-жыл ичинде бир катар маанилүү 
долбоорлор ишке ашырылды:

• Салык төлөмдөрүн жүргүзүү.

• Түзмө-түз иштеген провайдерлердин 
тизмесин кеңейтүү. 

• Төлөм терминалдары аркылуу MBank 
Online-ды толуктоо боюнча өнөктөштүк 
тармакты кеңейтүү. 

• MBank Online-ды чет өлкөдө иштетүүгө 
e-mail-ди нотификациялоо.

• MBank Online-да өз алдынча катталуу 
(электрондук капчык).

Дистанттык банктык тейлөө

Дистанттык банктык тейлөө

Дистанттык  
банктык тейлөө 
бөлүмүнүн начальниги  
Назгуль Саманчиева

Өнөктөштөрдүн терминалдары 
аркылуу MBank Online-ды 

толуктоолордун саны 

Өнөктөштөрдүн терминалдары 
аркылуу MBank Online-ды  
толуктоо көлөмү (миң сом)
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«Айыл чарбасын каржылоо-6» жеңилдетилген кредиттөө 
программасы

Бул программанын 
максаты айыл чарба 
ө н д ү р ү ү ч үл ө р ү н ө 
мал чарбачылыгын, 
өсүмдүк өстүрүүнү, 
айыл чарбасында 
агрардык өнөр жай-
лык кайра иштетүүнү, 
үрөнчүлүк жана 
асыл тукум мал чар-
бачылыгын, ошон-
дой эле айыл чарба 

кооперативдерин өнүктүрүү үчүн жеңил-
детилген кредиттерди берүү болуп сана-
лат. Кредиттер 36 айга чейинки мөөнөткө 

берилет, мында кредитти жеңилдетил-
ген мөөнөткө берүү мүмкүнчүлүгү карал-
ган. Мал чарбачылыгы жана өсүмдүк 
өстүрүүчүлүк сектору үчүн пайыздык чен 
жылдык 10%ды, агрардык өнөр жайды кайра 
иштетүү сектору үчүн – 6%ды, ал эми үрөн-
чүлүк жана асыл тукум мал чарбачылыгы 
үчүн 8%ды түзөт. 

Банк “Айыл чарбасын каржылоо” долбоо-
руна 2013-жылдан тартып катышып келет.  
2018-жылы Банк “Айыл чарбасын каржы-
лоо-6” мамлекеттик программасына 
катышып, жалпысынан 320 млн сомдон 
ашык суммада кредит берилди.

«Бакубат Талас жыргалчылык фондунун» долбоорунун алкагында Талас облусунун 
чакан жана орто бизнесин максаттуу каржылоо программасы 

2016-жылдын сентябрында «Бакубат Талас 
жыргалчылык фонду» мекемеси менен Талас 
облусунун ишкерлик субъекттерин каржы-
лоо жөнүндө макулдашууга кол коюлган. 
Бул долбоор жеке жактарга жана чакан жана 
орто бизнес субъекттерине жылдык 8-10% 
менен жеңилдетилген кредиттерди берүү 

аркылуу Талас облусунун экономикасын 
өнүктүрүү үчүн иштелип чыккан. Биринчи 
транш 70 млн сом суммасында бөлүнгөн, 
ал 2017-жылдын биринчи жарымында 
өздөштүрүлгөн. Кайра кайтарылган ресур-
стардын алкагында кредиттерди берүү 2018 
жана 2019-жылдары уланууда.

KFW кредиттөө программасы

Банк Кыргыз Республикасынын Финансы 
министрлиги аркылуу KfW немец мамле-
кеттик банкы каржылаган “Кыргыз Респу-
бликасынын айыл аймактарында 
финансы системасын өнүктүрүү”  
программасынын катышуучусу. Бул прог-
рамма боюнча өндүрүмдүүлүк менен 
атаандашуу жөндөмдүүлүгүн жакшыр-
тууга багытталган долбоорлорду каржы-
лоо аркылуу чакан жана орто ишкерлерге, 
негизинен аял ишкерлерге, колдоо көр-
сөтүү, ошондой эле жумуш орундарын 
түзүү ишке ашырылат. 

2016-жылдын күз айынан тартып Банк  
KfW «Агрардык өндүрүштүк-сатуу 
чынжырларын каржылоо програм-
масы (ЦДС каржылоо)» долбооруна 
катышып келет.

Программа айыл чарба секторунда 
өндүрүүдөн баштап акыркы керектөөчүгө 
жеткирип берүүгө чейин продукцияны же 
кызмат көрсөтүүнү жеткирүүгө түз тартылган 
өндүрүүчүлөрдүн, кайра иштетүүчүлөрдүн 
жана сатуучулардын, мейли чийки зат же 
даяр продукция болсун акыркы продукттун 
сапатына таасирин тийгизе турган кошумча 
баанын чынжырын колдоочу уюмдардын 
ортосунда чынжырчаны түзүүгө шарт түзөт.

Азыркы убакта Банк айыл чарба продукция-
сын өндүрүү, кайра иштетүү жана сактоо, 
ошондой эле машина-трактор кызмат көр-
сөтүүлөрүн сунуштоо, айыл чарба цикли үчүн 
жер семирткичтерди жана химикаттарды 
жеткирүү менен алектенген фермердик чар-
балар же ишканалар үчүн узак мөөнөттүү 
жеңилдетилген кредиттерди берет.

Кредиттөө

Кредиттөө

Кредит иши  
боюнча башкаруучу 
директор  
Дастан Курманбаев
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Кредиттер улуттук валютада пайыздык чени 
жылдык 11,8%дан баштап 3 жылга чейинки 
мөөнөткө жүгүртүү капиталын толуктоого 
жана 5 жылга чейинки мөөнөткө (2023-жылга 
чейин) инвестициялык максаттарга берилет. 

«ЦДС каржылоо» программасынын алка-
гында Банк кант кызылчасын өстүргөн 
фермерлер үчүн “Кант кызылчасы” кредит-
терин берет. 

2015-жылдан тартып Банк айыл чарба 
өндүрүүчүлөрүнүн финансы ресурстарына 
жетүү мүмкүндүгүн кеңейтүү максатында 
«Кайыңды-Кант» ААК менен кызматташып 
келет. Кант заводдору менен түзүлгөн 
макулдашуунун алкагында кызылча иштет-

кендер жеңилдетилген шарттарда жана 
кыска мөөнөттө улуттук валютада керек-
түү суммада күрөөсүз кредиттерди (завод 
менен түзүлгөн келишим бар болгон учурда) 
ала алышат. Завод фермер жеткирген 
кызылча үчүн өз убагында төлөөнү кепил-
дейт, бул фермерге жана Банкка кредит  
карызын кайтарып берүүгө байланыштуу 
тобокелчиликтерди минималдаштыруу 
мүмкүнчүлүгүн берет. 

«ЦДС каржылоо» программасынын алка-
гында Банк Ысык-Көл облусундагы сүттү 
кайра иштетүүчүлөр менен, ал эми 2018-жыл-
дан тарта Ош жана Жалал-Абад облуста-
рында пахта чынжырчасы боюнча кызмат-
ташып келет.

Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду менен кызматташуунун алкагында кредит берүү 

Банк Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду (РКӨФ) 
менен 2016-жылдан бери кызматташууда. 
2017-жылы Банк менен Фонддун ортосунда 
кредиттин статусун жаңыртылуучу кредит-
тик линияга өзгөртүү жөнүндө кошумча 
макулдашуу түзүлгөн, анын алкагында Банк 
Фонддун программаларын ишке ашыруу 
үчүн кошумча транштарды сурай алат. 

Фонддун “Коммерциялык банктар аркылуу 
чакан жана орто бизнести кредиттөө” про-

граммасы чакан жана орто бизнести максат-
туу каржылоого багытталган.

Кредиттер негизги каражаттарды сатып 
алуу, жаңылоо, кеңейтүү жана модерниза-
циялоо үчүн агро өнөр жай комплекси, тек-
стиль жана тигүү өнөр жайы, иштеп чыга-
руучу өнөр жай, тоо кен жана металлургия 
өнөр жайы, транспорт, медициналык кызмат 
көрсөтүүлөр, туризм сыяктуу тармактарга 
берилет. 

«Кепилдик фонд» ААК менен кызматташуунун алкагында кредит берүү

Финансы каражаттарын алууну жеңил-
детүү жолу менен чакан жана орто биз-
нести өнүктүрүү жана колдоо максатында 
Банк 2016-жылдан бери “Кепилдик фонду” 
ААК менен кызматташып келет. Кыргыз-
станда жакшы бизнес потенциалы бар 
көптөгөн ишкерлердин күрөөсү жок бол-
гон себептен өзүнүн бизнесин өнүктүрүү 
үчүн финансылык ресурстарга жетүү 
мүмкүнчүлүгү чектелген. Макулдашуу-
нун алкагында Кепилдик фонду күрөө 
жетишпеген учурда ишкерге зарыл сумма-
нын бир бөлүгүнө кепилдик берет. 

Кепилдик фондунун кепилдиктерди 
берүүдөгү артыкчылыктуу багыттары 

төмөнкүлөр: айыл чарба продукция-
ларын өндүрүү жана кайра иштетүү 
(өсүмдүк өстүрүү, мөмө-жемиш жана 
жашылча өндүрүүчү кластерлер, эт-сүт 
тармагы, балык чарбасы), өнөр жайы 
(тигүү жана текстиль тармагы, курулуш 
материалдарын өндүрүү), кызмат көр-
сөтүү чөйрөсүндө – туризмди өнүктүрүү, 
медициналык кызмат көрсөтүүлөр, 
транспорттук-логистикалык кызмат көр-
сөтүүлөр, экспортко багытталган жана 
импортту алмаштыруучу ишканалар. 
Мында аялдардын жеке ишкерлигине 
өтө чоң көңүл буруларын белгилей 
кетели.
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Ислам өнүктүрүү банкы менен кызматташуунун алкагында кредит берүү 

Банк 2013-жылдан бери Ислам өнүктүрүү 
банкынын долбоорунун алкагында кре-
диттерди берүүдө. Бул долбоордун негизги 
максаты Кыргыз Республикасынын эко-
номикасын өстүрүүгө көмөктөшүү жана 
чакан ишкерлерге, айылдагы жана шаар-
дагы калктын аз камсыздалган катмар-
ларына, өзгөчө аялдарга, шариятка шай-

кеш келген ишенимдүү жана жеткиликтүү 
микрофинансы кызматтарын пайдала-
нуу мүмкүнчүлүгүн түзүү жана кеңейтүү 
жолу менен жакырчылыктын масштабын 
кыскартуу. 

Кайтарылган ресурстардын алкагында 
кредит берүү улантылууда. 

Керектөө секторуна кредит берүү

Азыркы тапта керектөөчүлүк кредиттөө 
ишинде өсүү тенденциясы байкалууда. 
Эмгек акы долбоорлору алкагында Банк 
менен кызматташкан уюмдарга керек-
төөчүлүк максаттарга кредит берүү 
көбөйүп жатат. Банк керектөөчүлүк кре-
диттерди (овердрафт, “Беш маяна”, “Бир 
саат ичинде кредит берүү” ж.б.) өнүк-
түрүп, кредиттик портфелдеги алардын 
үлүшүн көбөйтүп жатат. Керектөөчүлүк 
кредиттерди оптимизациялоо, жөнөкөй-

лөштүрүү багытында иштер улантылууда. 
Кредиттөөнүн ушул багытын сапаттуу 
өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. 
Бүгүнкү күндө Банк соода түйүндөрү 
менен өнөктөштүк мамилелерин кеңей-
түүдө, ар кандай акциялар уюштурулуп, 
аларды өткөрүү менен керектөөчүлүк кре-
диттөө рыногунда жогорку көрсөткүчтөргө 
жетишүүдө. Банк керектөөчүлүк максат-
тарга берилчү кредиттердин санын жана 
суммасын жыл сайын көбөйтүп турмакчы.

«Мамлекеттик ипотекалык компания» ААК менен кызматташуунун алкагында 
кредит берүү

2016-жылдын 11-мартында “Мамлекет-
тик ипотекалык компания” ААК менен  
“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК-
тын ортосунда кызматташтык жөнүндө 
Башкы макулдашууга кол коюлган. 

Кызматташып жаткан мезгил аралыгында, 
2018-жылдын 31-декабрындагы абал 
боюнча, турак жай сатып алууга жана 
курууга 500дөн ашуун кредит берилди, 
алардын жалпы суммасы 590,0 млн сомду 
түздү. Банк “Мамлекеттик ипотекалык ком-
пания” ААКтын “Жылдын өнөктөшү”, “Жеке 
турак жай куруу”, “Жылдын мыкты фили-

алы” жана “Жылдын мыкты адиси” аттуу 
номинациядагы сыйлыктарына татыктуу 
болду. 2018-жыл Программанын алка-
гында берилген ипотекалык кредиттер 
боюнча бир дагы кечигип төлөө болбос-
тон жыйынтыкталды. Банк ошондой эле 
KfW кредиттик линиясы боюнча Кыргыз 
Республикасында турак жайды каржылоо 
программасына катышууга ниеттенип 
жатат. Өткөрүлгөн сынактын жыйынтык-
тары боюнча KfW немец өнүктүрүү банкы 
долбоорду ишке ашыруу үчүн үч банкты,  
анын ичинде “Коммерциялык банк  
КЫРГЫЗСТАН” ААКты да, тандап алды.
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Маалыматтык технологиялар жана коопсуздук

Эл аралык коомчулук-
тун көңүл чордонунда 
дайыма болуп келген 
терроризмди каржы-
лоо жана кылмыш 
жолу менен алынган 
кирешелерди легали-
зациялоо (адалдоо) 
олуттуу көйгөйлөрдөн 
болуп кала берүүдө.  
“Коммерциялык банк 
КЫРГЫЗСТАН” ААК тер-
роризмди каржылоого 
жана кылмыш жолу 
менен алынган кире-

шелерди легализациялоого (адалдоого) (ПФТД/
ЛПД) каршы ички контролдук системаны 
күчөтүүнү уюштурууга багытталган бүт керек-
түү иш-аракеттерди көрүп жатат жана мындан 
ары да көрө берет. 

2018-жылы терроризмди каржылоого жана кыл-
мыш жолу менен алынган кирешелерди лега-
лизациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү 
тармагына киргизилген жаңы талаптар күчүнө 
кирди, ошого байланыштуу Банк терроризмди 
каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган 
кирешелерди легализациялоо боюнча опера-
циялар менен бүтүмдөрдү жүргүзүүнү алдын 
алуу жана аларды болтурбоого байланыштуу 
ички чаралар менен контролдоо процедура-
ларын олуттуу түрдө карап чыгып, кайрадан 
иштеп чыкты, ошондой эле кардарларды талап-
тагыдай текшерүүдөн өткөрүү иши күчөтүлдү. 

Банк терроризмдин баардык көрүнүшүн чеч-
киндүү түрдө айыптайт жана, эң биринчи-
ден, банк операциялары менен бүтүмдөрдү, 
анын ичинде эл аралык операциялар менен 
бүтүмдөр да, терроризмди каржылоо жана 
кылмыштуулук максаттарга колдонууну алдын 
алуу багытында иш аракеттерди көрөт. 

Комплаенс-контролдоо 
кызматынын 
начальниги  
Назгуль Мадярова

Маалымат коопсуздугу маалыматтык-
коммуникациялык технологиялардын негизги 
аспектилеринен болуп саналат. Банк жаңы 
коргоо системаларын колдонуп, ага ишенип 
билдирилген маалыматты сырткы да, ички да 
коркунучтардан толугу менен коргоого алат. Ар 
бир транзакция адистештирилген анти-фрод 
системасы менен алдамчылык иш-аракеттерди 
аныктап чыгуу максатында анализденип чыгат, 
ал эми дистанттык банктык тейлөө системасы 
менен веб-ресурстар хакердик чабуулдардан 
коргоочу заманбап системасы менен иштейт. 
Next Generation Firewall, Web Application Firewall, 
Data Loss Prevention ж.б. сыяктуу кубаты 
күчтүү комплекстер Банк үчүн кадимки нерсе, 

алар эл аралык даярдык борборлордо өз билим деңгээлин дайыма жогорулатып келген маалымат 
коопсуздугу бөлүмүнүн жана маалыматтык технологиялар башкармалыгынын кызматкерлери 
тарабынан күнүмдүк иште колдонулуп жүрөт. 

2018-жыл ичинде:

- Серверге түшкөн күчтүн тең салмактуулугун камсыз кылган жабдык жаңыланды, муну менен 
кардарларды тейлөөнү ылдамдатууга жетиштик.

- Зыян келтирүү мүмкүндүгүн чектөө үчүн тармакты толугу менен бөлүштүрүү иши жүргүзүлдү 
(сегментациялоо), бул тармакка кирүүчү бөлүктөрдүн бири компрометацияланган учурда маалымат 
коопсуздугунун тобокелдигин олуттуу кыскартат.

- Маалыматтык системаларга “Бейкер Тилли” эл аралык компаниясы тарабынан аудит жүргүзүлдү, 
анда Банктын маалымат технологияларын мындан ары да өркүндөтүү планы каралган. 

Маалыматтык технологиялар жана коопсуздук

Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган 
кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү

Техникалык жана 
тармактык коштоо 
бөлүмүнүн начальниги  
Эмиль Жакыбалиев

Маалыматтык 
коопсуздук бөлүмүнүн 
начальниги 
Батырбек Абдрашитов
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Казыналыктын 
директору  
Эмиль Доталиев

Чет өлкөлүк валюта операцияларынан түшкөн кирешенин 
өзгөрүү динамикасы (млн сом менен) 

“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК жергиликтүү жана чет өлкөлүк 
банктар менен FX-бүтүмдөрдү жана банкноттук операцияларды активдүү 
жүргүзүүдө.

2016-жылдан бери Банк чет өлкөлүк валюталардан түшкөн киреше 
боюнча Кыргыз Республикасынын банктарынын арасында үчүнчү 
орунду ээлеп келет.

Казыналык операциялар
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Корреспондент-банктар:

“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК жакынкы жана алыскы чет 
өлкөлүк банктар менен оптималдык корреспонденттик тармакты кеңей-
түүгө чоң көңүл бөлөт жана эл аралык банк операциялар рыногунун 
активдүү катышуучусу болуп саналат. 

Банк SWIFT системасы боюнча эл аралык төлөмдөрдү жүргүзүүдөгү кар-
дарлардын керектөөлөрүн дайыма эске алып, чет өлкөлүк банктар менен 
корреспонденттик мамилелерди түзүү боюнча иш алып барат.

Бүгүнкү күндө Банк тарабынан Европанын, Азиянын жана КМШ 
өлкөлөрүнүн ири банктары менен корреспонденттик мамилелер түзүлдү. 

Корреспонденттик мамилелер

Корреспонденттик мамилелер

Эл аралык банк 
операциялары 
бөлүмүнүн начальниги 
Анара Токочева

Австрия

Кытай

Кытай

Түштүк Корея

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Казакстан

Казакстан

Raiffeisen Bank International AG

Bank of China

Agricultural Bank of China 
(XinJiang Nongken Branch)

Kookmin bank

ПАО Сбербанк России

ПАО Альфа Банк

ПАО Банк ВТБ

ПАО Транскапиталбанк

ПАО Промсвязьбанк

АО КИВИ Банк

АО Народный Банк Казахстана

АО Банк ЦентрКредит
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Банк өзүнүн кардар-
ларына ыңгайлуу 
болушу үчүн эсеп 
ачпастан жалпы 
дүйнө жүзүнө акча 
которуу кызматын 
көрсөтөт.

Банк алты эл аралык 
акча которуу система-
лары: Western Union, 
Contact, Золотая 
Корона, Юнистрим, 
MoneyGram, ошон-
дой эле «Аргымак» 

локалдуу акча которуу системасы боюнча 
дагы иштейт. 

Банк кардарларына ыңгайлуу шарттарды 
түзүү, монетизациялоо позициясынан кызык-
тар жактарды көбүрөөк тартуу жана респуб-
ликанын эң алыс жайгашкан аймактарына 
финансылык жактан сиңдирүү (жайылтуу) 
максатында электрондук акчаны, мобилдик 

тиркемени жана банк карталарын колдо-
нуу аркылуу эл аралык акча которууларды 
жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрүн 
көбүрөөк киргизүүнү пландап жатат. 

Кыргызстандын банктары тарабынан эми-
тирленген Visa жана Элкарт банк картала-
рынын эсебине акча которууларды өткөрүү 
долбоору ийгиликтүү ишке киргизилди.

Банк келерки жылдары да кардарлар үчүн 
кызыктуу, пайдалуу кызмат көрсөтүүлөрдү 
жана тейлөөнү сунуштаган жаңы эл ара-
лык акча которуу системаларын киргизүүгө 
басым жасайт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
тарабынан бекитилген “Кыргыз Республи-
касында акча которуулар системасы боюнча 
которууларды жүзөгө ашыруу эрежелери-
нин” жаңы талаптарына ылайык эл аралык 
акча которуу системасындагы тобокелдик-
терди контролдоо иши күчөтүлгөнүн белги-
леп кетүү керек.

Акча которуулар

Акча которуу системасы боюнча жүргүзүлгөн операциялардын саны 

Акча которуулар

Акча которуулар 
системалары 
бөлүмүнүн начальниги  
Роза Абдылдаева
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Персонал менен иш алып 
баруу жана өнүктүрүү 
департаментинин 
директору  
Нурзана Джакыпбекова

“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК персоналды өзүнүн эң башкы 
активи жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн негизи катары карайт. 
Банк өзүнүн Стратегиясын жүзөгө ашырууну камсыздоо жана кызмат-
керлердин өздүк потенциалын өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү менен 
адам ресурстарын башкарат. 

Персонал жөнүндө жалпы маалымат

2018-жылы Банктын персоналынын жалпы саны 1104 бирдикти түздү, 
бул өткөн жылга салыштырмалуу 33 бирдикке аз. Кызматкерлердин 
санынын азайышынын негизги себеби Банктын дистанттык тейлөөгө 
өтүү стратегиясына байланыштуу алыскы аймактардагы бөлүмдөрүнүн 
жабылышында. 

Адам ресурстары

Адам ресурстары

Персоналдын санынын өсүү динамикасы (2014-2018 - жылдары)
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Тандап алуу жана адаптациялоо

“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААКта 
персоналды тандап алуу кызмат орунда-
рынын түйүндүү эки сегменти боюнча жүр-
гүзүлөт: адистер жана жетекчилер. Банк 
өнүктүрүүгө өз салымын кошо ала турган 
таланттуу адамдарды тандап алууга умтулат. 
Адистердин кызмат орундарына Банк негизи-
нен тышкы талапкерлерди тартат. Жетектөөчү 
кызмат орундарына кызматкерлерди тандап 
алууда ички талапкерлерге артыкчылык бери-
лет. Тышкы рыноктон сейрек кездешүүчү жана 
уникалдуу адистер гана ишке тартылат. 

Талапкерлерди тандоонун жана баалоонун 
алкагында ар кандай баалоо процедура-
лары, анын ичинде жөндөмдүүлүк тесттери, 
жекече суроолор, интервью, кесипкөй кей-
стер да колдонулат. 

Банк жаштарды тартууга жана өнүктүрүүгө 
чоң көңүл бөлөт. Жыл сайын Банкта жогорку 
окуу жайларынын жана кесиптик орто окуу 
жайларынын 50дөн ашык студенттери 
практикадан жана такшалуудан өтүшөт.  
2018-жылы ири жогорку окуу жайлары менен 

кызматкерлерди финансылык сабаттуулукка, 
банк ишине окутуу жана студенттердин 
кийинки жумушка орношушу менен прак-
тикадан өтүшү боюнча биргеликте иш алып 
баруу жөнүндө келишимдер түзүлдү. 

2018-жылы тандап алуу процедуралары-
нын алкагында 150гө жакын жаңы адистер 
жана жетекчилер “Коммерциялык банк  
КЫРГЫЗСТАН” ААКка жумушка кабыл 
алынды. 

Банктын насаатчылык жаңы стандарттары-
нын негизинде жаңыдан алынган кызматкер-
лердин жаңы чөйрөдө тез жана сапаттуу өз 
ишин алып кетүүсүнө көмөк көрсөтүлөт.

Банкта бардык жаңы келген кызматкерлер 
үчүн “Банкка кош келиңиз” адаптациялоо 
программасы иштейт, окутуу семинар-
лары, практикалык сабактар, материалды 
өздөштүрүүсүнө сынактар өткөрүлөт. Жаңы 
кызматкерлерге ошондой эле кесиптеш-на-
саатчы жалпы колдоо көрсөтүп, командага 
аралашып кетүүсүнө көмөктөшөт.

Окутуу жана өнүктүрүү

“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК пер-
соналдын бардык максаттуу топторун систе-
малуу окутууга жана өнүктүрүүгө абдан көңүл 
бурат. Бул максатта Банк бизнестин талаптары-
нын негизинде иштелип чыккан жана банктын 
корпоративдик компетенцияларын эске алган 
түрдүү форматтагы уникалдуу комплекстүү 
окутуу программаларын жүргүзүп турат, 
ошондой эле иш процессинде өз алдынча өнү-
гүү үчүн шарттарды камсыз кылат.
Стандарттуу окутуу модели беш компетенци-
яны камтыйт:

• Кардарга багытталгандык – кардарлардын 
керектөөсүн терең түшүнүү жана ише-
нимдүү, узак мөөнөттүү алакаларды түзүү. 
Өлкөнүн бардык аймактарында жогорку 
сапаттагы тейлөөнү камсыз кылуу. 

• Көйгөйлөрдү чечүү жана системалуу ой 
жүгүртүү – көйгөйлөрдү чече билгендиги, 
системалуу жана сын-пикир ой жүгүртүү 
жөндөмдүүлүгү, ийкемдүүлүк, стресске 
туруктуулук. 

• Жыйынтыктарды башкаруу жана жоопкер-
чилик - жыйынтыкка жетүү жөндөмдүүлүгү, 
жаңы идеяларды түзүү жана аны атаан-
даштыкка жөндөмдүү продуктка же кызмат 
көрсөтүүгө чейин өркүндөтүү. 

• Жаңычылдык – тренддерди жана техноло-
гияларды өнүктүрүүгө катышуу, үйрөнүүгө 
умтулуу, ой жүгүртүүнүн ар түрдүү модел-
дерин колдоо, дайыма өркүндөп турууга 
умтулуу;

• Командалык духту өнүктүрүү жана кыз-
матташуу – кесиптештери менен өз ара 
иш алып баруу жана команда түзүү, ачык 
диалог жүргүзүү, насаатчылыкты жана 
командада биргеликте иш жүргүзүүнү 
колдоо.

Компетенциялардын бул модели 2018-жылы 
Банктын артыкчылыктуу багыттарынын бири 
болуп, окутуу жана өркүндөтүү менен катар 
тандоо, баалоо жана HR-циклдин башка эле-
менттерин дагы камтыды. Жетекчилер жана 
адистер үчүн окутуу программаларынын 
көпчүлүгү адистештирилген кесипкөй билим-
дерди жана көндүмдөрдү алууга багыттал-
ган. Банкта көп сандаган өзгөрүүлөр болуп 
турат жана, албетте, HR мындай өзгөрүүлөрдү 
коштоп турушу зарыл. 

2018-жылы 1595 кызматкер окутулду, анын 
ичинен ички окутуудан 1226 кызматкер жана 
сырткы окутуудан 369 кызматкер өттү.

Адам ресурстары
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“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” Ачык акционердик коомунун акционерлерине 
жана Директорлор кеңешине:

Финансылык отчеттуулукка жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыктары боюнча корутунду

Пикир 

Биз “Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” Ачык акцио-
нердик коомунун (мындан ары – Банк) 2018-жылдын 
31-декабрына карата финансылык абалы тууралуу 
отчеттон, кирешелер / чыгашалар тууралуу жана 
башка жыйынды кирешелер тууралуу отчеттон, 
2018-жыл ичинде капиталдагы өзгөрүүлөр жана акча 
каражаттарынын кыймылы тууралуу отчеттон, ошон-
дой эле финансылык отчетко, эсепке алуу саясаты-
нын негизги жоболоруна жасалган кыска серепти 
кошкондо, берилген түшүндүрмөлөрдөн турган 
финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүздүк.

Биздин пикирибиз боюнча, тиркелген финансылык 
отчеттуулук Банктын 2018-жылдын 31-декабрына 
карата бардык олуттуу аспекттердеги финансылык 
абалын, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы 
коммерциялык банктардын финансылык отчеттуулу-
гун түзүүгө карата Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын (КРУБ) талаптарына (КРУБдун талаптары) 
ылайык анын финансылык жыйынтыктарын жана 
2018-жылдагы акча каражаттарынын кыймылын ише-
нимдүү чагылдырат.

Пикир билдирүү үчүн негиздеме

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына 
(“АЭС”) ылайык жүргүздүк. Бул стандарттарга ылайык 
биздин милдеттенмелерибиз бул корутундунун 
“Финансылык отчеттуулукка аудит үчүн аудитордун 
жоопкерчилиги” бөлүгүндө көрсөтүлгөн. Биз Бух-
галтерлер үчүн этиканын эл аралык стандарттары 
боюнча кеңешинин Кесипкөй бухгалтерлердин этика 
кодексине (“Кодекс”) жана Кыргыз Республикасында 
финансылык отчеттуулукка аудит жүргүзүүдө кол-
донулган этикалык талаптарга ылайык Банкка көз 
каранды эмеспиз. Ошондой эле биз ушул талаптарды 
жана Кодекс белгилеген башка этикалык милдеттен-
мелерди да аткардык. Биз пикирибизди билдирүү 
үчүн жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далил-
дерди алдык деп эсептейбиз.

Маанилүү жагдайлар – финансылык 
отчеттуулукту даярдоо принциптери

Биз көңүлдү финансылык отчеттуулуктун бухгал-
тердик эсепке алуу принциптерин чагылдырган 
2-тиркемесине бурабыз. Финансылык отчеттуулук 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талап-
тарын канааттандыруу үчүн Банк тарабынан даяр-
далган. Демек, финансылык отчеттуулук башка мак-
саттарда колдонууга жарабай калышы мүмкүн. Бул 
жагдай биздин пикирибизди модификациялоого 
алып келген жок. 

Финансылык отчеттуулук үчүн 
жетекчиликтин жана корпоративдик 
башкаруу үчүн жооптуу адамдардын 
жоопкерчилиги

Жетекчилик финансылык отчеттуулукту Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына 
ылайык даярдоо жана андагы маалыматтардын ише-
нимдүү берилгендиги үчүн, ошондой эле жетекчи-
лик финансылык отчеттуулукту түзүү үчүн зарыл деп 
эсептеген, кара ниет иш-аракеттердин же каталардын 
натыйжасында олуттуу бурмалоолор болбогон ички 
көзөмөл үчүн жоопкерчилик алат. 

Финансылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик 
Банктын ишин үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүн 
баалоо үчүн, иштин токтотулбагандыгына тиешелүү 
маалыматтарды тийиштүү учурларда ачыктоо үчүн 
жана жетекчиликтин Банкты жоюу, анын ишин ток-
тотуу ниети болгон, же жетекчиликте Банктын ишин 
жоюу же токтотуу альтернативасы болбогон учур-
ларды кошпогондо, иштин токтотулбагандыгы туура-
луу болжолдун негизинде отчеттуулукту түзүү үчүн 
жооп берет.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдар 
Банктын финансылык отчеттуулугун даярдоону 
көзөмөлдөө үчүн жооп беришет.

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН КОРУТУНДУСУ

Көз карандысыз аудитордун корутундусу

«Делойт и Туш» ЖЧК
Раззаков көч., 19, 

«Россия» бизнес борбору, 
905-906-кеңсе

720040, Бишкек ш.
Кыргыз Республикасы

Тел.: +996 (312) 39 82 88 
Факс: +996 (312) 39 82 89 

www.deloitte.kg
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Көз карандысыз аудитордун корутундусу

Финансылык отчеттуулукка жүргүзүлгөн 
аудит үчүн аудитордун жоопкерчилиги

Биздин максат – финансылык отчеттуулукта жана 
биздин пикирибизди чагылдырган аудитордук кору-
тундуда кара ниет иш-аракеттердин же каталардын 
айынан олуттуу бурмалоолор камтылган эмес деген 
акылга сыярлык ишеничке ээ болуу. Акылга сыярлык 
ишенич – бул ишеничтин жогорку даражасы, бирок ал 
Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык өткөрүл-
гөн аудит дайыма эле олуттуу бурмалоолорду таап 
чыгарына кепилдик бербейт. Бурмалоолор кара ниет 
иш-аракеттердин же каталардын натыйжасы болушу 
мүмкүн. Эгерде алар өз өзүнчө же жыйындысында 
колдонуучулардын финансылык отчеттуулуктун 
негизинде кабыл алынган экономикалык чечимде-
рине таасирин тийгизе алат деген жүйөлүү божомол 
бар болсо, анда алар олуттуу деп эсептелет.

Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык өткөрүл-
гөн аудиттин алкагында биз кесипкөй ой пикирди кол-
донобуз жана аудит аягына чыкканга чейин кесипкөй 
скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкары, биз:

 кара ниет иш-аракеттердин же каталардын натый-
жасында финансылык отчеттуулукта орун алган 
олуттуу бурмалоолорду аныктап, анын тобокел-
диктерин баалайбыз; бул тобокелдиктерге жооп 
катары аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгабыз 
жана жүргүзөбүз; өз пикирибизди билдирүү үчүн 
жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далил-
дерди алабыз. Каталардын натыйжасында олут-
туу бурмалоолорду таппай калуу тобокелдигине 
караганда кара ниет иш-аракеттердин натыйжа-
сында олуттуу бурмалоолорду таппай калуу тобо-
келдиги жогору, себеби кара ниет иш-аракеттер 
өзүнө көмүскө бүтүмдү, жасалмачылыкты, билип 
туруп өткөрүп жиберүүнү, учурдагы ички көзөмөл 
системасын буйтап өтүп маалыматты же иш-ара-
кеттерди бурмалап берүүнү камтышы мүмкүн;

 жагдайларга шайкеш келген аудитордук жол-жо-
болорду иштеп чыгуу максатында аудит үчүн маа-
нилүү болгон ички көзөмөл түшүнүгүн алабыз. 
Бирок мында Банктын ички көзөмөл системасы-
нын эффективдүүлүгү тууралуу пикир билдирүү 
максатын көздөбөйбүз; 

 колдонулган эсепке алуу саясатынын талапта-
гыдай мүнөзүнө жана бухгалтердик баалоонун 
негиздүүлүгүнө, жетекчилик даярдаган маалы-
маттын тийиштүү ачыкталганына баа беребиз;

 жетекчиликтин иштин токтотулбагандыгы туура-
луу божомолду колдонгонунун укук ченемдүүлүгү 
тууралуу тыянак жасайбыз. Ал эми алынган ауди-
тордук далилдердин негизинде – Банктын ишин 
үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө карата 
маанилүү шек саноолорду пайда кылышы мүмкүн 
окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу 
аныксыздык бар болгону тууралуу тыянак чыгара-
быз. Эгерде биз олуттуу аныксыздык бар болгону 
тууралуу тыянакка келсек, биз өзүбүздүн ауди-

тордук корутундубузда финансылык отчеттуу-
луктагы маалыматты тийиштүү түрдө ачыктоого 
көңүлдү бурушубуз керек, же талаптагыдай ачыл-
баган учурда пикирди модификациялашыбыз 
керек болот. Биздин тыянактар аудитордук кору-
тунду күнүнө чейин алынган аудитордук далил-
дерге негизделет. Бирок, келечектеги окуялар же 
шарттар Банктын өз ишин үзгүлтүксүз улантуу 
жөндөмдүүлүгүн жоготуп алуусуна алып келиши 
ыктымал;

 жалпысынан финансылык отчеттуулукка, маалы-
матты ачыктоону, ошондой эле анын негизинде 
жаткан операциялар менен окуялардын ише-
нимдүүлүгүн камсыздоону кошкондо, анын струк-
турасына жана мазмунуна баалоо жүргүзөбүз. 

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооп берген 
адамдарды пландалган аудиттин көлөмү жана 
мөөнөттөрү тууралуу, ошондой эле аудиттин 
жүрүшүндө аныкталган олуттуу көйгөйлөр, анын 
ичинде ички көзөмөл системасындагы маанилүү кем-
чиликтер жөнүндө кабардар кылабыз. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын 2017-жылдын 15-июнундагы 
№2017 П 12/25-2-(НПА) «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынан 
лицензия алышкан банктарда жана 
башка финансы-насыя мекемелеринде 
тышкы аудитке карата минималдуу 
талаптар жөнүндө» жобонун 
талаптарына ылайык текшерүүнүн 
жыйынтыктары тууралуу отчет

Банктын жетекчилиги активдерди эсепке алуу жана 
классификациялоо, аффилирленген жана байла-
ныштуу жактар менен операцияларды ачыктоо 
жаатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
белгилеген талаптардын Банк тарабынан аткарыл-
гандыгы үчүн, кардарлардын төлөмдөрүн жана эсеп-
тешүүлөрүн жүзөгө ашыруу боюнча операциялардын, 
ошондой эле ички контролдун Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банкы койгон ченемдик талаптарга шай-
кеш келиши үчүн жооптуу. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА) 
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицен-
зия алышкан банктарда жана башка финансы-насыя 
мекемелеринде тышкы аудитке карата минималдуу 
талаптар жөнүндө» жобосунун 5-бөлүгүнө ылайык, 
Банктын 2018-жыл үчүн финансылык отчеттуулугуна 
жүргүзүлгөн аудиттин жүрүшүндө биз 2018-жылдын 
31-декабрына карата жана бул датада аяктаган жыл 
үчүн Банктын эсепке алуусунун жана активдеринин 
классификациясынын Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын ченемдик талаптарына шайкеш-
тигин текшердик. Ошондой эле аудиттин жүрүшүндө 
аффилирленген жана байланыштуу жактар менен 
операцияларды ачыктоо боюнча талаптарды Банк 
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кандай аткаргандыгын, ички көзөмөлдүн, кардар-
лардын төлөмдөрүн жана эсептешүүлөрүн жүзөгө 
ашыруу боюнча операциялардын Кыргыз Республи-
касынын Улуттук банкы койгон ченемдик талаптарга 
канчалык шайкеш жүргүзүлгөндүгүн текшердик.

Аталган текшерүү документтерди суратып алуу, ана-
лиздөө, изилдөө, Банк тарабынан бекитилген талап-
тарды, тартипти жана методикаларды Кыргыз Респу-
бликасынын Улуттук банкынын талаптары менен 
салыштыруу, ошондой эле сандык маанилерди жана 
башка маалыматтарды кайра эсептөө, салыштыруу 
жана текшерүү өңдүү биздин пикирибиздин неги-
зинде тандалып алынган жол-жоболор менен чек-
телди.

Аткарылган жол-жоболордун сүрөттөлүшү жана тек-
шерүүнүн жыйынтыктары төмөндө берилди:

1. Банктын эсепке алуу жана активдеринин класси-
фикацияланышынын Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы тарабынан бекитилген талаптарга 
шайкештигин аныктоодо:

a. биз Банктын кредиттик саясатынын түп нуска-
сын алдык жана бул саясат Банктын Директорлор 
кеңеши тарабынан жактырылганын текшердик;

b. биз 2018-жылдын 31-декабрына карата Банктын 
кредиттик портфели тууралуу отчетту алдык 
жана статистикалык ылгап алуу жолу менен кре-
диттик портфелдеги кредиттерди тандап алдык. 
Ар бир тандалып алынган кредитке карата биз 
төмөнкүлөрдү аныктадык:

- зайымчынын кредиттик досьесиндеги доку-
менттер, анын курамы жана түзүү мезгил-
дүүлүгү Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынан лицензия алышкан коммерциялык 
банктарда жана башка финансы-кредит меке-
мелеринде кредиттик тобокелдикти тескөө 
боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобо-
сунун 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн минимал-
дуу талаптарга жооп берет; 

- кредиттик мониторинг боюнча отчет зайымчы 
кредиттик келишимдин бардык шарттарын 
сактаганы, зайымчынын финансылык абалы 
тууралуу толук маалыматты, кредит максаттуу 
багытта колдонулуп жатканы жана кредитти 
камсыздоонун абалы тууралуу маалыматты 
камтыйт. Кредиттик мониторинг боюнча отчет 
түзүү отчеттук мезгил башталганга чейин 12 ай 
мурда жүзөгө ашырылган жана Банктын таза 
суммалык капиталынан бир пайыздан ашкан 
суммага берилген кредиттер үчүн жарым 
жылда бир жолудан кем эмес түзүлөт (отчеттук 
мезгил ичинде берилген кредиттерди кошпо-
гондо);

- кредиттик портфелде көрсөтүлгөн кредиттин 
валютасы кредиттик келишимде көрсөтүлгөн 
валютага дал келет;

- кредиттик портфелде көрсөтүлгөн негизги 
сумма жана пайыздар боюнча төлөө мөөнөтү 
кечиктирилгендиги тууралуу маалыматтар 
Банктын бухгалтердик эсепке алуу система-
сындагы маалыматтарга дал келет;

- күрөөнү камсыздоо боюнча күрөөнүн суммасы 
баалоо отчетунда жана күрөөгө мониторинг 
жүргүзүү отчетунда көрсөтүлгөн суммаларга 
дал келет;

c. 2018-жылдын 31-декабрындагы абалга карата 
реструктуризацияланган кредиттердин тизмесин 
алдык жана статистикалык ылгап алуу ыкмасы 
менен кредиттерди тандап алдык. Тандалып алын-
ган ар бир реструктуризацияланган кредитке 
карата Кредиттик комитеттин жыйындарынын 
протоколдорунда Кредиттик комитет тарабынан 
жактырылды деген чечимдердин бар экендигин 
аныктадык. 

d. Биз Банктын жетекчилигинен 2018-жылдын 
31-декабрына карата “көйгөйлүү” кредиттер-
дин тизмесин алдык жана статистикалык ылгап 
алуу ыкмасы менен отчеттон кредиттерди тан-
дап алдык. Тандалып алынган кредиттер боюнча 
Банктын кредитти кайтарууга багытталган отчет-
тук мезгил ичиндеги иш-чараларынын тизмесин 
алдык жана өткөрүлгөн иш-чараларды тастыкта-
ган документтердин бар болгонун текшердик;

e. 2018-жылдын 31-декабрына карата “башка мен-
чиктер” катары классификацияланып, баалоо 
жөнүндө отчет бар деген маалыматты камтыган 
Банктын кыймылсыз объекттери тууралуу отчетту 
алдык. Статистикалык ылгап алуу ыкмасы менен 
биз баалоо тууралуу отчету бар башка менчик 
объекттерин жана баалоо тууралуу отчету болбо-
гон объекттерди тандадык. Баалоо тууралуу отчет 
бар болгон тандалып алынган объекттерге карата 
биз төмөнкүлөрдү аныктадык:

- Банк тарабынан мүлктү сатуу багытында жүр-
гүзүлүп жаткан иш-чаралардын сүрөттүлүшү 
менен сатуу тартиби жана ыкмалары көрсөтүл-
гөн нускама бар жана ал Банк Башкармасы 
тарабынан жактырылган;

- баалоо тууралуу отчетту Кыргыз Республика-
сынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык 
баалоо ишин жүргүзүүгө уруксат берген квали-
фикациялык күбөлүгү бар баалоочу даярдаган;

- Банктын бухгалтердик системасында 
потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым 
тартуулардын ордун жабууга “башка 
менчик” катары классификацияланган актив-
дердин суммасынан 25%дан кем эмес өлчөмдө 
“башка менчик” боюнча резерв түзүлгөн.  
Баалоо тууралуу отчету жок тандалып алынган 
объекттерге карата биз төмөнкүдөй белгилер-
дин бери дегенде бирөө бар болгонун аныкта-
дык:
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- мүлктүн баланстык наркы 1,000,000 сомдон 
ашпайт;

- кыймылсыз мүлктү баалоо аны “башка мен-
чиктер” катары классификацияланган учурга 
чейин алты айдын ичинде жүргүзүлгөн;

- Банк аталган мүлккө укукту алган күндөн тар-
тып 90 күндүн ичинде аны сатканын тастыкта-
ган документтер бар.

f. Биз 2018-жылдын 31-декабрына карата корре-
спонденттик эсептердеги (ностро) калдыктардын 
чечмеленишин алдык. Статистикалык ылгап алуу 
ыкмасы менен ностро жана лоро эсептерин тан-
дап алдык. Тандалып алынган эсептер боюнча 
SWIFT тастыктамалары бар болгонун аныктадык 
жана отчеттук датага карата SWIFT тастыктама-
ларындагы сумма Банктын 2018-жылдын 31-декаб-
рына карата бухгалтердик системасынын маалы-
маттары боюнча калдыктарга дал келет.

g. Биз Банктын инвестициялык саясатынын түп 
нускасын алдык жана аны Банктын Директорлор 
кеңеши жактырганын текшердик;

h. Биз 2018-жылдын башына жана аягына карата 
сальдосу, 2018-жыл ичинде сатып алынган жана 
сатылган баалуу кагаздар боюнча кыймыл-
дар көрсөтүлгөн баалуу кагаздардын портфели 
боюнча отчетту алдык. Статистикалык ылгап алуу 
ыкмасы менен 2018-жылкы сатып алуулар боюнча 
бүтүмдөрдү тандап алдык. Тандалып алынган 
бүтүмдөргө карата төмөнкүлөрдү аныктадык:

- дилердин (аткаруучунун) жана контролдоо-
чунун (Казыналыктын директорунун) кол 
тамгасы коюлган бүтүм жасалганы тууралуу 
тастыктоолор бар;

- контрагенттен түзүлгөн бүтүм боюнча тастык-
тама бар (автоматташтырылган соода систе-
масында (“АСС”) бүтүмдү каттоо жана түзүү 
ордери бар).

- 2018-жылдын 31-декабрына карата баалуу 
кагаздар портфели жөнүндөгү отчетту 2018-
жылга карата Банктын финансылык отчет-
туулугунда чагылдырылган баалуу кагаздар 
менен жүргүзүлгөн операцияларды ачып көр-
сөтүү менен операциялардын түрлөрү боюнча 
салыштырып текшердик.

2. Банктын аффилирленген жана байланыштуу жак-
тар менен операцияларын эсепке алуу жана ачык-
тоо бөлүгүндө биз төмөнкүлөрдү аныктадык:

a. аффилирленген жана байланыштуу жактар менен 
операциялар боюнча саясат бар;

b. аффилирленген жана байланыштуу жактарга  
берилген кредиттер катары 2018-жылдын 31-дека-
брына карата Банктын кредиттик портфели туу-

ралуу отчетун текшерүүнүн жүрүшүндө тандалып 
алынган кредиттердин тизмеси Банктын 2018-жыл 
ичинде аффилирленген жана байланыштуу жактар 
менен операциялардын тизмесине шайкеш келет;

c. текшерүүнүн жүрүшүндө аффилирленген жана 
байланыштуу жактарга берилген кардарлардын 
депозити жана алыш-бериш эсептери катары 
2018-жылдын 31-декабрындагы абалга карата  
Банктын депозиттик портфели тууралуу отчеттон 
тандалып алынган кардарлардын депозиттери 
менен алыш-бериш эсептеринин тизмеси Банк-
тын 2018-жыл ичиндеги аффилирленген жана бай-
ланыштуу жактар менен операцияларынын тиз-
месине дал келет;

d. 2018-жылдын 31-декабрына карата аффилирлен-
ген жана байланыштуу жактардан келип түшкөн 
зайым каражаттары катары текшерүү учурунда 
тандалып алынган зайым каражаттарынын корре-
спонденттерди кошо камтыган тизмеси 2018-жыл 
ичиндеги аффилирленген жана байланыштуу 
жактар менен жүргүзүлгөн операциялардын тиз-
месине дал келет.

e. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы белги-
леген төмөнкүдөй милдеттүү экономикалык нор-
мативдер жана маанилер 2018-жылдын 31-дека-
брына карата Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы белгилеген лимиттердин чегинде болгон:

- бир аффилирленген жана/же байланыштуу 
жак боюнча тобокелдиктин максималдуу 
көлөмү (К.1.2 нормативи);

- афилирленген банктарда банктар аралык  
жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин мак-
сималдуу көлөмү (К.1.4 нормативи);

- аффилирленген жана/же байланыштуу жактар 
менен операциялар (аффилирленген жана/
же байланыштуу жактардын Банк алдындагы 
жыйынды карызы) боюнча тобокелдиктин мак-
сималдуу көлөмү.

f. Банктын 2018-жыл ичинде аффилирленген жана 
байланыштуу жактар менен операцияларынын 
тизмесинен статистикалык ылгап алуу ыкмасы 
менен тандалып алынган кредиттерге жана депо-
зиттерге карата биз төмөнкүлөрдү аныктадык:

- 2018-жыл ичинде күчүндө болгон Банктын 
бардык кредиттик продукттары боюнча жак-
тырылган пайыздык чени көрсөтүлгөн Банк-
тын Активдерди жана пассивдерди башкаруу 
боюнча комитетинин (“АПБК”) протоколу (про-
токолдору) бар. Аффилирленген жана байла-
ныштуу жактарга берилген кредиттер боюнча 
пайыздык чендер ошол эле кредиттик про-
дукттар боюнча Банктын аффилирленген же 
байланыштуу жактары катары эсептелинбеген 
кардарларына берилген жана алынган пайыз-
дык ставкаларынан төмөн белгиленген эмес;
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- Банктын 2018-жыл ичинде күчүндө болгон 
депозиттердин бардык түрлөрү боюнча жак-
тырылган пайыздык чени көрсөтүлгөн Банк-
тын Активдерди жана пассивдерди башка-
руу боюнча комитетинин (“АПБК”) протоколу 
(протоколдору) бар. Аффилирленген жана 
байланыштуу жактарга депозиттер боюнча 
төлөп берүүлөр ошол эле депозиттик про-
дукттар боюнча Банктын аффилирленген  
же байланыштуу жактар катары эсептелин-
беген кардарларына берилген жана алын-
ган пайыздык чендеринин көлөмү төмөн 
белгиленген эмес.

3. Банктын корпоративдик башкаруусу Кыр-
гыз Республикасынын Улуттук банкы койгон 
ченемдик талаптарга шайкештиги боюнча 
төмөнкүлөрдү аныктадык:

a. биз Директорлор кеңеши бекиткен Банктын 
уюштуруучулук түзүмүн жана акционер(лер) 
менен Директорлор кеңеши бекиткен отчеттук 
датага карата Банктын бизнес-планын алдык. 
Биз ар бир түзүмдүк бөлүм боюнча Банктын 
Башкарма/Директорлор кеңеши тарабынан 
бекитилген жоболордун бар болгонуна 
ынандык;

b. биз Банктын Директорлор кеңеши тарабынан 
бекитилген Банктын финансылык отчеттуу-
лугун даярдоо жана бекитүү жол жоболорун 
камтыган Банктын Эсепке алуу саясатынын түп 
нускасын алдык.

4. Банктын кардарларынын төлөм жүргүзүү жана 
эсептешүү операцияларынын, ички контролдун 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тара-
бынан белгиленген талаптарга шайкештигин 
аныктоодо:

a. 2018-жылдын 31-декабрындагы абалга карата 
Банктын депозиттик портфели тууралуу отчетту 
алдык жана статистикалык ылгап алуу ыкмасы 
менен кардарлардын алыш-бериш эсептери 
тандалып алынды. Тандалган эсептерге карата 
кардарлардын улуттук жана чет элдик валюта-
дагы эсептериндеги акча каражаттарынын кый-
мылы тууралуу отчеттук мезгилдин башы менен 
аягындагы сальдонун көрсөтүлүшүн жана дета-
лизацияланган операцияларды камтыган отчетту 
алдык. Биз тандама негизинде чыгыш жана кириш 
төлөмдөр боюнча операцияларды тандап алып, 
аларга карата төмөнкүлөрдү аныктадык: 

- кагаз түрүндөгү төлөм документтеринин элек-
трондук аналогдоруна дал келгендигин;

- төлөмдөрдүн өз убагында жүргүзүлгөндүгүн; 

- төлөм документтеринин реквизиттеринин бар 
болгондугун. 

5. Банктын финансылык отчеттуулугуна өткөрүлгөн 
аудиттин жүрүшүндө кара ниет иш-аракеттерди 
кароо боюнча Банктын тышкы аудиторунун жооп-
керчилиги жаатында биз Аудиттин эл аралык 
стандарттарына ылайык аудиттин алкагындагы 
жол жоболорду жүргүздүк. Банктын финансылык 
отчеттуулугу 2018-жылдын 31-декабрына карата 
бардык олуттуу жактардагы финансылык аба-
лынын, ошондой эле 2018-жыл ичиндеги анын 
финансылык жыйынтыктарынын жана акча кара-
жаттарынын кыймылынын Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банкы тарабынан банктардын жана 
финансы-кредиттик мекемелердин финансылык 
отчеттуулугуна даярдоого коюлган талаптарына 
ылайык чагылдырылышы тууралуу пикирибизди 
билдирүү максатында аталган жол жоболорду 
жүргүзүү зарыл деп эсептейбиз. 

2019-жылдын 15-марты

Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
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Финансылык абал тууралуу отчет

Эскертүүлөр 2018-жылдын 
31-декабры

2017-жылдын 
31-декабры

АКТИВДЕР

Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери 6 3,067,081 2,963,030
Финансы мекемелериндеги каражаттар 7 271,040 293,464
Тындырууга чейин кармалуучу инвестиция 8 колдонулбайт 1,092,107
Карыздык баалуу кагаздар 8 2,012,812 колдонулбайт 
Кардарларга берилген ссудалар 9,27 6,196,383 6,037,611
Киреше же чыгаша аркылуу адилеттүү нарк боюнча 
бааланган финансылык активдер 454 1,187

Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер 10 560,853 560,536
Башка активдер 11,27 499,908 422,177

ЖАЛПЫСЫНАН АКТИВДЕР 12,608,531 11,370,112

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР

Финансы мекемелериндеги каражаттар 12 995,081 736,727
Кардарлардын каражаттары 13,27 8,223,197 7,845,109
Башка зайым каражаттары 14 1,455,395 1,185,502
Кайтарым РЕПО операциялары 15 110,217 -
Пайдага учурдагы салык боюнча милдеттенмелер 23 1,350 -
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери 23 15,555 12,416
Башка милдеттенмелер 16 293,147 277,584

ЖАЛПЫСЫНАН МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР 11,093,942 10,057,338

КАПИТАЛ

Уставдык капитал 17 1,301,658 1,126,356

Бөлүштүрүлбөгөн пайда 212,931 186,418

ЖАЛПЫСЫНАН КАПИТАЛ 1,514,589 1,312,774

ЖАЛПЫСЫНАН МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ 12,608,531 11,370,112

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык акционердик коому
2018-жылдын 31-декабрына карата  
финансылык абалы тууралуу отчет
(кыргыз сому менен, миң)

Банк Башкармасынын атынан:

_____________________
Н.Э.Илебаев мырза
Башкарма Төрагасы

2019-жылдын 15-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

_____________________
Э.Т.Дженбаева айым
Башкы бухгалтер

2019-жылдын 15-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
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Пайда, чыгым жана жыйынды киреше тууралуу отчет

Эскертүүлөр 2018-жылдын 
31-декабры 

менен аяктаган 
жыл ичинде

2017-жылдын 
31-декабры 

менен аяктаган 
жыл ичинде

Пайыздык кирешелер 18,27 1,195,897 1,302,247
Пайыздык чыгашалар 18,27 (414,165) (455,298)

ПАЙЫЗДАР ЧЕГЕРИЛИП ТУРЧУ АКТИВДЕР БОЮНЧА 
НАРКСЫЗДАНУУДАН КЕЛИП ЧЫККАН РЕЗЕРВДЕРДИ 
КАЛЫБЫНА КЕЛТИРГЕНГЕ (ТҮЗҮҮГӨ) ЧЕЙИНКИ ТАЗА 
ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

18 781,732 846,949

Пайыздар чегерилип турчу активдер боюнча нарксызданууга 
резервдерди калыбына келтирүү (түзүү)

19 10,415 (135,870)

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ 792,147 711,079

Кызмат көрсөтүүлөр боюнча кирешелер жана комиссиялар 20 393,003 359,651
Кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашалар жана комиссиялар 20 (49,112) (47,464)
Чет өлкөлүк валюта операциялар боюнча таза киреше 21 196,344 170,249
Башка кирешелер 5,399 21

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР 545,634 482,457

ОПЕРАЦИЯ КИРЕШЕЛЕРИ 1,337,781 1,193,536

ОПЕРАЦИЯ ЧЫГАШАЛАРЫ 22,27 (1,121,872) (963,731)

ОПЕРАЦИЯЛЫК ПАЙДА 215,909 229,805

Башка операциялар боюнча нарксызданууга резервдерди 
калыбына келтирүү /(түзүү) 19 9,882 (30,231)

САЛЫК САЛУУГА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА 225,791 199,574

Пайдага салык боюнча чыгашалар 23 (23,970) (24,266)

ТАЗА ПАЙДА 201,821 175,308

ЖАЛПЫСЫНАН ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ 201,821 175,308

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык акционердик коому
2018-жылдын 31-декабры менен аяктаган жыл ичиндеги пайда, 
чыгым жана жыйынды киреше тууралуу отчет
(кыргыз сому менен, миң)

Банк Башкармасынын атынан:

_____________________
Н.Э.Илебаев мырза
Башкарма Төрагасы

2019-жылдын 15-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

_____________________
Э.Т.Дженбаева айым
Башкы бухгалтер

2019-жылдын 15-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
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Капиталда болгон өзгөрүүлөр тууралуу отчет 

Эскертүүлөр Уставдык
капитал

Бөлүштүрүл-
бөгөн пайда

Капитал 
жалпысынан

2017-жылдын 01-январына карата 1,080,814 56,348 1,137,162

Кадимки акциялардын чыгарылышы 308 - 308
Жыл ичиндеги жыйынды киреше 
жалпысынан - 175,308 175,308

Жарыяланган дивиденддер - (4) (4)
Бөлүштүрүлбөгөн пайданын уставдык 
капиталга которулушу жана кошумча 
төлөнгөн капитал 

17 45,234 (45,234) -

2017-жылдын 31-декабрына карата 1,126,356 186,418 1,312,774

Жыл ичиндеги жыйынды киреше 
жалпысынан - 201,821 201,821

Жарыяланган дивиденддер - (6) (6)
Бөлүштүрүлбөгөн пайданын уставдык 
капиталга которулушу жана кошумча 
төлөнгөн капитал

17 175,302 (175,302) -

2018-ЖЫЛДЫН 31-ДЕКАБРЫНА КАРАТА 1,301,658 212,931 1,514,589

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык акционердик коому
2018-жылдын 31-декабры менен аяктаган жыл ичиндеги капиталда 
болгон өзгөрүүлөр тууралуу отчет 
(кыргыз сому менен, миң)

Банк Башкармасынын атынан:

_____________________
Н.Э.Илебаев мырза
Башкарма Төрагасы

2019-жылдын 15-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

_____________________
Э.Т.Дженбаева айым
Башкы бухгалтер

2019-жылдын 15-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
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Акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчет

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык акционердик коому
2018-жылдын 31-декабры менен аяктаган жыл ичиндеги 
акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчет
(кыргыз сому менен, миң)

Эскертүүлөр 2018-жылдын 
31-декабры 

менен аяктаган 
жыл ичинде

2017-жылдын 
31-декабры 

менен аяктаган 
жыл ичинде

ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДИКТЕН АКЧА 
КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ

Алынган пайыздар 1,212,148 1,306,080
Төлөнүп берилген пайыздар (413,109) (452,083)
Кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн кирешелер жана алынган 
комиссиялар 393,003 359,651

Кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашалар жана төлөнүп 
берилген комиссиялар (49,112) (47,464)

Чет өлкөлүк валюта операцияларынан түшүүлөр 21 214,282 175,388
Алынган башка кирешелер 3,409 (647)
Төлөнгөн операция чыгашалары (1,014,345) (855,987)

Операциялык ишмердиктен түшкөн акча каражаттарынын 
операциялык таза активдер болуп өзгөргөнгө чейинки 
кыймылы 

346,276 484,938

Операциялык активдер менен милдеттенмелердин өзгөрүшү:

Операциялык активдердин (көбөйүшү)/азайышы:

Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган 
финансылык активдер 733 (1,187)

Финансы мекемелердеги каражаттар 22,908 415,685
Кардарларга берилген ссудалар (279,404) (350,951)
Башка активдер 67,560 (66,842)
Операциялык милдеттенмелердеги көбөйүү/(азаюу):
Финансы мекемелердин каражаттары 275,276 (79,578)
Кардарлардын каражаттары 372,045 (794,710)
Кайтарым РЕПО операциялары 110,217 -
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган 
финансылык милдеттенмелер - (5,905)

Башка милдеттенмелер (38,311) 57,402

Пайдага салык төлөгөнгө чейинки операциялык 
ишмердиктен түшкөн акча каражаттарынын таза агып кетүүсү 877,300 (341,148)

Төлөнгөн пайдага салык (19,481) (18,400)

Операциялык ишмердиктен түшкөн акча каражаттарынын 
таза агып кетүүсү 857,819 (359,548)

Банк Башкармасынын атынан:

_____________________
Н.Э.Илебаев мырза
Башкарма Төрагасы

2019-жылдын 15-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

_____________________
Э.Т.Дженбаева айым
Башкы бухгалтер

2019-жылдын 15-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
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Акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчет

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык акционердик коому
2018-жылдын 31-декабры менен аяктаган жыл ичиндеги 
акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчет
(кыргыз сому менен, миң)

Эскертүүлөр 2018-жылдын 
31-декабры 

менен аяктаган 
жыл ичинде

2017-жылдын 
31-декабры 

менен аяктаган 
жыл ичинде

ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШТЕН ТҮШКӨН АКЧА 
КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ

Негизги каражаттарды сатып алуу 10 (100,430) (149,619)
Негизги каражаттарды сатуудан түшүүлөр 2,840 673
Карыздык баалуу кагаздарды сатып алуу (3,727,176) (2,450,302)
Карыздык баалуу кагаздарды тындыруудан түшүүлөр 2,806,471 2,160,892

Инвестициялык иштен түшкөн акча каражаттарынын таза 
агып кетүүсү (1,018,295) (438,356)

ФИНАНСЫЛЫК ИШМЕРДИКТЕН ТҮШКӨН АКЧА 
КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ

Башка зайым каражаттарынын түшүүсү 14 475,973 256,783
Башка зайым каражаттарын тындыруу 14 (213,902) (81,353)
Төлөнгөн дивиденддер 17 (336) (721)

Финансылык ишмердиктен акча каражаттарынын таза 
агып келүүсү 261,735 174,709

Акча алмаштыруу курсунун өзгөрүшүнүн акча каражаттарына 
жана анын эквиваленттерине тийгизген таасири 2,792 31,112

Акча каражаттарындагы жана алардын эквиваленттериндеги 
таза өзгөрүүлөр 104,051 (592,083)

АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ, жыл 
башына 6 2,963,030 3,555,113

АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ, 
жыл аягына 6 3,067,081 2,963,030

Банк Башкармасынын атынан:

_____________________
Н.Э.Илебаев мырза
Башкарма Төрагасы

2019-жылдын 15-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

_____________________
Э.Т.Дженбаева айым
Башкы бухгалтер

2019-жылдын 15-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы








