Мазмуну

Мазмуну

Башкарма Төрагасынын кайрылуусу.................................................................... 4
Банк Башкармасы жана Директорлор кеңеши.................................................. 5
Банк жөнүндө маалымат......................................................................................... 6
Кардарлар менен иштөө.......................................................................................... 7
Финансылык көрсөткүчтөр
Активдер...................................................................................................................... 8
Пассивдер.................................................................................................................... 9
Кирешелер................................................................................................................10
Банк карталары........................................................................................................11
Дистанттык банктык тейлөө.................................................................................12
Кредит берүү.............................................................................................................13
IT-коопсуздугу...........................................................................................................17
Корреспонденттик мамилелер.............................................................................17
Акча которуулар.......................................................................................................18
Адам ресурстары......................................................................................................19
Финансылык отчеттуулук жана аудитордук корутунду.................................21

01

БӨЛҮМДӨРДҮН
КАРТАСЫ
Бишкек

Беловодск
Покровка

Кара-Балта

Талас

Сокулук

Кызыл-Адыр

Токтогул

Кербен
Таш-Көмүр
Майлу-Суу

Жалал-Абад

Масы
Базар-Коргон

Өзгөн

Сузак
Тепе-Коргон

Кызыл-Кыя
Сүлүктү
Исфана

Кадамжай

Араван

Мырза Аке
Кара-Кулжа

Кара-Суу

Ош

Гүлчө

Ноокат

Баткен
Сары-Таш

Кант

Кемин

Түп

Чолпон–Ата

Токмок

Каракол

Балыкчы
Кызыл-Суу

Кочкор
Бөкөнбаев

Нарын

Ат-Башы

Банктын филиалдарынын
жалпы саны - 37,
сактык кассалар - 57,
көчмө сактык кассалар - 20

Башкарма Төрагасынын кайрылуусу

Урматтуу кардарлар
жана өнөктөштөр!

Биз
сиздерге
биздин
банктын
2017-жылдагы ишмердиги жөнүндө жылдык
отчетту сунуштайбыз. Бул жылы Банк
бардык негизги багыттар боюнча сапаттуу
оң динамиканы көрсөттү, рынокто өзүнүн
позициясын бекемдеп, дагы бир ирет өзүнүн
стратегиясынын туруктуулугун далилдеди.
Стратегиялык
пландарды
ийгиликтүү
ишке ашыруу финансылык жана башка
көрсөткүчтөрдүн өсүшүнүн оң динамикасы
менен ырасталууда.
Корпоративдик
саясат
ар
бир
кызматкерди ар тараптуу өнүктүрүүнү
колдоого
алат.
Банктын
ийгиликтери
жана жетишкендиктери – бул биринчи
кезекте,
Банктын
кызматкерлеринин
бириккен командасынын эмгеги, ошондой
эле кардарлардын ишениминин жана
өнөктөштөрдүн колдоосунун аркасында
жетишилүүдө.

Биздин ишибизде кардарларыбыздын
пикири өтө маанилүү ролду ойнойт,
ошондуктан күн сайын банк кызмат
көрсөтүүлөрүн
пайдаланган
адамдар
менен кайра байланыш түзүү биз үчүн
өзгөчө орунда турат. Биз ар бир кардардын
пикирине кулак салып, ошого негизденип,
кардарларыбыздын жашоосун жеңил жана
ыңгайлуу кылууга багытталган тигил же
бул кызмат көрсөтүүлөрдү иштеп чыгабыз.
Ошондуктан дистанттык банктык тейлөөнү
өнүктүрүүгө көп көңүл буруудабыз. Банк
дайыма биздин кардарлардын жанында
болуп, зарыл болгондо аларга жардам берүү
абдан маанилүү.
Эмки жылы Банктын жамаатынын алдында
ишмердиктин бардык багыттарын андан ары
өнүктүрүү, региондук тармакты кеңейтүү,
тейлөө стандарттарын жогорулатуу жөнүндө
унутта калтырбастан, жаңы продукттарды
киргизүү боюнча милдеттердин бүтүндөй
комплекси турат.

Урматтоо менен,
Башкарма Төрагасы
Илебаев Н.Э.
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Башкарма жана Директорлор кеңеши

Жетекчилик

Директорлор кеңешинин мүчөлөрү:
Директорлор кеңешинин Төрагасы
Түмөнбаев Бактыбек Асаналиевич
Директорлор кеңешинин Төрагасынын орун басары
Мырзабаев Жаныбек Сагадылдаевич
Директорлор кеңешинин мүчөсү
Нифадьев Владимир Иванович

Директорлор кеңешинин мүчөсү
Лайлиева Майя Джумакановна
Директорлор кеңешинин мүчөсү
Чокоев Заир Ленарович

Банк Башкармасы:

Башкарма Төрагасы
Илебаев Нурдин Эмильевич

Башкарма Төрагасынын биринчи орун басары
Сагындыков Жаркынбек Жумабаевич

Башкарма Төрагасынын орун басары
Гривцова Аминат Владимировна

Башкарма Төрагасынын орун басары
Жоробеков Азаматбек Жолборсович

Башкарма Төрагасынын орун басары
Джилкичиева Елена Джусуповна

Башкарма мүчөсү / Башкы бухгалтер
Дженбаева Эльмира Төлөновна
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Банк жөнүндө маалымат

Банк жөнүндө маалымат
1990-жылдын 6-ноябрында СССР Турак
жай
соцбанкынын
Кирконторасынын
негизинде КР Юстиция министрлигинде
АКБ «КЫРГЫЗСТАН» катары катталган Банк
түзүлгөн. 2005-жылы Банк «АКБ Кыргызстан»
ААК болуп өзгөртүлгөн, ал эми 2006-жылдын
20-ноябрынан
тартып
Банк
учурдагы
«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК
аталышына ээ болгон.
Банк өзүнүн ишмердигин 30 жылдан
бери жүргүзүп келет жана республиканын
финансы рыногунда узак иш тажрыйбасына
ээ.
Банк иштеген жылдары өзүн Кыргыз
Республикасындагы эң стабилдүү жана
финансылык туруктуу банктардын бири
катары көрсөтө алды. «Коммерциялык банк
КЫРГЫЗСТАН» ААК биздин өлкөдө түзүлгөн
алгачкы
коммерциялык
банктардын
бири болуп саналат. Бардык сырткы
жагдайларга карабастан, бул аралыкта ал
республиканын, ошондой эле анын чегинен
тышкаркы финансы рынокторунда узак иш
тажрыйбасына ээ болгон, улуттук капиталы
бар биринчи жеке банк деген өзүнүн статусун
далилдөө менен ийгиликтүү иштеди.

Банк 37 филиалдан жана 57 сактык
кассаларынан жана 20 көчмө кассадан
турган, дээрлик бүтүндөй республиканы
камтыган, кеңири филиалдык тармакка ээ,
бул сиздерге өлкөнүн каалаган жеринде
сапаттуу тейлөөнү алуу, 7 акча которуу
системасы аркылуу дүйнөнүн 180 өлкөсүнөн
акча которууларды алуу жана жөнөтүү
мүмкүнчүлүгүн берет.
Банк Visa, MasterCard, Золотая Корона
сыяктуу эл аралык карталарды жана
Элкарт
улуттук
төлөм
системасынын
картасын тейлейт. Азыркы учурда Банк
4 төлөм системасын тейлеген, бүтүндөй
республика боюнча кеңири эквайринг
тармагына – 192 банкоматка, 1000ден ашык
POS - терминалдарга ээ.
«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК
Кыргызстандын калкынын, ишканаларынын
жана уюмдарынын арасында гана урмат
менен ишенимге ээ болбостон, мамлекеттик
органдар жана Эл аралык өнүктүрүү
ассоциациясы, Дүйнөлүк банк, KfW банкы
жана башкалар сыяктуу эл аралык финансы
институттары тарабынан да татыктуу баа
алып келет.

Банк төмөндөгү уюмдардын мүчөсү болуп саналат:
•
•
•

Кыргызстандын банктарынын бирикмеси;
«AmCham» (Америка соода палатасы);
Депозиттерди коргоо боюнча агенттик.

2017-жылдагы ишмердиктин жыйынтыктары боюнча Банк биринчи жолу эки финансылык
отчет чыгарды, алардын бири Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына
ылайык, ал эми экинчиси Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык
түзүлдү.
Эл аралык мейкиндикте иштеген кардарлардын соода жүгүртүүсүн тейлөө үчүн, Банк
Европа, Азия, КМШ банктары менен корреспонденттик мамилелерди түздү.
Өзүнүн өнүгүүсүн пландоо менен, Банк продукт сунушу кардарлардын күтүүлөрүнө
дайыма шайкеш келгендей, алардын убактысын үнөмдөөгө жардам бере турган заманбап
технологиялык чечимдерди иштеп чыгат жана киргизет.
Банк балдар үйлөрүн колдоого алып, балдарга жардам көрсөтүү менен, коммерциялык
гана эмес, социалдык программаны дагы ишке ашырып келет.
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Кардарлар менен иштөө

Кардарлар менен иштөө

«Коммерциялык
банк
КЫРГЫЗСТАН»
ААКсы кардарларга анын продукттары жана
сервистери менен иштөө жөнөкөй жана
ыңгайлуу болушу үчүн кам көрөт. 2017-жылы
Банк кардарлардын бир катар операцияларды
жүргүзүү үчүн бөлүмгө келбей эле, бөлүмдө
өткөргөн
убакытын
кыйла
кыскартууну
шарттаган жеткире иштөөнүн спектрин
аныктоо максатын койгон. Бул максатта
Мобильник жана QIWI электрондук капчыгы
менен макулдашууга кол коюлган, ага ылайык
Банктын бардык кардарлары алыста туруп
өзүнүн карточка эсептерин толуктай алышат.
Банк дээрлик 30 жылдык ишмердигинде
ар бир кардарынын жана өнөктөшүнүн жеке
керектөөлөрүн максималдуу эске алууга
умтулуп, узак мөөнөттүү мамилелерди түзүүгө
өзгөчө көңүл буруп келет, достук жана өз ара
пайдалуу кызматташтыктын, биргелешкен
өсүштүн мүмкүнчүлүктөрүн калыптандырып,
өзүнүн кардарларына баанын жана сапаттын
мыкты катышын сунуштоого умтулат – балким,
дал ушул себептен улам көпчүлүк кардарлар
жакшы жана ишенимдүү досторго айланып
жатышат.

Банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногундагы
атаандаштык жыл сайын өсүүдө, бирок тейлөө
сапаты, кардарларга ыңгайлуу болушуна
кам көрүү сыяктуу Банктын артыкчылыктары
позицияны гана сактабастан, «Коммерциялык
банк КЫРГЫЗСТАН» ААК кардарлар базасын
көбөйтүүгө шарт түзүүдө.
Кардарлар менен мамилелердин негизинде
Банк ишеним, сапат, ыңгайлуулук жана эң
башкысы ишенимдүүлүк сыяктуу принциптерди
карманат.
Банктын
кардарлары
менен
кайра
байланышуу жолдору көп – контакт-борбору,
сайттагы кайра байланышуу, социалдык
тармактардагы Банктын жеке аянтчалары,
заманбап мессенджерлерди пайдалануу – бул
Банкка өзүнүн тейлөөсүн туруктуу өркүндөтүүгө
жардам берет.
2017-жылы
Банк
кардарлар
базасын
гана
чыңдабастан,
жаңы
кардарларды
тейлөөгө тарта алды. Банктын кардарлары
экономиканын ар кайсы сегменттеринде
өзүнүн ишмердигин жүргүзөт.
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Финансылык көрсөткүчтөр

Финансылык көрсөткүчтөр
Активдер
«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын финансылык көрсөткүчтөрүнүн динамикасы тандалган
позициялардын, иштелип чыккан өнүктүрүү стратегиясынын тууралыгын күбөлөндүрүп турат, бул
анын туруктуулугун жана жогорку кирешелүүлүгүн кепилдейт.
2017-жылдын аягына карата банктын активдеринин көлөмү 11 370 млн сомго жетти.

Активдердин түзүмү

55,6% Кардарларга

берилген ссудалар

9,6% Тындырууга

чейин кармалган инвестициялар

26,1% Акча каражаттары

3,7%

Башка активдер

4,9% Негизги каражаттар

жана материалдык эмес активдер

0,1% Финансы

мекемелердин каражаттары

жана алардын эквиваленттери

Активдердин өзгөрүү динамикасы (млн сом)

Биринчи серия
1993-жылдан тартып Кыргызстанда улуттук валютанын – сомдун төрт сериясы чыгарылган.
Кыргызстанда банкноттордун 4 сериясы чыгарылган, акыркы серияны азыркы убакта калк пайдаланып жатат.
Банкноттордун биринчи сериясы 1993-жылдын 10-майында киргизилген. Бардык банкноттордун, анын ичинде
төмөнкү жана жогорку номиналдагы банкноттордун дагы өлчөмдөрү бирдей болгон. Үч тыйындык номинал жана
үч банкнот болгон. Банкноттордун коргоо элементтери өтө жөнөкөй болгон, суу белгиси – бардык номиналдарда
бирдей, стилдештирилген бүркүт, жөнөкөй коргоо жиби жана дизайны болгон. Бир гана айырмасы бул банкноттордун
түсү болгон.
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Финансылык көрсөткүчтөр

Пассивдер
Керектөөчүлөрдүн бардык топторунун суроо-талаптарын канааттандыра турган депозиттердин
кеңири продукт линейкасы пассивдердин көлөмүн ийгиликтүү көбөйтүүнү шарттайт, алардын
олуттуу бөлүгүн кардарлардын каражаттары, б.а. депозиттер түзөт.

Милдеттенмелердин түзүмү

85%

депозиттер

12% башка

3% башка

милдеттенмелер

тартылган
каражаттар

Депозиттик портфель (млн сом)

Экинчи серия
Экинчи сериядагы банкноттор 1994-жылы чыгарылган. Банкноттордо адамдардын жүзү чагылдырылган. Ар бир
банкноттун өзүнүн жеке дизайны, өзүнүн түс гаммасы болгон. Бирок суу белгиси бардык номиналдарда бирдей бойдон
калган. Эгер купюрада Бүбүсара Бейшеналиеванын портрети чагылдырылган болсо, суу белгиси баары бир Токтогул
Сатылгановдун сүрөтү менен болгон.
Бардык купюралар бирдей өлчөмдө болушкан. Мындай жагдай жасалма акча жасоочулар үчүн ыңгайлуу болгон.
Жасалма купюралардын саны өскөн. Бир сом 100 сомго өзгөргөн. 10 сом номиналындагы купюра 100 сом номиналындагы
купюрага кайра жасалган. Жасалма акча жасоочулар менен күрөшүү үчүн жүгүртүүгө купюралардын үчүнчү сериясы
киргизилген.
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Финансылык көрсөткүчтөр

Капиталдын өзгөрүү динамикасы (млн сом)

Кирешелер
2017-жылды Банк 1 832 млн сом киреше менен аяктады. 2017-жылдагы таза пайда 175 308
миң сомду түздү.

Кирешелердин өзгөрүү динамикасы (млн сом)

Циркуляциялык монеталар
2008-жылы республикада биринчи жолу циркуляциялык монеталар чыгарылган. Алгач 10, 50 тыйын жана 1, 3 жана
5 сом чыккан жана 2010-жылы 10 сом номиналындагы монеталар чыгарылган. Бул монеталар бүгүнкү күнгө чейин
пайдаланылып келет, бирок 10 жана 50 тыйын монеталары дээрлик жүгүртүүдө кездешпейт.
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Банк карталары

2017-жылдын жыйынтыктары боюнча эмитирленген карталардын жалпы саны 523 932 түздү.

01.01.2018-жылга карата төлөм карталарынын
портфели (даана)
267 143

Золотая Корона

152 259

725

Master Card

103 805
Visa

Элкарт

2012–2017-жж. чыгарылган карталардын санынын
өсүү динамикасы (даана)

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК КР рыногунда орнотулган РOS-терминалдардын
саны боюнча лидерлердин бири болуп саналат, анын ичинде ИИМ ЖКККББ айыптарын
төлөө долбоорун жана салыктык төлөмдөрдү кабыл алууну тейлейт.
Белгилей кетсек, жыл өткөн сайын Банктын POS-терминалдар боюнча жүгүртүүлөрү активдүү
өсүүдө, 2017-жылы транзакциялардын көлөмү 226 190 400 сомду түзгөн.

2015–2017-жж. POS-терминалдар боюнча
жүгүртүүлөрдүн өсүү динамикасы (миӊ сом)
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Дистанттык банктык тейлөө
Мобилдик банкингдеги транзакциялардын
санынын өсүү динамикасы

Мобилдик банкингдеги жүгүртүүлөрдүн
өсүү динамикасы (миӊ сом)

Үчүнчү серия
Үчүнчү серия 1997-жылы киргизилген, 5 жана 10 сомдук банкноттор чыгарылган. 1999-жылы 1 сомдук банкнота
чыккан. 2000-жылдан тартып 2002-жылга чейин 20, 50, 100 сомдук банкноттор чыгарылган, ошондой эле жогорку
номиналдар – 200 сом, 500 сом жана 1000 сом пайда болгон. Дизайны татаалдашкан, ар бир банкноттун өзүнүн
портрети болгон, ар бир банкноттун өзүнүн жеке өлчөмү болгон. Мындан тышкары жеке коргоо элементтери,
башка коргоочу жип пайда болгон. Жеке суу белгиси пайда болгон, ага цифралар кошулган.
Купюралардын өлчөмүнүн чоңдугуна байланыштуу нааразылыктар болгон. Өзгөчө 1000 сомго байланыштуу болгон,
көпчүлүк адамдар акча портмонеге батпай жатканына даттанышкан. Оңой менен бүктөлбөйт, бырышат, ал эми
банкнот канчалык көпкө бүктөлүп турса, ал ошончолук тез эскирип кетет.
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Кредит берүү

2017-жылдын аягында кредиттик портфелдин көлөмү 6 319 млн сомду түздү. Кредит берүүнүн
негизги багыты, мурдагы жылдардагыдай эле, соода, коммерциялык операциялар жана айыл
чарбасы болду.

Кредиттердин көлөмү КР облустарына бөлгөндө
(% менен)
13,2%

50%

Жалал-Абад

Бишкек

5,10%

3,2%

Исык-Көл

Нарын

2,6%

8%

Баткен

Чүй

3,4%
Талас

14,5%
Ош

Кредиттин көлөмү тармактар боюнча (%)
21,9%

Айыл чарбасына,
даярдоого жана кайра
иштетүүгө кредиттер

11,4%

Ипотека кредиттери

27,8%

Соодага жана коммерциялык
операцияларга кредиттер

6,3%

Жеке жактар

10,1%

Өнөр жайга кредиттер

5,8%

Курулушка кредиттер

16,7%

Башка кредиттер

Төртүнчү серия
2006-жылдан тартып төртүнчү серияны иштеп чыгуу башталган, ал бүгүнкү күнгө чейин жүгүртүүдө. Төртүнчү
сериянын алкагында эң заманбап коргоочу элементтер чагылдырылган. Өлчөмү кичирейди. Купюраларды айырмалоо
үчүн ачык жана так түстөр пайдаланылган. Портреттер оңдон солго жылдырылды. Жыйынтыгында банкноттордун
төртүнчү сериясы 2009-жылы чыккан. 2009-жылдын февралында эң жогорку номинал – 5 000 сом чыгарылган.
Кийинчерээк жаңы купюралар – 20, 50 жана 100 жана 200, 500 жана 1000 сом чыккан. Жаңы банкноттордо портретте
микро шифр пайда болгон, башкача айтканда, эгер жакшылап караса, банкнотто чагылдырылган каармандын атын
көрүүгө болот. Ошондой эле тышкы таасирлерге кыйла туруктуу голографиялык тилке тартылган. Номиналдардын
саны кыскартылат, 1, 5, 10 сом монетага которулат. Жана эң майда номинал – 20 сом калтырылат.
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Кредиттик портфелдин өзгөрүү динамикасы
(млн сом)

«Айыл чарбасын каржылоо-5» жеңилдетилген
кредит берүү программасы
Бул
программанын
максаты
айыл
чарбасында мал чарбачылыгын, өсүмдүк
өстүрүүнү, үрөнчүлүк жана асыл тукум мал
чарбачылыгын, агрардык өнөр жайлык
кайра иштетүүнү, ошондой эле айыл чарба
кооперативдерин өнүктүрүү үчүн айыл
чарба өндүрүүчүлөрүнө жеңилдетилген
кредиттерди
берүү
болуп
саналат.
Кредиттер жеңилдетилген мезгилди берүү
мүмкүнчүлүгү менен 36 айга чейинки
мөөнөткө берилет. Мал чарбачылыгы жана
өсүмдүк өстүрүүчүлүк сектору үчүн пайыздык

чен жылдык 10%ды түзөт. Агрардык, өнөр
жайлык кайра иштетүү, үрөнчүлүк жана асыл
тукум мал чарбачылыгы сектору жана айыл
чарба кооперативдери үчүн пайыздык чен
жылдык 6%ды түзөт.
Банк 2013-жылдан тартып «Айыл чарбасын
каржылоо» долбооруна катышып келет. 2017жылы Банк «Айыл чарбасын каржылоо-5»
мамлекеттик программасына катышты, 674
млн сом суммасында 1690 кредит берилди.
Салыштыруу үчүн: 2016-жылы жалпы 200.0
млн сом суммасында 805 кредит берилген.

«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 каржылоо
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 (кредиттердин саны 260).
Кайра кайтарылган ресурстардын алкагында
кредиттерди берүү уланууда.

2000 сом
2017-жылдын 17-ноябрында чектелүү нуска менен 2000 сом
номиналындагы банкнот чыгарылган.
Банкноттун өзгөчөлүгү дизайнында – башка купюралардан
айырмаланып, ал вертикалдуу.
Тышкы түрүнүн өзгөчөлүктөрү
Эгер калган купюраларда Кыргызстандын реалдуу тарыхый инсандары
чагылдырылса – мисалы, 200 сом банкноту акын Алыкул Осмоновго
арналса, 2000 сомдо Манас эпосунун мифтик каарманы тартылган.
Манастан тышкары, купюранын дизайнынын негизги элементтери
– бул Хан Теңгри чокусу, бүркүт жана түрк элинин аял кудайын
түшүндүргөн Умай-эне.
14

Кредит берүү

«Экспортко багытталган жана импортту алмаштыруучу ишканаларды каржылоо -1» программасы
2017-жылдын сентябрында Банк КР
Финансы министрлиги менен субсидиялоо
жөнүндө макулдашууга кол койду. Бул
долбоордун
алкагында
Банк
жылдык
10% менен жеңилдетилген шарттарда
төмөндөгү тармактарда: тамак-аш өнөр
жайы, кайра иштетүү өнөр жайы, жеңил

өнөр жайы, айыл чарба продукциясын
кайра иштетүү тармактарында экспорт жана
импорттук товарларды алмаштыруу үчүн
продукцияларды, кызмат көрсөтүүлөрдү
өндүрүү менен алектенген ишканаларды
каржылай алат.

KFW атынан кредит берүү программасы
Банк
Кыргыз
Республикасынын
Финансы
министрлиги
аркылуу
KfW
немец
мамлекеттик банкы каржылаган
Кыргыз
Республикасынын
айыл
региондорунда
финансы
системасын
өнүктүрүү программасына катышат. Бул
программа боюнча чакан жана орто
ишкерлерди, негизинен аял ишкерлерди,
алардын өндүрүмдүүлүгүн жана атаандашуу
жөндөмдүүлүгүн жакшыртууга багытталган
каржылоо аркылуу өнүктүрүүгө көмөктөшүү,
ошондой эле жумуш орундарын түзүү ишке
ашырылат. Программа иштеп баштаган
учурдан бери жалпы суммасы 900 млн
сомдон ашык 3500 кредит берилген, бир
зайымчыга берилген кредиттин орточо
суммасы болжол менен 250,0 миң сом.
2016-жылдын күз айынан тартып Банк
KfW жаңы «Агрардык өндүрүштүк-сатуу
чынжырларын каржылоо программасы (ЦДС
каржылоо)» долбооруна катышып жатат.
Программа
айыл
чарба
секторунда
өндүрүүдөн баштап акыркы керектөөчүгө
жеткирип берүү менен аяктаган продукцияны же кызмат көрсөтүүнү жеткирүүгө
түз тартылган өндүрүүчүлөрдүн, кайра
иштетүүчүлөрдүн
жана
сатуучулардын,
мейли чийки зат же даяр продукция
болсун
акыркы
продуктун
сапатына
таасирин тийгизе турган кошумча баанын
чынжырын колдоочу уюмдардын ортосунда
чынжырчаны түзүүгө шарт түзөт.
Азыркы
убакта
Банк
айыл
чарба

продукциясын өндүрүү, кайра иштетүү
жана сактоо, ошондой эле машина-трактор
кызмат көрсөтүү, айыл чарба цикли үчүн
жер семирткичтерди жана химикаттарды
жеткирүү менен алектенген фермердик
чарбалар же ишканалар үчүн узак мөөнөттүү
жеңилдетилген кредиттерди берет.
Кредиттер улуттук валютада жылдык
12,4%дан баштап пайыздык чен менен
3 жылга чейинки мөөнөткө жүгүртүү
капиталын толуктоого жана 5 жылга
чейинки мөөнөткө (2023-жылга чейин)
инвестициялык максаттарга берилет.
«ЦДС каржылоо»
программасынын
алкагында Банк кант кызылчасын өстүргөн
фермерлер
үчүн
«Кант
кызылчасы»
кредиттерин берет.
2015-жылдан тартып Банк айыл чарба
өндүрүүчүлөрүнүн финансы ресурстарына
жетүү мүмкүндүгүн кеңейтүү максатында
«Кайыңды-Кант» ААК менен кызматташып
келет. Банк менен «Кайыңды-Кант» ААК
ортосунда кол коюлган макулдашуунун
алкагында
кызылча
өстүрүүчүлөр
жеңилдетилген шарттарда жана кыска
мөөнөттө улуттук валютада керектүү суммада
кредит ала алышат. «Кайыңды-Кант» ААК
фермер жеткирген кызылча үчүн өз убагында
төлөөнү кепилдейт, бул фермерге жана
Банкка кредит карызын кайтарып берүү
менен байланыштуу тобокелчиликтерди
минималдаштыруу мүмкүнчүлүгүн берет.

«Мамлекеттик ипотека компаниясы» ААК менен
кызматташуунун алкагында кредит берүү
2016-жылдын 11-мартында «Мамлекеттик
ипотека
компаниясы»
ААК
менен
«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын
ортосунда кызматташтык жөнүндө Башкы
макулдашууга кол коюлган.
Кызматташкан мезгилде, 2017-жылдын
31-декабрындагы абал боюнча, турак жай
сатып алууга жана курууга 382 кредит
берилди, алардын жалпы суммасы 423
667,9 миң сомду түздү. Банк аркылуу
программанын 100 катышуучусуна кредит

берилди, ошондой эле Банк Кыргыз
Республикасында биринчи жолу ипотекалык
күрөө чыгаруу менен атаандаш банктардын
арасында алгачкы жолу «Жеке турак жай
куруу» модели боюнча кредит берүүнү
жүзөгө ашырды. «Мамлекеттик ипотекалык
компания» ААК уюштурган «Мыкты банк»
номинациясында банк 2-орунду жеңип
алуу менен сыйлыкка ээ болду (өткөн
жылы Банк 3-орунду ээлесе, быйыл бир
позицияга
көтөрүлдү).
Программанын
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алкагында ипотекалык кредиттердин төлөө
мөөнөттөрү кечиктирилбестен, 2017-жыл
жыйынтыкталды. Кыргыз Республикасында
турак жайды финансылоо программасына
катышуу
максатында
2017-жылдын
августунда
Банк
«Микрофинанза»
аудитордук компаниясына документтердин
пакетин
тапшырды
жана
биринчи

тандоо процессинен ийгиликтүү өттү,
азыркы учурда экинчи тандоо турунун
(жыйынтыктоочу) жыйынтыктарын күтүп
жатабыз. Ресурстардын жалпы суммасы
«МИК» ААКтын капиталында 10,5 млн
евро, Банк 20%ына ээлик кылат, жалпы 150
миллион сомго жакын каражат.

Керектөө секторуна кредит берүү
«Бир саатта кредит берүү» жана «Эмгек
акы кредити – беш маяна» кредиттик
продукттарын
оптималдаштыруу
жана
кредиттик
келишимдерге
кол
коюуда убакытты сарамжал пайдалануу
максатында бул продукттар боюнча типтүү
келишимдердин барактарынын саны олуттуу

түрдө азайтылды.
«Бир саатта кредит берүү» жана «Эмгек акы
кредити – беш маяна» кредиттик продукттары
боюнча 2017-жылдын жыйынтыгында 8 946
кредит берилди. 2017-жылдын акырында
сальдо 206 993 миң сомду түздү, жалпы
кредиттердин саны 6 984.

Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду менен кызматташуунун алкагында кредит берүү
2016-жылдын 25-майында Банк РоссияКыргыз өнүктүрүү фонду (РКӨФ) менен
макулдашууга кол койгон. Кредит берүү
программасынын алкагында 2016-жылдын
31-декабрындагы абал боюнча чакан жана
орто бизнестин субъекттерине жалпы
суммасы 500 миллион сомдук кредиттер
берилди.

2017-жылы Банк менен Фонд кредиттин
статусун жаңыртылуучу кредиттик линияга
өзгөртүү жөнүндө кошумча макулдашууга
кол коюшкан, анын алкагында Банк Фонддун
программаларын
ишке
ашыруу
үчүн
кошумча транштарды сурай алат.

«Кепилдик фонд» ААК менен кызматташуунун алкагында кредит берүү
Кыргызстанда жакшы бизнес потенциалы
бар көптөгөн ишкерлер күрөөсү жок болгон
себептен өзүнүн бизнесин өнүктүрүү үчүн
финансылык
ресурстарга
жете
албай
келет. Бул маселени чечүү үчүн, финансы
каражаттарын алууну жеңилдетүү жолу
менен чакан жана орто бизнести өнүктүрүү
жана колдоо максатында 2016-жылы Банк
менен «Кепилдик фонду» ААКтын ортосунда
макулдашууга кол коюлган.
Макулдашуунун
алкагында
Кепилдик
фонду күрөө жетишпеген учурда ишкерге
зарыл сумманын бир бөлүгүнө кепилдик
берет.

Кепилдик
фондунун
кепилдиктерди
берүүдөгү
артыкчылыктуу
багыттары
төмөнкүлөр: айыл чарба продукцияларын
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 көрсөтүү чөйрөсүндө – туризмди
өнүктүрүү, экспорт, медициналык кызматтар,
транспорттук-логистикалык
кызматтар,
экспортко багытталган жана импортту
алмаштыруучу ишканалар, ошондой эле
аялдардын жеке ишкерлигине көңүл бурулат.

Ислам өнүктүрүү банкы менен кызматташуунун
алкагында кредит берүү
2013-жылдын
3-июнунда
Ислам
Өнүктүрүү банкы менен «Коммерциялык
банк КЫРГЫЗСТАН» ААК кредит берүү
жана техникалык жардам берүү жөнүндө
Макулдашуу түздү. Долбоордун негизги
максаты
Кыргыз
Республикасынын
экономикасын
өстүрүүгө
көмөктөшүү
жана чакан ишкерлик үчүн, айылдагы
жана шаардагы калктын аз камсыздалган
катмарлары, өзгөчө аялдар үчүн шариятка
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шайкеш
келген,
ишенимдүү
жана
жеткиликтүү микрофинансы кызматтарын
пайдалануу мүмкүнчүлүгүн түзүү жана
кеңейтүү жолу менен жакырчылыктын
масштабын кыскартуу. Программа ишке
кирген учурдан тартып жалпы суммасы 224
миллион сомдон ашык болгон 1 233 кредит
берилди, кредиттин орточо суммасы бир
карыз алуучуга 182,3 миң сомду түзөт.

IT-коопсуздугу

Маалыматтык коопсуздук маалыматтыккоммуникациялык технологиялардын эң
маанилүү аспекти жана кардарлардын
маалыматтарын,
ошондой
эле
ички
маалыматтарды уруксат берилбеген ишаракеттерден
сактоого
багытталган.
Адамдын жаңылып калуу тобокелчилигин
азайтуу, иш-аракеттерди тездетүү, Банктын
адекваттуу иштөөсүн камсыздоо үчүн
заманбап маалыматтык-коммуникациялык
технологияларды киргизүү талап кылынат.

IT-коопсуздугу

Мындай түрдөгү алдамчылыкка каршы
күрөшүү үчүн эң заманбап анти-фрод
системаларын колдонуу керек.
2017-жылы:
- Cisco ASA 5525-X Firepower фаерволдорун
жаңыртуу аткарылды.
- Банктын тармагын Checkpoint 15400 жаңы
фаерволдоруна миграциялоо жүргүзүлдү.
- ДБО системасына жасалуучу чабуулдардан
коргоо үчүн Web Application Firewall
киргизилди.

Корреспонденттик
мамилелер

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК чет
өлкөлүк банктар менен корреспонденттик
тармакты кеңейтүүгө чоң көңүл бөлөт жана
эл аралык эсептешүү рыногунун активдүү
катышуучусу болуп саналат.
Банктардын
ортосунда
тике
корреспонденттик мамилелерди түзүү SWIFT
системасы аркылуу тике которууларды
жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн дагы шарттайт.

SWIFT тармагынын иши – бул дүйнөнүн
каалаган
түйүнүнө
реалдуу
убакыт
режиминде билдирүүлөрдү ылдам берүү
ыкмасы.
Бүгүнкү күнү банк тарабынан Европанын,
Азиянын жана КМШ өлкөлөрүнүн ири
банктары
менен
корреспонденттик
мамилелер түзүлдү.

Корреспондент банктар:
Raiffeisen Bank International AG

Австрия

Bank of China

Кытай

Agricultural Bank of China
(XinJiang Nongken Branch)

Кытай

Kookmin bank

Түштүк Корея

ПАО Сбербанк России

Россия

ПАО Альфа Банк

Россия

ПАО Банк ВТБ

Россия

ПАО Транскапиталбанк

Россия

Казкоммерцбанк АК

Казакстан

Народный Банк Казахстана АК

Казакстан
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Акча которуулар
«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК
өзүнүн кардарларына ыңгайлуу болушу үчүн
эсеп ачпастан жалпы дүйнө жүзүнө акча
которуу кызматын көрсөтөт.
Банк алты эл аралык акча которуу
системалары: «Western Union», «UNIStream»,
«Contact», «Золотая Корона», «Лидер» жана
«MoneyGram» системалары менен катар
«Аргымак» локалдуу акча которуу системасы
боюнча дагы иштейт.
Эл аралык акча которуулар алышбериш эсептерин ачпастан тез жана
коопсуз ыкма менен дүйнөнүн каалаган
жерине акча каражаттарын жөнөтүүнү
жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Кардарлар
акча каражаттарын которуу үчүн ар башка
акча которуу системаларынын эң ыңгайлуу
шарттарын тандап алышат.
Банктын кардарлары «Золотая Корона»
системасы боюнча Алуучунун картасына

рубль менен акча которуу мүмкүнчүлүгүнө
ээ болушат. Эми которууларды алуу пунктуна
бир жолу келүү жана карта тариздөө гана
жетиштүү, андан кийин алуучунун атына
келген акча которуулар ага автоматтык түрдө
которулат. «Золотая Корона» – Акча которуу
тутуму алуучунун картасы менен которулган
акчаны максималдуу ыңгайлуу, ишенимдүү,
тез жана коопсуз алууга шарт түзөт.
Кыргыз Республикасынын чегинде акча
которуу үчүн Банк «Аргымак» дарексиз акча
которуу тутумун пайдаланууну сунуштайт.
Которуу Банктын бардык бөлүмдөрүндө
улуттук валюта жана чет өлкөлүк валюталар
менен жүргүзүлөт: кыргыз сому, АКШ
доллары, россия рубли, евро, казак теңгеси.
Акча которуу системасы республика
боюнча Банктын бардык бөлүмдөрүндө
иштейт.

2012–2017-жж. төлөнгөн акча которуулардын көлөмү
КР сому менен (млн сом)
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Адам ресурстары
«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК
персоналын өзүнүн эң башкы активи жана
атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн негизи
деп эсептейт. Банк стратегиясын жүзөгө

ашырууну камсыздоо жана кызматкерлердин
өздүк
потенциалын
өнүктүрүү
үчүн
шарттарды түзүү менен адам ресурстарын
башкарат.

Персонал жөнүндө жалпы маалыматтар
2017-жылы
«Коммерциялык
банк
КЫРГЫЗСТАН»
ААКтын
персоналынын
жалпы саны 1137 бирдик, бул өткөн
жылга салыштырмалуу 96 бирдикке көп.

Кызматкерлердин
санынын
көбөйүшү
негизинен банктын түзүмүн кеңейтүүгө
жана жаңы түйүндөрдүн ачылышына
байланыштуу болду.

2012–2017-жылдары персоналдын санынын
өсүү динамикасы
438
699
аялдар

Банк
кызматкерлеринин
жынысы боюнча
штаттык саны
Банк
кызматкерлеринин
жаш курагы
боюнча, %

48%

30 жашка чейин

73,3%
адистер

эркектер

34%

30 дан 40 жашка
чейин

18%

40 жаштан
жогору

26,7%

жетекчилик

Категория боюнча
кызматкерлердин
курамы, %
Персоналдын катышуусу
«Коммерциялык
банк
КЫРГЫЗСТАН»
ААКта персоналды катыштыруу маселесине
чоң көңүл бурулат. Бул үчүн жыл сайын
масштабдуу
түрдө
кызматкерлерди
сурамжылоо
иши
өткөрүлүп
турат.
Жыйынтыгында
келип
чыккан
кайра
байланыш персонал менен иш алып
баруудагы приоритеттерди аныктоо үчүн
колдонулат.
Банк
кызматкерлеринин
катышуусуна көбүрөөк таасир тийгизген
факторлорго: коммуникациялар сапаты;
кызматкерлер
менен
байланышуудагы
ачыктык; натыйжалуу өз ара аракеттешүү
жана иштөө үчүн шарт түзүү; ишти

натыйжалуу
аткарууга
мүмкүнчүлүк
түзүү – чечим кабыл алуудагы тездик,
макулдашуу
процессин
жөнөкөйлөтүү,
кабыл алынып жаткан чечимдерге таасир
этүү мүмкүнчүлүгү, кесипкөйлүк жана
кызматкерлердин баалуулугуна шайкештик
кирет.
Сурамжылоонун жыйынтыгында Банктын
корпоративдик маданиятын өнүктүрүү үчүн
практикалык сунуштардын топтому иштелип
чыккан. 2018-жылы өзгөрүүлөрдү башкаруу
процессиндеги коммуникациялар сапаты
жогорулатылып, кадр маселеси боюнча
чечимдерди кабыл алууда HR-циклинин бүт
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элементтеринде баалуулуктарга баа берүү
колдонулат. Жетекчилердин устаттык стилин,
күнүмдүк жумуштагы лидерлик сапаттарын
өнүктүрүү,
тартиптин
сакталышы,
кетирилген
каталар
жана
көйгөйлөр
тууралуу өз убагында билдирип туруу

боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Банкта ички
корпоративдик коммуникациялардын ачыкайкын системасы иштейт, анын негизинде
уюм ар бир кызматкердин пикирин эске
алууга умтулат.

Тандап алуу жана адаптациялоо
«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКта
персоналды тандап алуу кызмат орундарынын түйүндүү эки сегменти боюнча
жүргүзүлөт: адистер жана жетекчилер.
Банк өнүктүрүүгө салым кошо турган
таланттуу
адамдарды
тандап
алууга
умтулат. Адистердин кызмат орундарына
банк негизинен тышкы талапкерлерди
тартат. Жетектөөчү кызмат орундарына
кызматчыларды
тандап
алууда
ички
талапкерлерге артыкчылык берилет. Тышкы
рыноктон сейрек кездешүүчү жана уникалдуу
адистер гана ишке тартылат.
Талапкерлерди тандоонун жана баалоонун
алкагында ар башка баалоо процедуралары
колдонулат, анын ичинде жөндөмдүүлүк
тесттери, жекече суроолор, интервью,
кесипкөй кейстер 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.
2017-жылы тандап алуу процедураларынын
алкагында
«Коммерциялык
банк
КЫРГЫЗСТАН» ААКка 200 жаңы адистер жана
жетекчилер ишке тартылды.
Насаатчылык
жана
банктын
жаңы
стандарттары боюнча жаңыдан алынган
кызматкерлердин тез жана сапаттуу ишке
киришүүсү камсыздалат, жаңы чөйрөдө
иштөөгө жардам берилет.
Бардык
жаңы
келген
кызматкерлер
үчүн банкта «Банкка кош келиңиз»
адаптациялоо программасы жүргүзүлөт,
окутуу семинарлары, практикалык сабактар,
материалды
өздөштүрүүсүнө
сынактар
өткөрүлөт. Жаңы кызматкерлерге ошондой
эле кесиптеш-насаатчы жалпы колдоо
көрсөтүп, командага аралашып кетүүсүнө
көмөктөшөт.

Окутуу жана өнүктүрүү
«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК
персоналдын бардык максаттуу топторун
системалуу окутууга жана өнүктүрүүгө абдан
көңүл бурат. Бул максатта банк бизнестин
талаптарынын
негизинде
иштелип
чыккан жана банктын корпоративдик
компетенцияларын эске алган, ошондой
эле иш процессинде өз алдынча өнүгүү
үчүн
шарттар
каралган
ар
башка
форматтагы уникалдуу комплекстүү окуу
программаларын жүргүзүп турат.
Стандарттуу
окутуу
модели
беш
компетенцияны камтыйт:
• Кардарларга багыт берүү – кардарлардын
керектөөлөрүн
терең
түшүнүү
жана
ишенимдүү, узак мөөнөттүү алакаларды
түзүү. Өлкөнүн бардык региондорунда
биринчи класстагы тейлөө жүргүзүү.
• Көйгөйлөрдү чечүү жана системалуу ой
жүгүртүү – көйгөйлөрдү чечүү, системалуу
жана критикалуу ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгү,
ийкемдүү болуу, стресске туруктуулук;
• Жыйынтыктарды
башкаруу
жана
жоопкерчилик
жыйынтыкка
жетүү
жөндөмдүүлүгү, жаңы идеяларды түзүү жана
аны атаандаштыкка жөндөмдүү продуктка
же кызмат көрсөтүүгө чейин өркүндөтүү.
• Жаңычылдык
–
тренддерди
жана
технологияларды өнүктүрүүгө катышуу,
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үйрөнүүгө умтулуу, ой жүгүртүүнүн ар башка
моделдерин колдоо, дайыма жакшырып
турууга умтулуу;
• Командалык
духту
өнүктүрүү
жана
кызматташуу – кесиптештери менен мамиле
түзүү жана команда түзүү, ачык диалог
жүргүзүү, насаатчылыкты жана командалык
эриш-аркак иш жүргүзүүнү колдоо.
Компетенциялардын бул модели 2017-жылы
банктын артыкчылыктуу багыттарынын
бири болду, окутуу жана өркүндөтүү
менен катар тандоо, баалоо жана HRциклдин
башка
элементтерин
дагы
камтыды. Жетекчилер жана адистер үчүн
окутуу
программаларынын
көпчүлүгү
адистештирилген кесипкөй билимдерди
жана көндүмдөрдү алуу менен байланыштуу
болот. Банкта көп сандаган өзгөрүүлөр болуп
турат жана албетте, HR мындай өзгөрүүлөрдү
коштоп турушу зарыл.
2017-жылы 2125 кызматчы окуудан өттү,
анын ичинен ички окутуудан 1713 кызматкер
жана 412 кызматкер сырткы окутуудан
өтүштү, өткөн жылга салыштырмалуу окутуу
54%га күчөтүлдү, ошондой эле 52 стажер
окуудан өттү. Окутууга 360 саат сарпталды,
анын ичинде 110 сааты сервистик тейлөөгө
арналды.
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КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ
АУДИТОРДУН КОРУТУНДУСУ
«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык акционердик
коомунун акционерлерине жана Директорлор кеңешине:
Пикир
Биз «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык
акционердик коомунун (мындан ары – Банк)
2017-жылдын 31-декабрына карата финансылык абалы
тууралуу отчеттон, киреше же чыгашалар туралуу
отчеттон жана башка жыйынды кирешелер, 2017-жыл
ичинде капиталдагы өзгөрүүлөр тууралуу отчеттон
жана акча каражаттарынын кыймылы тууралуу
отчеттон, ошондой эле эсепке алуу саясатынын
негизги жоболоруна жасалган кыска серепти кошкондо
финансылык
отчетко
түшүндүрмөлөрдөн
турган
финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүздүк.
Биздин пикирибиз боюнча, финансылык отчеттуулук
Банктын 2017-жылдын 31-декабрына карата финансылык абалынын бардык олуттуу өңүттөрүн, банктардын
жана финансы-насыя мекемелеринин финансылык
отчеттуулугуна карата Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын талаптарына («КР УБ талаптары»)
ылайык, анын финансылык жыйынтыктарын жана
2017-жылдагы акча каражаттарынын кыймылын
ишенимдүү чагылдырат.

Пикир билдирүү үчүн
негиздеме
Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына
(«АЭС») ылайык жүргүздүк. Аталган стандарттарга
ылайык биздин милдеттенмелерибиз бул корутундунун
«Финансылык отчеттуулукка аудит үчүн аудитордун
жоопкерчилиги»
бөлүгүндө
көрсөтүлгөн.
Биз
Бухгалтерлер үчүн этиканын эл аралык стандарттары
боюнча Кеңешинин кесипкөй бухгалтерлердин этика
Кодексине («Кодекс») жана Кыргыз Республикасында
финансылык
отчеттуулукка
аудит
жүргүзүүдө
колдонулган этикалык талаптарга ылайык, Банкка көз
каранды эмеспиз. Ошондой эле биз ушул талаптар жана
Кодекс белгилеген башка этикалык милдеттенмелерди
да аткардык. Биз пикирибизди билдирүү үчүн жетиштүү
жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алдык деп
эсептейбиз.

Маанилүү жагдайлар –
финансылык отчеттуулукту
даярдоо принциптери
Бухгалтердик эсепке алуу принциптерин сүрөттөгөн
финансылык
отчеттуулуктун
2
эскертүүсүнө
көңүлүңүздөрдү бурабыз. Финансылык отчеттуулук

Кыргыз
Республикасынын
Улуттук
банкынын
талаптарына ылайык түзүлгөн. Демек, финансылык
отчеттуулук башка максаттарда колдонулбайт. Бул факт
биздин пикирибизди өзгөрткөн жок.

Финансылык отчеттуулук
үчүн жетекчиликтин жана
корпоративдик башкаруу
үчүн жооптуу адамдардын
жоопкерчилиги
Жетекчилик
ушул
финансылык
отчеттуулукту
Финансылык отчеттуулуктун КР Улуттук банкынын
талаптарына ылайык даярдоо жана ишенимдүү
берүү үчүн, ошондой эле жетекчилик 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 токтобогондугуна тиешелүү
маалыматтарды тиешелүү учурларда ачыктоо үчүн
жана жетекчиликтин Банкты жоюу, анын ишин токтотуу
ниети болгон, же жетекчиликте Банктын ишин жоюу
же токтотуу альтернативасы болбогон учурларды
кошпогондо, иштин токтобогондугу тууралуу болжолдун
негизинде отчеттуулукту түзүү үчүн жооп берет.
Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берген адамдар
Банктын финансылык отчеттуулугун даярдоо үчүн
көзөмөлгө жооп беришет.

Финансылык отчеттуулукка
аудит
үчүн
аудитордун
жоопкерчилиги
Биздин максат – финансылык отчеттуулукта жана биздин
пикирибизди чагылдырган аудитордук корутундуда
кара ниет иш-аракеттердин же каталардын айынан
олуттуу бурмалоолор камтылган эмес деген акылга
сыярлык ишеничте болуу. Акылга сыярлык ишенич –
бул ишеничтин жогорку даражасы, бирок ал Аудиттин
эл аралык стандарттарына шайкеш өткөрүлгөн
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аудит дайыма эле олуттуу бурмалоолорду таап чыгат
деп кепилдик бербейт. Бурмалоолор кара ниет ишаракеттердин же каталардын натыйжасы болушу
мүмкүн. Эгерде экөө өз өзүнчө, же жыйындысында
колдонуучулардын
финансылык
отчеттуулуктун
негизинде кабыл алынган экономикалык чечимдерине
таасирин тийгизе алат деген жүйөлүү божомол бар
болсо, анда алар олуттуу деп эсептелет.
Аудиттин
эл
аралык
стандарттарына
шайкеш
өткөрүлгөн аудиттин алкагында биз кесипкөй ойпикирди колдонобуз жана аудит аягына чыкканга
чейин кесипкөй скептицизмди сактайбыз. Мындан
тышкары биз:
• кара
ниет
иш-аракеттердин
же
каталардын
натыйжасында
финансылык
отчеттуулукта
олуттуу бурмалоолорду аныктайбыз жана анын
тобокелдиктерин баалайбыз; бул тобокелдиктерге жооп
катары аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгабыз жана
жүргүзөбүз; өз пикирибизди билдирүү үчүн жетиштүү
жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алабыз.
Каталардын натыйжасында олуттуу бурмалоолорду
таппай калуу тобокелдигине караганда кара ниет ишаракеттердин натыйжасында олуттуу бурмалоолорду
таппай калуу тобокелдиги жогору. Себеби кара ниет
иш-аракеттер өзүнө көмүскө бүтүмдү, жасалмачылыкты,
билип туруп өткөрүп жиберүүнү, учурдагы ички
көзөмөл системасын буйтап өтүп маалыматты же ишаракеттерди бурмалап берүүнү камтышы мүмкүн;
• жагдайларга шайкеш келген аудитордук жолжоболорду иштеп чыгуу максатында аудит үчүн
мааниси бар ички көзөмөлдү алабыз. Бирок мындай
Банктын ички көзөмөл системасынын эффективдүүлүгү
тууралуу пикир билдирүү максатын көздөбөйбүз;
• колдонулган эсепке алуу саясатынын талаптагыдай

мүнөзүнө жана бухгалтердик баалоонун негиздүүлүгүнө,
жетекчилик
даярдаган
маалыматты
тийиштүү
ачыктаганына баа беребиз;
• жетекчиликтин иштин токтобогондугу тууралуу
божомолду колдонгонунун укук ченемдүүлүгү тууралуу
тыянак жасайбыз. Ал эми алынган аудитордук
далилдердин негизинде – Банктын ишин үзгүлтүксүз
улантуу жөндөмдүүлүгүнө карата маанилүү шек
саноолорду пайда кылышы мүмкүн окуялар же
шарттарга байланыштуу олуттуу аныксыздык бар
болгону тууралуу тыянак чыгарабыз. Эгерде биз олуттуу
аныксыздык бар болгону тууралуу тыянакка келсек,
биз өзүбүздүн аудитордук корутундубузда финансылык
отчеттуулуктагы маалыматты тийиштүү түрдө ачыктоого
көңүл бурушубуз керек, же талаптагыдай ачылбаган
учурда пикирди модификациялашыбыз керек болот.
Биздин тыянактар аудитордук корутунду күнүнө чейин
алынган аудитордук далилдерге негизделет. Анткен
менен келечектеги окуялар же шарттар Банктын өз
ишин үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүн жоготуп
алуусуна алып келиши ыктымал;
• жалпысынан финансылык отчеттуулукка, маалыматты
ачыктоону, ошондой эле анын негизинде жаткан
операциялар менен окуялардын ишенимдүүлүгүн
камсыздоону кошкондо, анын структурасына 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 кемчиликтер
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 банк
менен байланыштуу жактар менен операцияларды
ачыктоо бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы белгилеген талаптарды Банктын аткарганы
үчүн, ошондой эле кардарлардын төлөмдөрүн
жана эсептешүүлөрүн жүзөгө ашыруу боюнча
операциялардын жана маалыматтык системалардын
(МС) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы койгон
ченемдик талаптарына шайкеш келиши үчүн жооптуу.
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» жобосунун 5-пунктуна ылайык,
Банктын 2017-жыл үчүн финансылык отчеттуулугуна
жүргүзүлгөн аудиттин жүрүшүндө биз 2017-жылдын
31-декабрына карата жана бул датада аяктаган жыл
үчүн Банктын эсепке алуусунун жана активдеринин
классификациясынын
Кыргыз
Республикасынын
Улуттук банкынын ченемдик талаптарына шайкештигин
текшердик. Ошондой эле аудиттин жүрүшүндө
аффилирленген жана банк менен байланыштуу
жактар менен операцияларды ачыктоо боюнча
талаптарды Банк кандай аткарганын, ички көзөмөлдүн,
кардарлардын төлөмдөрүн жана эсептешүүлөрүн
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жүзөгө ашыруу боюнча операциялардын, маалыматтык
системанын (МС) Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы койгон ченемдик талаптарга канчалык шайкеш
келгенин текшердик.
Аталган текшерүү документтерди анализдөө, изилдөө,
суратып алуу, Банк бекиткен талаптарды, тартипти жана
методикаларды Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы койгон талаптар менен салыштыруу, ошондой
эле сандык жана башка маалыматтарды кайра эсептөө,
салыштыруу жана текшерүү өңдүү жол-жоболор
менен чектелди. Бул жол-жоболорду өз пикирибиздин
негизинде тандап алганбыз.
Аткарылган жол-жоболордун сүрөттөлүшү
текшерүүнүн жыйынтыктары төмөндө берилди:

жана

1. Банктын активдеринин эсепке алуу жана
классификациясынын
Кыргыз
Республикасынын
Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык
банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде
кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу
талаптар жөнүндө жобосуна шайкештиги:
a. биз Банктын насыя саясатынын түп нускасын
алдык жана бул саясат Банктын Директорлор кеңеши
тарабынан жактырылганын текшердик;
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b. биз 2017-жылдын 31-декабрына карата Банктын
насыя портфели тууралуу отчетту алдык жана
статистикалык ылгап алуу ыкмасы менен насыя
портфелиндеги насыяларды тандап алдык. Ар бир
кокустан тандалып алынган насыяга карата биз
төмөнкүлөрдү аныктадык:
- зайымчынын насыя досьесиндеги документтер,
анын курамы жана түзүү мезгилдүүлүгү Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан
коммерциялык банктарда жана башка финансыкредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескөө
боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобосунун
1-тиркемесинде көрсөтүлгөн минималдуу талаптарга
жооп берет;
- насыя мониторинги боюнча отчет зайымчы
насыя келишиминдеги бардык шарттарды сактаганы,
зайымчынын финансылык абалы тууралуу толук
маалыматты, насыя максаттуу багыты боюнча
колдонулуп жатканы жана насыяны камсыздоонун абалы
тууралуу маалыматты камтыйт. Насыя мониторинги
боюнча отчет отчеттук мезгил башталганга чейин 12
ай мурда жүргүзүлгөн жана Банктын таза суммалык
капиталынан бир пайыздан ашкан суммага берилген
насыялар үчүн жарым жылда бир жолудан кем эмесин
түзөт (отчеттук мезгил ичинде берилген насыяларды
кошпогондо);
- насыя
портфелинде
көрсөтүлгөн
насыянын
валютасы насыя келишиминде көрсөтүлгөн валютага
шайкеш келет;
- насыя портфелинде көрсөтүлгөн негизги сумма жана
пайыздар боюнча төлөө мөөнөтүн өткөрүп жиберүүлөр
тууралуу маалыматтар Банктын бухгалтердик эсепке
алуу системасындагы маалыматтарга шайкеш келет;
- күрөөнү камсыздоо боюнча күрөөнүн суммасы
баалоо жана мониторинг отчетторундагы суммаларга
шайкеш келет;
c. биз
2017-жылдын
31-декабрына
карата
реструктуризацияланган кредиттердин тизмесин алып,
статистикалык ылгап алуу ыкмасын колдонуу менен
кредиттерди тандап алдык. Ар бир тандалып алынган
реструктуризацияланган кредит боюнча Кредиттик
комитеттин жыйынын протоколдорундагы Кредит
комитети тарабынан реструктуризациялоо маселеси
жактырылгандыгы тууралуу маалымат бар экендигин
аныктадык.
d. Биз Банктын жетекчилигинен 2017-жылдын
31-декабрына
карата
«көйгөйлүү»
насыялардын
тизмесин алдык жана статистикалык ылгап алуу
ыкмасы менен отчеттон насыяларды тандап алдык.
Тандалып алынган насыялар боюнча Банктын отчеттук
мезгил ичинде насыяны кайтарууга багытталган ишчаралардын тизмесин алдык жана жүргүзүлгөн ишчараларды тастыктаган документтердин бар болгонун
текшердик;
e. биз 2017-жылдын 31-декабрына карата Банктын
кыймылсыз объекттери тууралуу отчетту алдык, алар
«башка менчиктер» катары классификацияланып, анда
баалоо тууралуу отчеттун бар болгону көрсөтүлгөн.
Статистикалык ылгап алуу ыкмасы менен биз баалоо
тууралуу отчету бар башка менчик объекттерин жана
баалоо тууралуу отчету болбогон объекттерди тандадык.
Баалоо тууралуу отчет бар болгон тандалып алынган
объекттерге карата биз төмөнкүлөрдү аныктадык:
- Банк мүлктү сатуу үчүн жүргүзүп жаткан ишчаралардын сүрөттүлүшү камтылган нускама бар, анда
сатуу тартиби жана ыкмалары көрсөтүлгөн, бул нускама
Банк Башкармасы тарабынан жактырылган;

- баалоо тууралуу отчетту Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарынын талаптарына ылайык баалоо ишин
жүргүзүүгө уруксат берген квалификациялык күбөлүгү
бар баалоочу даярдаган;
- Банктын бухгалтердик системасында потенциалдуу
жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун
жабууга «башка менчик» катары классификацияланган
активдердин суммасынан 25%дан кем эмес өлчөмдө
«башка менчик» боюнча резерв түзүлгөн.
- мүлктүн баланстык наркы 1,000,000 сомдон ашпайт;
- кыймылсыз мүлктү баалоо аны «башка менчиктер»
катары классификациялаган учурга чейин алты айдын
ичинде жүргүзүлгөн;
- Банк аталган мүлккө укукту алган күндөн тартып 90
күндүн ичинде аны сатканын тастыктаган документтер
бар.
f. Биз
2017-жылдын
31-декабрына
карата
корреспонденттик эсептердеги (ностро жана лоро)
калдыктардын чечмеленишин алдык. Статистикалык
ылгап алуу ыкмасы менен ностро жана лоро эсептерин
тандап алдык. Тандалып алынган эсептер боюнча
отчеттук датага карата салыштыруу акттарындагы
сумма Банктын 2017-жылдын 31-декабрына карата
бухгалтердик системасынын маалыматтары боюнча
калдыктарга шайкеш келет.
g. Биз Банктын инвестициялык саясатынын түп
нускасын алдык жана аны Банктын Директорлор
кеңеши жактырганын текшердик;
h. Биз 2016-жылдын башына жана аягына карата
сальдосу, 2017-жылдын ичинде сатып алынган
жана сатылган баалуу кагаздар боюнча кыймылдар
көрсөтүлгөн баалуу кагаздардын портфели боюнча
отчетту алдык. Статистикалык ылгап алуу ыкмасы
менен 2017-жылы баалуу кагаздарды сатып алуу
боюнча бүтүмдөрдү жана сатуу боюнча бүтүмдөрдү
тандап алдык. Тандалып алынган бүтүмдөргө карата
төмөнкүлөрдү аныктадык:
- дилердин жана контролдоочунун кол тамгасы
коюлган бүтүм жасалганы тууралуу тастыктоолор бар;
- контрагенттен түзүлгөн бүтүм боюнча тастыктама
бар (автоматташтырылган соода системасында («АСС»)
бүтүмдү каттоо жана түзүү ордери бар).
- 2017-жылдын 31-декабрына карата баалуу кагаздар
портфели жөнүндөгү отчетту 2017-жылга карата
Банктын финансылык отчеттуулугунда чагылдырылган
баалуу кагаздар менен жүргүзүлгөн операцияларды
ачып көрсөтүү менен операциялар түрлөрү боюнча
салыштырып текшердик.
2. Банктын аффилирленген жана банк менен
байланыштуу
жактар
менен
жүргүзүлгөн
операцияларын эсепке алуу жана ачыктоо бөлүгүндө
биз төмөнкүлөрдү аныктадык:
a. аффилирленген жана банк менен байланыштуу
жактар менен операциялар боюнча саясат бар;
b. аффилирленген жана банк менен байланыштуу
жактарга берилген насыялар катары 2017-жылдын
31-декабрына карата Банктын насыя портфели тууралуу
отчетун текшерүүнүн жүрүшүндө тандалып алынган
насыялардын тизмеси Банктын 2017-жыл ичинде
аффилирленген жана банк менен байланыштуу жактар
менен операциялардын тизмесине шайкеш келет;
c. текшерүүнүн жүрүшүндө аффилирленген жана банк
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менен байланыштуу жактарга берилген кардарлардын
депозити
жана
алыш-бериш
эсептери
катары
2017-жылдын 31-декабрына карата Банктын депозиттик
портфели тууралуу отчетунан тандалып алынган
кардарлардын депозити жана алыш-бериш эсептери
тизмеси Банктын 2017-жыл үчүн аффилирленген
жана банк менен байланыштуу жактар менен
операцияларынын тизмесине шайкеш келет;

чендеринен төмөн белгиленген эмес.

d. 2017-жылдын 31-декабрына карата аффилирленген
жана банкка байланышы бар жактардан келип түшкөн
зайым каражаттары катары текшерүү учурунда
тандалган зайым каражаттарынын корреспонденттери
кошо көрсөтүлгөн тизмеси 2017-жылга карата
аффилирленген жана байланышы бар жактар менен
жүргүзүлгөн операциялардын тизмесине дал келет.

a. биз Директорлор кеңеши бекиткен Банктын
уюштуруучулук түзүмүн жана Директорлор кеңеши
бекиткен отчеттук датага карата Банктын өнүгүү
стратегиясын алдык. Биз ар бир түзүмдүк бөлүм боюнча
Банктын Башкармасы/Директорлор кеңеши бекиткен
жоболордун бар болгонуна ынандык;

e.
Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы
белгилеген төмөнкүдөй милдеттүү экономикалык
нормативдер
жана
маанилер
2017-жылдын
31-декабрына карата Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы белгилеген лимиттердин чегинде болгон:
- бир аффилирленген жана банк менен байланышы
бар жакка тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К.1.2
нормативи);
- аффилирленген банктарда банктар аралык
жайгаштырылышы боюнча тобокелдиктин максималдуу
көлөмү (К.1.4 нормативи);
- аффилирленген жана банк менен байланышы бар
жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин
максималдуу көлөмү (аффилирленген жана банк менен
байланышы бар жактардын Банк алдындагы жыйынды
карызынын).
f. Банктын 2017-жыл үчүн аффилирленген жана банк
менен байланыштуу жактар менен операциялардын
тизмесинен статистикалык ылгап алуу ыкмасы менен
тандалып алынган насыяларга жана депозиттер боюнча
төмөнкүлөрдү аныктадык:
- Банктын 2017-жыл ичинде колдонулган бардык
насыя продукттары боюнча жактырылган пайыздык
чен менен Банктын Активдерди жана пассивдерди
башкаруу боюнча комитетинин («АПБК») протоколу
(протоколдору) бар. Аффилирленген жана банк менен
байланыштуу жактарга берилген насыялар боюнча
пайыздык чендер ошол эле насыя продукттары боюнча
Банктын аффилирленген жана банк менен байланышы
бар жактар катары эсептелинбеген кардарларына
берилген жана алынган пайыздык чендерден төмөн
белгиленген эмес;
Банктын
2017-жыл
ичинде
колдонулган
депозиттердин бардык түрлөрү боюнча жактырылган
пайыздык чен менен Банктын Активдерди жана
пассивдерди башкаруу боюнча комитетинин («АПБК»)
протоколу (протоколдору) бар. Аффилирленген жана
банк менен байланыштуу жактарга депозиттер боюнча
төлөп берүүлөр ошол эле депозиттик продукттар
боюнча Банктын аффилирленген жактар же банк
менен байланыштуу жактар катары эсептелинбеген
кардарларына берилген жана алынган пайыздык

3. Банктын ички контролунун, кардарлардын
төлөмдөрүн жана эсептешүүлөрүн жүзөгө ашыруу
боюнча
операцияларынын
жана
маалыматтык
коопсуздугунун (МС) Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы койгон ченемдик талаптарга шайкештиги
бөлүгүндө:

b. биз Банктын Директорлор кеңеши бекиткен Эсепке
алуу саясатынын түп нускасын алдык;
4. Ички контролдун, Банктын кардарларынын төлөм
менен эсеп жүргүзүү жана Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын койгон талаптарына шайкештиги:
a. Биз Банктын 2017-жылдын 31-декабрына карата
депозиттик
портфели
тууралуу
отчетун
алдык
жана статистикалык ылгап алуу ыкмасы менен
кардарлардын алыш-бериш эсептерин тандадык.
Тандалып алынган эсептерге карата биз кардарлардын
эсептериндеги улуттук жана чет өлкөлүк валютада
акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчет
алдык. Анда отчеттук мезгилдин башына жана аягына
карата сальдо көрсөтүлгөн жана операциялардын
чоо-жайы сүрөттөлгөн. Биз статистикалык ылгап
алуу ыкмасы менен кирүү жана чыгуу төлөмдөрү
боюнча операцияларды тандадык жана аларга карата
төмөнкүлөрдү аныктадык:
- кагаз жүзүндөгү төлөм документтери алардын
электрондук аналогуна шайкеш келет;
- төлөмдөр өз убагында жүргүзүлгөн;
- төлөм документтеринин реквизиттери бар;
5. Банктын финансылык отчеттуулугуна жүргүзүлгөн
аудиттин жүрүшүндө кара ниет иш-аракеттерди
кароо
боюнча
Банктын
тышкы
аудиторунун
жоопкерчилиги
бөлүгүндө
биз
жол-жоболорду
Аудиттин
эл
аралык
стандарттарына
ылайык
жүргүзүлгөн аудиттин алкагында аткардык. Банктын
финансылык отчеттуулугу 2017-жылдын 31-декабрына
карата финансылык абалынын бардык маанилүү
бөлүктөрүн ишенимдүү чагылдырабы, ошондой эле
2017-жыл ичиндеги финансылык жыйынтыктары
жана акча каражаттарынын кыймылы Финансылык
отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына жана
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктар
менен финансы-насыя мекемелердин финансылык
отчеттуулугуна койгон талаптарына шайкеш келеби
деген маселеге карата пикирди билдирүү үчүн Аудиттин
эл аралык стандарттарын колдонуу зарыл деп таптык.

2018-жылдын 19-марты.
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
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Финансылык абал тууралуу отчет

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык акционердик коому
2017-жылдын 31-декабрына карата Финансылык абал тууралуу отчет
кыргыз сому менен миң

Эскертүү

2017-жылдын
31-декабры

2016-жылдын
31-декабры

АКТИВДЕР
Акча каражаттары жана алардын
эквиваленттери

6

2,963,030

3,555,113

Финансы мекемелериндеги каражаттар

7

293,464

710,396

Тындырууга чейин кармалып турган
инвестициялар

8

1,092,107

802,697

9,26

6,037,611

5,977,095

1,187

–

10

560,536

495,997

11,26

422,177

238,937

11,370,112

11,780,235

736,727

819,791

13,26

7,845,109

8,637,049

14

1,185,502

1,010,549

–

5,905

Кардарларга берилген ссудалар
Пайда же чыгаша аркылуу адилеттүү нарк боюнча
бааланган финансы активдери
Негизги каражаттар жана материалдык эмес
активдер
Башка активдер
АКТИВДЕРДИН БААРЫ
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР
Финансы мекемелеринин каражаттары
Кардарлардын каражаттары
Башка зайым каражаттары

12

Пайда же чыгаша аркылуу адилеттүү нарк
боюнча бааланган финансы милдеттенмелери
Пайдага учурдагы салык боюнча
милдеттенмелер

22

–

550

Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери

22

12,416

6,000

Башка милдеттенмелер

15

277,584

163,229

10,057,338

10,643,073

1,126,356

1,080,814

186,418

56,348

1,312,774

1,137,162

11,370,112

11,780,235

Милдеттенмелердин баары
КАПИТАЛ
Уставдык капитал

16

Бөлүштүрүлбөгөн пайда
Капиталдын баары
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН ЖАНА КАПИТАЛДЫН
БААРЫ

–

Банк Башкармасынын атынан:

_______________________ 			
		
Илебаев Н.Э. мырза					
Башкарма Төрагасы				

_______________________
Дженбаева Э.Т. айым
Башкы бухгалтер

2018-жылдын 19-марты					
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы			

2018-жылдын 19-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
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Пайдалар жана чыгашалар жана башка жыйынды кирешелер тууралуу отчет

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык акционердик коому
2017-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн пайдалар жана чыгашалар жана башка
жыйынды кирешелер тууралуу отчет
кыргыз сому менен миң

2017-жылдын
2016-жылдын
31-декабрында 31-декабрында
аяктаган жыл
аяктаган жыл
үчүн
үчүн

Эскертүү
Пайыздык кирешелер

17,26

1,302,247

1,194,311

Пайыздык чыгашалар

17,26

(455,298)

(677,976)

Пайыздар чегерилип турган активдер боюнча
нарксыздануудан улам пайда болгон резервдерди түзүүгө чейинки таза пайыздык киреше

17

846,949

516,335

Пайыздар чегерилип турган активдер боюнча
нарксызданууга резервдерди түзүү

18

(135,870)

(77,150)

711,079

439,185

Таза пайыздык киреше
Кызмат көрсөтүүлөр жана комиссиялар боюнча
кирешелер

19

359,651

273,781

Кызмат көрсөтүүлөр жана комиссиялар боюнча
чыгашалар

19

(47,464)

(32,589)

Чет өлкөлүк валюта менен операциялар боюнча таза пайда

20

170,249

165,539

21

4,279

482,457

411,010

1,193,536

850,195

(963,731)

(792,671)

229,805

57,524

(30,231)

(5,756)

199,574

51,768

(24,266)

(6,530)

175,308

45,238

175,308

45,238

Башка кирешелер
Таза пайыздык эмес кирешелер
Операция кирешелери
Операция чыгымдары

21,26

Операциялык пайда
Башка операциялар боюнча нарксызданууга
резервдерди түзүү

18

Салык салууга чейинки пайда
Пайдага салык боюнча чыгашалар

22

Таза пайда
Жыйынды кирешенин баары

–

Банк Башкармасынын атынан:
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_______________________ 			
		
Илебаев Н.Э. мырза					
Башкарма Төрагасы				

_______________________
Дженбаева Э.Т. айым
Башкы бухгалтер

2018-жылдын 19-марты					
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы			

2018-жылдын 19-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Пайдалар жана чыгашалар жана башка жыйынды кирешелер тууралуу отчет

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык акционердик коому
2017-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн
пайдалар жана чыгашалар жана башка жыйынды кирешелер тууралуу отчет
кыргыз сому менен миң

Эскертүү
2016-жылдын 1-январына
карата
Кадимки акцияларды
чыгаруу

16

Уставдык
капитал

Кошумча
төлөнгөн
капитал

921,310
72,573

Бөлүштүрүлбөгөн пайда

Капиталдын баары

161

98,354

1,019,825

(161)

–

72,412

Жыл ичинде жыйынды
кирешенин баары

–

–

45,238

45,238

Жарыяланган үлүштүк
кирешелер

–

–

(313)

(313)

86,931

–

(86,931)

–

56,348

1,137,162

Бөлүштүрүлбөгөн пайданы
уставдык капиталга жана
кошумча төлөнгөн
капиталга которуу

16

2016-жылдын
31-декабрына карата
Кадимки акцияларды
чыгаруу

1,080,814
16

308

308

Жыл ичинде жыйынды
кирешенин баары

175,308

175,308

Жарыяланган үлүштүк
кирешелер

(4)

(4)

Бөлүштүрүлбөгөн пайданы
уставдык капиталга жана
кошумча төлөнгөн
капиталга которуу
2017-жылдын
31-декабрына карата

16

45,234

(45,234)

1,126,356

186,418

1,312,774

Банк Башкармасынын атынан:

_______________________ 			
		
Илебаев Н.Э. мырза					
Башкарма Төрагасы				

_______________________
Дженбаева Э.Т. айым
Башкы бухгалтер

2018-жылдын 19-марты					
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы			

2018-жылдын 19-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
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Пайдалар жана чыгашалар жана башка жыйынды кирешелер тууралуу отчет

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык акционердик коому
2017-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн
капиталдагы өзгөрүүлөр тууралуу отчет
кыргыз сому менен миң

2017-жылдын
31-декабрында
аяктаган жыл
үчүн

2016-жылдын
31-декабрында
аяктаган жыл
үчүн

Алынган пайыздар

1,306,080

1,211,013

Төлөнгөн пайыздар

(452,083)

(680,325)

Кызмат көрсөтүүлөр боюнча кирешелер жана
алынган комиссиялар

359,651

274,546

Кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашалар жана
төлөнгөн комиссиялар

(47,464)

(32,589)

175,388

167,412

(647)

9,117

Төлөнгөн операция чыгымдары

(855,987)

(721,782)

Таза операциялык активдерде өзгөрүүлөргө
чейинки операция ишинен акча
каражаттарынын кыймылы

484,938

227,392

Пайда же чыгаша аркылуу адилеттүү нарк
боюнча бааланган финансы милдеттенмелери

(1,187)

-

Финансы мекемелериндеги каражаттар

415,685

200,809

Кардарларга берилген ссудалар

(350,951)

(1,222,764)

Башка активдер

(66,842)

21,210

Финансы мекемелериндеги каражаттар

(79,578)

(725,199)

Кардарлардын каражаттары

(794,710)

944,435

Пайда же чыгаша аркылуу адилеттүү нарк
боюнча бааланган финансы милдеттенмелери

(5,905)

3,593

Башка милдеттенмелер

57,402

(43,306)

Пайдага салык төлөгөнгө чейинки
операциялык иштен акча каражаттарынын
таза агымы

(341,148)

(593,830)

Төлөнгөн пайдага салык

(18,400)

(4,000)

Операциялык иштен акча каражаттарынын
таза агымы

(359,548)

(597,830)

(149,619)

(77,053)

673

473

Эскертүү
Операциялык иштен акча каражаттарынын
кыймылы:

Чет өлкөлүк валюта менен байланышкан
операциялардан түшүүлөр
Башка алынган кирешелер

20

Операциялык активдердеги жана милдеттенмелердеги өзгөрүүлөр:
Операциялык активдердеги көбөйүү/(азаюу)

Операциялык милдеттенмелердеги көбөйүү/
(азаюу):

Инвестициялык иштен акча
каражаттарынын кыймылы:
Негизги каражаттарды сатып алуу
Негизги каражаттарды сатуудан түшүүлөр

28

Пайдалар жана чыгашалар жана башка жыйынды кирешелер тууралуу отчет

2017-жылдын
31-декабрында
аяктаган жыл
үчүн

2016-жылдын
31-декабрында
аяктаган жыл
үчүн

Тындырууга чейин кармалган
инвестицияларды сатып алуу

(2,450,302)

(1,123,189)

Тындырууга чейин кармалган
инвестицияларды тындыргандан кийинки
түшүүлөр

2,160,892

632,557

Башка зайым каражаттардын түшүүсү

256,783

775,912

Башка зайым каражаттарды тындыруу

(81,353)

(108,483)

(721)

(478)

Финансы ишинен акча каражаттарынын таза
агып келүүсү/(чыгуусу)

174,709

666,951

Алмашуу курстарында өзгөрүүлөрдүн акча
каражаттарына жана алардын
эквиваленттерине тийгизген таасири

31,112

(253,054)

(592,083)

(751,145)

Эскертүү

Финансы ишинен акча каражаттарынын
кыймылы:

Төлөнгөн үлүштүк кирешелер

Акча каражаттарындагы жана алардын
эквиваленттериндеги таза өзгөрүүлөр
Акча каражаттары жана алардын
эквиваленттери, жыл башына

6

3,555,113

4,306,258

Акча каражаттары жана алардын
эквиваленттери, жыл соңуна

6

2,963,030

3,555,113

Банк Башкармасынын атынан:

_______________________ 			
		
Илебаев Н.Э. мырза					
Башкарма Төрагасы				

_______________________
Дженбаева Э.Т. айым
Башкы бухгалтер

2018-жылдын 19-марты					
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы			

2018-жылдын 19-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
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