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Ѳлкѳнүн бүт
аймактарын камтуу
36 филиал
68 аманат кассасы
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Урматтуу кардарлар
жана өнөктөштөр!

Кымбаттуу достор!
Сиздин назарыңызга 2014-жылдын иш
жыйынтыктарын сунуштайбыз. Биздин банк үчүн бул
ийгиликтүү, каныккан жана жемиштүү иштердин жылы
болуп калды. Финансылык рыноктогу өз позициябызды
бекемдөө менен, биздин Банк айкын, финансылык жактан
туруктуу жана ишенимдүү болуп кала берүү менен өз ишинде
мүмкүн болушунча ачыктык саясатын улантууда.
Стратегиялык пландардын ийгиликтүү ишке ашырылышы финансылык жана башка көрсөткүчтөрдүн өсүшүндөгү оң динамика менен
тастыкталып келатат. Жыл бою маалыматтык технологиялардын,
жаңы технологиялык өнүмдөрдүн өнүгүүсүнө, карталык бизнести бардык багыттарда өркүндөтүүгө жана кардарларды алыстан туруп, анын
ичинде жаңы өнүм – Мобилдик банкинг аркылуу тейлөөнү жигердүү
жайылтууга чоң көңүл бурулуп келди.
Атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү камсыздоо, сөзсүз түрдө кардарларыбызды тейлөөнүн сапатын жогорулатуу, жаңы банк өнүмдөрүн иштеп
чыгуу, инфраструктуранын, биринчи кезекте Банктын бөлүмчөлөрүнүн
тармактарынын өнүгүүсүнө багыт алуу биздин пландарга кирери
шексиз. Булар болсо технологиялуулуктун жогорку стандарттарынын
жана өлкө боюнча тейлөө процессинин ыңгайлуулугунун негизинде
кардарлар үчүн дагы да ыңгайлуу жана жайлуу болуп калмакчы. Бул
ата мекендик банк секторунун экономиканын өнүгүүсүнүн, биздин
өлкөнүн социалдык программаларынын жана алдыңкы эл аралык
практиканын керектөөлөрү менен аныкталчу деңгээлге шайкештикти
камсыздоого жардам берет.
Банктын ийгиликтери жана жетишкендиктери – бул биринчи кезекте
Банк кызматкерлеринин ынтымактуу командасынын эмгеги. Ошондой
эле бул ийгиликтер кардарлардын ишениминин жана өнөктөштөрдүн
колдоосунун жардамы менен мүмкүн болду!

Чын жүрөктөн,
Илебаев Н. Э.
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Жетекчиликтин курамы
Банктын Директорлор Кеңеши
Директорлор Кеңешинин төрагасы

Түмѳнбаев Бактыбек Асаналиевич
Сагадылда уулу Жаныбек

Директорлор Кеңешинин Төрагасынын орун басары

Нифадьев Владимир Иванович

Директорлор Кеңешинин мүчөсү

Маматова Чнара Назаралиевна

Директорлор Кеңешинин мүчөсү

Карпович Станислав Евгеньевич

Директорлор Кеңешинин мүчөсү

Банктын Башкаруусу

Илебаев Нурдин Эмильевич
Башкаруу Төрагасы

Алыбаев Нарынбек Алыбаевич
Башкаруу Төрагасынын орун басары

Сагындыков Жаркынбек Жумабаевич
Башкаруу Төрагасынын орун басары

Джилкичиева Елена Джусуповна
Башкаруу Төрагасынын орун басары

Сатывалдиев Улан Орузбаевич
Башкаруу Төрагасынын орун басары
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Банк тууралуу маалымат
“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК өз тарыхын
1988-жылдын 1-январынан тарта СССР Туракжайсоцбанктын Кирконторасы катары баштаган. Анын
негизинде 1990-жылдын 6-ноябрында КР Юстиция
министрлигинде “Кыргызстан” АКБ катары катталган Банк түзүлгөн. 2005-жылы Банк “КЫРГЫЗСТАН
АКБ” ААК болуп кайра түзүлгөн. Ал эми 2006-жылдын 20-ноябрынан тарта Банк азыркы – “Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК деген аталышта банк
операцияларын жүзөгө ашырууга укук берген КР УБ
№014 лицензиясынын негизинде иш жүргүзөт.
Ошондой эле Банк өлкө аймагындагы коммерциялык банктардын арасында баалуу металлдар менен
операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиясы бар
жалгыз банк болуп эсептелет.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бардык региондорунда 100дөн ашык бөлүмдөр, «Visa», «Золотая Корона», «Элкарт» төлөм карталарын тейлеген 150дөн
ашык банкомат жана 800 терминал, дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүнө чыгуу менен эл аралык акча
которгон 9 система иштейт.
“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК - Visa
International (Principal Member) төлөм системасынын
принципиалдуу мүчөсү. Бул болсо ага өз дизайны
жана эн белгиси менен Visa төлөм картасын өз алдынча чыгарууга жана тейлөөгө укук берет. Банк нак
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акча жана накталай эмес төлөмдөр жаатындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык спектрин сунуштаган
Орусиянын ири төлөм системасынын карталарын
- “Золотая Корона” картасын чыгарат жана тейлейт.
Мындан тышкары Банк ЭЛКАРТ банктык төлөм карталарынын Улуттук төлөм системасынын катышуучусу болуп эсептелет.
Биздин биринчи кезектеги милдеттерибиздин бири
– өлкөбүздүн бардык регионунда, зарыл болсо анын
чегинде да ар бир кардарга мүмкүн болушунча
ыңгайлуулукту жана сапаттуу тейлөөнү камсыздоо.
Банктын маанилүү активи болуп кесипкөйлөрдөн
куралган заманбап команда эсептелет. Алар башкаруунун корпоративдик принциптерин өнүктүрүүгө,
жаңы банктык технологияларды, IT-иштеп чыгууларды жайылтууга, тез өзгөрүп турган рынок шарттарына ыкчам жана адекваттуу мамиле жасоого умтулат.
Бүгүнкү күндө Банк өнүккөн инфраструктурага ээ
жана көп профилдүү насыя мекемеси болуп эсептелет, Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан 20 миңден ашуун ишкананы, уюмду жана
коммерциялык структураларды насыя-эсептешүү
жаатында тейлеп келет.

2014-жылдын
урунттуу окуялары
2014-жыл биздин кардарлар үчүн мүмкүн болгон ар түрдүү
акцияларга түшүмдүү болду!
Өтүп бараткан жылы биз өз кардарларыбызды белектер менен көп
жолу кубандырып, аларга да, өзүбүзгө да бирдей даражада жагымдуу
маанай тартууладык!
3 ири акция чет өлкөгө саякат, тиричилик техникасы, телевизорлор,
планшеттер, мобилдик телефондор, фотоаппараттар жана дагы бир
топ белектер менен коштолду!
Баары болуп дем берүүчү 13 акция уюштурулду!

2014-жылдын соңунда 30 миңден ашык адам Мобилдик банкинг
кызмат көрсөтүүсүнө кошулду!

2014-жылдын июль айында биздин банк Visa эл аралык төлөм
системасынын Principal Member статусун расмий түрдө алды
– бул банктардын төлөм системасына катышуусунун эң жогорку
категориясы.
Жаңы жогорку статус биздин Банктын алдында жаңы долбоорлорду
жана карталык чечимдерди ишке ашыруу үчүн дагы да көп
мүмкүнчүлүктөрдү ачууда – бул болсо бизге банк карталарынын
ээлерине жаңы өнүмдөрдү жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого
жол ачат.
Ошондой эле биз соода эквайрингге лицензия алдык жана жакында
биздин Pos-терминалдар төлөмгө Visa карталарын кабыл ала
баштайт.
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Жаңы долбоорлор!
● 2014-жылы ири жана өтө маанилүү долбоор башталды - ISO 9001
Эл аралык стандартынын негизинде Сапат менеджментинин
системасын иштеп чыгуу жана жайылтуу.
Бул биздин Банктын өнүгүүсүндөгү жаңы баскыч!

● Электрондук документ жүгүртүү системасын жайылтуу иши
жүзөгө ашырылды. Бул болсо башкаруучулук процесстеринин
эффективдүүлүгүнүн көрсөткүчтөрүн жана иш өндүрүшүн
жүргүзүүнүн сапатын жакшыртууга жол берди.

Биздин бөлүмдөр өзүнүн кайталангыс стилине ээ болууда,
көптөгөн бөлүмдөр ремонттон кийин өзгөрүп, улуттук элементтер
менен жасалгаланып чыкты!
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Кардарлар менен иш алып баруу
Кардарларды тейлөө сапатын жакшыртуу Банктын ишиндеги негизги багыттардын бири болуп эсептелет.
Банкта кардарлар менен кайра байланышты алуунун көптөгөн ыкмалары бар – байланыш-борбор, сайттагы
кайра байланыш жолдору, социалдык түйүндөрдө Банктын өз аянтчалары. Бул болсо Банкка өз тейлемесин
дайыма өркүндөтүп турууга жардам берет.
2014-жылы Банк өзүнүн кардарлар базасын бекемдетип да, ошону менен бирге жаңы кардарларды да тарта
алды. Биздин кардарлар өз ишмердигин экономиканын түрдүү сегменттеринде жүзөгө ашырып келет.

Тармактар боюнча кардарлар базасы

2%
Тоо-кен казуучу
жана иштетүүчү
өнөр жай

6%
Курулуш жана
соода

1%
Электр энергиясын, газды жана
сууну өндүрүү
жана кайра
бөлүштүрүү

1%
Унаалардын жана
үйдө колдонуучу
буюмдардын ремонту
2%
Транспорт жана
байланыш
13%
Финансылык
ишмердик

100%
60%
Башкасы
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7%
Мамлекеттик
башкаруу
4%
Саламаттык сактоо,
билим берүү жана
социалдык кызмат
көрсөтүүлөр

4%
Башка коммуналдык,
социалдык жана жеке кызмат
көрсөтүүлөр

Финансылык көрсөткүчтөр
Активдер
“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААКтын финансылык көрсөткүчтөрүнүн динамикасы тандалып
алынган позициялардын, иштелип чыккан өнүктүрүү стратегиялардын туура болгонун ырастап турат.
Бул болсо анын стабилдүүлүгүн, туруктуулугун жана жогорку кирешелүүлүгүн кепилдөөдө.
2014-жылдын соңунда банктын активдеринин көлөмү 24% өсүп, 8 487 млн сомго жетти.
Банктын насыя портфелинин көбөйүүсү активдердин өсүш динамикасына негизги таасирди тийгизди. Насыя
портфелинин үлүшү Банктын жыйынды активдеринде 65% түзөт. Ошону менен бирге насыя портфелинин
өсүшү 1 126 млн сомду түздү.

Активдердин структурасы (млн сом)

5%

Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери

2%

25%

6%

25%

Насыя мекемелериндеги каражаттар

6%

Тындырууга чейин кармалган инвестициялар

3%

Кардарларга берилген ссудалар

59%

3%
59%

Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер 5%

Башка активдер

2%

Активдердин өзгөрүү динамикасы (млн сом)
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Пассивдер
Керектөөчүлөрдүн бардык топторунун талаптарын канааттандырган депозиттердин кеңири өнүмдүк сызгычы
пассивдердин көлөмүн ийгиликтүү көбөйтүүгө жол берүүдө. Алардын ичинен эң көп бөлүктү кардарлардын каражаты, б.а. депозиттер түзөт. Депозиттик портфель 20% көбөйдү.

Милдеттенмелердин структурасы
7%

2%

Депозиттер

91%

Башка тартылган каражаттар

7%

Башка милдеттенмелер

2%

91%

Капиталдын өзгөрүү динамикасы (млн сом)
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Кирешелер
2014-жылды Банк 1405 млн сом киреше менен жыйынтыктады, бул болсо 2013-жылдагы жыйынтыктардан
25% көп. 2014-жылы таза киреше 186 млн сомду түздү.

Кирешелердин өзгөрүү динамикасы (млн сом)
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Инвестициялар
2014-жылы Банк жигердүү өнүгүү жолун улантты!
Биз Банктын бөлүмдөрүн реконструкциялоо боюнча долбоорубузду улантып жатабыз жана алардын басымдуу
бөлүгү бирдиктүү стилге келтирилди.
Банктын компьютердик жабдуулары, өрт жана коргоо системалары жаңыртылды.
Өткөн жылы Банк Кыргызстандагы финансылык уюмдардын ичинен биринчи болуп Cisco Systems компаниясынан “булут” технологияларын жайылтты.
Биз банк карталарын тейлөө инфраструктураларын жигердүү өнүктүрүп келатабыз. Аны менен катар Банк Visa
International эл аралык төлөм системасында Principal Member статусуна ээ болду. Ошондой эле соода эквайрингди жүзөгө ашырууга лицензия алды.
2014-жылы Банк банкоматтардын паркын 20 бирдикке жана POS-терминалдарды 560 бирдикке кеңейтип,
2014-жылдын соңунда жалпы саны 153 банкоматты жана 800 POS-терминалды түздү.
Электрондук документ жүгүртүү системасын жайылтуу иши жүзөгө ашырылды. Бул болсо башкаруучулук процесстеринин эффективдүүлүгүнүн көрсөткүчтөрүн жана иш өндүрүшүн жүргүзүүнүн сапатын жакшыртууга жол
берди.
Жаңы технологияларды өнүктүүрүү жолундагы багытын улантуу менен Банк Кыргызстанда биринчилерден болуп
таптакыр жаңы технологиялык кызмат көрсөтүүнү – Мобилдик банкингди ишке киргизди. Бул кызмат көрсөтүү
аптасына 7 күн, суткасына 24 саат бою мобилдик телефондун жардамы менен акча каражаттарын коопсуз, ыкчам
жана ыңгайлуу башкарууга жол берет!
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Банктын өнүгүүсү
Банк карталары
2014-жылдын жыйынтыгы боюнча Банк чыгарган жана жүгүртүүгө берген карталардын (VISA жана “Золотая Корона”)
жалпы саны 64,5% өсүп, 180 227 картага жетти.
Өнүмдүк сызгычты оптималдаштыруунун жана өнүктүрүүнүн, ошондой эле ишке ашырылган түрдүү маркетингдик
иш-чаралардын эсебинен карта ээлери үчүн кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу оң динамикага көмөктөштү.
Банк төлөм карталарын ийкемдүү тарифтик пландар боюнча тейлеменин жогорку стандарттарын сактоо менен тейлеп,
магнит жана чип менен жабдылган карталарды чыгаруу менен финансылык коопсуздуктун максималдык деңгээлин камсыздай турганын белгилей кетүү керек.
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Насыялоо
2014-жылы насыя портфелинин көлөмү 5 497,7 млн сомду түздү. 2013-жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу өсүш
25% ашык болду. Соода жана коммерциялык операциялар, ошондой эле айыл чарба насыя портфелинин структурасындагы негизги тармак болуп эсептелет. Курулушту жана физикалык жактарды насыялоонун үлүшү өстү.
Насыя операциялары “Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААКтын ишмердигиндеги негиз салуучу багыт болуп эсептелет. 2014-жылы насыя портфелинин сапатын жакшыртуу жана көбөйтүү боюнча олуттуу иштер жүргүзүлгөн. Ыктымал жоготууларды жана чыгашаларды жабуу резервинин (ЫЖЧЖР) кардарлардын насыя портфелинин көлөмүнө
карата катышы 4,3% түзөт. Бул болсо насыялардын кайтарымдуулугунун жогорку деңгээлин тастыктап турат.

Экономиканын тармактары боюнча насыя портфелинин структурасы
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Банктын насыялоо кызмат көрсөтүүлөрү өлкөнүн бардык аймактарында жеткиликтүү. Насыя портфелинин негизги
көлөмү Бишкекке, Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарына туура келет.

Насыя портфелинин региондор боюнча структурасы
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“Айыл чарбасын каржылоо” жеңилдетилген насыялоо программасы
Аталган программа мал чарбачылыгын, өсүмдүк өстүрүүнү, айыл чарбасында агроөнөр жайды кайра иштетүүнү,
үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбачылыктарын, ошондой эле айыл чарба кооперативдерин өнүктүрүү үчүн
айыл чарба өндүрүшчүлөрүнө жеңилдетилген насыя берүү максатын көздөйт. Насыялар милдеттүү түрдө
жеңилдетилген мезгилди берүү менен 24 айлык мөөнөткө берилет. Мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүүчүлүк
тармактары үчүн пайыздык коюм жылдык 10% түзөт. Агроөнөр жайды кайра иштетүү секторлору, үрөнчүлүк жана
асыл тукум чарбачылыктары, айыл чарба кооперативдери үчүн пайыздык коюм жылдык 9% түзөт. Ошону менен
бирге насыялар жакшы насыя таржымалына ээ болгон зайымчылар үчүн берилип келүүдө.
Банк Кыргыз Республикасынын региондорунда “Айыл чарбасын каржылоо” долбооруна 2013-жылдан бери катышууда. Бул мезгил аралыгында Банктын өз каражаттарынан 470 млн сом суммасына 2 421 зайымчы каржыланды,
ошону менен бирге насыянын орточо суммасы 210 миң сомду түздү. Каржылоо өсүмдүк өстүрүүчүлүктү, мал чарбачылыгын жана агроөнөр жайды кайра иштетүүнү өнүктүрүүгө гана берилди.
Район
БАТКЕН ОБЛУСУ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ
НАРЫН ОБЛУСУ
ОШ ОБЛУСУ
ТАЛАС ОБЛУСУ
ЧҮЙ ОБЛУСУ
Баары:

Саны
250
620
209
243
425
189
305
2241

Суммасы, млн.сом
49.8
114.5
41.2
58.0
82.5
33.0
91.1
470.0

KfW’тан насыялоо программасы
Банк Кыргыз Республикасынын элеттик аймактарында финансы системасын өнүктүрүү Программасына катышып келет. Ал Программа Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги аркылуу Германиянын KfW мамлекеттик банкы тарабынан каржыланат. Аталган Программа боюнча Кыргыз Республикасындагы чакан жана орто
ишкерлердин (юридикалык жактардын, юридикалык жакты түзбөстөн патент/күбөлүк менен иш алып барган
жеке ишкерлердин, агронасыялар үчүн жеке көмөкчү чарбанын) өнүгүүсүнө көмөктөшүү жүзөгө ашырылат. Бул
болсо алардын өндүрүмдүүлүгүн жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жакшыртууга, ошондой эле жумуштуулукту түзүүгө багытталган каржылоо жолу менен ишке ашат.
Аталган Программа боюнча банкка 1 500 000 евро суммасында лимит ачылган. 2014-жылы зайымчыларды каржылоо үчүн сомдук эквивалент менен 1 млн евро суммасына алгачкы транш алынган.
Ишкер аялдарды сом менен туруктуу негизде каржылоо аталган Программанын банктагы негизги максаттарынын бири болуп эсептелет.
Аяккы зайымчыларды каржылоо Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында, банктын өлкөнүн аймактарында жайгашкан бөлүмчөлөрү тарабынан жүзөгө ашырылып келатат.
Каржылоо элет жергесинде ишкерлик жүргүзгөн зайымчылар үчүн гана жүзөгө ашырылат.
2014-жылы ишмердиктин түрдүү чөйрөсүнө өз каражаттардан жана аталган Программанын каражаттарынан жалпысынан 162 млн сом суммасына 668 насыя берилди.
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Коопсуздук
Терроризмди каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштырууга (изин жашырууга) каршы туруу
“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК “Терроризмди каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди
мыйзамдаштырууга (изин жашырууга) каршы туруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (“ТК/КМК жөнүндө”
КР Мыйзамы) менен каралган көзөмөл чараларын колдонуп келет. “Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААКтын ТККМК
чөйрөсүндөгү ички көзөмөлдүн адекваттуу системасы бар жана туруктуу негизде көзөмөлдүн ички процесстерин жакшыртып келет.
Ушул тапта Банк “Өз кардарыңды бил” программасына (Know Your Client – KYC) катышууда жана FATCA (Foreign Account
Tax Compliance Act) талаптарын сактоо боюнча жигердүү иштер жүргүзүлүп келатат. Ошондой эле Банк КР Финансылык
чалгын боюнча Мамлекеттик кызматтын талаптарына ылайык, операцияларга онлайн-мониторинг жүргүзүү өңдүү жаңы
технологиялардын катышуучусу болуп эсептелет.
Банк ишкер аброю жана киреше булагы тиешелүү текшерүүдөн өтүп, алардын ишмердигинин укуктуулугун жана мыйзамдуулугун тастыктаган кардарлар менен гана ишке байланыштуу мамилелерди түзүүгө умтулат. Бул болсо негиз салуучу принциптердин бири болуп эсептелет.

IT коопсуздук
«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК маалымат коопсуздугунун деңгээлин жогорулатуу маселесине чоң көңүл бурат.
Банктын бардык маалыматтык системаларынын ишенимдүүлүгү жана корголгондугу кылдат жана үзгүлтүксүз текшерилип турат.
Банк маалыматтык системаларга жана маалыматтарга жеткиликтүүлүктү ажырымдоонун эң алдыңкы механизмдерин
колдонуп келет, антивирустук коргоо, чабуулдарды жана тармактар аралык экрандоону аныктоо системалары орно
тулган.
Биз сырттан да, инсайдерлер тараптан өз кардарларыбызга зыян келтирүү аракеттерин болтурбоо маселесине өзгөчө
көңүл бурабыз.
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Корреспонденттик мамилелер
“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК чет өлкөлүк банктар менен корреспонденттик түйүндү
кеңейтүүгө чоң көңүл буруп, эл аралык эсептешүү рыногунун жигердүү катышуучусу болуп эсептелет.
Банктар ортосунда түз корреспонденттик мамилелерди орнотуу SWIFT системасы аркылуу түз акча которууларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн да шарттайт. SWIFT түйүнүндө иш алып баруу – бул дүйнөнүн каалаган бурчуна
онлайн режиминде маалымат жеткирүүнүн ыкчам ыкмасы.
Бүгүнкү күндө Банк Европанын Азиянын жана КМШ өлкөлөрүнүн ири банктары менен корреспонденттик мамилелерди түзгөн. “Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК Кыргызстандагы банктардын ичинен биринчи болуп
Agricultural Bank of China жана Bank of China менен өнөктөш мамилелерди түзгөн.
Корреспонденттик банктар:
Алыскы чет өлкөлөр:
VTB Bank (Deutschland) AG (Германия)
Bank of China (Кытай)
Agricultural Bank of China Xinjiang Nongken Branch (Кытай)
Raiffeizen Zentralbank Osterreich AG (Австрия)
Kookmin bank (Түштүк Корея)
Turkiye Is Bankasi A.S (Түркия)
КМШ өлкөлөрү:
Орусия
Тышкы Соода Банкы ААК, Россия Внешторгбанк РФ
Орусия Федерациясынын Аманат банкы ААК
Казакстан
“Казкоммерцбанк” ААК
“Казакстандын Улуттук банкы” ААК
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Чет өлкөлүк валюта менен
операциялар
Чет өлкөлүк валюта менен операциялар Банктын ишмердигинин өзгөчө кирешелүү беренелеринин бири болуп
эсептелет. Банк кардарлардын эсептери боюнча чет өлкөлүк валютада операцияларды, соодага байланышпаган
операцияларды жүргүзүп келет, биринчи класстагы эл аралык финансы институттары менен корреспонденттик
мамилелерди орнотот, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн экспортуна жана импортуна байланышкан эл аралык эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырат, ички валюта рыногунда чет өлкөлүк валюталарды сатып алат жана сатат, ошондой эле валюталык тобокелчиликтерди хеджерлейт (SWAP операциялар), валюта каражаттарын тартат жана өлкөнүн
ичинде жайгаштырат, эл аралык акча рынокторунда насыя, депозиттик жана конверсиондук операцияларды жүзөгө
ашырат. Банк өзүн Кыргыз Республикасынын банктар аралык валюта рыногунун активдүү жана ири катышуучуларынын бири катары көрсөтүп келүүдө.

Акча которуулары
“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК өз кардарларынын ыңгайы үчүн эсеп ачпастан дүйнө жүзү боюнча акча
которуу кызмат көрсөтүүлөрүн жүзөгө ашырат.
Биз акча которуулардын 9 системасы боюнча иш алып барабыз: “Аргымак”, Western Union, UNIStream, Contact, Blizko,
“Золотая Корона”, “Лидер”, “Фастер”, Money Gram.
Акча которуулар системасы республика боюнча Банктын бардык бөлүмдөрүндө орун алган. Ошол системалар
боюнча кардарлар эсеп ачпастан дүйнөнүн каалаган бурчуна акча каражаттарын которо алат.
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көз карандысыз аудитордун отчету
«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын акционерлерине жана Директорлор кеңешине:
Биз «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКнын 2014-жылдын 31-декабрына карата финансылык абалы тууралуу
отчеттон жана киреше же чыгашалар тууралуу отчеттон жана башка жыйынды кирешелер, ушул күнгө аяктаган
жыл ичинде капиталдагы өзгөрүүлөрү жана акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчеттон, ошондой эле эсепке
алуу саясатынын негизги жоболоруна жасалган кыска серептен жана башка түшүндүрмө маалыматтардан турган
финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүздүк.

Финансылык отчеттуулук үчүн жетекчиликтин жоопкерчилиги
Жетекчилик ушул финансылык отчеттуулукту финансылык отчеттуулуктун Эл аралык талаптарына шайкеш түзүү
жана анык маалымат берүү үчүн, ошондой эле жетекчилик финансылык отчеттуулукту түзүү үчүн зарыл деп
эсептеген, ынтасыз аракеттердин же каталардын натыйжасында олуттуу бурмалоолор болбогон ички көзөмөл үчүн
жоопкерчилик алат.

Аудиторлордун жоопкерчилиги
Биздин жоопкерчилик биз жүргүзгөн аудиттин негизинде ушул финансылык отчеттуулук тууралуу пикирди
билдирүүдө камтылган. Биз аудитти Аудиттин Эл аралык стандарттарына ылайык жүргүздүк. Аталган стандарттар
бизден этикалык нормаларды сактоону, ошондой эле аудитти финансылык отчеттуулук олуттуу бурмалоолорду
камтыбай турганына карата жөндүү ишенимге ээ болгудай пландоону жана өткөрүүнү талап кылат.
Аудит өзүнө финансылык отчеттуулуктун сандык көрсөткүчтөрүн тастыктаган жана андагы маалыматты ачыктаган
аудитордук далилдерди алууга багытталган жол-жоболорду өткөрүүнү камтыйт. Жол-жоболор аудитордун кесиптик
ой жүгүртүүсүнө, анын ичинде ынтасыз аракеттердин жана каталардын натыйжасында финансылык отчеттуулукту
олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин баалоосуна жараша тандалат. Бул тобокелдиктерди баалоо процессинде
аудитор милдеттенмелерге шайкеш келген аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу үчүн, бирок ички көзөмөлдүн
натыйжалуулугу тууралуу пикирди билдирүүнү максат кылбастан, финансылык отчеттуулуктун түзүлүшүнө жана
ишенимдүү тапшырылышына карата ички көзөмөл системасын караштырат. Аудит ошондой эле колдонулган эсепке
алуу саясатынын тийиштүү мүнөзүн жана жетекчилик жасаган бухгалтердик баалоонун негиздүүлүгүн, ошондой эле
жалпысынан финансылык отчеттуулуктун тапшырылышын баалоону камтыйт. Биз аудиттин жүрүшүндө алынган
далилдер биздин аудитордук пикирибизди билдирүү үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болду деп эсептейбиз.

Пикир
Биздин пикирибиз боюнча, финансылык отчеттуулук «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын 2014-жылдын
31-декабрына карата финансылык абалынын бардык олуттуу өңүттөрүн, ошондой эле финансылык отчеттуулуктун
Эл аралык стандарттарына ылайык, анын финансылык жыйынтыктарын жана ушул датада аяктаган жылдагы акча
каражаттарынын кыймылын ишенимдүү чагылдырат.

Башка маалыматтар
«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын 2013-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн финансылык
отчеттуулугу башка аудитор тарабынан текшерилди, ал 2014-жылдын 19-мартында бул отчеттуулук боюнча оң
маанайдагы пикирин эч каршылыксыз билдирди.

2015-жылдын 19-марты
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы
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“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК
2014-жылдын 31-декабрына карата
финансылык абал тууралуу отчет
(миң кыргыз сому менен)

Эскертүү

2014-жылдын
31-декабры

2013-жылдын
31-декабры

АКТИВДЕР
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери

6

2,154,829

1,888,447

Насыя мекемелериндеги каражаттар

7

519,984

447,638

Тындырууга чейин кармалып турган инвестициялар

8

217,121

180,156

Кардарларга берилген ссудалар

9

4,977,689

3,923,902

Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер

10

428,793

281,496

Башка активдер

11

188,223

116,597

8,486,639

6,838,236

АКТИВДЕРДИН БААРЫ

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛДАР
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР
Насыя мекемелеринин каражаттары

12

1,434,957

631,435

Кардарлардын депозиттери

13

5,363,835

4,741,829

Башка зайым каражаттары

14

547,563

491,116

Пайдага учурдагы салык боюнча милдеттенмелер

22

3,365

1,000

Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмеси

22

4,020

3,320

689

200

152,480

105,442

7,506,909

5,974,342

781,987

622,243

Акыйкат наркы боюнча бааланган финансылык
аспаптар
Башка милдеттенмелер

15

Милдеттенмелердин баары

КАПИТАЛ
Уставдык капитал

16

Кошумча төлөнгөн капитал

350

414

Бөлүштүрүлбөгөн пайда

197,393

241,237

Капиталдын баары

979,730

863,894

8,486,639

6,838,236

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН ЖАНА КАПИТАЛДЫН БААРЫ

Башкаруунун атынан:
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_____________________
Илебаев Н.Э. мырза
Башкаруу төрагасы

_____________________
Дженбаева Э.Т. айым
Башкы бухгалтер

2015-жылдын 19-марты.
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“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК 2014-жылдын
31-декабрында аяктаган жыл үчүн пайдалар жана
чыгашалар жана башка жыйынды киреше тууралуу отчет
(миң кыргыз сому менен)

Эскертүү

2014-ж.
31-декабрында
аяктаган жыл
үчүн

2013-ж.
31-декабрында
аяктаган жыл
үчүн.*

Проценттик кирешелер

17

1,028,366

791,800

Проценттик чыгашалар

17

(415,669)

(243,716)

612,697

548,084

(29,811)

(15,525)

582,886

532,559

ПРОЦЕНТТЕР ЧЕГЕРИЛИП ТУРГАН АКТИВДЕР
БОЮНЧА НАРКСЫЗДАНУУДАН УЛАМ ПАЙДА
БОЛГОН ЧЫГАШАЛАРГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА
ПРОЦЕНТТИК КИРЕШЕ
Проценттер чегерилип турган активдер боюнча
нарксыздануудан улам пайда болгон чыгашалар

18

ТАЗА ПРОЦЕНТТИК КИРЕШЕ

Кызмат көрсөтүүлөр жана комиссиялар боюнча
кирешелер

19

245,267

212,432

Кызмат көрсөтүүлөр жана комиссиялар боюнча
чыгашалар

19

(59,416)

(1,601)

Чет өлкөлүк валюта менен операциялар боюнча
таза пайда

20

126,680

95,123

Башка операциялар боюнча нарксыздануудан
улам чыгашалар/(чыгашаларды калыбына
келтирүү)

18

(4,735)

13,141

4,299

22,186

ТАЗА ПРОЦЕНТТИК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР

312,095

341,281

ОПЕРАЦИЯЛЫК КИРЕШЕЛЕР

894,981

873,840

(688,098)

(621,572)

206,883

252,268

(20,600)

(22,141)

ТАЗА ПАЙДА

186,283

230,127

ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕНИН БААРЫ

186,283

230,127

Башка кирешелер

Операциялык чыгашалар

21

САЛЫК САЛЫНГАНГА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА
Пайдага салык боюнча чыгашалар

22

Башкаруунун атынан:
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Башкаруу төрагасы

_____________________
Дженбаева Э.Т. айым
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“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК
2014-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн
капиталдагы өзгөрүүлөр тууралуу отчет
(миң кыргыз сому менен)

Уставдык
капитал

Кошумча
төлөнгөн
капитал

Жалпы
банктык
резерв

Бөлүштүрүлбөгөн
пайда

Капиталдын баары

2013-жылдын
1-январына карата

521,126

-

19

216,185

737,330

Бөлүштүрүлбөгөн пайданы
уставдык капиталга
жана кошумча төлөнгөн
капиталга которуу

101,117

414

-

-

101,531

Мезгил ичинде жыйынды
кирешенин баары

-

-

-

230,127

230,127

Жарыяланган үлүштүк

-

-

-

(205,094)

(205,094)

Которуу

-

-

(19)

19

-

2013-жылдын
31-декабрына карата

622,243

414

-

241,237

863,894

Кадимки акцияларды
чыгаруу

513

(513)

-

-

-

Мезгил ичинде жыйынды
кирешенин баары

-

-

-

186,283

186,283

Жарыяланган үлүштүк

-

-

-

(70,447)

(70,447)

Бөлүштүрүлбөгөн пайданы
уставдык капиталга
жана кошумча төлөнгөн
капиталга которуу

159,231

449

-

(159,680)

-

2014-жылдын
31-декабрына карата

781,987

350

-

197,393

979,730

Башкаруунун атынан:
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Илебаев Н.Э. мырза
Башкаруу төрагасы
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Башкы бухгалтер

2015-жылдын 19-марты.
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

2015-жылдын 19-марты.
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК
2014-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн
акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчет
(миң кыргыз сому менен)

Эскер
түү

2014-ж.
31-декабрында
аяктаган жыл
үчүн

2013-ж.
31-декабрында
аяктаган жыл
үчүн

ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДИКТЕН АКЧА
КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ:
Алынган проценттер

1,024,366

813,688

Төлөнгөн проценттер

(421,503)

(243,906)

Кызмат көрсөтүүлөр боюнча кирешелер жана алынган
комиссиялар

259,901

212,432

Кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашалар жана төлөнгөн
комиссиялар

(59,408)

(1,608)

Чет өлкөлүк валюта менен операциялардан түшүүлөр

123,357

101,560

-

1,985

3,333

21,769

(623,364)

(604,261)

306,682

301,659

(70,516)

(285,925)

(836,894)

(961,047)

(76,481)

-

Насыя мекемелеринин каражаттары

733,440

166,763

Кардарлардын каражаттары

433,592

1,339,506

442

(1,858)

13,715

-

Пайдага салык төлөгөнгө чейинки операциялык
ишмердиктен акча каражаттарынын таза агымы

503,980

559,098

Төлөнгөн пайдага карай салык

(17,535)

(22,909)

Операциялык иштен акча каражаттарынын таза агымы

486,445

536,189

Акыйкат наркы боюнча бааланган, финансылык аспаптар
менен операциялардан таза түшүүлөр, андагы өзгөрүүлөр
мезгил ичинде пайдалардын же чыгашалардын
курамында чагылдырылат
Башка алынган кирешелер
Төлөнгөн операциялык чыгашалар
Таза операциялык активдердеги өзгөрүүлөргө чейин
операциялык ишмердиктен акча каражаттарынын кыймылы
Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин
өзгөрүүсү:
Операциялык активдердин (көбөйүүсү)/азаюусу
Насыя мекемелериндеги каражаттар
Кардарларга берилген ссудалар
Башка активдер
Операциялык милдеттенмелерде көбөйүү/(азаюу)

Акыйкат наркы боюнча бааланган, финансылык аспаптар,
андагы өзгөрүүлөр мезгил ичинде пайдалардын же
чыгашалардын курамында чагылдырылат
Башка милдеттенмелер
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“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН” ААК
2014-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн
акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчет
(миң кыргыз сому менен)

Эскертүү

2014-ж.
31-декабрында
аяктаган жыл
үчүн

2013-ж.
31-декабрында
аяктаган жыл
үчүн

ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШМЕРДИКТЕН АКЧА
КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ:
Негизги каражаттарды алуу

(206,495)

(157,813)

346

602

(671,460)

(216,650)

634,495

201,440

(243,114)

(172,421)

Башка тартылган каражаттардын түшүүсү

169,690

343,496

Башка тартылган каражаттарды тындыруу

(121,586)

(59,881)

Төлөнгөн үлүштүк

(68,922)

(102,061)

Финансы ишмердиктен акча каражаттарынын таза агымы

(20,818)

181,554

Алмашуу курстарындагы өзгөрүүлөрдүн акча
каражаттарына жана алардын эквиваленттерине таасири

43,869

30,601

266,382

575,923

Негизги каражаттарды сатуудан түшүүлөр
Тындырууга чейин кармалган
инвестицияларды сатып алуу
Тындырууга чейин кармалган инвестицияларды
тындыргандан кийинки түшүүлөр
Инвестициялык ишмердиктен акча
каражаттарынын таза агып чыгуусу

ФИНАНСЫЛЫК ИШМЕРДИКТЕН АКЧА
КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ:

Акча каражаттарындагы жана алардын
эквиваленттериндеги таза өзгөрүүлөр
АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ,
жыл башына

6

1,888,447

1,312,524

АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ,
жыл соңуна

6

2,154,829

1,888,447

Башкаруунун атынан:
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