
ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА
отчЕт

"БАнк Азии" жАк Олке: Кыргызстан
Бишкек ш, Ч.Айтматов атындагы пр., 30З

Олчее бирдиги: миц сом
N9

з/п
Беренелердин (статья) аталышы

отчетный

период 2021 г

Предыдущий

период 2о2о г.

\ Пайыздык кирешелер 462 013 444 656
2 пайыздык чыгашалар (180 398 (171 790)

з
Баанын тyшyyсyна кам тузуугв/кал ыбына келтирyyгs чей инки
таза пайыздык киреше 281 615 272866

4

Алар боюнча пайыздар чегерилyyчy активдердин баасынын
Tymyycyнo кам тузуу/калыбына келтирyy (52 152) (зб 80з

5 таза пайыздык киоеше 229 463 236 064

6

Кызмат корсетyyлорден киреше жана алынган комиссиялык
толемдео 262 262 ]-58 807

7

Кызмат керсетyyлер боюнча чыгашалар жана толенген
комиссиялык телемдо р (27 296) (22 675|

8 Чет елке валютасы менен операциялар боюнча таза киреше 98284 68 611

9

Соода портфелиндеги баалуу кагаздар менен операциялар
боюнча таза киреше 0 0

10 Башка киоешелео 1 зlз z266

tL

Аларга боюнча пай ыздар чегерил ген акти вдерден
айрымаланган активдер боюнча баанын тyшyyyно кам
тузуу/калыбы на келтирyy (5 096 559

L2 таза пайыздык киреше з29 468 207 568
13 Операциялык кирешелер 558 9з1 44з бз2
L4 операциялык чыгашалар (386 28з (305 700
15 Жыйынтыrында, операциялык пайда L72648 1з7 931
16 Операциялык эмес башка кирешелер жана чыгашалар 0 0

L7 Пайда салыrына чейинки пайда t72 648 137 9з1
18 Пайда салыгы боюнча чыгашалар (18 910) (16 590
19 Бир мезгил ичиндеги пайда (чыгым) t5з 7з7 |2Lз4L
2о Башка чогw алгандагы киреше (1з) (109)

2L
Жыйынтыгында, бир мезrил ичиндеги чоryу алгандагы
киреше L5з 725 L2L2з2

22 Бир акциядан тyшкон пайда (сом) 229,46 191,50

*КР УБнын талаптарына ылайык киреше (реryлятивдуу

*КР УБнын талаптарына ылайык бир акцияга карата киреше

Банк башкармасынын торайымы

Башкы бухгалтер

с,с4- JOr"*"-""Ba3.A.

Кустебаева Н.Б.

*1^

Финансылык отчеттуулук'менен "Банк Азии" ЖАКтын бардык филиалдарынан жана аманат
кассаларынан, ошондой эле: Бишкек ш., Айтматов пр. ЗOЗ, "Бишкек" ЭЭ3 дарегиндеги башкы
кецседен

www.bankasia.kg сайтынан таанышууга болот.

1 L45767 131 894

2 r 2L7,5t 208.15



ЧОryУАЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА
отчЕт

"БАнк Азии" жАк Олке: Кыргызсган
Бишкек ш, Ч.Айтматов атындагы пр., 30З

Кустебаева Н.Б.

Банк башкармасыныtl торайымы

Башкы бухrалтер

Финансылык отчеттуулук мейен "Банк Азии" ЖАКтын бардык филиалдарынан жана аманат

кассаларынан, ошондой эле: Бишкек ш., Айтматов пр.30З, "Бишкек" ЭЭЗ дарегиндеги башкы

кецседен

www.bankasia.kg сайтынан таанышууга болот.

Олчее бирдиги: миц сом
N9

п/п
Беренелердин (статья) аталышы

отчетный

период 2021 г

Предыдущий

период 2О20 г.

1 Пайыздык кирешелер 462 01з 444 656
2 Пайыздык чыгашалар (180 з98) (171 790]

з
Бааны н Tymyycyнa кам тузууге/калыбы на келтирyyго чей и нки

таза пайыздык киреше 281 615 27286в

4

Алар боюнча пайыздар чегерилyyчy активдердин баасынын
тyшччсyне кам тyзyу/калыбына келтирyy (52 152) (36 803

5 Таза пайыздык киреше 229 463 236 064

6

Кызмат керсотyyлорден киреше жана алынган комиссиялык
толемдер 262262 158 807

7

Кызмат керсетyyлор боюнча чыгашалар жана теленген
комиссиялык телемд9 р (27 296 (22 675

8 Чет елке валютасы менен операциялар боюнча таза киреше 98 284 68 611

9

Соода портфелиндеги баалуу кагаздар менен операциялар
боюнча таза киреше 0 0

10 Башка кирешелер 1 зlз 2266

11,

Аларга боюнча пай ыздар чегерилген акти вдерден

аЙрымаланган активдер боюнча баанын тyшyyyне кам

тyзyy/калыбына келтирyy (5 096) 559

L2 таза пайыздык киреше 329 468 207 568

13 операциялык кирешелер 558 931 443 бз2
L4 Операциялык чьlгацкtлар (386 28з (з05 700

15 Жыйынтыrында, операциялык пайда L72 648 137 931

].6 Операциялык эмес башка кирешелер жана чыгашалар 0 0

L7 Пайда салыrына чейинки пайда L72 648 137 931
18 Пайда салыгы боюнча чыгашалар (18 910) (16 590)

19 Бир мезгил ичиндеги пайда (чыrым) L537з7 LzLз4|
20 Башка чогуу алгандагы киреше (13) (109)

2t
Жыйынтыгында, бир мезгил ичиндеrи чоryу алгандагы
киреше L5з 725 t2L2з2

22 Бир акциядан тyшкен пайда (сом) 229,46 191,50

1

*КР УБнын талаптарына ылаЙык киреше (регулятивдуу

отчеттwлчк) L45 767 131 894

2

*КР УБнын талаптарына ылаЙык бир акцияга карата киреше
(реryлятивдw отчетryчлчк) r 2L7,56 208,15

t)

3.А.



30-ноябрь аiiына карата
экономикалык ченемдердпн

"Банк Азии" ЖАК тарабынан
сакталышы тууралуу маалыматтар

экономикалык ченемдердин жана банк капиталынын кошумча запасын колдоо
(<капитал буфери> индекси) талабынын аталышы

Ченемдин
белгиленген

мааниси

Ченешtдин

фактылык
мааниси

Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз iLпуучуга же карыз алуучулар тобуна
Iобокелдиктин максим€шдуу олчему (К l . 1 )

20О/одан ашпаЙт l4,2уо

Банк менен байланыштуу болгон бир карыз €шуучуга же карыз алуучулар тобуна
тобокелдиктин максим€L'rдуу елчему (К l .2)

l5%дан ашпайт 0,0%

Банк менен байланыштуу болбогон банкка банктар аралык жайгаштыруул-ар боюнча
тобокелдиктин максимаJIдуу елчему (К 1.3)

307одан ашпайт 1,5%

Банк менен байланыштуу болгон банкка банктар ар€цык жайгаштыруулар боюнЙ
гобокелдиктин максималдуу елчему (К l .4)

l57одан ашпайт 0,0%

lуммардык капитЕtл жетиштyyлyгу (шайкештиги) коэффициенти (К2. l ) |2YоДан КеМ ЭМеС 2З,9о/о

Биринчи децгээлдеги капита_лды н жетиштyyлyгу (шайкештиги) коэффициенти
,.к2.2) 6%о!аН КеМ Э]ИеС l8,7%

Биринчи децгээлдеги бщалык капиталдын жети штyyлyгу (шайкештиги)
коэффициенти(К 2.3) 4,5%о!?НКеМ ЭМеС |8,7%

Левераж коэффичиенти (К2.4) 8%о.ЩаН КеМ ЭМеС |5,4о^

Банктын ликвиддyyлyк ченеми (керсоткучу) (КЗ, l ) 45О/оДаН КеМ ЭМеС 95,7о^

Банк капиталынын кошумча запасы (ккапитал буфери> индекси) l8%оДаН КеМ ЭМеС 2З,9О/о

Банктын кыска мооноттyy ликвиддyyлyк ченеми (К 3.2) 35Yодан кеМ ЭМес 91,з%

Бардык валюталар боюнча узун в€Lпютал ык позициялардын чоt{дуктарынын
суммасы боюнча бузуу кyндорyнyн саны (К 4.1)

20Yодан ашпайт Сакталуула

Бардык валюталар боюнча кыска валютЕLлык позициялардын чоrцуктарынын
суммасы боюнча бузуу кyндерyнyн саны (К 4.2) 7- 20Yодан ашпаЙт Сакталууда

Атакишиева З.А.

Кустебаева Н.Б.

Банк башкармасынын тораt"rымы l.

Башкы бухгалтер

Цо------**


