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“Банк Азии” Жабык акционердик коомдун акционерлерине
Пикир
Биз ‘Банк Азии” («Банк») Жабык Акционердик Коомдун финансылык отчеттуулугуна аудит
өткөрдүк, ал 2019-жылдын 31-декабрына карата абалы боюнча финансылык абалы тууралуу
отчет, ошондой эле кирешелер жана чыгашалар жана башка жалпы кирешелер жөнүндө отчет,
капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчет жана аяктаган жылдын аягына карата жыл ичиндеги
акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет, жана финансылык отчетко эскертүүлөр, анын
ичинде эсеп саясатынын негизги принциптерин кыскача көрсөтүү.
Биздин ой боюнча, тиркелген финансылык отчет 2019-жылдын 31-декабрына карата абал
боюнча Банктын болгон финансылык аспектилеринде тазалыгын көрсөтүүдө, ошондой эле
анын көрсөтүлгөн күндө бүткөн бир жылдагы финансылык жыйынтыктары жана акча
каражаттарынын кыймылы Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (мындан
ары – ФОЭС) ылайык.
Пикир айтуу үчүн негиз
Биз Аудиттин эл аралык стандарттарына (мындан ары – АЭС) ылайык аудит өткөрдүк. Биздин
жоопкерчилик ушул стандарттарга ылайык ушул кортундунун «Финансылык отчеттун
аудитине аудитордун жоопкерчилиги» бөлүгүндө көрсөтүлгөн. Биз Көз карандысыз
аудиторлор жана аудитордук компаниялар эрежесине жана Аудиторлордун кесиптик этика
кодексине, Кыргыз Республикасында финансылык отчеттуулукту биздин текшерүүбүздө
тиешеси бар болгон, кесипкөй бухгалтерлер үчүн алардын этикалык талаптары менен бирге эл
аралык этика стандарттары боюнча кеңеш тарабынан бекитилген, кесипкөй бухгалтерлердин
этика кодексине ылайык Банкка көз карандысыз болуп эсептелебиз, жана биз башка этикалык
милдеттерибизди ушул этикалык талаптарга ылайык аткардык. Биз алган аудитордук
ырастамалар биз билдирчү пикир үчүн жакшы негиз болуу үчүн жетишээрлик жана туура деп
ойлойбуз.

Аудиттин негизги суроолору
Аудиттин негизги суроолору – бул биздин профессионалдык ой жүгүртүүбүзгө ылайык,
учурдагы мөөнөткө финансылык отчеттуулуктун аудити үчүн маанилүү болгон суроолор. Бул
суроолор биздин финансылык отчеттуулуктун аудитибиздин кнтекстинде каралган жана бул
отчеттуулук жөнүндө биздин пикир түзүлүүдө биз бул суроолор боюнча өзүнчү пикир
билдирбейбиз.
Күтүлүүчү кредиттик чыгашага резерв
Финансылык отчеттуулуктун 4.8-эскертүүсүндө эсептик саясат жөнүндө маалыматы, ал эми
34.1-эскертүүсүндө кредиттик тобокелдик маалыматы ачылып көрсөтүлөт.
Күтүлүүчү кредиттик чыгашага резерв кредиттердин маанилүүлүгүнө, ошондой эле нарк
жоготууну баалоо негизинде жаткан субъективдүү келишпестиктерге байланыштуу негизги
суроо катары каралган. Ар кандай талкуулоолорду жана келишпестиктерди колдонуу
күтүлүүчү кредиттер чыгашалары боюнча резервдин өтө айырмалануучу жыйынтыктарын
алып келиши мүмкүн, бул өз кезегинде Банктын финансылык жыйынтыгына орчундуу
таасирин тийгизиши мүмкүн.
Талкуулоонун негизги багыттары болуп төмөнкүлөр саналат: активдер кармалуучу бизнесмоделдин баасы, негизги карызды жана жабыла элек негизги сумманын пайыздарды төлөө
финансылык активдердин макулдашуучу шарттары бы, Банктын күтүлүүчү кредиттик
чыгашалар моделинде көрсөтүлгөн ФОЭС 9 колдонууга ылайыктуу нарктын түшүүсүн
аныктоо үчүн талаптарды талкуулоо, кредиттик сапаттын өтө начарлашы менен
тобокелчиликтерди аныктоо, контрагенттин финансылык абалы сыяктуу күтүлүүчү кредиттик
чыгашалар моделинде колдонулган каталар, келечектеги акча каражаттары жана келечекке
багытталган макроэкономикалык факторлор жана күтүлүүчү кредиттик жоготуулар
моделинде толук көрсөтүлбөгөн учурдагы же келечектеги тышкы факторлорду көрсөтүү үчүн
кошумча чараларды колдонуу зарылчылыгы.
Финансылык активдерин жана финансылык милдеттерин класиффикациялоо жана баалоо
тууралуу биздин аудитордук жоболор төмөндөгүлөрдү камтыйт:
- Биз Банктын финансылык активдери жана финансылык милдеттери жаатында классификация
жана баалоо саясаты менен ФОЭС 9 негизинде тааныштык жана аны ФОЭС 9 талаптары менен
салыштырдык;
- Биз нарктын түшүүсү алдындагы резервди аныктоо үчүн колдонулуучу маалыматтардын
үстүндөгү тийиштүү көзөмөлдөөчү каражаттардын дазайнына баа бердик жана операциялык
натыйжалуулугун текшердик, анын ичинде кредит берүүдө алынган транзакциялык
маалыматтар, кредиттик сапаттын учурдагы ички баасы, күтүлүүчү кредиттик жоготуулар
модели менен байланыштуу баашка маалыматтар;
- Биз күтүлүүчү кредиттик жоготуулар моделинин үстүндөгү көзөмөлдөөчү тийиштүү
каражаттардын дазайнына баа бердик жана операциялык натыйжалуулугун текшердик, анын
ичинде моделди куруу жана бекитүү,учурдагы монторинг/модельди башкаруу валидациясы
жана матемитикалык тактык;
- Биз Банктын кредиттик тобокелчилигин өтө көтөрүү аныктамасынын тууралыгын жана ар
кандай стадиялар боюнча тобокелчиликтер классификациясы үчүн негиздерди текшердик;
- Банктын жетекчилиги тарабынан өзүнүн ECL эсептеринде колдонулуучу божомолдуу алдын
алуулар үчүн биз жетекчилик менен талкуулоо өткөрдүк жана жалпыга жеткиликтүү
маалыматты колдонуу менен алдын алууларды тастыктадык;
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- Биз 2019-жылдын 31-декабрындагы абалына карата кредиттердин жана аванстардын,
баланстык эмес беренелердин, инвестициялык баалуу кагаздардын, ECL эсеби боюнча эсепке
кошулган башка финансы институттарындагы каражаттардын толуктугун текшердик;
- Биз теоретикалык негиздемесин түшүндүк жана моделдердин математикалык толуктуулугун
текшердик;
- Биз атайын билимдерди талап кылган учурларда биздин ИТ-адистерибизди жумушка тарттык
(мисалы үчүн күтүлүүчү кредиттик жоготуулар маалыматынын жана моделинин бекемдиги);
- Биз башкы баланстын корректировкаларынын тууралыгын текшердик.
- Биз финансылык отчеттуулуктагы маалыматты ачып көрсөтүүнүн чындыгына баа бердик.
Жетекчиликтин жана корпоративдик башкарууга, финансылык отчеттуулукка жоопту
адамдардын милдеттери
Жетекчилик көрсөтүлгөн финансылык отчеттун ФОЭС ылайык даярдалып жана берилүүсүнө
жана алдамчылык же ката иш аракеттердин кесепетнде туура эмес маалыматтарды камтыбаган
финансылык отчеттуулукту даярдоо үчүн зарыл деп жетекчилик эсептеген ички көзөмөл
системасы үчүн жоопкерчиликтүү.
Финансылык отчеттуулукту даярдоодо Банктын өзүнүн ишмердигин үзгүлтүксүз жүргүзүү
мүмкүнчүлүгүнө баа берүүдө, ишмердиктин үзгүлтүксүздүгү менен байланышкан
маалыматтарды ачуу тийиштүү учурлар үчүн, жана жетекчилик Банкты жок кылууга, анын
ишмердигин токтотууга же анын жок кылуу же токтотуудан тышкары башка чарасы жок
болгондо токтотууга ниеттенген учурлардан тышкары ишмердиктин үзгүлтүксүздүгү
тууралуу катачылыктардын негизинде отчеттуулукту түзүүдө жетекчилик жоопкерчиликтүү.
Корпоративдик башкаруу үчүн жоопту адамдар Банктын финансылык отчеттуулугун
даярдоону көзөмөлдөөгө жоопкерчиликтүү.
Аудитордун финансылык отчеттуулуктун аудити үчүн жоопкерчилиги
Биздин максат финансылык отчет алдамчылык же ката иш аракеттердин кесепитинен
маанилүү бузуулардын жоктугунда акылга сыярлык кепилдик алууда жана биздин пикирди
камтыган аудитордук кортундуну түзүүдө. Акылга сыярлык кепилдик бул ишенимдин
жогорку тепкичин билдирет, бирок АЭСке ылайык жүргүзүлгөн аудит бузуулар болгог
учурларда аларды толугу менен табат деп кепилдик бербейт. Алдамчылык же ката иш
аракеттердин жыйынтыгы болушу мүмкүн, эгерде алар ушул консолидацияланган
финансылык отчеттуннегизине кабыл алынуучу колдонуучулардын экономикалык
чечимдерине чогуу же бөлөк-бөлөк таасир бериши мүмкүн болсо.
АЭС ылайыктуу жүргүзүлүүчү аудиттин чегинде биз профессионалдуу ой жүгүртүүнү
колдонобуз жана бүткүл аудиттин уланышында профессионалдык скептизмди сактайбыз:
 Алдамчылык же ката иш аракеттердин кесепитинен улам финансылык отчеттуулуктагы
мүмкүн болгон тобокелчиликтерди аныктайбыз жана ага баа беребиз; ушул
тобокелчиликтерге жооп катары аудитордук жоболорду иштеп чыгып, жүргүзөбүз; Биздин
пикирди билдирүү үчүн негиз боло турган так жана туура болгон аудитордук далилдерди
алабыз. •
Алдамчылык
иш
аракеттердин
кесепитинен
улам
финансылык
отчеттуулуктагы мүмкүн болгон тобокелчиликтерди аныктай албоонун тобокели ката иш
аракеттердин кесепитинен улам финансылык отчеттуулуктагы мүмкүн болгон
тобокелчиликтерди аныкталбагындыгынан өйдө, анткени алдамчылык иш аракеттер
топтошуп алдоону, жасалмалоону, атайын бузууну, маалыматтын туура эмес көрсөтүүлүсүн
же ички көзөмөлүн айланып өтүү иш аракеттерин өзүнө камтыйт;
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 аудитордук жоболорду, Банктын ички көзөмөл системасынын натыйжалуулугу тууралуу
пикир айтуу үчүн эмес, шарттарга ылайык иштеп чыгуу максатында, аудит үчүн маанилүү
болгон ички көзөмөл системасын түшүнүк алабыз;
 колдонулуучу эсептик саясаттын тийиштүү мүнөздөмөсүн, бухгалтердик баанын
негиздүүсүн жана жетекчилик тарабынан даярдалган маалыматтын тийиштүү ачылуусун
баалайбыз;
 Банктын жетекчилиги тарабынан ишмердиктин үзгүлтүксүздүгү жөнүндө чечимдеринин
мыйзамдуулугу жөнүндө кортунду, ал эми алынган аудитордук тастыктамалардын
негизинде – жыйынтыгыныда Банктын өзүнүн ишмердигин үзгүлтүксүз улантуу
мүмкүнчүлүгүндө маанилүү кооптонулар пайда боло турган окуялар же шарттар менен
байланыштуу белгисиздиктин оорду бар же жоктугу тууралуу жыйынтык чыгарабыз.
Эгерде биз маанилүү кооптонулардын болуусу жөнүндө чечимге келсек, биздин аудитордук
кортундуда финансылык отчеттуулуктагы маалыматты тийиштүү түрдө ачууга көңүл
бурушубуз керек, же эгер мындай маалыматты ачуу болбосо, биздин пикирди
модификациялообуз керек. Биздин чечимдер биздин аудитордук кортундуга чейин алынган
аудитордук тастыктамалар менен негизделет. Бирок келечектеги окуялар же шарттар Банк
өзүнүн ишмердигин үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүн жоготуусуна алып келиши
мүмкүн;
 көрсөтүлгөн финансылык отчетко, анын түзүмүнө жана мазмунуна, анын ичинде
маалыматты ачууга жалпысынан баа беребиз, андан тышкары финансылык отчеттуулуктун
негизинде турган операцияларга жана окуяларга алардын тазалыгын тастыктоону
камсыздоо үчүн баа беребиз;
Биз компаниянын башкаруу үчүн жооптуу адамдары менен маалыматтык өз ара иштешүүнү
жүргүзөбүз, башка учурларды эсепке албаганда, аудиттин көлөмү жана пландалган мөөнөтү
жөнүндө маалыматты, ошондой эле аудиттин жыйынтыгы боюнча маанилүү эскертүүлөрдү,
анын ичинде аудит учурунда биз аныктаган ички көзөмөл системасынын кемчиликтери
тууралуу маалымдайбыз.
Биз компаниянын башкаруу үчүн жооптуу адамдарына биз көз карандысыздык мамилесиндеги
этикалыцк талаптарды сактагандыгыбыз жөнүндө арыз беребиз жана ошол адамдарга өз ара
мамилелер жана башка аудиторлордун көз карандысызыдыгына таасир берүүчү болуп
эсептелген негиздер, ал эми зарыл учурларда – тийиштүү алдын алуу чаралар жөнүндө
маалымдайбыз.
Биз компаниянын башкаруу үчүн жооптуу адамдарына билдирилген суроолордун ичинен, биз
учурдагы мезгилге карата каржылык отчеттуулук жана аудитордук текшерүү үчүн абдан
маанилүү суроолорду аныктайбыз, андыктан аудиттин башкы маселелери болуп саналат. Биз
ушул маселелерди биздин кортундубузда сүрөттөйбүз, эгерде бул суроолорду жарялоо мыйзам
же ченемдик акт менен тыюу салынбаса, же кайсы бир маселе боюнча биздин кортундубузда
жок болуусу керек болсо, анткени мындай билдирүүнүн терс таасири коомдук билдирүүдө
маанисин жогорулатып жиберишине негизделген алдын алуу мүмкүн болгондугуна
байланыштуу.
Жыйынтыктар боюнча көз карандысыз аудиторлордун ушул аудитордук кортундусу
чыгарылган тапшырманын жетекчиси Армен Ванян.

www.grantthornton.kg

Армен Ванян
Директор/Өнөктөш
Аудитордун квалификациялык
сертификаты.
Серия А №0264 2016-жылдын 11июлунан
2020-жылдын 26-февралы
Бишкек

Грант Торнтон ЖЧУ
Аудитордук ишмердикти жүргүзүүгө лицензия.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Финансы рыногун жөнгө салуу жана чалгындоо мамлекеттик кызматы,2013-жылдын 3-майы.

www.grantthornton.kg

Киреше же чыгаша жана башка
жалпы кирешелер жөнүндө отчет
Миңдикте кыргыз сому менен
Үлгү

2019-жылдын 312018-жылдын 31декбрында бүткөн жылга декабрында бүткөн жылга
карата
карата

Пайыздар жана окшош кирешелер

7

407,542

290,295

Пайыздар жана окшош чыгашалар

7

(153,835)

(93,765)

253,707

196,530

Таза киреше пайыздары
Комиссиялык кирешелер

8

178,194

99,143

Комиссиялык чыгашалар

8

(28,287)

(18,615)

149,907

80,528

52,217

42,857

267

210

1,879

4,529

Таза комиссиялык кирешелер
Чет элдик валюта менен операциялар
боюнчачыгашаларды чыгаргандан кийинки киреше

9

Адилеттүү нарк боюнча баалануучу, анын өзгөрүшү
кирешенин же чыгашанын курамында көрүнүүчү
финансылык активдер (милдеттер) менен
опреациялар боюнча чыгашаларды чыгаргандан
кийинки киреше
Башка кирешелер
Кредиттик чыгымдар боюнча резервди түзүү

10

(6,535)

(6,907)

Кызматчыларга чыгашалар

11

(192,653)

(160,918)

Негизги каражаттардын жана материалдык эмес
активдердин амортизациясы

21

(41,279)

(20,034)

Башка чыгашалар

12

(75,284)

(88,041)

142,226

48,754

(15,856)

(3,977)

126,370

44,777

Жыл ичиндеги адилеттүү нарктын таза өзгөрүүсү

5

148

Жыл ичиндеги башка жалпы киреше

5

148

126,375

44,925

203.82

72.22

Салыкка чейинки киреше
Кирешеге салык боюнча чыгашалар

13

Жыл ичиндеги киреше
Башка жалпы кирешелер:
Кирешелердин же чыгашалардын курамында кийин
кайра квалификациялануучу беренелер,
Адилеттүү нарк резервиндеги кыймыл (карыз
инструменттер)

Жыл ичиндеги жалпы кирешенин жыйынтыгы
Акцияга киреше
Базалык

14
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Финансылык абал жөнүндө отчет
Миңдикте кыргыз сому менен

Үлгү

2019-жылдын 31декабрына карата

2018-жылдын 31декабрына карата

Активдер
Акчалай каражаттар жана эквиваленттер

15

1,213,614

707,467

Башка финансылык институттардагы каражаттар

16

149,126

86,113

Киреше же чыгаша аркылуу адилеттүү наркы боюнча баа
берилүүчү финансылык активдер

18

35,771

30,066

Кардарларга кредиттер жана аванстар

19

2,172,379

1,658,583

Инвестициялык финансылык активдер

20
409

403

318,184

252,950

- башка жалпы кирешелер аркылуу адилеттүү баа боюнча
баалануучу инвестициялык баалуу кагаздар
- амортизацияланган нарк боюнча баалануучу инвестициялык
баалуу кагаздар
Негизги каражаттар жана материалдык эмес актвидер

21

219,013

190,236

Сатууга каралган узак мөөнөттүү активдер

23

26,518

31,907

Башка активдер

24

25,939

17,282

4,160,953

2,975,007

Активдердин жыйынтыгы
Милдеттер жана жеке капитал
Милдеттер
Финансылык уюмдардагы каражаттар

25

604,529

571,335

Өндүрүштүк финансылык милдеттер

17

22

23

Кардарлардын каражаттары

26

2,692,458

1,653,486

Учурдагы кирешеге салык боюнча милдеттер

6,489

4,631

Убактылуу токтотулган салыктык милдеттер

13

3,178

1,880

Башка милдеттер

27

86,788

48,560

3,393,464

2,279,915

620,000

620,000

-

-

Активдердин жыйынтыгы
Капитал
Акционердик капитал

28

Кошумча төлөнгөн капитал
Адилеттүү нарк боюнча баалануучу финансылык активдерди
кайра баалоо боюнча резерв

(238)

(243)

Бөлүштүрүлбөгөн киреше

147,727

75,335

Капитал жыйынтыгы

767,489

695,092

4,160,953

2,975,007

Милдеттердин жана капиталдын жыйынтыгы

Финансы отчеттуулук 2020-жылдын 26-февралында бекитилген жана кол коюлган.

Атакишиева Земфира

Кустебаева Назира

Башкармалыктын төрагасы

Башкы бухгалтер
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Капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндөгү
отчет

Акционердик
капитал

Кошумча
төлөнгөн
капитал

Адилеттүү баа
боюнча баа
берилүүчү
финансылык
активдерди
кайра баалоо
боюнча резерв

400,000

25,000

(391)

83,631

508,240

ФОЭС 9 колдонуунун таасири (6үлгү)

-

-

-

30,558

30,558

2018-жылдын 1-январына карата
өткөрүлгөн калдык

400,000

25,000

(391)

114,189

538,798

-

-

-

44,777

44,777

Башка чогуу алгандагы кирешенин
курамында чагылдырылган,
адилет наркы боюнча эсепке
алынган, каражаттын адилеттүү
наркынын таза өзгөрүүсү

-

-

148

-

148

Жалпысынан жыл ичиндеги
киреше

-

-

148

44,777

44,925

Акционердик капиталдын өсүүсү

220,000

(25,000)

-

(83,631)

111,369

Жеке ээлер менен операциялар

220,000

(25,000)

-

(83,631)

111,369

2018-жылдын 31-декабрына карат
калдык

620,000

-

(243)

75,335

695,092

ФОЭС 16 колдонуунун таасири (6үлгү)

-

-

-

(1,039)

(1,039)

620,000

-

(243)

74,296

694,053

-

-

-

126,370

126,370

Башка чогуу алгандагы кирешенин
курамында чагылдырылган,
адилет наркы боюнча эсепке
алынган, каражаттын адилеттүү
наркынын таза өзгөрүүсү

-

-

5

-

5

Жыл ичиндеги жалпы киреше

-

-

5

126,370

126,375

Акционерлерге дивиденддер

-

-

-

(52,939)

(52,939)

Жеке ээлер менен операциялар

-

-

-

(52,939)

(52,939)

620,000

-

(238)

147,727

767,489

Миңдикте кыргыз сому менен

2017-жылдын 31-декабрына
карата калдык

Жыл ичиндеги киреше

Бөлүнбөгөн
киреше

Жыйынтыгы

Башка жалпы кирешелер::

2019-жылдын 1-январына карата
өткөрүлгөн калдык
Жыл ичиндеги киреше
Башка жалпы кирешелер:

2019-жылдын 31-декабрына
карата калдык
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Акча каражаттардын кыймылы
жөнүндө отчет
Миңдикте кыргыз сому менен

2019-жылдын 312018-жылдын 31декабрында бүткөн,
декабрында
бир жылга бүткөн, бир жылга

Операциялык ишмердиктен акчалай каражаттар
Алынган пайыздар

402,283

284,263

(143,609)

(97,700)

Алынган коммиссиялар

178,243

99,053

Төлөнгөн коммиссиялар

(26,358)

(15,778)

51,504

45,882

2,195

4,148

(272,784)

(251,930)

191,474

67,938

(61,207)

(30,250)

(553,743)

(450,041)

(8,657)

11,608

33,194

153,134

1,038,972

388,239

38,228

4,547

Салыкка чейинки операциялык ишмердиктен келип түшкөн таза
акчалай каражаттар

678,261

145,175

Төлөнгөн кирешеге салык

(12,914)

(3,163)

Операциялык ишмердиктен келип түшкөн таза акчалай
каражаттар

665,347

142,012

Төлөнгөн пайыздар

Чет өлкөлүк валюта менен операциядан түшкөндөр
Башка түшкөн кирешелер
Төлөнгөн жалпы администативдик чыгашалар
Операциялык активдерди жана милдеттерди өзгөртүүгө чейинки
операциялык ишмердиктен келип түшкөн акча каражаттары

Операциялык активдедри өзгөртүү
Башка финансылык уюмдардагы каражаттар
Кардарларга кредиттер жана аванстар
Башка активдер
Операциялык милдеттерди өзгөртүү
Финансылык уюмдардын каражаттары
Кардарлардын каражаттары
Башка милдеттер
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Миңдикте кыргыз сому менен

Баалуу кагаздарды алуу

2018-жылдын 312019-жылдын 31декабрында
декабрында бүткөн,
бир жылга бүткөн, бир жылга

(512,325)

(1,087,917)

Баалуу кагаздарды сатуу

441,974

1,043,467

Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди алуу

(38,127)

(26,558)

-

58

(108,478)

(70,950)

-

111,369

Төлөнгөн дивиденддер

(52,939)

-

Финансылык ишмердиктен келип түшкөн /(чыгашаланган) таза
акчалай каражаттар

(52,939)

111,369

Акчалай каражаттардын жана эквиваленттердин таза өсүүсү

503,930

182,431

Жыл башына карата акчалай каражаттар жана эквиваленттер

707,467

553,252

2,217

(28,216)

1,213,614

707,467

Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатуу
Инвестициялык ишмердиктен акчалай каражаттардын таза
чыгашасы
Финансылык ишмердиктен акчалай каражаттар
Капиталдын өсүүсүнөн келип түшүүлөр

Курстук айырмалардын акчалай каражаттарга жана
эквиваленттерге таасири
Жыл аягына акчалай каражаттар жана эквиваленттер (15-үлгү)
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