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эле банrгын Бишкек
"Бишкек" эркин

башкы кецсесинен же

\s

r/п

Беренелердин (статья) аталыlлы Отчетryк мезгил 2019
ж.

Откон отчетryк
мезгил 2018-ж.

lайыздык кирешелер 76 54с 5ё бzL
2 Пайыздык чыгашалар (32 Е4з и7 932

3
Баанын rymyycyнa кам ryзyyге/калыбына келтирyyго чейинки таза пайыздык
киоеше 43 70: 40 68Е

4
\лар боюнча пайыздар чегерилyyчy активдердин баасынын ryшyyсyно кам
rчзw/калыбына келтиDW (4 064 (3 688]

5 Iаза пайыздык киреше 39 639 37 000
6 {ызмат корсотyyлорден киреше жана алынган комиссиялык толемдор 19 90t 18 42Е

7

(ызмат корсетуулер боюнча чыгашалар жана теленген комиссиялык теломде
1 1 742, е711

8 .leT елко валютасы менен операциялаD боюнча таза киреше 7 192 6 59:

9
-оода портФелиндеги оаалуу кагаздар менен операциялар ооюнча таза
aипёll!ё

l0 Башка кирещелер 746 549

11

Марга боюнча пайыздар чегерилгенrакrивдерден айрыМаланган аlсивдер
5оюнча баанын тyшwчно кам ryзyч/калыбына келтирyy ,l 367 2о4

12 fаза пайыздык киDеше 27 471 23 063
13 пеDациялык киDешелер 67 111 60 063
14 пеDацияль!к чыгашалаD (54 677 в6234
15 ,ыиынтыгында. опеDациялык паида 12 434 ,lз 83с
16 |пеDациялык эмес оашка кирешелеD жана чыгаlлалар
17 Пайда салыrына чейинки пайда 12 434 13 83с
18 ]lайда салыгы боюнча чыгашалар ,l 150 1 524
,l9 Бир мезгил ичиндеги пайда (чыгымl 11 284 12 306
2о 3ашка чогw алгандагы киреше {20

21 Жыйынтыrында. бир мезгил ичиндеrи чоryу алrандагы киреше 11 26з 12 з06

22 5ир акциядан тYшкон пайда (сом) 18,2 2с

1 'КР УБнын талаптарына ылайык киреше (реryлятивдW отчетryулук) 860:

2

*КР УБнын талаптарына ылайык бир акцияга карата киреше (реryлятивдуу
пruеmпчк) /)- / 1з.88

Банк башкармасынын



Экономикалык ченемдердин аталыlлы
Ченемдин белrиленген

мааниси

Ченемдин ичJ

жYзYндогY
мааниaи

jaHK менен байланышы жок бир зайымчыга тобокелдин максималдуу олчомy (К 1.1) 20% ашык эмес 9,9/о

jaHK менен байланычlтуу бир зайымчыга тобокелдин максималдуу елчему (К 1.2) 15% ашык эмес о,о%

]анк менен байланычrы жок банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдин
иаксималдуу олчемy (К 1.3) З0% ашык эмес о,7%

jaHK мёнен байланычlтуу банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдин максималдуу
lлчемч (К 1.4}

15% ашык эмес о,OУо

lуммардык капиталдын адекватryулуryнун коэФфициенти (К 2.1) 12% кем эмес 24,4%

)иринчи децгээлдин капиталдын адекватгуулуryнун коэФФициенти (К 2.2) 6% кем эмес ' 22,9%

Биринчи децгээлдин Базалык капиталынын жетишээрлигинин (адекватrуулуryнун)
tоэффиценти {К 2,З) 4,5% кем эмес 22p%

Певераж коэффициенти (К 2.4) 8% кем эмес t9,o%

3анктын ликвиддуулуryнун ченеми (К З.1) 45% кем эмес Lо2,о%

]анктын капиталынын коlлумча камдыгы ("буфер капиталдын" керсеткучу) 20% кем эмес 24,4%

jанктын кыска мооноттоry ликвиддyyлyryнун ченеми (К 3.2) 35% кем эмес 87p%

'Yзун" ачык валюта позициясынын суммардык елчему боюнча бузууга жол берилген
кyндерyнyн саны (К4.1) 20%дан жогору эмеiс сактilлууда

"Кыска" ачык валюта позициянын суммардык елчему боюнча бузууга жол берилген
кyндорyнyн саны (К4.2) 20%даt7огору эмес сакталууда

Tn,^ ., - ---4 Атакишиева 3.А.
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экономикалык ченемдерди сактоо тууралуу маалыматтары
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