
 

                         “Азия Банкы” жабык акционердик  
                  коому 2018-жылдын 31-декабры 

  1 

Киреше же чыгаша, башка бардык 
пайдалар тууралуу отчет 

Миң кыргыз сому менен көрсөтүлдү 

Кошумча 

маал. 

2018-жылдын 

 1-январынан  

31-декабрына чейинки 

бир жылга карата 

2017-жылдын  

1-январынан  

31-декабрына чейинки бир 

жылга карата 

Пайыздык жана ушул өңдүү кирешелер 7 290,295 262,257 

Пайыздык жана ушул өңдүү чыгашалар 7 (93,765) (87,434) 

Таза пайыздык кирешелер  196,530 174,823 

    

Комиссиялык кирешелер 8 99,143 86,613 

Комиссиялык чыгашалар 8 (18,615) (19,451) 

Таза комиссиялык кирешелер  80,528 67,162 

    

Чет элдик валюталык операциялар боюнча чыгашалардан 

кийинки киреше 9 42,857 45,206 

Адилет наркы менен бааланган, өзгөрүшү пайда же чыгымдын 
курамына чагылган финансылык активдер (милдеттенмелер) 

операциялары боюнча чыгашалардан кийинки киреше 

 210 (30) 

Булардан сырткаркы кирешелер  4,529 6,220 

Насыялык чыгымдар боюнча резерв түзүү/кайра калыбына 
келтирүү 10 (6,907) 13,667 

Кызматкерлерди күтүүгө кеткен чыгымдар 11 (160,918) (137,375) 

Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди 

амортизациялоо 21 (20,034) (17,231) 

Башка чыгымдар 12 (88,041) (95,318) 

Салык төлөөгө чейинки киреше  48,754 57,124 

Киреше салыгына жумшалган чыгымдар 13 (3,977) (6,929) 

Бир жылдык киреше  44,777 50,195 

    

Башка жыйынды киреше:    

Акырында пайда жана чыгымдын курамына бөлүнүп кетиши 

мүмкүн болгон беренелер    

Адилет наркы резервиндеги жүгүртүү (карыздык 

инструмент)    

Бир жыл аралыгында адилет наркынын таза өзгөрүшү  148 Колдонулбайт 

    

Адилет нарктагы резервдин өзгөрүшү (сатыкта болгон) 

    

Сатыкта турган финансылык активдердин адилет наркы, 

өзгөрүүлөрдөн түшкөн реализацияланбаган таза пайда/(чыгым)  колдонулбайт (59) 

    

Бир жылдык башка жыйынды киреше  148 (59) 

    

Бир жылдык жалпы жыйынды киреше 
 44,925 50,136 

    

Акция кирешеси 14   

Базалык  72.22 125 

 
13-беттен 78-бетке чейин тиркелген кошумча маалыматтар бул 

финансылык отчеттуулуктун ажырагыс бөлүгүн түзөт. 
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Миң кыргыз сому менен көрсөтүлдү Кошумча 

маал. 

2018-жылдын 31-

декабрына карата 

2017-жылдын 31-

декабрына карата 

Активдер    

Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери 15 707,467 553,252 

Башка финансылык инструменттердеги каражаттар 16 86,113 54,996 

Пайда жана чыгымдар аркылуу адилет наркы боюнча бааланган 
финансылык активдер 

18 
30,066 - 

Кардарларга насыялар жана аванстар 19 1,658,583 1,139,362 

Инвестициялык финансылык активдер 20   

- Сатыктагы инвестициялар  колдонулбайт 256 

- Төгүүгө чейин кармалчу инвестициялар  колдонулбайт 238,968 

- Башка жалпы киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган 
инвестициялык баалуу кагаздар 

 
403 N/A 

- Азайтылган наркы боюнча бааланган инвестициялык баалуу 

кагаздары 
 

252,950 N/A 

Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер 21 190,236 184,402 

Сатууга белгиленген узак мөөнөттүү активдер 22 31,907 38,717 

Башка активдер 23 17,282 28,890 

    

Бардык активдер  2,975,007 2,238,843 

    

Милдеттенмелер жана өздүк капитал    

Милдеттенмелер    

Финансылык уюмдардын каражаттары 24 571,335 417,517 

Туунду финансылык милдеттенмелер 17 23 1,195 

Кардарлардын каражаттары 25 1,653,486 1,265,247 

Учурдагы киреше салыгы боюнча милдеттенмелер  4,631 1,513 

Кийинкиге жылдырылган салык милдеттенмеси 13 1,880 1,118 

Башка милдеттенмелер 26 48,560 44,013 

    

Бардык милдеттенмелер  2,279,915 1,730,603 

    

Капитал    

Акционердик капитал 27 620,000 400,000 

Кошумча төлөнгөн капитал  - 25,000 

Адилет наркы боюнча бааланган финансылык активдерди кайра 
баалоо резерви 

 
(243) (391) 

Бөлүштүрүлбөгөн пайда  75,335 83,631 

Жалпы капитал  695,092 508,240 

    

Жалпы милдеттенмелер жана капиталдар  2,975,007 2,238,843 

 

Финансылык отчеттуулук 2019-жылдын 2-мартында бекитилип жана кол коюлган 

Атакишиева Земфира Кустебаева Назира 

Башкаруу тобунун төрайымы Башкы бухгалтер 

 
 
13-беттен 78-бетке чейин тиркелген кошумча маалыматтар бул финансылык отчеттуулуктун ажырагыс бөлүгүн түзөт. 

Финансылык абал боюнча отчет 
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Миң кыргыз сому менен берилди 

Акцио-нердик 

капитал 

Кошумча 
төлөнгөн 

капитал 

Адилет наркы 

боюнча бааланган 
финансылык 

активдерди кайра 

баалоо резерви 

Бөлүштүрүлбөгө

н пайда Баары 

      

2017-жылдын 31-декабрына карата 

калдык 400,000 25,000 (391) 83,631 508,240 

ФОЭС 9 колдонуу таасири (6-эскертүү) - - - 30,558 30,558 

2018-жылдын 1-январына карата кайра 
эсептелген калдык 400,000 25,000 (391) 114,189 538,798 

Бир жылдык киреше - - - 44,777 44,777 

Башка жыйынды киреше:      

Башка жалпы киреше аркылуу 
бааланган адилет наркы боюнча эске 

алынган инструменттин адилет 
наркынын таза өзгөрүшү - - 148 - 148 

Бир жылдык жалпы жыйынды киреше - - 148 44,777 44,925 

Акционердик капиталды көбөйтүү 220,000 (25,000) - (83,631) 111,369 

Менчик ээлери менен операциялар 220,000 (25,000) - (83,631) 111,369 

      

2018-жылдын 31-декабрына карата 
калдык 620,000 - (243) 75,335 695,092 

 

2017-жылдын 1-январына карата 
калдык 400,000 17,000 (332) 33,436 450,104 

Бир жылдык пайда - - - 50,195 50,195 

Башка жыйынды киреше:      

Адилет наркынын таза өзгөрүшү 

 

 - - (59) - (59) 

Бир жылдык жалпы жыйынды киреше - - (59) 50,195 50,136 

Акционердик капиталды көбөйтүү - 8,000 - - 8,000 

Менчик ээлери менен операциялар - 8,000 - - 8,000 

      

2017-жылдын 31-декабрына карата 
калдык 400,000 25,000 (391) 83,631 508,240 

 

 

13-беттен 78-бетке чейин тиркелген кошумча маалыматтар бул финансылык отчеттуулуктун ажырагыс бөлүгүн түзөт. 

 

 
 

Капиталдагы өзгөрүүлөр тууралуу 
отчет 
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Миң кыргыз сому менен көрсөтүлдү 

2018-жылдын 1-

январынан 31-
декабрына чейинки 

бир жылга карата 

2017-жылдын 1-

январынан 31-
декабрына чейинки 

бир жылга карата 

 

Операциялык ишмердиктен түшкөн акча каражаттары 
  

Алынган пайыздар 284,263 259,949 

Төлөнгөн пайыздар (97,700) (91,007) 

Алынган комиссиялар 99,053 85,745 

Төлөнгөн комиссиялар (15,778) (12,261) 

Чет элдик валюталык операциялардан түшкөн каражат 45,882 46,415 

Башка кирешелер 4,148 4,586 

Төлөнгөн жалпы административдик чыгымдар (251,930) (231,984) 

Операциялык актив жана милдеттенмелердин өзгөрүшүнө чейинки 
операциялык ишмердиктен түшкөн акча каражаттарынын агымы 

67,938 61,443 

   

Операциялык активдердин өзгөрүшү   

Бөлөк финансылык уюмдардагы каражаттар (30,250) (13,281) 

Кардарларга насыя жана аванстар (450,041) (91,991) 

Башка активдер 11,608 84,564 

 

Операциялык милдеттенмелердин өзгөрүшү 

  

Финансылык уюмдардын каражаттары 153,134 73,043 

Кардарлардын каражаттары 388,239 (140,424) 

Башка милдеттенмелер 4,547 4,715 

Салык төлөөгө чейинки операциялык ишмердиктен акча каражаттарынын 
таза түшүшү/чыгышталышы 

145,175 (21,931) 

Төлөнгөн киреше салыгы (3,163) (6,298) 

Операциялык ишмердиктен акча каражаттарынын таза 
түшүшү/чыгышталышы 

142,012 (28,229) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Акча каражатынын жүгүртүлүшү 
боюнча отчет 
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Миң кыргыз сому менен көрсөтүлдү 

2018-жылдын 1-
январынан 31-

декабрына чейинки 

бир жылга карата 

2017-жылдын 1-
январынан 31-

декабрына чейинки 

бир жылга карата 

Баалуу кагаздарды сатып алуу (1,087,917) (942,504) 

Баалуу кагаздарды сатуу 1,043,467 906,151 

Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу (26,558) (20,149) 

Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатуу 58 190 

Инвестициялык ишмердиктен түшкөн акча каражатын таза чыгымдоо (70,950) (56,312) 

   

Финансылык ишмердиктен түшкөн акча каражаттары   

   

Капиталды көбөйтүүдөн түшкөн каражаттар 111,369 8,000 

Финансылык ишмердиктен акча каражаттарынын таза түшүшү  111,369 8,000 

   

Акча каражаттары жана алардын эквиваленттеринин таза 
көбөйтүлүшү/(азайтылышы) 

182,431 (76,541) 

   

Жыл башына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери 553,252 651,059 

Акча каражаттары жана алардын эквиваленттерине курстагы айырманын 
таасири 

(28,216) (21,266) 

Жылдын аягына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери 
(16-кошумча маалымат) 

707,467 553,252 

   

 

13-беттен 78-бетке чейин тиркелген кошумча маалыматтар бул финансылык отчеттуулуктун ажырагыс бөлүгүн түзөт. 
 

 


