КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫНЫН

ЧЕНЕМДИК
АКТЫЛАРЫ
№7/2014

НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КНИГА 1

Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын ченемдик актылары
Редакциялык коллегия:
Төрайым:
Коллегия мүчөлөрү:
Жооптуу катчы:

Садыркулова A.M.
Султанов М.С.
Жаныбекова Ч.А.
Садыкова Н.О.
Абдиева К.Т.

Басылманын мазмунуна тиешелөө маселелер боюнча маалымат алуу үчүн:
Бишкек шаары, Т. Үметалиев атындагы көчө, 101, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, Юридикалык башкармалыгы:
телефон: (996 312) 45 66 41 телефону
факс: (996 312) 610 730 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот
http://www.nbkr.kg
Басылманы таркатуу маселеси боюнча:
Бишкек шаары, Т. Үметалиев атындагы көчө, 101, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, Тышкы жана коомдук байланыштар бөлүмү:
телефон: (996 312) 669 009
факс: (996 312) 610 730
http://www.nbkr.kg
Республиканын коммерциялык банктарын жана коомчулукту Улуттук банктын ченемдик документтери жана банктын иши жөнүндөгү расмий маалыматтар менен камсыз
кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарын кеңири жайылтуу үчүн Улуттук банктын ченемдик актыларын расмий жарыялоо бул басылманын негизги максаты болуп саналат. Басылма айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде
жарыяланып турат.
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2015-жылдын 22-январьда басууга кол коюлган.
2015-жылдын 27-январьда басылган.
185 нускада чыгарылат.
© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2014-жыл.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы формада, кайсы
каражаттар менен болбосун көчүрүп басууга жана таркатууга жол берилбейт. Кайра басууда
жана андан шилтеме келтирүүдө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына таянуу зарыл.

Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын басылмалары
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету
Басылма Улуттук банктын өткөн жылдагы иши боюнча толук отчету болуп саналат. Ал Республиканын экономикалык өнүгүшү, Улуттук банктын акчакредит саясаты, финансылык отчету жөнүндө кыскача маалыматтарды, Улуттук банктын ишине тиешелүү жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени
Маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын экономикасына негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү жана анын секторлору боюнча статистикалык маалыматтарды камтыйт.
Ай сайын кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.
Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми
Басылмада тышкы сектордун өнүгүшүндөгү акыркы тенденциялар чагылдырылат. Тиркемелеринде төлөм теңдеминин нейтралдуу формасы, тышкы соода түзүмү, эларалык камдар
(резервдер) тышкы карыз боюнча маалыматтарды камтыган таблицалар келтирилген. Чейрек
сайын - январь, май, июль, октябрь айларында кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.
Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама
Басылмада республикада жана анын региондорунда керектөө бааларынын динамикасы,
инфляциянын негизги факторлорун анализдөөлөр, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акчакредит саясат жагында кабыл алган чечимдери жөнүндөгү маалыматтар камтылып,
кийинки мезгилге инфляциялык болжолдоолор келтирилет. Чейрек сайын кыргыз, орус жана
англис тилдеринде жарыяланат.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-релизи
Улуттук банкта жана бүтүндөй банк тутумунда бир апта ичинде болуп өткөн жаңылыктарды,
Улуттук банктын ыкчам маалыматтарын, финансы рыногу боюнча аналитикалык материалдарды жана жалпыга маалымдоо каражаттары, юридика-лык жактар жана жеке адамдар үчүн
маалыматтарды камтыйт. Апта сайын кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланат.
Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу
жөнүндө отчет
Басылма Кыргыз Республикасынын финансы системасынын учурдагы абалын
экономиканын башка секторлору өз ара байланышта кароого арынышы боюнча аналитикалык
маалыматты камтыйт. Кыргыз Республикасынын финансы сектору-нун туруктуулугу жөнүндө
коомчулукка маалымдайт. Алты айда бир жолу кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык
көрөт.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ТОКТОМ
Бишкек ш., Yметалиев көч., 101
2014-ж., 17-октябрындагы № 45\1

		
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун
бекитүү жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө » мыйзамынын
7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1.

2.
3.

4.

Төмөнкү жоболор бекитилсин:
- «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык
компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» (1-тиркеме);
- «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик
компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин
мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету
жөнүндө» (2-тиркеме);
- «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» (3-тиркеме).
Токтом 2015-жылдын 1-июнунан тартып күчүнө кирет.
Улуттук банктын Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгы,
Тышкы көзөмөл башкармалыгы 2015-жылдын 1-июнуна чейин
мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттордун
формаларын автоматташтырсын.
Улуттук банктын Юридика башкармалыгы:
- бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
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5.

6.

Улуттук банктын Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо
башкармалыгы ушул токтом менен микрофинансылык компанияларды, микрокредиттик компанияларды, микрокредиттик
агенттиктерди, кредиттик союздарды тааныштырсын.
Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзүгү ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Төрагасынын орун басары, айым Л.Д. Орозбаевага ыйгарылсын.

Төрага
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Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын “ 17 ” октябрындагы
№ 45\1 токтомуна карата
1-тиркеме
“Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык
компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчету жөнүндө” жобо
1-глава.
ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
1.

2.
3.

4.

Бул жобо, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө”, “Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карыз жөнүндө” мыйзамдарына жана Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 5-июлундагы №26/2 токтому менен бекитилген “Кыргыз
Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында
ачылган эсептерин жана аманаттарын каттоо жөнүндө” жобого (мындан ары – мыйзамдарга) ылайык иштелип чыккан жана
анда ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык
компаниялардын (мындан ары – МФК) мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун (мындан ары – ПРО)
бирдиктүү формасы аныкталган.
ПРО бухгалтердик эсеп жана системадан тышкаркы эсепке
алуу маалыматтарынын негизинде түзүлөт.
Ушул жободо колдонулган терминдер жана аныктамалар,
Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө” мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында колдонулган терминдерге жана аныктамаларга ылайык
келет.
2-глава.
МАКСАТТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
ПРО төмөнкүлөргө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү максатында түзүлөт:
а) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары
– Улуттук банк) тарабынан мыйзамдарда белгиленген
милдеттердин аткарылышынын алкагында МФКлардын
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5.

финансылык абалына;
б) компаниялардын жетекчилери ликвиддүүлүктү, төлөөгө
жөндөмдүүлүктү жана кирешелүүлүктү камсыз кылуу жагында чечимдерди кошо алганда, тиешелүү чечимдерди
кабыл алуусу үчүн МФКлардын ишине.
ПРОнун башкы милдети – ушул жобонун 4-пунктунда
көрсөтүлгөн максаттардын аткарылышын камсыз кылуу үчүн
МФКлардын экономикалык жана чарбалык иши тууралуу так
жана толук маалыматтарды чагылдыруу.

3-глава.
ПРОНУН МАЗМУНУ ЖАНА БЕРҮҮ МЕЗГИЛ АРАЛЫГЫ
6.
7.
8.

ПРО, аныкталган формада, белгиленген мөөнөттө берилүүгө
тийиш болгон МФКнын белгилүү бир мезгил ичиндеги иши тууралуу отчетту түшүндүрөт.
ПРО 13 бөлүктөн турат. ПРОнун курамы, кыскача мазмуну
жана берүү мөөнөттөрү ушул жобого карата 1-тиркемеде чагылдырылган.
МФКнын ушул жылдын 4-чейреги үчүн ПРОсу жылдык болуп саналат. Акча каражатын тартуу менен иш алып барган
МФКлар үчүн декабрь айында сунушталган ПРО жылдык болуп саналат. Жылдык ПРО отчеттук жылдан кийинки жылдын
1-февралынан кечиктирилбестен Улуттук банктын кароосуна
сунушталууга тийиш.
4-глава.
ПРОНУ БЕРҮҮ ТАРТИБИ

9.

Ар бир МФКда ПРОнун мазмунунун толуктугу, мөөнөтүндө
берилиши жана туура толтурулушу үчүн жооп берген кызматкер дайындалууга тийиш. ПРОдо камтылган маалыматка
тиешелүү бардык суроолор боюнча Улуттук банк менен иш
алып баруу жоопкерчилиги да ошол кызматкерге жүктөлөт.
10. ПРО ушул жобого карата 2-тиркемедеги формада, отчет үчүн
белгиленген мөөнөт-төрдө кагазга чыгарылган жана электрондук түрдө Улуттук банкка берилет. ПРОнун электрондук версиясы Улуттук банкта белгиленген талаптарга ылайык түзүлүүгө
тийиш.
11. Чүй областында жана Бишкек шаарында жайгашкан МФКлар
ПРОну кагазга чыгарып, конвертке салып, чапталган түрүндө
Улуттук банкка сунуштоого тийиш.
12. ПРОнун электрондук версиясы Улуттук банктын Финансы
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Статистикалык базаларды техникалык колдоо бөлүмүнө электрондук
почта аркылуу жөнөтүлөт. МФКнын электрондук почтасы жок
болсо, отчеттор жаздырып алуучу башка жабдуулар (USB –
флэш маалымат сактоочу) аркылуу берилиши зарыл.
Республиканын башка областтарында жайгашкан МФКлар
ПРОну кагазга чыгарылган же электрондук түрдө Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыгына/Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө берүүгө тийиш.
Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен
областындагы өкүлчүлүгү ПРОну Финансы статистикасы жана
маалымдоо башкармалыгына агрегирленген түрдө сунушташат.
ПРОдо кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар, маалыматтардын толук чагылдырылбашы же анын формаларынын
туура эмес толтурулушу аныкталган учурда, Улуттук банктын
тиешелүү түзүмдүк бөлүмү финансылык отчетто чагылдыруу
менен отчетту оңдоо зарылчылыгы тууралуу МФКга маалымдап, оңдолгон отчетту 10 жумуш күнү ичинде берилишин талап кылат.
Оңдолгон отчеттор МФКнын коштомо каты менен бирге отчет талапка ылайык толтурулбагандыгы тууралуу билдирме
жөнөтүлгөндөн кийинки беш жумуш күн ичинде Улуттук банкка
кайрадан сунушталууга тийиш.
Улуттук банктын ПРО боюнча сын-пикирлери жок болсо
же отчет Улуттук банктын сын-пикирлерине ылайык кайрадан оңдолуп, анын оңдолгондугу жөнүндө Улуттук банк кат
жүзүндө билдиргенден кийин гана ПРО Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет.
МФК ПРОну МФКнын башкы кеңсеси жана филиалдар боюнча
консолидацияланган негизде беришет.
ПРО белгиленген формада: көктөлгөн, ар бир бөлүктүн беттерине санын көрсөтүү менен номерленип, мөөр басылып,
МФКнын ПРОнун түзүлүшү, анын берилиши үчүн жооп берген
кызматкерлеринин кол тамгасы коюлуп, сунушталууга тийиш.
ПРОдо отчеттук күнгө карата МФКнын абалы тууралуу так маалыматтар камтылууга тийиш. МФКнын абалынын ар айлык,
чейректик жана жылдык ПРОлордо туура чагылдырылгандыгы МФКнын Директорлор кеңешинин Төрагасы же Директорлор кеңешинин Төрага жок учурда аны алмаштырган мүчөсү,
МФК Башкармасынын Төрагасы, Башкы бухгалтери жана МФК
Башкармасынын ПРОнун даярдалышын түздөн-түз тескөөгө
алган мүчөсү тарабынан тастыкталат.
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КОРУТУНДУ ЖОБО
19. ПРОдо маалыматтардын өз учурунда берилбеши жана/же такталбаган, туура эмес маалыматтардын берилиши, отчеттун
толук эмес жана/же туура эмес толтурулушу үчүн МФК Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык
жоопкерчилик тартат.
20. Улуттук банкка берилген ПРОнун экинчи нускасы МФКда сакталууга тийиш.
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Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын «_17»октябрындагы
№ 45\1 токтому менен бекитилген
“Ислам банк иши жана каржылоо
принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө
ашырышкан микрофинансылык компаниялардын
мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчету жөнүндө” жобого карата
1-тиркеме
Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан МФКлардын ПРОсунун курамы
№

Бөлүгү

Аталышы

Мезгил аралыгы

Берүү мөөнөтү

Эскертүүлөр
же ченемдик
укуктук
актыларга
шилтемелер

1

Титулдук барак

Чейрек сайын

отчеттук айдан
кийинки айдын
20 чейин

Бөлүктөргө
тиркелет

2

Банктын Директорлор
кеңешинин, Башкармасынын жана Шариат
кеңешинин мүчөлөрү
тууралуу маалыматтар

Жыл сайын

отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
өзгөртүүлөр
кабыл
алынгандан
кийинки 10
календарлык
күн ичинде

Бөлүктөргө
тиркелет

МФКнын айрым кызмат
адамдары жөнүндө
маалымат

Жыл сайын

отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
өзгөртүүлөр
кабыл
алынгандан
кийинки 10
календарлык
күн ичинде

Бөлүктөргө
тиркелет

3

Өзгөртүүлөр
киргизилген
учурларда

Өзгөртүүлөр
киргизилген
учурларда
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4

МФК тууралуу базалык
маалымат

Жыл сайын
Өзгөртүүлөр
киргизилген
учурларда

отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
Өзгөртүүлөр
кабыл
алынгандан
кийинки 10
календарлык
күн ичинде

5

1-бөлүк

Финансылык абал
жөнүндө регулятивдик
отчет
A. Активдер
Б. Милдеттенмелер
B. Капитал
Г. Милдеттенмелерди
чечмелөө
Д. Каржылоо портфелин чечмелөө

Жыл сайын
Чейрек сайын
Акча каражаттарын тартуу
менен иш
алып барган
МФКлар үчүн,
ай сайын

отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
отчеттук
мезгилден
кийинки
мезгилдин 20
календарлык
күн ичинде

6

2-бөлүк

Чогуу алгандагы киреше тууралуу отчет
A. Операциялар боюнча алынган кирешелер
Б. Операцияларды
ишке ашыруудан улам
чыгымдар
B. Операциялар боюнча башка кирешелер
Г. Операциялар боюнча башка чыгашалар
Д. Операциялык жана
административдик
чыгашалар

Жыл сайын
Чейрек сайын
Акча каражаттарын тартуу
менен иш
алып барган
МФКлар үчүн,
ай сайын

отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
отчеттук
мезгилден
кийинки
мезгилдин 20
календарлык
күн ичинде

Капитал
A. Капитал түзүмүндөгү
өзгөрүүлөр
Б. МФКнын акциялары
жана башка баалуу
кагаздары тууралуу
маалыматтар
B. Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы
өзгөрүүлөр

Жыл сайын
Чейрек сайын
Акча каражаттарын тартуу
менен иш
алып барган
МФКлар үчүн,
ай сайын

отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки
мезгилдин 20
календарлык
күн ичинде

7

3-бөлүк

13

Бөлүктөргө
тиркелет
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8

4-бөлүк

Мөөнөтүнөн өткөрүлүп
жиберилген активдер
тууралуу маалымат,
активдерди жана
баланстан тышкаркы
милдеттенмелерди
тобокелдик деңгээли
боюнча классификациялоо
A. Мөөнөтүнөн
өткөрүлүп жиберилген
активдер тууралуу
маалымат
Б. Активдерди жана
баланстан тышкаркы
милдеттенмелерди
тобокелдик деңгээли
боюнча классификациялоо
B. Берилген каржылоо
боюнча маалымат
Г. Областтар боюнча
берилген каржылоо
тууралуу маалымат
Д. Каржылоо ыкмалары
Е. Кардарлар жёнъндё
Ж. Кыргыз Республикасынын областтары
боюнча тобокелдик
деңгээлине жараша
активдерди классификациялоо
З. Кыргыз Республикасынын областтары
боюнча башка маалыматтар
И. Проблемалуу
кардарлар боюнча
маалымат
К. Үстү-үстүнөн берилген активдер жөнүндө
маалыматтар
Л. Реструктуриза-цияланган активдер

Жыл сайын
Чейрек сайын
Акча каражаттарын тартуу
менен иш
алып барган
МФКлар үчүн,
ай сайын

14

отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки 20
календарлык
күн ичинде
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9

5-бөлүк

Кардарлардын эсептери
A.Суммалар боюнча
бөлүштүрүү менен
эсептер
Б. Отчеттук мезгил
ичинде эсептердеги
акча каражаттардын
жылышы
B. Төлөө мөөнөттөрү
боюнча эсептер

Жыл сайын
Чейрек сайын
Акча каражаттарын тартуу
менен иш
алып барган
МФКлар үчүн,
ай сайын

отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
отчеттук мезгил аяктагандан кийинки
мезгилдин 20
календарлык
күн ичинде

10

6-бөлүк

А. Кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө
карата активдердин
жана милдеттенмелердин ийкемдүүлүгүнө
талдап-иликтөөлөр
(ГЭП-анализ)
Б. Ордун жабуу
мөөнөттөрү боюнча
активдерди жана
милдеттенмелерди
талдап-иликтөө

Жыл сайын
Чейрек сайын
Акча каражаттарын тартуу
менен иш
алып барган
МФКлар үчүн,
ай сайын

отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
отчеттук мезгил аяктагандан кийинки
мезгилдин 20
календарлык
күн ичинде

11

7-бөлүк

РППУдагы өзгөрүүлөр
А. РППУдагы
өзгөрүүлөр
Б. РППУнун эсебинен
эсептен алынып салынган активдер жана
баланстан тышкаркы
милдеттенмелер жана
кайтарылган (мурда
эсептен алынып салынган) активдер жана
баланстан тышкаркы
милдеттенмелер
жөнүндө маалыматтар

Жыл сайын
Чейрек сайын
Акча каражаттарын тартуу
менен иш
алып барган
МФКлар үчүн,
ай сайын

отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
отчеттук мезгил аяктагандан кийинки
мезгилдин 20
календарлык
күн ичинде

12

8-бөлүк

А. Ири тобокелдиктер
тууралуу маалымат
Б. Аффилирленген
жактар менен операциялар жөнүндө жалпы
маалыматтар
В. Уюштуруучулардан/
акционерлерден/катышуучулардан алынган
насыялар

Жыл сайын
Чейрек сайын
Акча каражаттарын тартуу
менен иш
алып барган
МФКлар үчүн,
ай сайын

отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
отчеттук мезгил аяктагандан кийинки
мезгилдин 20
календарлык
күн ичинде

15
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9-бөлүк

14

Кызматкерлер менен
келишилген бүтүмдөр
тууралуу маалымат

Жыл сайын
Чейрек сайын
Акча каражаттарын тартуу
менен иш
алып барган
МФКлар үчүн,
ай сайын

отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
отчеттук мезгил аяктагандан кийинки
мезгилдин 20
календарлык
күн ичинде

10-бөлүк Экономикалык ченемдердин сакталышы
тууралуу маалыматтар

Жыл сайын
Чейрек сайын
Акча каражаттарын тартуу
менен иш
алып барган
МФКлар үчүн,
ай сайын

отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
отчеттук мезгил аяктагандан кийинки
мезгилдин 20
календарлык
күн ичинде

15

11-бөлүк Кардарларга сунушталган каржылоо тууралуу
маалымат

Жыл сайын
Чейрек сайын
Акча каражаттарын тартуу
менен иш
алып барган
МФКлар үчүн,
ай сайын

отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
отчеттук мезгил аяктагандан кийинки
мезгилдин 20
календарлык
күн ичинде

16

12-бөлүк

Ачып көрсөтүү
А. Банк менен түзүлгөн
агенттик келишим
боюнча чекене банктык
кызмат көрсөтүүлөрдү
жүзөгө ашыруу боюнча
маалымат
Б. ФКМде ишке ашырылган операциялар
жана инвестициялар
боюнча чечмелөөлөр
В. Туунду финансылык
инструменттер

Жыл сайын
Чейрек сайын
Акча каражаттарын тартуу
менен иш
алып барган
МФКлар үчүн,
ай сайын

отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
отчеттук мезгил аяктагандан кийинки
мезгилдин 20
календарлык
күн ичинде

17

13-бөлүк

Чет өлкө активдери
жана милдеттенмелери
боюнча отчет

Чейрек сайын

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки
мезгилдин 20
календарлык
күн ичинде

16

МФКнын
ишин жөнгө
салуунун
убактылуу
эрежелери

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №7, 2014

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын «17» октябрындагы №45/1 токтому менен
бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды
жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
Маалымат				
МФК				
Кызматтык иште
пайдалануу үчүн			

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын
Тышкы көзөмөл башкармалыгы

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган микрофинансылык
компаниялардын Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету
______________		
(берүү мөөнөтү)		

No.______________
(кириш/чыгыш)					

								
Көрсөтүлгөн абалга карата: _____________
Түзүлгөн: _______________
/күнү, айы, жылы/		
/күнү, айы, жылы/
		
Мезгилдүүлүгү: - чейрек сайын; - жылдык; - корректировкалоо				
				
								
Отчеттун аныктыгы тастыкталды:
_______ички текшерүү менен
				
___________аудит тарабынан, корутундусуз
		
_________ аудит тарабынан корутунду менен
Отчет берген мекеме: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
/МФК аталышын чоң басма тамгалар менен көрсөткүлө
КОЛ ТАМГА ЖАНА КҮБӨЛӨНДҮРҮҮ
Биз, төмөндө кол койгондор, бул отчет жана анын тиркемелери Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын жоболоруна ылайык даярдалгандыгын тастыктайбыз. Ошондой эле, биз
бул отчетту текшергендигибизди күбөлөндүрөбүз жана ушул отчеттук күнгө карата компаниянын талапка ылайык абалын камтыгандыгын тастыктайбыз.
1. Компаниянын Директорлор кеңешинин Төрагасы
2. Компаниянын Директорлор Кеңешинин
(же болбосо Ревизиялык комиссиянын) мүчөсү
3. Компания Башкармасынын Төрагасы
4. Башкы бухгалтер
5. Отчетту даярдоо боюнча ишке түздөн-түз
жетекчилик кылган Башкарманын мүчөсү

___________________________
кол тамгасы)
(аты-жөнү)
___________________________
(кол тамгасы)
(аты-жөнү)
___________________________
кол тамгасы)
(аты-жөнү)
___________________________
кол тамгасы)
(аты-жөнү)
___________________________
кол тамгасы)
(аты-жөнү)
_________________________________
(корутундунун N жана күнүнө шилтеме)
			

6. Тышкы аудитордук фирма
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Отчет түзүү боюнча жооптуу адам ___________
____________
_____________
			
Кызматы
Аты-жөнү
Кол тамсы
7. Кардарлардын жалпы саны: ____________________________________________________
								
a) каржылоо сунушталган кардарлар _____________________________________________
б) акча каражаттары тартылган кардарлар __________________________________________
								
Тышкы көзөмөл башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан гана толтуруу үчүн.
Катталган күнү

Кол тамгасы

Карап чыгууга
келип түшкөн
күнү

18

Кол тамгасы

Текшерүү аяктаган күнү

Кол тамгасы
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын «17» октябрындагы №45/1 токтому менен бекитилген
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
МФКнын Директорлор кеңешинин,
Башкармасынын жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалымат
МФКнын Директорлор кеңеши
Аты-жөнү

Иштеген жери

Кызматы

Телефону

Кол тамгасынын үлгүсү

Телефону

Кол тамгасынын үлгүсү

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
МФК Башкармасы
Аты-жөнү

Кызматы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалымат
Аты-жөнү

Иштеген жери

Кызматы

Телефону

Кол тамгасынын үлгүсү

1
2
3
4
5
6
кызматы : ____________

аты-жөнү : ____________
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын «17» октябрындагы №45/1 токтому менен бекитилген
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
Айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат
				
1. Башкы бухгалтеp
__________________________________________
а) аты-жөнү		
__________________________________________
б) кызматы 		
__________________________________________
в) телефону
		
__________________________________________
г) кол тамгасынын үлгүсү
__________________________________________
		
2. Ликвиддүүлүктү тескөө боюнча жооптуу кызмат адамы		
а) аты-жөнү 		
__________________________________________
б) кызматы 		
__________________________________________
в) телефону
		
__________________________________________
г) кол тамгасынын үлгүсү
__________________________________________
		
3. МФКнын бюджети үчүн жооптуу кызмат адамы		
а) аты-жөнү 		
__________________________________________
б) кызматы
		
__________________________________________
в) телефону
		
__________________________________________
г) кол тамгасынын үлгүсү
__________________________________________
		
4. МФКнын каржылоо иши үчүн жооптуу кызмат адамы		
а) аты-жөнү 		
__________________________________________
б) кызматы
		
__________________________________________
в) телефону
		
__________________________________________
г) кол тамгасынын үлгүсү
__________________________________________
		
5. Аудит боюнча комитеттин төрагасы		
а) аты-жөнү 		
__________________________________________
б) кызматы
		
__________________________________________
в) телефону
		
__________________________________________
г) кол тамгасынын үлгүсү
__________________________________________
		
6. Ички аудит кызматынын/бөлүмүнүн жетекчиси		
а) аты-жөнү 		
__________________________________________
б) кызматы
		
__________________________________________
в) телефону
		
__________________________________________
г) кол тамгасынын үлгүсү
__________________________________________
		
Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: ____________
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын «17» октябрындагы №45/1 токтому менен бекитилген
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
МФК боюнча базалык маалымат
						
1. Отчет берген 						
МФКнын аталышы			
_________________________________		
			
2. Дареги:						
а) шаар				
_________________________________
б) көчөсү, үй №			
_________________________________
в) почта дареги			
_________________________________
г) почта кутусу (ящик)			
_________________________________
						
3. Расмий жарыяланган байланыш:						
а) телефону			
_________________________________
б) факс				
_________________________________
в) электрондук почтасы
_________________________________		
			
4. Уставдык капиталдын суммасы:						
а) жарыяланган			
_________________________________
б) анык киргизилген			
_________________________________
5. 31-декабрга карата абал боюнча төлөнгөн:		
а) жөнөкөй акциялар
номиналы

Бардыгы болуп

саны
наркы
б) артыкчылык берилген акциялар
номиналы

Бардыгы болуп

саны
наркы
Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _________		
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын «17» октябрындагы №45/1 токтому менен бекитилген
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
1-бөлүк. Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет
						
							
Статьянын аталышы

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Бардыгы болуп

А. АКТИВДЕР
Акча каражаттары
анын ичинде чет өлкө валютасында
Улуттук банктагы эсеби
Башка банктардагы жана финансы мекемелердеги эсептешүү
эсептери
Башка банктардагы жана финансы мекемелердеги эсептери:
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
в) кард хасан келишими боюнча
Баалуу кагаздар
Банктарга жана финансы-кредит мекемелерине сунушталган
каржылоо:
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
в) шарика/мушарака келишими боюнча
г) мурабаха келишими боюнча
д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча
е) салам келишими боюнча
ж) кард хасан келишими боюнча
Башка кардарларга сунушталган каржылоо
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
в) шарика/мушарака келишими боюнча
г) мурабаха келишими боюнча
д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча
е) салам келишими боюнча
ж) кард хасан келишими боюнча
МИНУС: Атайын РППУ
Таза каржылоо (6-ст.+7ст.-8-ст.)
Кардарларга кийин өткөрүп берүү үчүн активдер/инвентарь:
а) кыймылсыз мүлк
б) кыймылдуу мүлк
Негизги каражаттар, анын ичинде:
a) жер жана имараттар
б) башка негизги каражаттар
Башка менчик
a)Алынган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган кардардын кыймылсыз мүлкү
б) Сунушталган каржылоону ордун жабууга кабыл алынган
кардардын башка менчиги
Консолидацияланбаган компанияларга капитал салымдары
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а) банктар жана финансы-кредит мекемелери
б) башка финансы мекемелери
в) финансылык эмес мекемелер
14. Жана башка активдер
15. БАРДЫГЫ БОЛУП: АКТИВДЕР
Б. МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР
16. Юридикалык жактардын мөөнөттүү эсептери
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
17. Жеке адамдардын мөөнөттүү эсептери
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
18. Алынган каржылоо:
а) Кыргыз Республикасынын банктарынан
б) Кыргыз Республикасынын башка ФКМдеринен
в) эл аралык финансылык уюмдардан жана донорлордон
г) эл аралык ФКМдерден
д) мамлекеттик бийлик органдарынан
19. Уюштуруучуларга/акционерлерге сунушталган каржылоо
20. Шарттуу гранттар
21. анын ичинде чет өлкө валютасында
22. Жана башка милдеттенмелер
23. БАРДЫГЫ БОЛУП: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР
В. КАПИТАЛ
24.
Акционердик капитал:
a) жөнөкөй акциялар (толук төлөнгөн уставдык капитал)
б) артыкчылык берилген акциялар
в) номиналдан ашык салынган капитал
г) жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал
д) бөлүштүрүлбөгөн пайда (чыгымдар):
д1) өткөн мезгил аралыгындагы пайда (чыгымдар)
д2) өтүп жаткан жылдагы пайда (чыгымдар)
е) келечек керектөөлөргө камдар
25. Жалпы Камдар, анын ичинде:
а) негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча камдар
б) баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдар
в) кредиттер жана финансылык ижара боюнча жалпы РППУ
г) башка активдер боюнча жалпы РППУ
д) башка жалпы камдар
26. Алынган пайданы теңдештирүүгө каралган камдар (РВП)
27. Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга
каралган камдар
28. Консолидацияланбаган компаниялардын капитал салымдары
29. БАРДЫГЫ БОЛУП: КАПИТАЛ
30. БАРДЫГЫ БОЛУП КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР
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Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер
№

Статьянын аталышы

1
2

Каржылоо сунуштоого милдеттенме
Гарантиялар, кепилдиктер жана ушул сыяктуу милдеттенмелер
Валюталык операциялар
Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер
Жана башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер
Бардыгы болуп баланстан тышкаркы милдеттенмелер

3
4
5
6

Бардыгы болуп

Чет өлкө валютасы

Бардыгы болуп

Чет өлкө валютасы

Д. Башка активдерди жана милдеттенмелерди чечмелөө
№

Статьянын аталышы

1

Башка активдер
а) банк тарабынан алууга чегерилген киреше
б) алдын ала төлөнгөн төлөм
в) такталбаган дебитордук суммалар
г) жана башка активдер

2
3
4

Башка активдерге атайын РППУ
Башка таза активдер
Башка милдеттенмелер
а) кардарларга төлөөгө чегерилген киреше
б) мөөнөтү кийинкиге калтырылган мурабаха жана салам
боюнча киреше
в) төлөөгө карата салыктар
г) такталбаган кредитордук карыз
д) жана башка милдеттенмелер

Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: ________________
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25

1

1

БАРДЫГЫ БОЛУП

7

6

5

4

3

2

Операциянын
аталышы

№

2

Алынган
каражаттардын
суммасы
3

Алынган
каражаттардын
калдыгы
4

минималдуу
мөөнөт
5

максималдуу мөөнөт

Каражаттар кайсы
мөөнөткө алынган

1-бөлүк. Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет			
Е. Милдеттенмелерди чечмелөө			

6

Кредитор
7

Үстөк баа/
киреше,
%да

8

Валютасы
Валюта

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
20___-жылдын «____» _____________ №___ токтому менен бекитилген
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан
микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме

9

Шарттар
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26

макс.
3

мин.

2

Бир кардарга сунушталган
каржылоо суммасы

4

мин.
5

макс.

Мөөнөттөр

6

мин.
7

макс.

үстөк баа/киреше, %да

Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________

БАРДЫГЫ БОЛУП

Жана башкалар

Күрөө алдында жеке
каржылоо

Күрөөсүз жеке каржылоолор

Күрөө алдында топтук каржылоо

Күрөөсүз топтук
каржылоо

1

Продуктунун аталышы

Ж. Каржылоо портфелин чечмелөө

8

калдыкка
9

баштапкы
баланска

Чегерүү ыкмасы
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
20___-жылдын “____” _____________ №___ токтому менен бекитилген “Ислам банк иши
жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө”
жобого карата 2-тиркеме
2-бөлүк. Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет
A. Операциялар боюнча алынган кирешелер
1. Коммерциялык банктардагы эсептеринде жайгаштырылган акча
каражаттары боюнча кирешелер
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
в) кард хасан келишими боюнча
2. Баалуу кагаздар боюнча кирешелер
3. Финансы-кредит мекемелерине сунушталган каржылоодон
алынган кирешелер, анын ичинде:
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
в) шарика/мушарака келишими боюнча
г) мурабаха келишими боюнча
д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча
е) салам келишими боюнча
4. Башка кардарларга сунушталган каржылоодон алынган кирешелер, анын ичинде:
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
в) шарика/мушарака келишими боюнча
г) мурабаха келишими боюнча
д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча
е) салам келишими боюнча
5. Каржылоо боюнча операцияларынан алынган башка кирешелер
6. Бардыгы болуп
Б. Операциялардан келип чыккан чыгашалар
7. Юридикалык жактардын мөөнөттүү эсептери боюнча чыгашалары
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
8. Жеке адамдардын мөөнөттүү эсептери боюнча чыгашалар
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
9. Банктардан алынган каржылоо боюнча чыгашалар
10. Башка финансы институттарынан алынган каржылоо боюнча
чыгашалар
11. Эл аралык финансы институттарынан алынган каржылоо
боюнча чыгашалар (каржылоонун башка булактары)
12. Жана башка чыгашалар
13. Бардыгы болуп
14. Операциялардан алынган таза киреше
15. РППУ
16. РППУга чегерүүлөрдөн кийинки таза киреше
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өтүп жаткан
мезгил

жыл башынан
тартып
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В. Операциялар боюнча башка кирешелер
17. Комиссиондук төлөмдөр жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн
төлөмдөр
18. Курстук айырмадан кирешелер/чыгымдар
19. Агенттик банкинг боюнча алынган кирешелер
20. Капиталга жана акцияларга, анын ичинде туунду жана
ассоциацияланган компанияларга салымдардан алынган киреше/
дивиденддер
21. Башка кирешелер
22. Бардыгы болуп
Г. Операциялар боюнча башка чыгашалар
23. Адистердин кызмат көрсөтүүлөрүнө жана банктык кызмат
көрсөтүүлөргө төлөөлөргө кеткен чыгашалар
24. Башка чыгашалар
25. Бардыгы болуп
Д. Операциялык жана административдик чыгашалар жана
кайыр-садага менен кайрымдуулук иштерине чыгашалар
26. Эмгек акы жана персоналды күтүүгө кеткен башка чыгашалар
a) эмгек акы жана сыйакылар
б) жана башка төлөмдөр жана субсидиялар
в) Соцфондго төлөмдөр
27. Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө гонорарлар
28. Менчиктен салыкты кошо алганда, негизги каражаттарга кеткен
башка чыгашалар
a) ижара төлөмү
б) коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр
в) амортизацияга чыгашалар
г) башка чыгашалар
д) менчиктен салык
29. Салыктар
30. Такафул
32. Башка операциялык жана административдик чыгашалар
33. Бардыгы болуп: операциялык чыгашалар
34. Бардыгы болуп: Операциялык киреше (чыгым)
35. РППУ (каржылоо операцияларынан эмес)
36. Кайыр-садагага жана кайрымдуулукка чыгашалар
37. Пайда салыгы
38. Таза пайда (чыгым)

Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: __________________
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
20___-жылдын «____» _____________ №___ токтому менен бекитилген
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
3-бөлүк. Капитал
3 А бөлүкчөсү. Капитал түзүмдө өзгөрүүлөр
Капитал түзүмүндө өзгөрүүлөр

Өтүп жаткан
мезгил

1. Өткөн жылдын акырына карата бардыгы болуп капитал жана
бөлүштүрүлбөгөн пайда
2. Өткөн жыл үчүн отчетто көрсөтүлбөгөн капитал эсептерин корректировкалоолор
3. Корректировкалоолорду эске алуу менен бардыгы болуп капитал жана
бөлүштүрүлбөгөн пайда
4. Өткөн жылга карата пайда (чыгым)
5. Номиналдан ашык төлөнгөн капитал, өтүп жаткан жыл, таза
6. Жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча
капитал
7. Өтүп жаткан жылдагы камдарга өзгөртүүлөр, (нетто)
а) келечек керектөөлөр үчүн камдар
б) баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдар
в) негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча камдар
г) каржылоо боюнча жалпы камдар (РППУ)
д) алынган пайданы теңдештирүүгө камдар (РВП)
е) инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга каралган кам
8. Минус: Жөнөкөй акцияларга нак жарыяланган дивиденддер
9. Минус: Артыкчылык берилген акцияларга нак жарыяланган дивиденддер
10. Минус: Жөнөкөй акцияларга акция формасындагы дивиденддер
11. Минус: Артыкчылык берилген акцияларга акция формасындагы дивиденддер
12. Капиталдагы жана бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы башка өзгөртүүлөр,
өтүп жаткан жыл, таза (нетто)
13. Бардыгы болуп: отчеттук мезгилдин акырына карата капитал жана
бөлүштүрүлбөгөн пайда

Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _________________
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 20___-жылдын «____»
_____________ №___ токтому менен бекитилген
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө
ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
3-бөлүк. Капитал
3 Б бөлүкчөсү. МФКнын акциялары жана башка баалуу кагаздары тууралуу маалымат билдирмелери			
			
			
(миң сом)
Баланстын статьялары
1
1. Жарыяланган уставдык капитал
2. Төлөнгөн уставдык капитал,
анын ичинен бардыгы болуп:
а) жөнөкөй
б) артыкчылык берилген
3. Төлөнгөн уставдык капиталга мамлекеттин үлүшү

Резиденттер/
Жергиликтүү капитал
2

Резидент эместер/Чет
өлкө капиталы
3

Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: ____________________
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
20___-жылдын «____» _____________ №___ токтому менен бекитилген
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
3-бөлүк. Капитал
3 В бөлүкчөсү. Бөлүштүрүлбөгөн пайдага өзгөртүүлөр
							

(миң сом)

1. Өткөн жыл үчүн отчетто көрсөтүлгөн бөлүштүрүлбөгөн пайда
2. Өткөн жылдын акырына карата көрсөтүлбөгөн бөлүштүрүлбөгөн
пайдага корректировкалоолор
3. Корректировкалоолорду эске алуу менен өткөн жылдын акырына
карата бөлүштүрүлбөгөн пайда
4. Жыл башынан тартып түшкөн пайда (кеткен чыгым)
5. МФКнын келечек керектөөлөрү үчүн камдарга өзгөртүүлөр, өтүп
жаткан жылы, (нетто)
6. Бөлүштүрүлбөгөн пайдага таасир этүүчү башка камдарга
өзгөртүүлөр, өтүп жаткан жылы, (нетто)
7. Алып салуу (минус) менен: жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган акчалай дивиденддер
8. Алып салуу (минус) менен: артыкчылык берилген акциялар боюнча
жарыяланган акчалай дивиденддер
9. Алып салуу (минус) менен: жөнөкөй акциялар боюнча МФКнын
акциялары түрүндөгү дивиденддер
10. Алып салуу менен: артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган МФКнын акциялары түрүндөгү дивиденддер
11. Бөлүштүрүлбөгөн пайданын жана башка корректировкалоолору,
өтүп жаткан жылы, (нетто)
12. Жыйынтыгында: отчеттук жылдын акырына карата
бөлүштүрүлбөгөн пайда
Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: ____________________
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Бардыгы
болуп
(3 жана
5-тилкелердин
суммасы)

32

3

Күндөлүк
(мөөнөтүндө
төлөнгөн)

4

Пролонгацияланган
активдер

5

Бардыгы
болуп
мөөнөтүндө
төлөнбөгөн
активдер
6

30
күнгө
чейин

7

31
күндөн
60 күнгө
чейин

8

61
күндөн
90 күнгө
чейин

9

91
күндөн
120
күнгө
чейин

10

121
күндөн
180
күнгө
чейин

11

181 күндөн
360 күнгө
чейин

Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________			

1
2
1. Кардарларга сунушталган каржылоо
a) өнөр жай
б) айыл чарба
в) даярдоо жана кайра
иштетүү
г) соода жана коммерциялык операциялар
д) кызмат көрсөтүүлөр
е) транспорт
ж) байланыш
з) Кыймылсыз мүлктү
(турак жайды) куруу
жана сатып алуу
и) жеке адамдар
к) жана башкалар
2. ФКМге сунушталган
каржылоо
3. Баланстан тышкаркы
активдерди кошо алганда, башка активдер
4. Жыйынтыгында

Статьялар

12

360
күндөн
ашык

13

Бардыгы
болуп чегерилбеген
статусундагы
активдер

4-бөлүк. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо тууралуу
маалымат
4.А бөлүкчөсү. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер жөнүндө маалымат 							
(миң. сом)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 20___-жылдын “____” _____________ №___ токтому менен бекитилген
“Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобого карата 2-тиркеме
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1
1. Финансы-кредит мекемелери менен болгон
каржылоо жана башка
операциялары:
а) банктар жана
финансы-кредит мекемелери менен болгон
каржылоо, репо-операциялары жана кыска
мөөнөттүү операциялар
б)башка банктардагы
эсептешүү эсептери
в) башка банктардагы
эсептер
2. Башка кардарларга
сунушталган каржылоо:
а) өнөр жай
б) айыл чарба
в) даярдоо жана кайра
иштетүү
г) соода жана коммерциялык операциялар
д) кызмат көрсөтүүлөр

Статьянын аталышы

2

Бардыгы
болуп

3

Дисконт

4

камдар

Бардыгы
болуп

5

активдер

Нормалдуу

7

активдер

активдер
6

Байкоо
алдындагы

Канааттандырарлык

8

камдар

"Жалпы"

9

Субстандарттык

10

Шектүү

11

Жоготуулар

12

«атайын»
камдар

13

Маалымат
иретинде:
саны

4-бөлүк. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо тууралуу
маалымат
4.Б бөлүкчөсү. Активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо		
(миң сом)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 20___-жылдын «____» _____________ №___ токтому менен бекитилген
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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33

34

Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________			

е) транспорт
ж) байланыш
з) Кыймылсыз мүлктү
(турак жайды) куруу
жана сатып алуу
и) жеке адамдар
к) жана башкалар
3. Финансы-кредит мекемелерге каржылоо
4. Бардыгы болуп
5. Баалуу кагаздарга
жана/же капиталга
инвестициялар
6. Берилген активдин
ордун жабууга кабыл
алынган банктын башка
менчиги
7. Башка активдер
8. Бардыгы болуп классификациялоого тийиш
болгон активдер
9. Баланстан тышкаркы
милдеттенмелер
10. Бардыгы болуп
классификациялоого
тийиш болгон активдер
жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер
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каржылоонун түрлөрү

Тармактар боюнча

35

Кыймылсыз мүлк (турак жай) сатып алуу

ФКМге сунушталган
каржылоо

Бардыгы болуп

улуттук
чет өлкө
улуттук
чет өлкө
улуттук
чет өлкө
улуттук
чет өлкө
улуттук
чет өлкө
улуттук
чет өлкө
улуттук
чет өлкө
улуттук
чет өлкө
улуттук
чет өлкө
улуттук
чет өлкө
улуттук
чет өлкө
улуттук
чет өлкө
улуттук
чет өлкө

Валютасы
Жыйынтыгында

1 жылдан 3
0 - 1 ай
1 - 3 ай
3 - 6 ай
6 - 12 ай
3 жылдан ашык
жылга чейин
үстөк
үстөк
үстөк
үстөк
үстөк
үстөк
үстөк
суммасуммасуммасуммасуммасуммасуммабаа/кибаа/кибаа/кибаа/кибаа/кибаа/кибаа/кисы
сы
сы
сы
сы
сы
сы
реше
реше
реше
реше
реше
реше
реше

Берилген мөөнөттөрү

Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________

14

13 Жыйынтыгында

12 Кызмат көрсөтүүлөр

11 Жана башкалар

10

9 Жеке адамдар

8

7 Курулуш

5

Соода жана коммерциялык операциялар
Даярдоо жана кайра
6
иштетүү

4 Байланыш

3 Транспорт

2 Айыл чарба

1 Өнөр жай

№

4-бөлүк. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо тууралуу маалымат		
4.В бөлүкчөсү. Сунушталган каржылоо боюнча маалымат
												
(миң сом)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 20___-жылдын «____» _____________ №___
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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36

2

1

1

№п/п

жеке адамдар

юридикалык жактар

мал өстүрүүгө, анын ичинен:

жеке адамдар

юридикалык жактар

өсүмдүк өстүрүүгө, анын ичинде:

Айыл чарба, анын ичинде:

жеке адамдар

юридикалык жактар

Өнөр жай, анын ичинде:

2

Статьянын аталышы

3

4

5

6

7

Каржылоо
Каржылоо
Отчеттук чей- Отчеттук чей- Отчеттук чейпортфелинин
портфелинин
рек ичинде
рек ичинде
рек ичинде
отчеттук чейотчеттук
сунушталган
каржылоо
иш жүзүндө
чейректин баректин акыкаржылоонун операцияла- ордун жабуу
шына карата
рына карата
көлөмү
рынын саны
көлөмү
калдыгы
калдыгы

Бишкек ш. 						

8

Орточо салмактанып алынган
үстөк баа/ордун
толтуруунун
башка формалары, отчеттук
мезгилдин акырына карата,
%да

миң сом

4-бөлүк. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, классификациялоо жөнүндө маалымат активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин тобокелдик деңгээли боюнча
4.Г бөлүкчөсү. Областар боюнча сунушталган каржылоо боюнча маалымат

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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юридикалык жактар

Бардыгы болуп кредиттер, анын
ичинен:

жеке адамдар

юридикалык жактар

Жана башка кредиттер, анын ичинен:

жеке адамдар

юридикалык жактар

Керектөө каржылоосу, анын ичинен:

жеке адамдар

юридикалык жактар

Кыймылсыз мүлктү (турак жайды) куруу жана сатып алуу, алардын ичинен:

жеке адамдар

юридикалык жактар

Транспорт, анын ичинде:

жеке адамдар

юридикалык жактар

Кызмат көрсөтүүлөр, анын ичинде:

жеке адамдар

юридикалык жактар

Соода жана коммерция, анын ичинде:

жеке адамдар

юридикалык жактар

Даярдоо жана кайра иштетүү, анын
ичинде:

жеке адамдар
						
Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________

9

8

7

6

5

4

3

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №7, 2014

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №7, 2014

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине
ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгилмезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
4-бөлүк. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо тууралуу маалымат
4.Д бөлүкчөсү. Каржылоо ыкмалары
							

миң сом.

Каржылоо ыкмасы

Суммасы

Үстөк баа/киреше, %да

Саны

1

2

3

4

Топту күрөөсүз каржылоо
Топту күрөө алдында каржылоо
Күрөөсүз жеке каржылоо
Күрөө алдында жеке каржылоо
Жана башкалар
Бардыгы болуп
4.Е бөлүкчөсү. МФКнын карыз алуучулары жөнүндө
Кардарлардын курамы

Отчеттук мезгил ичинде
сунушталган каржылоо
боюнча кардарлардын
саны

кардарлардын каржылоо портфелинин калдыгы боюнча ______
карата саны

Эркектер
Аялдар
Юридикалык жактар
Бардыгы болуп
Күрөө алдында жеке каржылоо
Жана башкалар
Бардыгы болуп
Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: ___________________

38

39

Бардыгы болуп
камдар
		

Атайын камдар

Жалпы камдар

Жоготуулар

Шектүү

Субстандарттык

Байкоо алдындагы
активдер

Канааттандырарлык
активдер

Нормалдуу активдер

Каржылоо портфели

Баткен

ЖалалАбад
Ысык-Көл

Нарын

Ош

Талас

Чүй

Бишкек
шаары

Бардыгы
болуп

4-бөлүк. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо тууралуу маалымат										
										
4.Ж бөлүкчөсү. Кыргыз Республикасынын областары боюнча сунушталган каржылоону
тобокелдик деңгээлине жараша классификациялоо миң сом.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17» октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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Баткен

ЖалалАбад
Ысык-Көл

Нарын

Ош

Талас

Чүй

Бишкек
шаары

Бардыгы
болуп

Акча каражаттары
тартылган кардарлардын саны
		
Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________				

Каржылоо алышкан
кардарлардын саны

Каржылоо операцияларынын саны

Өкүлчүлүктөрдүн саны

Филиалдардын саны

Маалымат иретинде:

4.З бөлүкчөсү. Кыргыз Республикасынын областары боюнча башка маалыматтар

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №7, 2014

40

41

ордун
жабуу
күнү
5

берилген
күнү
4

6

Каржылоо портфели
жана башка ФКМдерде
үстү-үстүнөн каржылоосу бар кардарлар

1

Суммасы

Кардарлардын саны

8

Максаты
9

Кардардын проблемасын кыскача баяндоо
10

Негизги
карызы

Каржылоо боюнча маалыматтар

11

Үстөк баа/
киреше, %да

Күндөлүк карыз

МФУнун кардардын
карызын кайтарып
алуу боюнча ишТуумдар
аракети
(пландары)
12
13

		
Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________				

Аталышы

№
п.п.

7

сунушталган үстөк баа/
каржылоонун киреше,
суммасы
%да

Каржылоо келишими боюнча

4.К бөлүкчөсү. Үстү-үстүнөн берилген активдер жөнүндө маалымат

Реструктуризацияланган
активдер боюнча маалымат
Уюмдун дареги/
№
Уюмдун аталышы/
кардардын
п.п. кардардын аты-жөнү
каттоосу боюнча Телефону
жашаган
жери
1
1
2
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Жыйынтыгында

4-бөлүк. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин тобокелдик деңгээли боюна классификациялоо тууралуу маалымат
4.И бөлүкчөсү. Проблемалуу кардарлар боюнча маалымат								

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын « 17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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Жыйынтыгында

1

Уюмдун аталышы/кардардын
аты-жөнү

2

Берилген
күнү

Каржылоо келишими боюнча
СунушталОрдун
Үстөк баа/
ган каржабуу
киреше,
жылоонун
күнү
%да
суммасы
3
4
5
6

Максаты
7

Реструктуризациялоо себеби
8

Негизги
суммасы
9

Үстөк баа/
киреше,
%да
10

Туумдар

Реструктуризацияланган активдер боюнча маалымат
Күндөлүк карыз

11

Реструктуризациялоо күнү
12

ордун
жабуу
күнү

Үстөк
карбаа/
жылоо
Мөөнөтү
кинреше,
суммасы
%да
13
14
15

		
Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________				

№
п.п.

4-бөлүк. Мөөнөтүндө төлөнгөн активдер, активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо тууралуу маалымат										
4.К бөлүкчөсү. Реструктуризацияланган активдер									
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менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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43

Бишкек шаарындагы тартылган эсептери, бардыгы болуп
Жеке адамдардын эсептери
Суммасы
Эсептердин саны
Юридикалык жактардын эсептери
Суммасы
Эсептердин саны
Кыргыз Республикасынын областарынан, анын ичинде Бишкек шаарынан
тышкары, Чүй областынан тартылган
эсептер, бардыгы болуп
анын ичинде:
Жеке адамдардын эсептери
Суммасы
Эсептердин саны
Юридикалык жактардын эсептери
Суммасы
Эсептердин саны

1000ге чейин

1001-5000

5001-20000

Мөөнөттүү эсептери
улуттук валютада (миң сом.)
20001-100000
100001- жана андан жогору

суммасы
2

Башына карата калдыгы

Кабыл алынганы
суммасы
3

Кайтарылып
берилгени
суммасы
4

суммасы
5

Акырына карата калдыгы

Кирешелүүлүктүн орточо
алынган чени, %да
суммасы

Бардыгы болуп

				
Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________				

1
Юридикалык жактардын эсептери
Жеке адамдардын эсептери
Бардыгы болуп

Эсептер

							
5.Б бөлүкчөсү. Отчеттук мезгил ичинде кардарлардын эсептериндеги акча каражаттарынын жылышы

2.2

2.1

2.

1.2

1.1

1

№
п.п.

5-бөлүк. Кардарлардын эсептери										
5.А бөлүкчөсү. Суммалар боюнча бөлүү менен эсептери 								

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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Жеке адамдардын эсептери
Суммасы
Эсептердин саны
Юридикалык жактардын эсептери
Суммасы
Эсептердин саны

30-90 күн

91-180 күн

Мөөнөттүү эсептери
улуттук валютада (сом.)
1 жылдан 3 жылга
181-365 күн
чейин
Бардыгы болуп

							
Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________				

2

1

№
п.п.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
5-бөлүк.										
5.В бөлүкчөсү. Ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча эсептери								
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1
АКТИВДЕР
1. Башка банктардагы эсептешүү
эсептери
анын ичинде чет өлкө валютасында
2. Башка банктардагы эсептер
анын ичинде чет өлкө валютасында
3. Башка кардарларга каржылоо
анын ичинде чет өлкө валютасында
4. ФКМдерди каржылоо
анын ичинде чет өлкө валютасында
5. Рыноктогу кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүү
башка активдер
анын ичинде чет өлкө валютасында
6. Рыноктогу кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүү
бардыгы болуп активдер
анын ичинде чет өлкө валютасында

Статьясы
2

Токтоосуз

Ордун жабуу мөөнөтүнө чейинки күндөр/Кайра баалоо мүмкүнчүлүгү
1 жылдан 3
1-30 күн
31-90 күн
91-180 күн
181-365 күн
жылга чейин
3
4
5
6
7

											
3 жылдан
ашык
8

9

Бардыгы
болуп

(миң сом)

6-бөлүк.										
6.А бөлүкчөсү. Активдердин жана милдеттенмелердин кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүүлүгүн талдап-иликтөө (ГЭП_анализ)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам
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2

3

4

5

6

7

8

							
Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________				

1
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР
7. Жеке адамдардын мөөнөттүү
эсептериндеги акча каражаттары
8. Юридикалык жактардын
мөөнөттүү эсептериндеги акча
каражаттары
9. Алынган каржылоо:
анын ичинде чет өлкө валютасында
а) Кыргыз Республикасынын
банктарынан;
анын ичинде чет өлкө валютасында
б) Кыргыз Республикасынын башка
ФКМдеринен
анын ичинде чет өлкө валютасында
в) эл аралык финансылык уюмдардан жана донорлордон
анын ичинде чет өлкө валютасында
г) эл аралык ФКМдерден
анын ичинде чет өлкө валютасында
д) мамлекеттик бийлик органдарынан
анын ичинде чет өлкө валютасында
10. Кирешелүүлүк чендеринин
өзгөрүүсүнө карата ийкемдүү башка
милдеттенмелер
анын ичинде чет өлкө валютасында
11. Кирешелүүлүк чендеринин
өзгөрүүсүнө карата ийкемдүү бардыгы болуп милдеттенмелер
анын ичинде чет өлкө валютасында
12. Ажырым
анын ичинде чет өлкө валютасында
13. Кумулятивдик ажырым
анын ичинде чет өлкө валютасында

9

6.А бөлүкчөсү. Активдердин жана милдеттенмелердин кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүүлүгүн талдап-иликтөө (ГЭП_анализ)
											
												
миң сом
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1
АКТИВДЕР
1. Башка банктардагы эсептешүү
эсептери
анын ичинде чет өлкө валютасында
2. Башка банктардагы депозиттер
анын ичинде чет өлкө валютасында
3. Башка кардарларга сунушталган
каржылоо
анын ичинде чет өлкө валютасында
4. ФКМге сунушталган каржылоо
анын ичинде чет өлкө валютасында
5. Башка финансы активдери
анын ичинде чет өлкө валютасында
6. Бардыгы болуп активдер
анын ичинде чет өлкө валютасында

Статьясы
2

Токтоосуз

1-30 күн

Ордун жабуу мөөнөтүнө чейинки күндөр/Кайра баалоо мүмкүнчүлүгү
1 жылдан 3
31-90 күн
91-180 күн
181-365 күн
жылга чейин
3
4
5
6
7
3 жылдан
ашык
8

9

Бардыгы
болуп

6-бөлүк.										
6.Б бөлүкчөсү. Активдерди/милдеттенмелерди ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча талдап-иликтөө					

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №7, 2014

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши
жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
7-бөлүк. РППУдагы өзгөрүүлөр
А. РППУдагы өзгөрүүлөр
							
Статьясы
1

(миң сом)
Суммасы
2

1. Отчеттук мезгилдин башына карата РППУ калдыгы, бардыгы
болуп
а) "атайын" камдар
б) "жалпы" камдар
2. (плюс) Кайра кайтарылган активдер
3. (минус) Эсептен алып салынган активдер
4. Жыл башынан тартып РППУга чегерүүлөр
5. Корректировкалоо
6. Камдын отчеттук мезгилдин акырына карата калдыгы, бардыгы
болуп
а) "атайын" камдар
б) "жалпы" камдар
Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: ______________
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Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________				

1. Финансы-кредит мекемелерине сунушталган каржылоо, анын
ичинде иджара мунтахия биттамлик операциялары боюнча:
а) банктар жана финансы-кредит мекемелери менен каржылоо,
РЕПО-операциялары жана кыска мөөнөттүү операциялар
б) Башка банктардагы корреспонденттик эсептер
в) башка банктардагы эсептериндеги акча каражаттар
2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо, анын ичинде иджара
мунтахия биттамлик операциялары боюнча:
а) өнөр жайга
б) айыл чарбага, даярдоо жана кайра иштетүүгө
в) соодага жана коммерциялык операцияларга
г) курулушка
д) кыймылсыз мүлк (турак жай) сатып алууга
е) жеке адамдарга (керектөө максаттарына)
ж) жана башкаларга
3. Бардыгы болуп
4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар
5. Банктын активдин ордун жабууга кабыл алынган башка менчиги
6. Жана башка активдер
7. Классификацияланууга тийиш болгон бардыгы болуп активдер
8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер
9. Ислам каржылоо принциби боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелер
10. Классификацияланууга тийиш болгон бардыгы болуп активдер
жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер
Маалымат иретинде: системадан тышкаркы эсепке алууда катталган
эсептен алынып салынган каржылоонун жалпы суммасы

1

Статьясы

Эсептен алып
Кайра кайта"Таза" эсептен (А тобу минус
салуу рып алуу алып салуу
Б тобу)
А
Б
Бардыгы болуп Анын ичинде Бардыгы болуп Анын ичинде Бардыгы болуп Анын ичинде
башка
башка
башка
валюталарда
валюталарда
валюталарда
2
3
4
5
6
7

7-бөлүк. РППУдагы өзгөрүүлөр										
Б. РППУнун эсебинен алынып салынган жана кайра кайтарылган (мурда эсептен алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер жөнүндө маалымат									
(миң сом)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк
иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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3

4

Каржылоо
5

Үстөк баа/киреше,
%да

бардыгы болуп: ири активдер			

2

1

Тобу

12 Бир кардарга берилген эң ири активдер
							

Кардардын
аты-жөнү

№
6

Башка активдер
7

Үстөк баа/киреше,
%да

Кардарлар тууралуу маалымат
Бардыгы болуп: Кардардын карызы

8

Бардыгы болуп

Мөөнөтүндө
төлөнбөгөн активдер (күндөр)
9

8-бөлүк. Тобокелдиктер жөнүндө маалымат										
8 А бөлүкчөсү. Ири тобокелдиктер жөнүндө маалымат

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17_-октябрындагы» № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк
иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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2

1

3

Операциянын
суммасы
4

Операциянын
түрү
5

Операциянын
башталган
күнү

Операциянын
аяктаган
мөөнөтү жана
күнү
6
7

Үстөк баа/
киреше
8

Күрөө
9

Күрөөнүн ээси

Операцияны
жүргүзүү
шарттары
10
11

Эскертүү

							
Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________				

Аффилирленген жактын
аты-жөнү

№

8 Б бөлүкчөсү. Аффилирленген жактар менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө жалпы маалыматтар				
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Уюштуруучу/акционер
2

3

Суммасы
4

Берилген күнү
5

Ордун жабуу күнү

Каражаттардын
калдыгы
6

Үстөк баа/киреше,
%да
7

БАРДЫГЫ БОЛУП
							
Кызматы: ________________ Аты-жөнү:____________________ Кол тамгасы:________________________

1

№
8

Валютасы

9

Башка шарттары

8-бөлүк. Тобокелдиктер тууралуу маалымат									
В. Уюштуруучулардан/акционерлерден алынган насыялар								
		

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк
иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен
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2

1

3

Тобу
4

Каржылоо
5

Үстөк баа/киреше,
%да
6

Башка активдер
7

Үстөк баа/киреше,
%да

Кызматкерлерге сунушталган каржылоонун жалпы суммасы
							
Кызматы: ________________ Аты-жөнү:____________________ Кол тамгасы:________________________

Кардардын
аты-жөнү

№

Кардарлар тууралуу маалымат
Бардыгы болуп: Кардардын карызы

8

Бардыгы болуп

9-бөлүк. Кызматкерлер менен келишилген бүтүмдөр жөнүндө маалымат
												

Мөөнөтүндө
төлөнбөгөн активдер (күндөр)
9

миң сом
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54
М5

М4

СЗ Аф. жактар*100%
СК
СЗС*100%
СК

К*100%
В

ЛА*100%
ОБ

0

0

0

0

5%дан ашык эмес

60%дан ашык эмес

100%дан кем эмес

30%дан кем эмес

БелгилеЧенемдин айкын
Ченемдин белгиленген
Ченемдин эсеби
ниши
мааниси
мааниси
Акча каражаттарын тартуучу МФКлар үчүн экономикалык ченемдер
УК*100%
100%дан кем эмес
10 млн. сом
0
СИ*100%
100%дан кем эмес
СК
0
Акча каражаттарын тартпаган МФКлар үчүн экономикалык ченемдер
СК*100%
М1
100%дан кем эмес
УК
0
СК*100%
М2
8%дан кем эмес
СА
0
СЗ *100%
5%дан ашык эмес
М3
СК
0

1 ай
2 ай
3 ай Бардыгы болуп
ЛА - Ликвиддүү активдер
0
М - Милдеттенмелер
0
М4 ченеми=ЛА/М
0,0%
0,0%
0,0%
							
Кызматы: ________________ Аты-жөнү:____________________ Кол тамгасы:________________________

Отчеттук мезгил ичинде орточо мааниси

Эсептерине тартылган акча каражаттарын
кайра кайтаруу боюнча тобокелдикти
чектөө ченеми
Аффилирленген жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу
өлчөмү
МФКнын кызматкерлеринин чогуу алгандыгы карызы

Бир кардарга тобокелдиктин максималдуу
өлчөмүнүн ченеми
Ликвиддүүлүк ченеми

Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн
ченеми
Капитал шайкештүүлүгүнүн ченеми

Инвестициялардын максималдуу чогуу
алгандагы өлчөмү

Уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы

10-бөлүк. Экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу маалымат					

Белгиленген ченемден
четтөө

миң сом

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк
иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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1
Республика боюнча
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы
Каржылоо портфелинин жалпы суммасына пайыздар менен
Каржылоо бүтүмүнүн орточо өлчөмү
Ордун жабуу ченеми
Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо алынган үстөк баа/киреше, %да,
Отчеттук мезгилдин акырына карата
эффективдүү орточо салмактанып
алынган пайыздык чен, %да
Каржылоонун максималдуу өлчөмү
Каржылоонун минималдуу өлчөмү
Каржылоо шарттары (# айдан # айга
чейин)
Бишкек
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы
Каржылоо портфелинин жалпы суммасына пайыздар менен
Чүй областы
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы
Кредит портфелинин жалпы суммасына
пайыздар менен
Ысык-Көл областы
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы

Статьялар

2

Өнөр
жай

3

Айыл
чарба

4

5

Базар

Базардык
эмес операциялар
6

Даярдоо
Соода жана коммержана кайра
циялык операциялар
иштетүү

7

Кызмат
көрсөтүүлөр

8

Транспорт

миң сом

9

10

11

Кыймылсыз
Жеке адаммүлктү (турак дарга керектөө
Байлажайды) куруу максаттарына
ныш
жана сатып
сунушталган
алуу
каржылоо

11-бөлүк. Кардарларга сунушталган каржылоо тууралуу маалымат					

12

Жана
башкалар

13

Бардыгы
болуп

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы №45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк
иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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Кызматы: ________________ Аты-жөнү:____________________ Кол тамгасы:________________________

Статьялар
1. Персоналдын, кызматкерлердин катталган саны
2. Орточо эмгек акыны эсептөө жана башка орточо көрсөткүчтөрдө колдонулуучу кызматкерлердин саны
3. Эмгек акы фонду (анын ичинде финансылык жардам жана социалдык жеңилдиктер), миң сом

0

Өтүп жаткан мезгилге карата

Каржылоо шарттары тууралуу маалымат
Каржылоо ыкмасы		
_____________________________________________________________				
Күрөөгө коюлуучу талаптар
_____________________________________________________________				
Башкы күрөө		
_____________________________________________________________				
Кошумча күрөө		
_____________________________________________________________				
Ордун жабуу шарттары
_____________________________________________________________				
							
Финансы мекемесинин (компаниянын) персоналы тууралуу маалымат

Каржылоо портфелинин жалпы суммасына пайыздар менен
Талас
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы
Каржылоо портфелинин жалпы суммасына пайыздар менен
Нарын
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы
Каржылоо портфелинин жалпы суммасына пайыздар менен
Жалал-Абад
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы
Каржылоо портфелинин жалпы суммасына пайыздар менен
Ош
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы
Каржылоо портфелинин жалпы суммасына пайыздар менен
Баткен
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы
Каржылоо портфелинин жалпы суммасына пайыздар менен
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине
ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгилмезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
12-бөлүк. Ачып көрсөтүү		
12.А бөлүкчөсү. Банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү
жүзөгө ашыруу жөнүндө маалымат 		

№

Банктын аталышы

Которуу системасы

1

2

3

Операциялардын
саны

Операциялардын көлөмү,
Жыл башынан
бери бардыгы
болуп

4

5

анын ичинде
отчеттук мезгил
ичинде
6

Б. ФКУдагы жана инвестициялардагы операциялар боюнча ачып көрсөтүү Расшифровка по
операциям в ФКУ и инвестициях

№

1
1

2

3

Статьянын
аталышы

2
Банктарды
кошо алганда, финансы
уюмдарындагы эсептериндеги акча
каражаттары
Инвестициялар жана
финансылык
катышуу
Мамлекеттик баалуу
кагаздар
а) мамлекеттик казына
векселдери
б) мамлекеттик казына
облигациялары

Ишкананын
аталышы
(мисалы:
банк ж.б.)

3

Отчеттук
Отчеттук мезмезгил ичингил ичинде
де эсептеОтчеттук
эсептериндериндеги акча
мезгилдин баги акча каракаражатташына карата
жаттарынын
рынын же
калдыгы
же инвестиинвестицицияларынын
яларынын
азайышы
көбөйүүсү
4
5
6

Отчеттук
мезгилдин
акырына
карата
калдыгы

Орточо алынган үстөк
баа/киреше,
отчеттук
мезгилдин
акырына
карата, %да

7

8

Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: ______________
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине
ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгилмезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
12-бөлүк. Ачып көрсөтүү
12 В бөлүкчөсү.
СВОП операциялар

№

Банктын
аталышы

Операциянын
суммасы

Операция
жүргүзүлгөн күн

Келишим
боюнча
операция
аяктаган
күн

Киреше/
чыгаша

Эскертүү

Келишим
боюнча
операция
аяктаган
күн

Киреше/
чыгаша

Эскертүү

Back to back

№

Банктын
аталышы

Операциянын
суммасы

Операция
жүргүзүлгөн күн

Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: ______________
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Чет өлкө кредиторлордун алдында мамлекеттик гарантия карыздык милдеттенмелерге ээ Кыргыз Республикасынын ишканалары, уюмдары, мекемелери коммерциялык банктары кредиттик макулдашууну же келишимди түзгөн күнүнөн кийинки 10
жумуш күнүнөн кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берилет

ФОРМА N 1-МК 					
(Мамлекеттик эмес карыздар)					
Почталык - Бир жолку Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин
2004-жылдын 5-июлундагы №12 токтому менен бекитилген

							
________________________________________________________________

Каржылоо алуучу кардардын (резиденттин) документ толтуруучунун аты-жөнү 		
окпо
						
						
Аймак (област, район, шаар, калктуу пункт)
окпо
						
						
№Дареги (почталык индекси, көчөсү, үй)
соато
						
						
Экономикалык иштин түрү		
гкэд
						
Телефон____________ факс_______________ E-mail_________________

ВЕДОМСТВОЛУК СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТ
Купуялуулуктун сакталышы маалыматтарды алуучулар тарабынан гарантияланат
Маалыматтарды берүү мөөнөтүн бузууга жол берүү же аларды бурмалоо Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 4-августундагы №114 «Административдик жоопкерчилик жөнүндө» кодекси менен белгиленген жоопкерчилик тартат

«Жеке карыздык милдеттенмелер/кредитордук карыздарды тейлөө боюнча маалыматтар» №1-МК формасы

5. Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет. 					

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк
иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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8. Өлкө _______________________________________
9. Баалуу кагазга ээлик кылуучунун/кредитордун түрү 			
(эгерде 4.4-пункт белгиленген болсо)			
			
1. Банктар жана башка финансылык институттар		
2. Өндүрүштүк компания (башкы жана аффилирленген ишкана)
3. Расмий уюмдар ( эл аралык уюмдар) 		
4. Экспортерлор жана башка жеке кредиторлор 		
			
			
10. Инвестордун түрү (тике, жана башкалар)			
11. Келишимге кол коюлган күн ___________		
		
жыл, ай
12. Каржылоо/тартуу операцияларынын суммасы
1. Бардыгы болуп_____________, анын ичинен:		
_ реструктуризацияланган мөөнөтүндө төлөнбөгөн негизги
сумма
_ тартылган каражат боюнча үстөк баанын/чыгашанын реструктуризацияланган мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммасы			
_ реструктуризацияланган негизги суммасы
_ тартылган каржылоо боюнча үстөк баанын/чыгашанын реструктуризацияланган негизги суммасы 			
				
2.Каржылоонун баштапкы бүтүмүнүн коду
(эгерде реструктуризацияланган болсо)

2. Каржылоону алуучу кардардын түрү
1. Банк 		
3. Банктык эмес финансылык уюмдар
2. Коммерциялык эмес
4. Жана башкалар уюмдар				

3. Экономиканын сектору
1.Өнөр жай					
2. Айыл чарба					
3. Транспорт					
4. Байланыш					
5. Курулуш					
6. Соода жана коомдук тамактануу				
7. Даярдоочу уюмдар				
8. Геология, геодезиялык жана гидрометеорологиялык кызматы
9. Саламаттыкты сактоо, дене тарбия жана социалдык камсыздоо
10. Финансы, камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо		
11. Жана башка түрлөрү ___________________________

4. Келишимдин түрү					
					
1. Каржылоо 				
2. Карызды рефинансылоо				
3. Карызды кайра тариздөө				

							

5.Башкасы (18-пунктта жазуу)				

4. Акча рыногунун инструменттери				
4.1. Кыска мөөнөттүү (көрсөтүү)________________			
4.2. Узак мөөнөттүү (көрсөтүү)_________________		

7. Кредитордун/ээлик кылуучунун аты-жөнү (эгерде 4.4-пунктта белгиленсе)

миң акча бирдикте

1. Каржылоо операциясынын коду (Улуттук банк тарабынан толтурулат)

окпо		
Жеке карыздык милдеттенме жөнүндө отчет				
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жыл

жыл

жыл

Көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын жана тууралыгын тастыктайм							
				
Башкаруучу Директор ______________________________							
											
Башкы бухгалтер 							
Күнү _____________________ М.О.		

18. Эскертүү		

17.2. Тартылган каржылоо боюнча
үстөк баа/чыгаша

17.1.Негизги сумма

жыл

жыл

15. Тартылган каржылоо боюнча үстөк баанын/чыгашанын ордун
жабуу күнү
1.Биринчи төлөм __________________
		
жыл, ай
2. Акыркы төлөм __________________
		
жыл, ай
4.Мезгил аралыгы (жыл ичиндеги төлөмдөрдүн саны)__________
_______________________________________________________
16. Комиссиялык пайыздардын чени____________

жыл

1.Валютада алынган_______________________			
2.Валютада төлөөгө карата_______________________			
__________________________________________________________
14. Тартылган каржылоо боюнча үстөк баа/ чыгаша_______________

13. Каржылоо/тартуу операцияларынын валютасы		

							
17. Карыздык милдеттенмени тейлөө (факт)					

1. Жеңилдик каралган мезгил________________________
айларда		
2.Биринчи төлөм __________________
		
жыл, ай		
3. Акыркы төлөм __________________			
		
жыл, ай		
4.Мезгил аралыгы (жыл ичиндеги төлөмдөрдүн саны)_________

6. Негизги сумманын ордун жабуу 				

1. Бирдей бөлүктө				
2. Бир жолу				
3. Аннуитеттик жолу				
4. Башкасы (18-п. жазуу)________			

5. Төлөмдөрдү төлөө төмөнкүчө жүргүзүлөт: 		

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №7, 2014
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соато

гкэд

Экономикалык иштин түрлөрү			

факс____________

E-mail_________________

Почталык- Чейректик					
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 2004-жылдын 5-июлундагы №12 токтому менен бекитилген бекитилген
Чет өлкө кредиторлордун алдында мамлекеттик гарантия карыздык милдеттенмелерге ээ Кыргыз Республикасынын ишканалары, уюмдары, мекемелери коммерциялык банктары кредиттик макулдашууну же келишимди түзгөн күнүнөн тартып
отчеттук мезгилден кийинки айдын 20сына чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкына берилет.					

№ 2-МК ФОРМАСЫ 					
(Мамлекеттик эмес карыздар)				

						
________________________________________________________________

Телефон_____________

					

					
____________________________________________________			

№ Дареги (почта индекси, көчөсү, үй№)		

____________________________________________________		

					
____________________________________________________			
Аймак (област, район, шаар, калктуу пункт)				

					
____________________________________________________			

окпо

«Кардардын (резиденттин) - документти түзүүчүнүн аты-жөнү»

____________________________________________________

ВЕДОМСТВОЛУК СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТ
Купуялуулуктун сакталышы маалыматтарды алуучулар тарабынан гарантияланат
Маалыматтарды берүү мөөнөтүн бузууга жол берүү же аларды бурмалоо Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 4-августундагы №114
кодекси менен белгиленген жоопкерчилик тартат Административдик жоопкерчилик жөнүндө

5-бөлүк. Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет. 						
«Карыздык милдеттенмени/кредитордук карызды тейлөө боюнча маалыматтар» №2-МК формасы					

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014- жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк
иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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Каржылоо
бүтүмүнүн коду

каржылоо
бүтүмүнүн
валютасы
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Негизги сумманы төлөө

Каржылоо
бүтүмүнүн коду

каржылоо бүтүмүнүн
валютасы

1

2011-жыл.
4 -чейрек.

2-таблица

1

Бардыгы болуп
карыз

Мезгилдин башына карата

2

кызмат
көрсөтүүлөр

2

3

20 -ж.
20 -ж.
1-чейрек. 2-чейрек.

(ниет)

Товарлар,
жабдуулар

алынган

4

20 -ж.
3-чейрек

акчалай
түрдө

5

20 -ж.
4-чейрек

3

негизги
сумма

мөөнөтүнөн
өткөн

6

20 -ж.
1-чейрек

4

7

20 -ж.
2-чейрек

5

8

20 -ж.
3-чейрек

6

тартылган
тартылган
каражат
каражат
боюнча
боюнча
үстөк баа/ негизги үстөк баа/
чыгаша
чыгаша
сумма

орду жабылган

Мезгил ичиндеги өзгөрүүлөр

окпо		
			
Жеке карыздык милдеттенмени тейлөө жөнүндө отчет					
							
_20							
Т1-таблица.
Карызды тейлөө
(факт)

9

20 -ж.
4-чейрек

7

10

20 -ж.

Бардыгы болуп
карыз (1+2-3+5)

Мезгилдин акырына карата
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каржылоо
бүтүмүнүн
валютасы

3

4

20 -ж.
3-чейрек

5

20 -ж.
4-чейрек

		

6

20 -ж.
1-чейрек

7

20 -ж.
2-чейрек

8

20 -ж.
3-чейрек

9

20 -ж.
4-чейрек

10

20 -ж.

(карыз валютасында миң бирдикте)

Башкаруучу Директор ___________________________________________________________________				
							
Башкы бухгалтер 								
Күнү		
М.О.

Каржылоо
бүтүмүнүн коду

2

20 -ж.
20 -ж.
1-чейрек. 2-чейрек.

2011-жыл.
4 -чейрек.

1

(ниет)		

Таблица 3. Үстөк баанын/ордун толтуруунун
башка формасынын төлөөлөрү 		
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы
№ 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
13-бөлүк. Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет. 				
					
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
Чет өлкө банктарында резиденттердин эсептеринин
каражаттарынын калдыктары тууралуу отчет
							
20___-жылдын «____» чейреги үчүн		
									
Резиденттин аталышы:
__________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Банктын аталышы:
___________________________________________________________
Өлкө:		
___________________________________________________________
Эсептин валютасы:
___________________________________________________________
			
саптын №
А
1
2

Операциянын аталышы
Б
Мезгилдин башына
карата калдыгы
Мезгилдин акырына
карата калдыгы

Эсептин валютасы
миң
бирдикте (1)
В

Күнү				
Жетекчинин (эсептин ээсинин) кол тамгасы				
Башкы бухгалтердин кол тамгасы				
М.О.				
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
БИЛДИРМЕ
Банкта ачылган эсеп жөнүндө : ______________________________________________________,
					
(толук аталышы)
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ дарегинде жайгашкан
(телефонун, факсын, E-mail (электрондук дарегин) көрсөтүү менен толук юридикалык дареги)
1. Эсептин ачылган күнү: 							
2. Эсептин түрү:								
3. Эсептин валютасы:								
Төмөнкү маалыматтарды кошумча билдирем:					
1. Эсепти ачкан резиндеттин толук аталышы:						
2. Юридикалык (үй) дареги: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(телефонун, факсын, E-mail (электрондук дарегин) көрсөтүү менен)			
						
3. Менчиктин түрү (2): ____________________________________________________________
4. Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн номери (3): _________________________________
5. ОКПО коду (2): ______________________________________________________		
6. Идентификацияланган салык номери (3): ______________________________			
Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан чет өлкө банктарында ачылган эсептерин
каттоо тартибин жөнгө салган Улуттук банктын жобосу менен жана алар боюнча отчеттук жолжобосу менен тааныштырылдым.
Билдирмеде көрсөтүлгөн маалыматтардын тактыгын жана тууралылыгын тастыктайм.
Күнү
Жетекчинин (эсептин ээсинин) кол тамгасы
Башкы бухгалтердин кол тамгасы
М.О.
_______________							
(1) Бул билдирме ар бир ачылган эсеп боюнча өзүнчө толтурулат.			
(2) 3, 5-пункттары юридикалык жактар тарабынан гана толтурулат.			
(3) 4, 6-пункттары юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан толтурулат.
						
1 Метал эсептериндеги калдыктар физикалык көлөмдө (граммда) көрсөтүлөт.		
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Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын “17”-октябрындагы
№ 45\1 токтомуна карата
2-тиркеме
“Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана
микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө” жобо
1-глава.
ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
1.

2.
3.

Бул жобо, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө”, “Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карыз жөнүндө” мыйзамдарына жана Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 5-июлундагы №26/2 токтому менен бекитилген “Кыргыз
Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында
ачылган эсептерин жана аманаттарын каттоо жөнүндө” жобого (мындан ары – мыйзамдарга) ылайык иштелип чыккан
жана анда ислам банк иши жана каржылоо принциптерине
ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин (мындан
ары – МКК жана МКА) мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун (мындан ары – ПРО) бирдиктүү формасы
аныкталган.
ПРО бухгалтердик эсеп жана системадан тышкаркы эсепке
алуу маалыматтарынын негизинде түзүлөт.
Ушул жободо колдонулган терминдер жана аныктамалар, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы банктар
жана банк иши жөнүндө” мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында
колдонулган терминдерге жана аныктамаларга ылайык келет.
2-глава.
МАКСАТТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

4.

ПРО төмөнкүлөргө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү максатында түзүлөт:
а) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары
– Улуттук банк) тарабынан мыйзамдарда белгиленген
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5.

милдеттердин аткарылышынын алкагында МКК жана
МКАлардын финансылык абалына;
б) компаниялардын жетекчилери ликвиддүүлүктү, төлөөгө
жөндөмдүүлүктү жана кирешелүүлүктү камсыз кылуу жагында чечимдерди кошо алганда, тиешелүү чечимдерди
кабыл алуусу үчүн МКК жана МКАлардын ишине.
ПРОнун башкы милдети – ушул жобонун 4-пунктунда
көрсөтүлгөн максаттардын аткарылышын камсыз кылуу үчүн
МКК жана МКАлардын экономикалык жана чарбалык иши тууралуу так жана толук маалыматтарды чагылдыруу.

3-глава.
ПРОНУН МАЗМУНУ ЖАНА БЕРҮҮ МЕЗГИЛ АРАЛЫГЫ
6.
7.
8.

ПРО, аныкталган формада, белгиленген мөөнөттө берилүүгө
тийиш болгон МКК жана МКАнын белгилүү бир мезгил ичиндеги иши тууралуу отчетту түшүндүрөт.
ПРО 6 бөлүктөн турат. ПРОнун курамы, кыскача мазмуну жана
берүү мөөнөттөрү ушул жобого карата 1-тиркемеде чагылдырылган.
МКК жана МКАнын ушул жылдын 4-чейреги үчүн ПРОсу жылдык болуп саналат. Жылдык ПРО отчеттук жылдан кийинки
жылдын 1-февралына чейин Улуттук банктын кароосуна сунушталууга тийиш.
4-глава.
ПРОНУ БЕРҮҮ ТАРТИБИ

9.

Ар бир МКК жана МКАда ПРОнун мазмунунун толуктугу,
мөөнөтүндө берилиши жана туура толтурулушу үчүн жооп
берген кызматкер дайындалууга тийиш. ПРОдо камтылган
маалыматка тиешелүү бардык суроолор боюнча Улуттук банк
менен иш алып баруу жоопкерчилиги да ошол кызматкерге
жүктөлөт.
10. ПРО ушул жобого карата 2-тиркемедеги формада, отчет үчүн
белгиленген мөөнөттөрдө кагазга чыгарылган жана электрондук түрдө Улуттук банкка берилет. ПРОнун электрондук версиясы Улуттук банкта белгиленген талаптарга ылайык түзүлүүгө
тийиш.
11. Чүй областында жана Бишкек шаарында жайгашкан МКК жана
МКАлар ПРОну кагазга чыгарып, конвертке салып, чапталган
түрүндө Улуттук банкка сунуштоого тийиш.
12. ПРОнун электрондук версиясы Улуттук банктын Финансы
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Статистикалык базаларды техникалык колдоо бөлүмүнө электрондук
почта аркылуу жөнөтүлөт. МКК жана МКАнын электрондук почтасы жок болсо, отчеттор жаздырып алуучу башка жабдуулар
(USB – флэш маалымат сактоочу) аркылуу берилиши зарыл.
Республиканын башка областтарында жайгашкан МКК жана
МКАлар ПРОну кагазга чыгарылган же электрондук түрдө
Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыгына/Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө берүүгө тийиш.
Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы өкүлчүлүгү ПРОну Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына агрегирленген түрдө сунушташат.
ПРОдо кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар, маалыматтардын толук чагылдырылбашы же анын формаларынын
туура эмес толтурулушу аныкталган учурда, Улуттук банктын
тиешелүү түзүмдүк бөлүмү финансылык отчетто чагылдыруу
менен отчетту оңдоо зарылчылыгы тууралуу МКК жана МКАга
маалымдап, оңдолгон отчетту 10 жумуш күнү ичинде берилишин талап кылат.
Оңдолгон отчеттор МКК жана МКАнын коштомо каты менен
бирге отчет талапка ылайык толтурулбагандыгы тууралуу билдирме жөнөтүлгөндөн кийинки беш жумуш күн ичинде Улуттук
банкка кайрадан сунушталууга тийиш.
Улуттук банктын ПРО боюнча сын-пикирлери жок болсо
же отчет Улуттук банктын сын-пикирлерине ылайык кайрадан оңдолуп, анын оңдолгондугу жөнүндө Улуттук банк кат
жүзүндө билдиргенден кийин гана ПРО Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет.
МКК жана МКА ПРОну МКК жана МКАнын башкы кеңсеси жана
филиалдар боюнча консолидацияланган негизде беришет.
ПРО белгиленген формада: көктөлгөн, ар бир бөлүктүн беттерине санын көрсөтүү менен номерленип, мөөр басылып, МКК
жана МКАнын ПРОнун түзүлүшү, анын берилиши үчүн жооп
берген кызматкерлеринин кол тамгасы коюлуп, сунушталууга
тийиш.
ПРОдо отчеттук күнгө карата МКК жана МКАнын абалы тууралуу так маалыматтар камтылууга тийиш. МКК жана МКАнын
абалынын чейректик жана жылдык ПРОлордо туура чагылдырылгандыгы МКК жана МКАнын аткаруу органынын жетекчиси
жана башкы бухгалтери тарабынан тастыкталат.
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5-глава.
КОРУТУНДУ ЖОБО
19. ПРОдо маалыматтардын өз учурунда берилбеши жана/же
такталбаган, туура эмес маалыматтардын берилиши, отчеттун толук эмес жана/же туура эмес толтурулушу үчүн МКК
жана МКА Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.
20. Улуттук банкка берилген ПРОнун экинчи нускасы МКК жана
МКАда сакталууга тийиш.
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Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын «17»-октябрындагы
№ 45\1 токтому менен бекитилген
“Ислам банк иши жана каржылоо
принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө
ашырышкан микрокредиттик компаниялардын
жана микрокредиттик агенттиктердин
мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчету жөнүндө” жобого карата
1-тиркеме
Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан МКК жана МКАлардын ПРОсунун курамы
№

Аталышы

Мезгил аралыгы

Берүү
мөөнөттөрү

1

Титулдук барак

Чейрек сайын

Отчеттук
чейректен
кийинки айдын
20 чейин

2

Директорлор кеңешинин,
Башкармасынын жана Шариат
Кеңешинин мүчөлөрү тууралуу
маалымат

Жылдык

Отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
Өзгөртүүлөр
кабыл алынгандан кийин
10 календарлык күн
ичинде

3

Бөлүгү

Айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат

71

Өзгөртүүлөр
киргизилген
учурда жыл
ичинде

Жылдык отчет Отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
Өзгөртүүлөр
кабыл алынгандан кийин
10 календарлык күн
ичинде

Эскертүү
же
ченемдик
укуктук
актыга
шилтеме
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Базалык маалымат

Жылдык

Өзгөртүүлөр
киргизилген
учурда жыл
ичинде

5

6

1-бөлүк.

2-бөлүк.

Финансылык абал жөнүндө
регулятивдик отчет
А.Активдер
Б.Милдеттенмелер жана
капитал
В. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер

Чейрек сайын

Чогуу алгандагы киреше
жөнүндө отчет

Чейрек сайын

Жылдык

Жылдык

72

Отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
Өзгөртүүлөр
кабыл алынгандан кийин
10 календарлык күн
ичинде
Отчеттук
чейректен
кийинки айдын
20 чейин
Отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
Отчеттук
чейректен
кийинки айдын
20сына чейинки мөөнөттө
Отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
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3-бөлүк.

Активдер тууралуу маалымат
А. Активдерди тобокелдик
деңгээли боюнча классификациялоо
Б. Каржылоо ыкмалары
В. Тармактар жана региондор
боюнча бөлүштүрүү
Г. Сунушталган каржылоо
боюнча маалымат
Д. Проблемалуу кардарлар
боюнча маалымат
Е. Үстү-үстүнөн каржылоо
тууралуу маалымат
Ж. Тармактар жана региондор
боюнча берилген каржылоонун
көлөмү жөнүндө маалымат
З. Реструктуризация-ланган
активдер
И. Кирешелүүлүк чендеринин
өзгөрүүсүнө карата активдердин жана милдеттенмелердин
ийкемдүүлүгүн талдап-иликтөө
(ГЭП-анализ)
К. Активдердин/милдеттенмелердин ордун жабуу
мөөнөттөрү

Чейрек сайын Отчеттук
чейректен
кийинки айдын
20 чейин
Жылдык
Отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин

8

4-бөлүк

Өз ишине баа берүү боюнча
отчет

Жылдык

Отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин

9

5-бөлүк

Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет

Чейрек сайын

Отчеттук
чейректен
кийинки айдын
20 чейин

10

6-бөлүк

Ачып көрсөтүү
Чейрек сайын
А.Милдеттенмелер
Б.Каржылоо шарттары боюнча
маалымат
Жылдык
В. МКК жана МКАнын кардарлары жөнүндө
Г. МКК жана МКАнын персоналы тууралуу
Д. Банктардын агенттик келишими боюнча чекене банктык
кызматтарды көрсөтүү боюнча
маалыматтар
Е. Жайгаштыруу операциялары
жана инвестициялар боюнча
чечмелөө
З. Уюштуруучулардан/
акционерлерден/каты-шуучулардан алынган насыя

Отчеттук
чейректен
кийинки айдын
20 чейин
Отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралына
чейин
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы №45\1
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
Маалымат			
Кыргыз Республикасынын				
МКК/МКА			
Улуттук банкынын					
Кызматтык иште 		
Тышкы көзөмөл башкармалыгы				
пайдалануу үчүн							
Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан
компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету
_______________				
(берген күнү)			

No._______________			
(кириш/чыгыш)		

__________________ карата абал боюнча		
/күн, ай, жыл/				

Түзүлгөн: ____________________
/күн, ай, жыл/

							
Мезгилдүүлүгү: - чейректик; -жылдык; - корректировкалоо				
			
Отчеттун аныктыгы тастыкталган:		
_________ ички текшерүү менен		
				
_________аудит тарабынан корутундусуз
				
_________аудит тарабынан корутунду менен
Отчет берген							
мекеме:_________________________________					
		
/ МКК/МКАнын аталышын чоң басма тамгалар менен көрсөткүлө/			
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КОЛ ТАМГА ЖАНА КҮБӨЛӨНДҮРҮҮ
Биз, төмөндө кол койгондор, бул отчет жана анын тиркемелери Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын жобосуна ылайык даярдалгандыгын тастыктайбыз. Биз ошондой эле,
отчетту текшергендигибизди жана МКК/МКАнын абалы жөнүндө отчеттук күнгө карата туура
маалымат бергендигин тастыктайбыз.
								
								
1. Аткаруу органынын жетекчиси		
_____________
_____________________
				
(кол тамгасы)
(аты-жөнү)
2. Башкы бухгалтер			
				

_____________
(кол тамгасы)

_____________________
(аты-жөнү)

3. Тышкы аудитор			
_______________________________________
				
(корутундунун N жана күнүнө шилтеме)
			
								
Отчет түзүү боюнча жооптуу адам						
		
__________
___________
______________
		
Кызматы		
Аты-жөнү		
Кол тамгасы
Тышкы көзөмөл башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан гана толтуруу үчүн
Катталган
күнү

Кол тамгасы

Карап чыгууга келип
түшкөн күнү

Кол тамгасы
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Текшерүү
аяктаган
күнү

Кол тамгасы
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
МКК жан МКАнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын жана Шариат кеңешинин
мүчөлөрү жөнүндө маалымат
Директорлор кеңеши
Аты-жөнү

Иштеген жери

Кызматы

Телефону

Кол тамгасынын үлгүсү

Телефону

Кол тамгасынын үлгүсү

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Башкармасы
Аты-жөнү

Кызматы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалымат
Аты-жөнү

Иштеген жери

Кызматы

Телефону

Кол тамгасынын үлгүсү

1
2
3
4
5
6
Аткаруу органынын жетекчиси: Аты-жөнү:___________
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
МКК жана МКАнын айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат		
				
1. Башкы бухгалтеp
__________________________________________
а) аты-жөнү		
__________________________________________
б) кызматы 		
__________________________________________
в) телефону
		
__________________________________________
г) кол тамгасынын үлгүсү
__________________________________________
		
2. Каржылоо иши үчүн жооптуу кызмат адам		
а) аты-жөнү 		
__________________________________________
б) кызматы 		
__________________________________________
в) телефону
		
__________________________________________
г) кол тамгасынын үлгүсү
__________________________________________
		
3. Ички аудит кызматынын/бөлүмүнүн жетекчиси		
а) аты-жөнү 		
__________________________________________
б) кызматы
		
__________________________________________
в) телефону
		
__________________________________________
г) кол тамгасынын үлгүсү
__________________________________________
Аткаруу органынын жетекчиси: Аты-жөнү:___________
Кол тамгасы: ________
МКК жана МКА тууралуу базалык маалымат
1. Отчет берген мекеменин			
толук аталышы			
_________________________________		
			
2. Дареги:						
а) шаар				
_________________________________
б) көчөсү, үй №			
_________________________________
в) почта индекси			
_________________________________
						
3. Расмий жарыяланган байланыш:						
а) телефон			
_________________________________
б) факс				
_________________________________
в) электрондук почта
_________________________________
4. Интернеттеги МКК жана МКАнын
веб-сайты				
_________________________________
								
5. МКК жана МКАнын персоналы		
_________________________________
Аткаруу органынын жетекчиси:

Аты-жөнү:___________
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
1-бөлүк. Финансылык абалы тууралуу регулятивдик отчет		
А. Активдер					
№
1
2
3

4
5

6

7
8
9
10

11
12
а)
б)
13
14

Статьянын аталышы
Нак акча
Эсептешүү эсептери
Башка банктардагы жана финансы-кредит мекемелердеги
эсептериндеги акча каражаттары, анын ичинде:
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
в) кард хасан келишими боюнча
Баалуу кагаздар
ФКМге сунушталган каржылоо
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
в) шарика/мушарака келишими боюнча
г) мурабаха келишими боюнча
д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча
е) салам келишими боюнча
ж) кард хасан келишими боюнча
Кардарларга сунушталган каржылоо
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
в) шарика/мушарака келишими боюнча
г) мурабаха келишими боюнча
д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча
е) салам келишими боюнча
ж) кард хасан келишими боюнча
(Минус) РППУ
Бардыгы болуп каржылоо (5+6-7)
Инвестициялар
Кардарларга кийин берилүүчү активдер/инвентарь:
а) кыймылсыз мүлк
б) кыймылдуу мүлк
Негизги каражаттар
Жана башка менчиги, бардыгы болуп (а+б)
алынган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган кардардын кыймылсыз мүлкү
сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган
кардардын башка менчиги
Башка активдер
Бардыгы болуп активдер

Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.
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миң сом
Бардыгы болуп

Чет өлкө валютасы

_______________
кол тамгасы
_______________
кол тамгасы
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
1-бөлүк. Финансылык абалы жөнүндө регулятивдик отчет
Б. Милдеттенмелер жана капитал			
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

Статьянын аталышы
Кыргыз Республикасынын банктарынан алынган каржылоо
Кыргыз Республикасынын башка финансы-кредит мекемелеринен алынган каржылоо
Эл аралык финансы уюмдарынан жана донорлордон алынган
каржылоо
Эл аралык финансы-кредит мекемелеринен алынган каржылоо
Уюштуруучуларга/акционерлерге сунушталган каржылоо
Мамлекеттик бийлик органдарынын алдындагы милдеттенмелер
Субординацияланган карыздык милдеттенмелер
Төлөөгө карата салыктар
Жана башкалар
Бардыгы болуп милдеттенмелер
Уставдык капитал (жөнөкөй акциялар)
Артыкчылык берилген акциялар

миң сом
Бардыгы болуп

Чет өлкө валютасы

Статьянын аталышы
Бардыгы болуп
Каржылоо берүүгө милдеттенме
Гарантиялар, кепилдиктер жана ушул сыяктуу милдеттенмелер
Валюталык операциялар
Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенме

Чет өлкө валютасы

Номиналдан ашык салынган капитал
Жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан
салынган кошумча капитал
Бөлүштүрүлбөгөн пайда
а) өткөн жыл аралыгындагы пайда/чыгым
б) өтүп жаткан жыл аралыгындагы пайда/чыгым
Келечектеги керектөөлөргө камдар
Активдерди кайра баалоо боюнча камдар
Каржылоо боюнча жалпы РППУ
Жыйынтыгында капитал
Бардыгы болуп: Милдеттенмелер жана капитал

В. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер
№
1
2
3
4

5 Жана башка баланстан тышкаркы милдеттенме
6 Бардыгы болуп баланстан тышкаркы милдеттенмелер

79

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №7, 2014

Г. Жана башка активдерди жана башка милдеттенмелерди чечмелөө
№ Статьянын аталышы
1 Жана башка активдер
а) МКК жана МКА тарабынан алууга чегерилген киреше

Бардыгы болуп

Чет өлкө валютасы

б) алдын ала төлөнгөн төлөм
в) такталбаган дебитордук суммалар
г) жана башка активдер

2 Башка активдерге карата атайын РППУ
3 Башка таза активдер
4 Башка милдеттенмелер
а) кардарларга төлөөгө чегерилген киреше
б) мөөнөтү кийинкиге калтырылган мурабаха жана
салам операциялары боюнча киреше (үстөк баа)
в) төлөөгө карата салыктар
г) такталбаган кредитордук карыз
д) төлөөгө карата дивиденддер
е) жана башка милдеттенмелер
Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
2-бөлүк. Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет
				
		
№

1
2

Статьянын аталышы

Өтүп жаткан
мезгил

Доходы, полученные по операциям
Коммерциялык банктардагы эсептеринде жайгаштырылган
акча каражаттары боюнча кирешелер
ФКМге сунушталган каржылоо боюнча кирешелер
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

3

4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

в) шарика/мушарака келишими боюнча
г) мурабаха келишими боюнча
д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими
боюнча
е) салам келишими боюнча
Кардарларга сунушталган каржылоо боюнча кирешелер
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
в) шарика/мушарака келишими боюнча
г) мурабаха келишими боюнча
д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими
боюнча
е) салам келишими боюнча
Операциялар боюнча башка кирешелер
Бардыгы болуп:
Операциялардан келип чыккан чыгашалар
Операциялар боюнча келип чыккан чыгашалар
Операциялар боюнча алынган таза киреше
РППУга кеткен чыгашалар
РППУга чегерүүлөрдөн кийин операциялар боюнча
алынган таза киреше
Башка операциялар боюнча кирешелер
Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр жана комиссиондук жыйымдар
Капиталга жана акцияларга, анын ичинде туунду
жана ассоциацияланган компанияларга салымдардан алынган киреше/дивиденддер
Курстук айырмадан кирешелер/чыгымдар
Агенттик операциялар боюнча кирешелер
Башка кирешелер
Бардыгы болуп:
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миң сом
Өткөн мезгил
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Операциялык чыгашалар жана кайрымдуулукка чыгашалар
Персоналды күтүүгө кеткен чыгашалар
Негизги каражаттарга кеткен чыгашалар
Административдик чыгашалар
Жана башка операциялык чыгашалар
Салыктар
Такафул
Бардыгы болуп:
Потенциалдуу жоготууларга жана чыгым тартууларга
каралган камды түзүүгө кеткен чыгашалар (каржылоо операцияларынан эмес)
Таза операциялык киреше (чыгым)
Зекетке жана кайрымдуулукка чыгашалар
Пайдадан салык
Таза пайда (чыгым)

Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.
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_______________
кол тамгасы
_______________
кол тамгасы

1
1. Каржылоо жана
банктар жана финансы мекемелер
менен болгон башка операциялар
a) банктардагы
жана финансы
мекемелердеги
эсептешүү жана
башка эсептери
б) финансы-кредит
мекемелерине
сунушталган каржылоо
2. Инвестициялар
3. Кардарларга
сунушталган каржылоо
a) өнөр жай

Статья

БарКүндөПро- Бардыгы НорКана- Байкоо
дыгы
лүк
лонболуп малдуу аттан- алдынболуп (мөөнөтү гация- мөөнө- актив- дырар- дагы
өтпөгөн) ланган
түндө
дер
лык
активактивактив- төлөнактивдер
дер
дер
бөгөн акдер
тивдер
3
4
5
6
7
8
2
9

Субстандарттык

10

Шектүү

(миң сом)

11

12

13

14

Жого- Чегерилбөө "Жал- "Атайтуулар статустагы
пы"
ын"
бардык
камдар камдар
активдер

												

3-бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат							
А.Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо							
Орточо алынган үстөк баа/киреше, отчеттук мезгилдин акырына карата, %да
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84

Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

б) айыл чарба
в) даярдоо жана
кайра иштетүү
г) соода жана
коммерциялык
операциялар
д) кызмат
көрсөтүүлөр
е) транспорт
ж) байланыш
з) Кыймылсыз
мүлктү (турак
жайды) куруу жана
сатып алуу
и) жеке адамдар
к) жана башкалар
4. БАРДЫГЫ
БОЛУП:
Маалымат иретинде: реструктуризацияланган
активдер, бардыгы
болуп

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.

_______________
кол тамгасы
_______________
кол тамгасы
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
						
3-бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат
3 Б бөлүкчөсү. Каржылоо ыкмалары
№

1
2
3
4
5
6
7

Каржылоо ыкмасы

Суммасы

1
Топко күрөөсүз каржылоо
Топко күрөө алдында каржылоо
Күрөөсүз жеке каржылоо
Күрөө алдында жеке каржылоо
Жана башкалар
Бардыгы болуп

2

Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

Отчеттук
мезгилдин
Каржылоо
акырына кара- бүтүмдөрүнүн
та үстөк баа/
саны
киреше
3
4

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.
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_______________
кол тамгасы
_______________
кол тамгасы

Кардарлардын даттанууларынын
саны
5

Өнөр жай
Айыл чарба
Даярдоо жана
кайра иштетүү
Соода жана
коммерциялык
операциялар
Кызмат
көрсөтүүлөр
Транспорт

Тармактар

Жигердүү Порт- Жалпы
КарКаржыкардарфель
каржылоо лоонун
лардын өлчөмү жылоо мөөнөтү максисаны
порт- (# айдан малдуу
фели# айга өлчөмү
нен %
чейин)

Каржылоонун
минималдуу
өлчөмү

Кар- "АтайКаржыИш
ПланОрточо
Орточо
дарын"
лоонун жүзүндө дык
алынган
салмакларкаморточо
ордун
ордун үстөк баа/ танып алынөлчөмү жабуу жабуу кирешенин, ган эффекдын
дар
отчеттук
тивдаттамезгилдин дүү пайыздык нуулаакырына
чен, отчеттук рынын
саны
карата,
мезгилдин
%да
акырына
карата, %да
14

3-бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат										
3В бөлүкчөсү. Каржылоонун портфелин тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү
Ордун жабуу коэффициенти		
												
миң сом
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Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

Жеке адамдар
ФКМди каржылоо
Жана башкалар
Жыйынтыгында

Байланыш
Кыймылсыз
мүлктү (турак
жайды) куруу
жана сатып
алуу

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.

_______________
кол тамгасы
_______________
кол тамгасы
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3-бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат										
3 Г бөлүкчөсү. Сунушталган каржылоо боюнча маалымат								
												
миң сом
№ Статьянын
30
анын ичинде мөөнөттөрү боюнча
Орточо
п/п
аталышы
күнгө
салмактанып
30
90
180
1 жыл- 2 жыл- 3 жыл- 5 жыл- Орточо алынОтчеттук
чейин күндөн күндөн күндөн дан 2
ган үстөк баа/
алынган
дан 3 дын 5
дан
мезгил ичинэффективдүү
90
180
365
жылга жылга жылга ашык киреше, отчетде берилген
тук мезгилдин Саны пайыздык чен,
күнгө
күнгө
күнгө чейин чейин чейин
каржылоо,
акырына
отчеттук мезчейин чейин чейин
бардыгы
карата, %да
гилдин акыболуп
рына карата,
%да
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 Өнөр жай
2 Айыл чарба
3 Даярдоо
жана кайра
иштетүү
4 Соода жана
коммерция
5 Кызмат
көрсөтүүлөр
6 Транспорт
7 Байланыш
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Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

Кыймылсыз
мүлктү (турак жайды)
куруу жана
сатып алуу
9 Жеке адамдар
10 Жана башкалар
11 ФКМге
сунушталган
каржылоо
12 Бардыгы
болуп

8

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.

_______________
кол тамгасы
_______________
кол тамгасы
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90

Жыйынтыгында

1

Уюмдун аталышы/
кардардын атыжөнү

2

3

Телефон

_______________
кол тамгасы
_______________
кол тамгасы

Проблемалуу кардарларга кредиттерди берүү боюнча маалымат
Каржылоо келишими боюнча
Күндөлүк карыз
Отчеттук
КарБерилген кармездардын
жылоону кайра
Отчеттук
Каргилдин
проблекайтаруу боБеОрдун
Немезгилдин
жылоо акырына Максамасын
рилген жабуу
гизги акырына кара- юнча МФУнун
сумма- карата
ты
кыскача карыз
күнү
күнү
та үстөк баа/ иш-аракеттери
сы
үстөк баа/
баяндоо
(пландары)
киреше, %да
киреше,
%да
4
5
6
7
8
9
10
11
12

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.

Уюмдун
дареги/
Кардардын
жашаган
жери

Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№
п.

Жалпы маалыматтар

3-бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат										
3 Д бөлүкчөсү. Проблемалуу кардарлар боюнча маалымат								
											
миң сом
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
3-бөлү. Активдер жөнүндө маалымат		
3 Е бөлүкчөсү. Үстү-үстүнөн каржылоо тууралуу маалымат
№
п.п.

Аталышы

Каржылоонун портфели жана башка
ФКМде үстү-үстүнөн
каржылоо алышкан
кардарлар
		
Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

Суммасы

Кардарлардын саны

1

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
3-бөлү. Активдер жөнүндө маалымат		
3 Ж бөлүкчөсү. Тармактар-жана региондор боюнча сунушталган каржылоо көлөмдөрү боюнча маалымат

№п.

1

Статьянын аталышы

Каржылоо
портфелинин
отчеттук
чейректин
башына
карата
калдыгы

Отчеттук
чейрек
ичинде сунушталган
каржылоо
көлөмү

Отчеттук
чейрек
ичинде сунушталган
каржылоонун саны

Өнөр жай, анын
ичинен:
юридикалык жактар
жеке адамдар

2

Айыл чарба, анын
ичинен:
юридикалык жактар
жеке адамдар
юридикалык жактар
юридикалык жактар
жеке адамдар

3

Даярдоо жана кайра иштетүү, анын
ичинен:
юридикалык жактар
жеке адамдар

4

Соода жана
коммерция, анын
ичинен:
юридикалык жактар
жеке адамдар

5

Кызмат
көрсөтүүлөр, анын
ичинен:
юридикалык жактар
жеке адамдар

6

Транспорт, анын
ичинен:
юридикалык жактар
жеке адамдар

7

Кыймылсыз мүлктү
(турак жайды) куруу
жана сатып алуу
юридикалык жактар
жеке адамдар

92

Отчеттук
чейрек
ичинде иш
жүзүндө
төлөнгөн
көлөмү

Каржылоонун портфелинин
отчеттук
чейректин
акырына
карата
калдыгы

Отчеттук
мезгилдин
акырына
орточо
алынган
үстөк баа/
киреше,
%да
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8

Керектөөгө берилген каржылоо, анын
ичинен:
юридикалык жактар
жеке адамдар

9

Жана башкалар,
анын ичинен:
юридикалык жактар
жеке адамдар

10

Бардыгы болуп,
анын ичинен:
юридикалык жактар
жеке адамдар

Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.

93

_______________
кол тамгасы
_______________
кол тамгасы

94

Жыйынтыгы

Реструктуризацияланган активдер боюнча маалымат
Каржылоо келишими боюнча
Күндөлүк карыз
Кошумча келишим боюнча
Отчеттук
мезСунушРеРегилдин
Уюмдун аталыталган Үстөк
Үстөк
карструк№
БеОрдун
струк- ордун
акышы/кардардын
каржы- баа/ки- Макса- туриза- Негизги баа/ки- Туумжылоо
п.
рилген жабуу
туриза- жабуу
рына Мөөнөтү
аты-жөнү
лоонун реше,
ты
дар
суммациялоо сумма реше,
күнү
күнү
циялоо күнү
карата
сумма- %да
%да
сы
себеби
күнү
үстөк
сы
баа/киреше,
%да
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3-бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат 										
3. З-бөлүкчө. Кредиттик тобокелдикти камтыган реструктуризацияланган активдер						
											
миң сом
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жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик
агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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1
АКТИВДЕР
1. Башка банктардагы эсептешүү эсептери
анын ичинде чет өлкө валютасында
2. Башка банктардагы эсептери
анын ичинде чет өлкө валютасында
3. Башка кардарларга каржылоо
анын ичинде чет өлкө валютасында
4. ФКМди каржылоо
анын ичинде чет өлкө валютасында
5. Рыноктогу кирешелүүлүк чендеринин
өзгөрүүсүнө карата ийкемдүү башка
активдер
анын ичинде чет өлкө валютасында
6. Рыноктогу кирешелүүлүк чендеринин
өзгөрүүсүнө карата ийкемдүү бардыгы
болуп активдер
анын ичинде чет өлкө валютасында

Статья

Ордун жабуу мөөнөтүнө чейин күндөр/Кайра баалоо мүмкүнчүлүгү
Дароо
1 жылдан
181-365
3 жылдан
аткарылу- 1-30 күн
31-90 күн 91-180 күн
3 жылга
күн
ашык
учу
чейин
2
3
4
5
6
7
8

9

Бардыгы
болуп

3-бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат								
3 И бөлүкчөсү. Кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө карата активдердин ийкемдүүлүгүн талдап-иликтөө (ГЭП_анализ)		
											
миң сом

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик
компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
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96

2

3

4

5

6

7

Кызмат орду:___________ Фамилиясы:________________ Кол тамгасы: _____________________________			

1
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР
7. Алынган каржылоо:
анын ичинде чет өлкө валютасында
а) Кыргыз Республикасынын банктарынан;
анын ичинде чет өлкө валютасында
б) Кыргыз Республикасынын башка
ФКМринен
анын ичинде чет өлкө валютасында
в) эл аралык финансы уюмдарынан жана
донорлордон
анын ичинде чет өлкө валютасында
г) эл аралык ФКМден
анын ичинде чет өлкө валютасында
д) мамлекеттик бийлик органдарынан
анын ичинде чет өлкө валютасында
8. Кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө
карата ийкемдүү башка милдеттенмелер
анын ичинде чет өлкө валютасында
9. Кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө
карата ийкемдүү бардыгы болуп милдеттенмелер
анын ичинде чет өлкө валютасында
10. Ажырым
анын ичинде чет өлкө валютасында
11. Кумулятивдик ажырым
анын ичинде чет өлкө валютасында

8

9

И. Кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө карата активдердин жана милдеттенмелердин ийкемдүүлүгүн талдап-иликтөө (ГЭП_анализ)		
											
миң сом
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1
АКТИВДЕР
1. Башка банктардагы эсептешүү эсептери
анын ичинде чет өлкө валютасында
2. Башка банктардагы эсептери
анын ичинде чет өлкө валютасында
3. Башка кардарларга берилген каржылоо
анын ичинде чет өлкө валютасында
4. ФКМди каржылоо
анын ичинде чет өлкө валютасында
5. Рыноктогу кирешелүүлүк чендеринин
өзгөрүүсүнө карата ийкемдүү башка
активдер
анын ичинде чет өлкө валютасында
6. Рыноктогу кирешелүүлүк чендеринин
өзгөрүүсүнө карата ийкемдүү бардыгы
болуп активдер
анын ичинде чет өлкө валютасында

Статья

Ордун жабуу мөөнөтүнө чейин күндөр/Кайра баалоо мүмкүнчүлүгү
Дароо
1 жылдан
181-365
3 жылдан
аткарылу- 1-30 күн
31-90 күн 91-180 күн
3 жылга
күн
ашык
учу
чейин
2
3
4
5
6
7
8

9

Бардыгы
болуп

3-бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат								
3 К бөлүкчөсү. Активдерди/милдеттенмелерди ордун жабуу мөөнөттөрү							
											
миң сом

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик
компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
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2

3

4

5

6
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Кызмат орду:___________ Фамилиясы:________________ Кол тамгасы: _____________________________			

1
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР
7. Алынган каржылоо:
анын ичинде чет өлкө валютасында
а) Кыргыз Республикасынын банктарынан;
анын ичинде чет өлкө валютасында
б) Кыргыз Республикасынын башка
ФКМдеринен
анын ичинде чет өлкө валютасында
в) эл аралык финансылык уюмдарынан
жана донорлордон
анын ичинде чет өлкө валютасында
г) эл аралык ФКМдерден
анын ичинде чет өлкө валютасында
д) мамлекеттик бийлик органдарынан
анын ичинде чет өлкө валютасында
8. Кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө
карата ийкемдүү болгон башка милдеттенмелер
анын ичинде чет өлкө валютасында
9. Кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө
карата ийкемдүү болгон бардыгы болуп
милдеттенмелер
анын ичинде чет өлкө валютасында
10. Ажырым
анын ичинде чет өлкө валютасында
11. Кумулятивдик ажырым
анын ичинде чет өлкө валютасында

К. Активдердин/милдеттенмелердин ордун жабуу мөөнөттөрү
											
8

9

миң сом
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №7, 2014

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
4-бөлүк
Өз ишине баа берүү боюнча отчет
______________________________________________________________ үчүн		
(микрофинансы уюмунун аталышы)			
Байкоо органы (Директорлор кеңеши) стандарттарда белгиленген документацияны текшерип, алардын стандарттардын талабына жооп бере тургандыгы боюнча корутунду чыгарган:
		
1-стандарт:			
1(А). МФУ жылдык бизнес ниетин (иштин жылдык планын) жыл сайын бекитүүгө тийиш.		
1(В). МФУ мезгил-мезгили менен анык көрсөткүчтөрдү жана тобокелдиктерди бизнес-планга
жана мурдагы (тарыхый) көрсөткүчтөргө ылайык экендигин, анын жыл акырына карата капиталдын пландаштырылган көрсөткүчтөрүнө көңүл буруу менен салыштырып өлчөйт. МФУ
тобокелдикке баа берүү менен ага дайыма мониторинг жүргүзүп турат.			
1. МФУ Жылдык бизнес планды бекиткен жана бизнес ниетинде чагылдырылган анык (иш
жүзүндөгү) көрсөткүчтөрдү жана тобокелдиктерди өлчөгөн.			
				

ооба

2. МФУ бизнес ниетин аткарат.

ооба

жок

т/ж

			
жок
т/ж

2-стандарт:			
2. МФУ комитеттин жетекчилери, мүчөлөрү жана кызматкерлери үчүн бизнести тескөө жана
кардарлар менен өз ара мамилелерди жөнгө салуу боюнча жүрүм-турум нормаларын бекитет, андан кийин жылына бир жолу кайра карап чыгат.			
1. МФУ жүрүм-турум кодексин бекиткен.
ооба
жок
т/ж
					
2. МФУ жүрүм-турум кодексин аткарат.

ооба

жок

т/ж

3-стандарт:			
3. Байкоо органы (Директорлор кеңеши), МФУнун квалификациялуу жана компетенттүү
аткаруучу жетекчилердин дайындалышын камсыз кылат. Байкоо органы жыл сайын МФУ
аткаруучу жетекчилеринин ишин кароого алат жана микрофинансы уюмунун кызматкерлеринин ишкердик сапатына, компетенттүүлүгүнө жана тажрыйбалуулугуна тиешелүү отчетту
алып турат.			
1. МФУ персоналдын ишине баа берген.
ооба
жок
т/ж
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2. МФУ жетекчисинин иши канаттаандырарлыкпы?
		
МФУнун аткаруучу жетекчилеринин компетенциясы жана квалификациясы канааттандырарлыкбы?
ооба
жок
т/ж
4-стандарт:			
4. МФУ капиталды тескөө саясаты менен жол-жоболорун иштеп чыгат жана бекитет.		
1. МФУ капиталды тескөө саясатын жана жол-жоболорун бекиткен.
ооба

жок

т/ж

2. МФУ ошол саясаттарга жана жол-жоболорго таянуу менен иш алып барат.
ооба

жок

т/ж

		
5-стандарт:			
5. МФУ Каржылоо портфелинин сапатына тескөө саясатын жана жол-жоболорун белгилейт.
1. МФУ Каржылоо портфелинин сапатына тескөө саясатын жана жол-жобосун бекиткен.
ооба

жок

т/ж

2. МФУ каржылоо портфелинин сапатына тескөө саясатына жана жол-жоболоруна таянуу
менен иш алып барат.
ооба

жок

т/ж

6-стандарт:			
6. МФУ ликвиддүүлүктү тескөө саясатын жана жол-жоболорун бекитет, акча агымдарынын
болжолдоосун аныктайт жана документтештирет.			
1. МФУ ликвиддүүлүктү тескөө саясатын жана жол-жоболорун бекиткен.
ооба

жок

т/ж

2. МФУ ликвиддүүлүктү тескөө саясатына жана жол-жоболоруна таянуу менен иш алып
барат.
			
ооба

жок

т/ж

3. МФУ акча агымдарынын болжолдоолорун аныктап, документтештирген.
ооба

100
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т/ж
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4. МФУ акча агымдарынын болжолдоолоруна таянуу менен иш алып барат.
ооба

жок

т/ж

7-стандарт:			
7. МФУ Ички контролдук саясатын жана жол-жоболорун бекитет.			
1. МФУ Ички контролдук саясатын жана жол-жоболорун бекиткен.
ооба

жок

т/ж

2. МФУ Ички контролдук саясатына жана жол-жоболоруна таянуу менен иш алып барат.
ооба

жок

т/ж

8-стандарт:			
8. МФУ өз ишин жыл сайын кайра карап чыгып, өз ишине баа берүү боюнча отчетту даярдайт.
1.МФУ өз ишин ар жылы кайра карап чыгып, өз ишине баа берүү боюнча отчетту даярдайт.
ооба

жок

т/ж

Иште орун алган кемчиликтердүү четтетүү боюнча иш-аракеттер планын жалпылоо		
Байкоо органы (Директорлор кеңеши) ишкердик жана финансы тажрыйбасынын төмөнкү
багыттары, аларды Улуттук банк тарабынан белгиленген стандарттарга ылайык келтирүү
максатында, МФУ тарабынан жеткире иштелип чыгыш зарылдыгын тааныйт. (Кемчиликтерди
аныктоо максатында, оңдоону талап кылган «жок» деген бардык жоопторго көңүл буруу
зарыл; кошумча барактар талап кылынышы мүмкүн).
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Кемчиликтердин
мүнөзү

Иш-аракеттердин
жалпыланган планы

Белгиленген

Жооптуу

1. Иштин (бизнес
ниети) жана тобокелдиктерди тескөөнүн
жылдык планы
2. Жүрүм-турум
нормалары:
3. Адам ресурстарына баа берүү:
4. Капиталды тескөө:
5. Каржылоо портфелинин сапатын
тескөө:
6. Ликвиддүүлүктү
тескөө:
7. Ички контролдук:
8. Жыл сайын баа
берүү
		
Байкоо органы (Директорлор кеңеши) МФУ, жогоруда келтирилген жана алар боюнча
коррективдүү планы кабыл алынган кемчиликтерди эске албаганда, Улуттук банк тарабынан
белгиленген ишенимдүү ишкердик жана финансылык тажрыйбанын стандарттарына ылайык
келүү менен өзүнүн ишкердик жана финансылык тажрыйбасына жыл сайын баа берүүнүн
негизинде бардык материалдык аспекттерде иштей ала тургандыгына канааттанат.
Байкоо органынын (Директорлор кеңешинин) төрагасы. Күнү			
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Почталык - Бир жолку Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин
2004-жылдын 5-июлундагы №12 токтому менен бекитилген			
		
Чет өлкө кредиторлордун алдында мамлекеттик гарантия карыздык милдеттенмелерге ээ Кыргыз Республикасынын ишканалары, уюмдары, мекемелери		
коммерциялык банктары кредиттик макулдашууну же келишимди түзгөн күнүнөн
кийинки 10 жумуш күнүнөн кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкына берилет					

ФОРМА N 1-МК 					
(Мамлекеттик эмес карыздар)				

							
________________________________________________________________

Каржылоо алуучу кардардын (резиденттин) документ толтуруучунун аты-жөнү 		
окпо
						
						
Аймак (област, район, шаар, калктуу пункт)
окпо
						
						
№Дареги (почталык индекси, көчөсү, үй)
соато
						
						
Экономикалык иштин түрү		
гкэд
						
Телефон_____
факс_______
E-mail_______

ВЕДОМСТВОЛУК СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТ
Купуялуулуктун сакталышы маалыматтарды алуучулар тарабынан гарантияланат
Маалыматтарды берүү мөөнөтүн бузууга жол берүү же аларды бурмалоо Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 4-августундагы №114 «Административдик жоопкерчилик жөнүндө» кодексинде белгиленген жоопкерчилик тартат

«Жеке карыздык милдеттенмелер/кредитордук карыздарды тейлөө боюнча маалыматтар» №1-МК формасы				
					

5. Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет. 								

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин
мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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8. Өлкө _______________________________________
9. Баалуу кагазга ээлик кылуучунун/кредитордун түрү 			
(эгерде 4.4-пункт белгиленген болсо)			
			
1. Банктар жана башка финансылык институттар		
2. Өндүрүштүк компания (башкы жана аффилирленген ишкана)
3. Расмий уюмдар ( эл аралык уюмдар) 		
4. Экспортерлор жана башка жеке кредиторлор 		
			
			
10. Инвестордун түрү (тике, жана башкалар)			
11. Келишимге кол коюлган күн ___________		
		
жыл, ай
12. Каржылоо/тартуу операцияларынын суммасы
1. Бардыгы болуп_____________, анын ичинен:		
_ реструктуризацияланган мөөнөтүндө төлөнбөгөн негизги
сумма
_ тартылган каражат боюнча үстөк баанын/чыгашанын реструктуризацияланган мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммасы			
_ реструктуризацияланган негизги суммасы
_ тартылган каржылоо боюнча үстөк баанын/чыгашанын реструктуризацияланган негизги суммасы 			
				
2.Каржылоонун баштапкы бүтүмүнүн коду
(эгерде реструктуризацияланган болсо)

2. Каржылоону алуучу кардардын түрү
1. Банк 		
3. Банктык эмес финансылык уюмдар
2. Коммерциялык эмес
4. Жана башкалар уюмдар				

3. Экономиканын сектору
1.Өнөр жай					
2. Айыл чарба					
3. Транспорт					
4. Байланыш					
5. Курулуш					
6. Соода жана коомдук тамактануу				
7. Даярдоочу уюмдар				
8. Геология, геодезиялык жана гидрометеорологиялык кызматы
9. Саламаттыкты сактоо, дене тарбия жана социалдык камсыздоо
10. Финансы, камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо		
11. Жана башка түрлөрү ___________________________

4. Келишимдин түрү					
					
1. Каржылоо 				
2. Карызды рефинансылоо				
3. Карызды кайра тариздөө				

							

5.Башкасы (18-пунктта жазуу)				

4. Акча рыногунун инструменттери				
4.1. Кыска мөөнөттүү (көрсөтүү)________________			
4.2. Узак мөөнөттүү (көрсөтүү)_________________		

7. Кредитордун/ээлик кылуучунун аты-жөнү (эгерде 4.4-пунктта белгиленсе)

миң акча бирдикте

1. Каржылоо операциясынын коду (Улуттук банк тарабынан толтурулат)

окпо		
Жеке карыздык милдеттенме жөнүндө отчет				
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жыл

жыл

жыл

Көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын жана тууралыгын тастыктайм							
				
Башкаруучу Директор ______________________________							
											
Башкы бухгалтер 							
Күнү _____________________ М.О.		

18. Эскертүү		

17.2. Тартылган каржылоо боюнча
үстөк баа/чыгаша

17.1.Негизги сумма

жыл

жыл

15. Тартылган каржылоо боюнча үстөк баанын/чыгашанын ордун
жабуу күнү
1.Биринчи төлөм __________________
		
жыл, ай
2. Акыркы төлөм __________________
		
жыл, ай
4.Мезгил аралыгы (жыл ичиндеги төлөмдөрдүн саны)__________
_______________________________________________________
16. Комиссиялык пайыздардын чени____________

жыл

1.Валютада алынган_______________________			
2.Валютада төлөөгө карата_______________________			
__________________________________________________________
14. Тартылган каржылоо боюнча үстөк баа/ чыгаша_______________

13. Каржылоо/тартуу операцияларынын валютасы		

							
17. Карыздык милдеттенмени тейлөө (факт)					

1. Жеңилдик каралган мезгил________________________
айларда		
2.Биринчи төлөм __________________
		
жыл, ай		
3. Акыркы төлөм __________________			
		
жыл, ай		
4.Мезгил аралыгы (жыл ичиндеги төлөмдөрдүн саны)_________

6. Негизги сумманын ордун жабуу 				

1. Бирдей бөлүктө				
2. Бир жолу				
3. Аннуитеттик жолу				
4. Башкасы (18-п. жазуу)________			

5. Төлөмдөрдү төлөө төмөнкүчө жүргүзүлөт: 		
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соато

гкэд

Экономикалык иштин түрлөрү			

Почталык- Чейректик					
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 2004-жылдын 5-июлундагы №12 токтому менен бекитилген бекитилген
Чет өлкө кредиторлордун алдында мамлекеттик гарантия карыздык милдеттенмелерге ээ Кыргыз Республикасынын ишканалары, уюмдары, мекемелери коммерциялык банктары кредиттик макулдашууну же келишимди түзгөн күнүнөн тартып
отчеттук мезгилден кийинки айдын 20сына чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкына берилет.					

№ 2-МК ФОРМАСЫ 					
(Мамлекеттик эмес карыздар)				

						
________________________________________________________________

					
Телефон_____________
факс____________ E-mail_________________

					
____________________________________________________			

№ Дареги (почта индекси, көчөсү, үй№)		

____________________________________________________		

					
____________________________________________________			
Аймак (област, район, шаар, калктуу пункт)				

					
____________________________________________________			

окпо

«Кардардын (резиденттин) - документти түзүүчүнүн аты-жөнү»

____________________________________________________

ВЕДОМСТВОЛУК СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТ
Купуялуулуктун сакталышы маалыматтарды алуучулар тарабынан гарантияланат
Маалыматтарды берүү мөөнөтүн бузууга жол берүү же аларды бурмалоо Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 4-августундагы №114
кодекси менен белгиленген жоопкерчилик тартат Административдик жоопкерчилик жөнүндө

5-бөлүк. Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет. 						
«Карыздык милдеттенмени/кредитордук карызды тейлөө боюнча маалыматтар» №2-МК формасы					

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014- жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк
иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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каржылоо
бүтүмүнүн
валютасы
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Негизги сумманы төлөө

Каржылоо
бүтүмүнүн коду

каржылоо бүтүмүнүн
валютасы

1

2011-жыл.
4 -чейрек.

2-таблица

1

Бардыгы болуп
карыз

Мезгилдин башына карата

2

кызмат
көрсөтүүлөр

2

3

20 -ж.
20 -ж.
1-чейрек. 2-чейрек.

(ниет)

Товарлар,
жабдуулар

алынган

4

20 -ж.
3-чейрек

акчалай
түрдө

5

20 -ж.
4-чейрек

3

негизги
сумма

мөөнөтүнөн
өткөн

6

20 -ж.
1-чейрек

4

7

20 -ж.
2-чейрек

5

8

20 -ж.
3-чейрек

6

тартылган
тартылган
каражат
каражат
боюнча
боюнча
үстөк баа/ негизги үстөк баа/
чыгаша
чыгаша
сумма

орду жабылган

Мезгил ичиндеги өзгөрүүлөр

окпо		
			
Жеке карыздык милдеттенмени тейлөө жөнүндө отчет					
							
_20							
Т1-таблица.
Карызды тейлөө
(факт)

9

20 -ж.
4-чейрек

7

10

20 -ж.

Бардыгы болуп
карыз (1+2-3+5)

Мезгилдин акырына карата
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1

2011-жыл.
4 -чейрек.

2

3

20 -ж.
20 -ж.
1-чейрек. 2-чейрек.

4

20 -ж.
3-чейрек

5

20 -ж.
4-чейрек

6

20 -ж.
1-чейрек

7

20 -ж.
2-чейрек

8

20 -ж.
3-чейрек

9

20 -ж.
4-чейрек

(карыз валютасында миң бирдикте)

Башкаруучу Директор ___________________________________________________________________				
							
Башкы бухгалтер 								
Күнү		
М.О.

Каржылоо
бүтүмүнүн коду

каржылоо
бүтүмүнүн
валютасы

Таблица 3. Үстөк баанын/ордун толтуруунун башка формасынын төлөөлөрү 		
					
(ниет)		

10

20 -ж.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы
№ 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
13-бөлүк. Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет. 				
					
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
Чет өлкө банктарында резиденттердин эсептеринин
каражаттарынын калдыктары тууралуу отчет
							
20___-жылдын «____» чейреги үчүн		
									
Резиденттин аталышы:
____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Банктын аталышы:
Өлкө:		

_________________________________________________________
______________________________________________________________

Эсептин валютасы:__________________						
			
Операциянын аталышы

Эсептин валютасы
миң
бирдикте (1)

Миң АКШ долларында

А

Б

В

Г

1

Мезгилдин башына
карата калдыгы

2

Мезгилдин акырына
карата калдыгы

саптын №

Күнү				
Жетекчинин (эсептин ээсинин) кол тамгасы				
Башкы бухгалтердин кол тамгасы				
М.О.				
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
БИЛДИРМЕ
Банкта ачылган эсеп жөнүндө : ______________________________________________________,
					
(толук аталышы)
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ дарегинде жайгашкан
(телефонун, факсын, E-mail (электрондук дарегин) көрсөтүү менен толук юридикалык дареги)
1. Эсептин ачылган күнү: 							
2. Эсептин түрү:								
3. Эсептин валютасы:								
Төмөнкү маалыматтарды кошумча билдирем:					
1. Эсепти ачкан резиндеттин толук аталышы:						
2. Юридикалык (үй) дареги: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(телефонун, факсын, E-mail (электрондук дарегин) көрсөтүү менен)			
						
3. Менчиктин түрү (2): ____________________________________________________________
4. Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн номери (3): _________________________________
5. ОКПО коду (2): ______________________________________________________		
6. Идентификацияланган салык номери (3): ______________________________			
Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан чет өлкө банктарында ачылган эсептерин
каттоо тартибин жөнгө салган Улуттук банктын жобосу менен жана алар боюнча отчеттук жолжобосу менен тааныштырылдым.
Билдирмеде көрсөтүлгөн маалыматтардын тактыгын жана тууралылыгын тастыктайм.
Күнү
Жетекчинин (эсептин ээсинин) кол тамгасы
Башкы бухгалтердин кол тамгасы
М.О.
_______________							
(1) Бул билдирме ар бир ачылган эсеп боюнча өзүнчө толтурулат.			
(2) 3, 5-пункттары юридикалык жактар тарабынан гана толтурулат.			
(3) 4, 6-пункттары юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан толтурулат.
						
1 Метал эсептериндеги калдыктар физикалык көлөмдө (граммда) көрсөтүлөт.		
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БАРДЫГЫ

1

2

4

_______________
кол тамгасы
_______________
кол тамгасы

5

максималдуу

Каражаттар кайсы
мөөнөттөргө каралган
минималдуу

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.

3

Алынган
Алынган
каражаттардын
каражаттардын
калдыгы
суммасы
полученных
средств

Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

№

Операциянын
аталышы

6-бөлүк. Ачып көрсөтүү
6 А бөлүкчөсү. Милдеттенмелер

6

Кредитор

7

Тартылган каржылоо боюнча
үстөк баа/
чыгаша, %да

8

Валютасы
Валюта

9

Шарттары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана
микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
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Күрөөсүз жеке каржылоо

Күрөө алдында жеке каржылоо

Жана башкалар

3

4

5

Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

2

мин.
3

макс.

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.

Топко күрөө алдында каржылоо

2

БАРДЫГЫ

Топко күрөөсүз каржылоо

1

Продуктунун аталышы

1

№

Бир кардарга карата
каржылоонун суммасы

4

мин.
5

макс.

Мөөнөттөрү

_______________
кол тамгасы
_______________
кол тамгасы

6-бөлүк. Ачып көрсөтүү		
Б бөлүкчөсү. Каржылоо шарттары боюнча маалымат 			

6

мин.
7

макс.

Үстөк баа/киреше, %да

8

калдыкка

9

баштапкы
баланска

Чегерүү ыкмасы
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгилмезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
6-бөлүк. Ачып көрсөтүү			
В. МКК/МКА кардарлары жөнүндө			
			
Отчеттук мезгил
ичинде сунушталган каржылоо
боюнча кардарлардын саны

_________карата
каржылоо боюнча
портфелинин
калдыгы боюнча
кардарлардын саны

Кардарлардын
даттанууларынын
саны

Эркектер
Аялдар
Юридикалык жактар
Бардыгы
Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.
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_______________
кол тамгасы
_______________
кол тамгасы
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик
компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
6-бөлүк. Ачып көрсөтүү
6 Г бөлүкчөсү. МКК/МКАнын персоналы жөнүндө
				
Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Отчеттук мезгил ичинде

1. Кызматкерлердин тизме
боюнча саны (айкалыштырып
иштегендерден башка), адамдардын саны
2. Орточо эмгек акыны жана
башка орточо өлчөмдөрдү
эсептөө үчүн кабыл алынган
кызматкерлердин саны, адам
3. Эмгек акы фонду (материалдык жардамды жана социалдык
жеңилдиктерди кошо алганда),
миң сом
Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
6-бөлүк. Ачып көрсөтүү				
6 Д бөлүкчөсү. Банктар менен агенттик келишими боюнча чекене банктык кызмат
көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу боюнча маалымат
				

№ Банктын аталышы

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Операциялардын түрү

Операциялардын саны

Операциялардын көлөмү,
Жыл башынан
бери бардыгы
болуп

Анын ичинде,
отчеттук мезгил
ичинде

3

4

5

6

2

Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.
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_______________
кол тамгасы
_______________
кол тамгасы

116

Мамлекеттик баалуу кагаздар

2

3

Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

3

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.

б) мамлекеттик казына облигациялары (ислам каржылоо принциптерине
ылайык)

а) мамлекеттик казына векселдери
(ислам каржылоо принциптерине
ылайык)

Инвестициялар жана финансылык
катышуу

1

2

1

Банктарда жана финансылык
уюмдарда эсептериндеги акча
каражаттары

Статьянын аталышы

№

Ишкананын
аталышы
(мисалы:
банк ж.б.)
5

6

Отчеттук мезгил
Отчеттук мезгил
ичинде эсептеичинде эсептериндеги акча
риндеги акча
каражаттарынын каражаттарынын
же инвестицияла- же инвестицияларынын көбөйүүсү рынын азайышы

			

_______________
кол тамгасы
_______________
кол тамгасы

4

Отчеттук
мезгилдин
башына
карата
калдык

6-бөлүк. Ачып көрсөтүү			
Е. Жайгаштыруу операциялары жана инвестициялар боюнча чечмелөө
		

7

Отчеттук
мезгилдин
акырына карата калдык

8

Отчеттук
мезгилдин акырына карата
орточо алынган
үстөк баа/киреше, %да
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жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик
агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме
6-бөлүк. Ачып көрсөтүү		
6 Ж бөлүкчөсү Туунду финансылык инструменттер
СВОП операциялар

Банктын
аталышы

№

1

Операциянын
суммасы

2

Операция ишке
ашырылган
күнү

3

Келишим
боюнча
операциянын
аяктаган
күнү

4

Киреше/
Чыгаша

5

Эскертүү

6

7

Back to back

Банктын
аталышы

№

1

Операциянын
суммасы

2

Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

Операция ишке
ашырылган
күнү

3

Келишим
боюнча
операциянын
аяктаган
күнү

4

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.
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5

Киреше/
Чыгаша

Эскертүү

6

_______________
кол тамгасы
_______________
кол тамгасы

7

118

БАРДЫГЫ

2

4

Берилген
күнү

___________________
Аты-жөнү
___________________
Аты-жөнү
М.О.

3

Уюштуруучу/акционер/катышуучу Суммасы

Аткаруу органынын жетекчиси
			
Башкы бухгалтер 		
		
			

1

№

_______________
кол тамгасы
_______________
кол тамгасы

5

Ордун жабуу
күнү
6

Каражаттардын
калдыгы
7

Үстөк баа/
чыгаша, %да
8

Валютасы

6-бөлүк. Ачып көрсөтүү				
6 З-бөлүкчө. Уюштуруучулар/акционерлер/катышуучулар тарабынан сунушталган каржылоо 				
		

9

Жана башка
шарттар
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Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын “17”-октябрындагы
№ 45\1 токтомуна карата
3-тиркеме
			
“Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобо
1-глава.
ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
1.

2.
3.

Бул жобо, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” жана “Кредиттик союздар
жөнүндө” мыйзамдарына (мындан ары – мыйзамдарга) ылайык иштелип чыккан жана анда ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын (мындан ары – кредиттик союздар)
мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун
(мындан ары – ПРО) бирдиктүү формасы аныкталган.
ПРО кредиттик союздардын бухгалтердик эсеп жана системадан тышкаркы эсепке алуу маалыматтарынын негизинде
түзүлөт.
Ушул жободо колдонулган терминдер жана аныктамалар, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы банктар
жана банк иши жөнүндө” мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында
колдонулган терминдерге жана аныктамаларга ылайык келет.
2-глава.
МАКСАТТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

4.

ПРО төмөнкүлөргө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү максатында түзүлөт:
а) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары
– Улуттук банк) тарабынан мыйзамдарда белгиленген
милдеттердин аткарылышынын алкагында кредиттик
союздардын финансылык абалына;
б)
кредиттик
союздун
жетекчилери
тарабынан
ликвиддүүлүктү,
төлөөгө
жөндөмдүүлүктү
жана
кирешелүүлүктү камсыз кылуу жагында чечимдердин кабыл алынышы үчүн кредиттик союздардын ишине.
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5.

ПРОнун башкы милдети – ушул жобонун 4-пунктунда
көрсөтүлгөн максаттардын аткарылышын камсыз кылуу үчүн
кредиттик союздардын экономикалык жана чарбалык иши тууралуу так жана толук маалыматтарды чагылдыруу.

3-глава.
ПРОНУН МАЗМУНУ ЖАНА БЕРҮҮ МЕЗГИЛ АРАЛЫГЫ
6.
7.
8.

ПРО, аныкталган формада, белгиленген мөөнөттө берилүүгө
тийиш болгон кредиттик союздардын белгилүү бир мезгил
ичиндеги иши тууралуу отчетту түшүндүрөт.
ПРО 8 бөлүктөн турат. ПРОнун курамы, кыскача мазмуну жана
берүү мөөнөттөрү ушул жобого карата 1-тиркемеде чагылдырылган.
Өтүп жаткан жылдын 4-чейреги үчүн берилген ПРО жылдык
болуп саналат жана Улуттук банктын кароосуна отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралынан кечиктирилбестен сунушталууга тийиш.
4-глава.
ПРОНУ БЕРҮҮ ТАРТИБИ

9.

10.

11.
12.

13.

Ар бир кредиттик союзда ПРОнун мазмунунун толуктугу,
мөөнөтүндө берилиши жана туура толтурулушу үчүн жооп
берген кызматкер дайындалууга тийиш. ПРОдо камтылган
маалыматка тиешелүү бардык суроолор боюнча Улуттук банк
менен иш алып баруу жоопкерчилиги да ошол кызматкерге
жүктөлөт.
ПРО ушул жобого карата 2-тиркемедеги формада, отчет үчүн
белгиленген мөөнөттөрдө кагазга чыгарылган жана электрондук түрдө Улуттук банкка берилет. ПРОнун электрондук версиясы Улуттук банкта белгиленген талаптарга ылайык түзүлүүгө
тийиш.
Чүй областында жана Бишкек шаарында жайгашкан кредиттик союздар ПРОну кагазга чыгарып, конвертке салып, чапталган түрүндө Улуттук банкка сунуштоого тийиш.
ПРОнун электрондук версиясы Улуттук банктын Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Статистикалык
базаларды техникалык колдоо бөлүмүнө электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт. кредиттик союздардын электрондук почтасы
жок болсо, отчеттор жаздырып алуучу башка жабдуулар (USB
– флэш маалымат сактоочу) аркылуу берилиши зарыл.
Республиканын башка областтарында жайгашкан кредиттик
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14.

15.

16.

17.

союздар ПРОну кагазга чыгарылган же электрондук түрдө
Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыгына/Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө берүүгө тийиш.
Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы өкүлчүлүгү ПРОну Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына агрегирленген түрдө сунушташат.
ПРОдо кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар, маалыматтардын толук чагылдырылбашы же анын формаларынын
туура эмес толтурулушу аныкталган учурда, Улуттук банктын
тиешелүү түзүмдүк бөлүмү финансылык отчетто чагылдыруу
менен отчетту оңдоо зарылчылыгы тууралуу кредиттик союздарга маалымдап, оңдолгон отчетту 10 жумуш күнү ичинде
берилишин талап кылат.
Оңдолгон отчеттор кредиттик союздардын коштомо каты менен бирге отчет талапка ылайык толтурулбагандыгы тууралуу
билдирме жөнөтүлгөндөн кийинки беш жумуш күн ичинде
Улуттук банкка кайрадан сунушталууга тийиш.
Улуттук банктын ПРО боюнча сын-пикирлери жок болсо
же отчет Улуттук банктын сын-пикирлерине ылайык кайрадан оңдолуп, анын оңдолгондугу жөнүндө Улуттук банк кат
жүзүндө билдиргенден кийин гана ПРО Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет.
ПРО белгиленген формада: көктөлгөн, ар бир бөлүктүн беттерине санын көрсөтүү менен номерленип, мөөр басылып, кредиттик союздардын ПРОнун түзүлүшү, анын берилиши үчүн
жооп берген кызматкерлеринин кол тамгасы коюлуп, сунушталууга тийиш.
ПРОдо отчеттук күнгө карата кредиттик союздардын абалы
тууралуу так маалыматтар камтылууга тийиш. Кредиттик союздардын абалынын ар айлык, чейректик жана жылдык ПРОлордо туура чагылдырылгандыгы кредиттик союздун төрагасы
жана башкы бухгалтери тарабынан тастыкталат.
5-глава.
КОРУТУНДУ ЖОБО

18. ПРОдо маалыматтардын өз учурунда берилбеши жана/же
такталбаган, туура эмес маалыматтардын берилиши, отчеттун толук эмес жана/же туура эмес толтурулушу үчүн кредиттик союздар Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.
19. Кредиттик союздар Улуттук банкка берилген ПРОнун экинчи
нускасынын сакталышын камсыз кылууга тийиш.
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Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген “Ислам банк иши
жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик
союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө” жобого карата
1-тиркеме
Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды
жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын ПРОсунун курамы
№
1.

Бөлүгү

Формасынын аталышы
Титулдук барак
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Мезгил аралыгы

Берүү мөөнөтү

Катышуучулардан акча
каражаттарын
тартуу укугу каралган лицензияга ээ кредиттик
союздар үчүн
ай сайын

Бөлүктөргө
тиркелет
Отчеттук айдан
кийинки айдын
12 чейин

Чейрек сайын

Отчеттук мезгил аяктагандан
кийинки 20
календарлык
күн ичинде 1, 2
жана 3-чейректер үчүн
отчеттор.

Жыл сайын

Отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралынан
кечиктирбестен
жылдык отчет
(4-чейрек үчүн)
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2.

1-бөлүк.

Баланстык отчет
А. Активдер
Б. Милдеттенмелер жана
капитал

3.

2-бөлүк.

Түшкөн пайда жана кеткен
чыгымдар жөнүндө отчет

4.

3-бөлүк.

Каржылоо портфели боюнча
маалымат
А. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер
Б. Активдерди классификациялоо
В. Иджара мунтахия биттамлик операциясын классификациялоо
Г. Каржылоо портфели
Д. Иджара мунтахия биттамлик операциясы
Е. Алынган каржылоо боюнча
маалымат

5.

4-бөлүк.

Ири кардарлар жөнүндө
маалымат

6.

5-бөлүк.

Ири проблемалуу кардарлар
жөнүндө маалымат

6-бөлүк.

Тартуу операциялары боюнча
отчет

8.

7-бөлүк.

Башка маалыматтар

9.

8-бөлүк.

Экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу
маалымат

7.
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Катышуучулардан акча
каражаттарын
тартуу укугу каралган лицензияга ээ кредиттик
союздар үчүн
ай сайын

Очтеттук мезгилден кийинки
айдын 12 чейин

Чейрек сайын

Отчеттук мезгил аяктагандан
кийинки 20
календарлык
күн ичинде 1, 2
жана 3-чейректер үчүн
отчеттор
Отчеттук
жылдан кийинки жылдын
1-февралынан
кечиктирбестен
жылдык отчет
(4-чейрек үчүн)

Жыл сайын
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
Маалымат			
КС			
ДСП			

Кыргыз Республикасынын				
Улуттук банкынын					
Тышкы көзөмөл башкармалыгы				

								
								
Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган
кредиттик союздардын Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету		
						
								
______________		
No. ________________				
(берүү мөөнөтү)		
(кириш/чыгыш)					
Көрсөтүлгөн абалга карата: ________________ Түзүлгөн:___________________
		
/күнү, айы, жыл/
/күнү, айы, жыл/		
Мезгилдүүлүгү: чейрек сайын; - жылдык; - корректировкалоо				
				
								
Отчеттун аныктыгы тастыкталды:		
				
_____________ ички текшерүү менен		
			
_____________ аудит тарабынан, корутундусуз
			
_____________аудит тарабынан, корутунду менен
Отчет берген мекеме: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
/КСтин аталышын чоң басма тамга менен көрсөткүлө/
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КОЛ ТАМГА ЖАНА КҮБӨЛӨНДҮРҮҮ
Биз, төмөндө кол койгондор, бул отчет жана анын тиркемелери Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын нускоолоруна ылайык даярдалгандыгын тастыктайбыз. Ошондой эле, биз
бул отчетту текшергендигибизди күбөлөндүрөбүз жана ушул отчеттук күнгө карата кредиттик
союздун абалы жөнүндө туура маалыматты камтыгандыгын тастыктайбыз.
1. Башкарманын Төрагасы
			
2. Башкы бухгалтер: 		
		

____________
(кол тамгасы)
____________
(кол тамгасы)

_______________________
(аты-жөнү)
_______________________		
(аты-жөнү)

Отчетту түзүү боюнча
_____________
_____________
жооптуу адам		
Кызматы		
Аты-жөнү		
							

______________
Кол тамгасы

Тышкы көзөмөл башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан гана толтуруу үчүн
Катталган
күнү

Кол тамгасы

Карап чыгууга келип
түшкөн күнү

Кол тамгасы
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Текшерүү
аяктаган
күнү

Кол тамгасы
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
2014-жылдын «17»октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши
жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик
союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого
карата 2-тиркеме
1-бөлүк. «_________________» кредиттик союздун 20___-жылдын
«______»____________ карата абал боюнча финансылык абалы тууралуу регулятивдик отчету
А. Активдер				
№п

Статьялардын аталышы
2

3

1
1

Акча каражаттары

2

Эсептешүү эсептери

3

Башка банктарда жана финансы-кредит мекемелеринде эсептериндеги акча каражаттары:
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
в) кард хасан келишими боюнча

4

Ордун жабууга чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар.

5

Сатууга жарактуу карыздык жана капиталдык баалуу кагаздар

6

Бардыгы болуп: ликвиддүү активдер (1-5-статьялардын суммасы)

7

Каржылоо
а) чектелген мудараба келишими боюнча
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча
в) шарика/мушарака келишими боюнча
г) мурабаха келишими боюнча
д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча
е) салам келишими боюнча
ж) кард хасан келишими боюнча

8

Каржылоо боюнча атайын РППУ (Минус)

9

Бардыгы болуп: таза каржылоо (7-8)

10

Кардарларга кийин өткөрүп берүү үчүн активдер/инвентарь:
а) кыймылсыз мүлк
б) кыймылдуу мүлк

11

Негизги каражаттар, бардыгы болуп:
Грант катары алынган негизги каражаттар

12

Жана башка менчик, бардыгы болуп:
а) алынган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган кардардын
кыймылсыз мүлкү
б) сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган кардардын башка менчиги

13

сом
Бардыгы болуп,
сом

Инвестициялар жана финансылык катышуу
а) банктар жана финансы-кредит мекемелер
б) башка финансы мекемелери
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в) финансылык эмес мекемелер
14

Алууга кошуп эсептелинген кирешелер, бардыгы болуп:
а) банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги
жайгаштырылган акча каражаттары боюнча
б) каржылоо боюнча
в) ордун жабууга чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар боюнча
г) сатууга жарактуу баалуу кагаздар боюнча

15

Бардыгы болуп башка активдер:
а) алдын ала төлөө
б) келечектеги мезгилдердин чыгашалары
в) отчет тапшыруу менен берүү
г) пайдаланууга берилген аз баалуу жана тез эскирүүчү буюмдар
д) товардык-материалдык запастар
е) башка активдер

16

Бардыгы болуп активдер (6, 9-15-статьялардын суммасы)
Бардыгы болуп системадан тышкаркы эсептер:
а) эсептен алынып салынган каржылоо
б) классификацияланган активдер боюнча үстөк баа/киреше
в) таза сатып өткөрүлгөн наркы боюнча башка мүлк
г) классификацияланган активдер боюнча милдеттенмелер аткарылбагандыгы үчүн төлөө (туумдар)

Аткаруу органынын жетекчиси			
		
________________________
		
Аты-жөнү			
Бухгалтер 			
		
________________________
М.О.		
Аты-жөнү			
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______________
кол тамгасы
______________
кол тамгасы
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши
жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик
союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого
карата 2-тиркеме
1-бөлүк. «___________________________» кредиттик союздун 20__-жылдын 			
«______»____________ карата абал боюнча финансылык абалы тууралуу регулятивдик отчет
Б. Милдеттенмелер
№

Статьялардын аталышы

Бардыгы болуп,
сом

2

3

1
1

Кард хасан келишими боюнча талап боюнча төлөнүүчү эсептер

2

Мудараба келишими боюнча мөөнөттүү эсептер:
а) чектелген мудараба келишими боюнча мөөнөттүү эсептер
б) чектелбеген мудараба келишими боюнча мөөнөттүү эсептер

3

Бардыгы болуп (1-2-статьялардын суммасы)

4

Банктардан жана башка финансы-кредит мекемелеринен алынган
каржылоо:
а) КСФКдан алынган каржылоо
б) анын ичинде КСФКдан алынган техникалык каржылоо
в) банктардан алынган каржылоо
г) башка финансы мекемелеринен алынган каржылоо
д) эл аралык финансы уюмдарынан жана донорлордон алынган
каржылоо
е) эл аралык ФКМдерден

5

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан сунушталган каржылоо

6

Башка милдеттенмелер

7

Төлөөгө кошуп эсептелинген чыгашалар:
а) катышуучулардын эсептери боюнча
б) КСФКдан алынган каржылоо боюнча
в) КСФКнын техникалык жактан каржылоо боюнча
г) банктардан алынган каржылоо боюнча
д) башка финансы мекемелеринен алынган каржылоо боюнча
е) эл аралык уюмдардан жана донорлордон алынган каржылоо
боюнча
ж) эл аралык ФКМдерден алынган каржылоо боюнча
з) жана башкалар

8

Жана башка милдеттенмелер:
а) кредиторлордун эсептери
б) мурабаха жана салам операциялары боюнча мөөнөтү кийинкиге калтырылган киреше
в) төлөөгө каралган дивиденддер
г) кошуп эсептелинген милдеттенмелер
д) келечектеги мезгилдердин кирешелери.

9

Бардыгы болуп милдеттенмелер (3-8-статьялардын суммасы)
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Капитал
10

Сактык пайлар

11

Келечектеги керектөөлөр үчүн камдар (капиталдык камдар)

12

Жалпы РППУ

13

Алынган пайданы теңдештирүүгө камдар (РВП)

14

Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга камдар

15

Бөлүштүрүлбөгөн пайда/чыгым
а) өткөн жылдар үчүн
б) акыркы отчеттук (өтүп жаткан) мезгил үчүн

16

Бардыгы болуп капитал ( 15.1 жана 15.2-статьялардын чыгымдарын эсептен алып салуудан кийинки 10, 11, 12 жана 13, 14,
15-статьялардын суммасы)

17

Бардыгы болуп милдеттенмелер жана капитал: 1. чыгым тартуу
менен иш алып баруу учурунда (9 - 15-статьялардын суммасы) 2.
чыгым тартпастан иш алып баруу учурунда (9, 10, 11, 12, 13, 14,
15а) жана 15б)-статьялардын суммасы)
в) банктардан алынган каржылоо
г) башка финансы мекемелеринен алынган каржылоо
д) эл аралык финансы уюмдарынан жана донорлордон алынган
каржылоо
е) эл аралык ФКМдерден
В. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер
Бардыгы болуп,
сом

№

Статьянын аталышы

1

Сунушталган каржылоого карата милдеттенмелер

2

Гарантиялар, кепилдиктер жана ушул сыяктуу милдеттенмелер

3

Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер

4

Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер

5

Бардыгы болуп баланстан тышкаркы милдеттенмелер
Башкарманын Төрагасы		
______________________________
Аты-жөнү

			
Бухгалтер		
______________________________
		
Аты-жөнү
М.О.		
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____________________
кол тамгасы
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы №45\1
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
2-бөлүк. «___________________» кредиттик союздун 20___-жылдын «_____ «
____________ карата абал боюнча кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчет
							

сом

Статьялардын аталышы

Отчеттук
чейрек
ичинде

Жылдын
башынан
бери өсүү
жыйынтыгы
менен

1

2

3

4

1

Операциялар боюнча алынган кирешелер (а)-в) статьяларынын суммасы):

№
п.

а) карыздык милдеттенмелер боюнча
б) башка банктардагы жана финансы-кредит мекемелериндеги эсептериндеги акча каражаттары боюнча
1) чектелген мудараба келишими боюнча
2) чектелбеген мудараба келишими боюнча
3) кард хасан келишими боюнча
в)каржылоо боюнча
1) чектелген мудараба келишими боюнча
2) чектелбеген мудараба келишими боюнча
3) шарика/мушарака келишими боюнча
4) мурабаха келишими боюнча
5) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча
6) салам келишими боюнча
2

Операциялардан келип чыккан чыгашалар

3

Катышуучулардын эсептери боюнча чыгашалар

4

Банктардан жана финансы мекемелеринен алынган каржылоо боюнча чыгашалар
а) мудараба келишими боюнча
б) шарика/мушарака келишими боюнча
в) шарика/мушарака мунтахийя биттамлик келишими
боюнча
г) мурабаха келишими боюнча
д) иджара келишими боюнча
е) салам келишими боюнча

5

Жана башкалар

6

Таза киреше

7

РППУга кеткен чыгымдар

8

РППУга чегерүүлөрдөн кийин таза киреше

9

Башка операциялардан алынган кирешелер:
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а) каржылоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр жана комиссиондук жыйымдар үчүн төлөм
б) жайларды ижарага алгандыгы үчүн төлөм
в) негизги каражаттарды сатып өткөрүүдөн алынган киреше (чыгым)
г) жана башка менчикти сатып өткөрүүдөн алынган киреше (чыгым)
е) башка кирешелер
10

Башка операциялардан чыгашалар: (11-19-статьялардын
суммасы)

11

Персоналды күтүүгө кеткен чыгашалар:
а) Соцфондго чегерүүлөр

12

Имараттарга жана курулмаларга кеткен чыгашалар

13

Эмеректи, жабдууну, компьютерлерди жана программалык
камсыздоону сатып алууга кеткен чыгашалар

14

Административдик чыгашалар

15

Каржылоо жана карыздар боюнча чыгашалар
а) карызды кайтарып берүү боюнча чыгашалар
б) менчигине кабыл алынган, күрөөгө коюлган мүлк боюнча чыгашалар

16

Жана башка операциялык чыгашалар

17

Пайда салыктарынан тышкары, салыктар

18

Күтүлбөгөн кирешелер жана чыгашалар

19

Күтүлбөгөн пайдадан салык боюнча чыгашалар

20

Таза операциялык киреше (чыгым) (9-ст.+9-ст.-10-ст.)

21

РППУ (каржылоо операцияларынан тышкары)

22

Зекетке жана кайыр-садагага чыгашалар

23

Таза киреше (чыгым) (20-ст.-21-ст.-ст.22)

Башкарманын Төрагасы
____________________________
Аты-жөнү

____________
кол тамгасы

Бухгалтер
____________________________
Аты-жөнү

___________
кол тамгасы

		
М.О.				
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
3-бөлүк. «_____________________» кредиттик союздун 20___-жылдын 			
«______» __________________ карата абал боюнча кредит портфели боюнча маалымат		
			
А.
Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер				
сом
Суммасы, сом

№

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер

1

2

3

1

30 күнгө чейинки мөөнөткө

2

31 күндөн 60 күнгө чейинки мөөнөткө (минимум = субстандарттык)

3

61 күндөн 90 күнгө чейинки мөөнөткө (минимум = шектүү)

4

90 күндөн 360 күнгө чейинки мөөнөткө (минимум= жоготуулар)

5

360 күндөн ашкан мөөнөткө (жоготуулар)

6

Бардыгы болуп мөөнөтүндө төлөнбөгөн
активдер

7

Пролонгацияланган активдер:

8

- бирөө

9

- эки жана андан ашык

10 Реструктуризацияланган активдер:
11

- бирөө

12

- эки же андан ашык

Негизги
Үстөк баа/
сумма бокиреше
юнча төлөм
(график
(график
боюнча)
боюнча)

13 Отчеттук айда баланстан алып салынган
активдердин жалпы суммасы
14 Өсүш жыйынтыгы менен баланстан алып
салынган активдердин жалпы суммасы
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4

Мөөнөтүндө
төлөнбөгөндү эске
алуу менен,
отчеттук
мезгилдин
акырына
карата каржылоонун
калдыгы
5
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Айыл чарба

Даярдоо жана
кайра иштетүү

Соода жана
коммерция

Кызмат
көрсөтүүлөр

Транспорт

Байланыш

Кыймылсыз
мүлктү (туракжайды) куруу
жана сатып алуу

Жана башкалар

2

3

4

5

6

7

8

9

Бардыгы болуп

2

Өнөр жай

1

1

Статьялардын
аталышы

№

3

(6-ст.+7ст.+9ст.+10ст.+11-ст.)

Бардыгы
болуп
активдер

Б. Активдерди классификациялоо

4

Дисконт

5

Бардыгы
болуп
камдар

6

Стандарттык
активдер

7

Байкоо
алдындагы
активдер
8

(6-ст.+7ст.*10%)

«Жалпы»
камдар

9

Субстандарттык

10

Шектүү

11

12

13

Отчеттук
мезгилдин
акырына
карата
Жоготуулар (9-ст.*25%+10орточо
ст.*50%+11-ст.* алынган
100%)
үстөк баа/
киреше, %
«атайын»
камдар
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Айыл чарба

Даярдоо жана
кайра иштетүү

Соода жана
коммерция

Кызмат
көрсөтүүлөр

Транспорт

Байланыш

кыймылсыз
мүлктү (турак
жайды) куруу
жана сатып алуу

Жана башкалар

2

3

4

5

6

7

8

9

Бардыгы болуп

2

Өнөр жай

1

1

Статьялардын
аталышы

№

3

(6-ст.+7ст.+9ст.+10ст.+11-ст.)

Бардыгы
болуп
активдер

4

Дисконт

5

Бардыгы
болуп
камдар

6

Стандарттык
активдер

В. Иджара мунтахия биттамлик операциясын классификациялоо

7

Байкоо
алдындагы
активдер
8

(6-ст.+7ст.*10%)

«Жалпы»
камдар

9

Субстандарттык

10

Шектүү

11

12

13

Отчеттук
мезгилдин
акырына
карата
Жоготуулар (9-ст.*25%+10орточо
ст.*50%+11-ст.* алынган
100%)
үстөк баа/
киреше, %
«атайын»
камдар
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отчеттук
мезгилде
берилген

отчеттук
мезгилдин
башына карата кредит
портфели

3

п/п
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Транспорт

Байланыш

кыймылсыз мүлктү
(турак жайды) куруу
жана сатып алуу

Жана башкалар

6

7

8

9

Бардыгы болуп

Кызмат көрсөтүүлөр

5

Даярдоо жана
кайра иштетүү

3

Соода жана коммерция

Айыл чарба

2

4

2

Өнөр жай

1

1

4

Бардыгы
болуп

Бардыгы
болуп

№

Статьялардын
аталышы

Г. Каржылоо портфели

5

отчеттук
мезгилде
төлөнгөн

Бардыгы
болуп

6

отчеттук
мезгилдин
акырына
карата
кредит
портфели
(3-ст.+4ст.-5-ст.)

Бардыгы
болуп

7

30
күнгө
чейин

8

30
күндөн
90
күнгө
чейин

9

90
күндөн
180
күнгө
чейин

10

180
күндөн
365
күнгө
чейин

11

1 жылдан 2
жылга
чейин

12

2 жылдан 3
жылга
чейин

анын ичинде мөөнөттөрү боюнча

13

3 жылдан 5
жылга
чейин

14

5 жылдан
ашык

15

Отчеттук
мезгилдин
акырына
карата
орточо
алынган
үстөк баа/
киреше,
%да
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Байланыш

Кыймылсыз мүлктү
(турак жайды) куруу
жана сатып алуу

Жана башкалар

8

9

Бардыгы болуп

Транспорт

7

Соода жана коммерция

4

Кызмат көрсөтүүлөр

Даярдоо жана
кайра иштетүү

3

6

Айыл чарба

2

5

2

Өнөр жай

1

Аталышы

1

п/п

№

4

отчеттук
мезгилде
берилген

отчеттук
мезгилдин
башына
карата

3

Бардыгы
болуп

Бардыгы
болуп

Д. Операция иджара мунтахия биттамлик

5

отчеттук
мезгилде
төлөнгөн

Бардыгы
болуп

6

отчеттук
мезгилдин
акырына
карата
(3-ст.+4ст.-5-ст.)

Бардыгы
болуп

7

30
күнгө
чейин

8

30
күндөн
90
күнгө
чейин
9

90
күндөн
180
күнгө
чейин
10

180
күндөн
365
күнгө
чейин
11

1 жылдан 2
жылга
чейин
12

2 жылдан 3
жылга
чейин

анын ичинде мөөнөттөрү боюнча

13

3 жылдан 5
жылга
чейин
14

5 жылдан
ашык

15

Отчеттук
мезгилдин
акырына
карата
орточо
алынган
үстөк баа/
киреше,
%да
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Бардыгы болуп

2

Ар бир алынган
каржылоо боюнча
мекемелердин
аталышы

3

отчеттук
мезгилдин
башына
карата
тартылган
каражаттар

Бардыгы
болуп

4

отчеттук
мезгилде
алынган

Бардыгы
болуп

5

отчеттук
мезгилде
төлөнгөн

Бардыгы
болуп

6

отчеттук
мезгилдин
акырына
карата
тартылган
каражаттар
(3-ст.+4ст.-5-ст.)

Бардыгы
болуп

7

30
күнгө
чейин

8

30
күндөн
90
күнгө
чейин

9

90
күндөн
180
күнгө
чейин

10

180
күндөн
365
күнгө
чейин

11

1 жылдан 2
жылга
чейин

12

2 жылдан 3
жылга
чейин

анын ичинде мөөнөттөрү боюнча

Башкарманын Төрагасы					
Бухгалтер				
____________________________
_____________			
__________________________________
Аты-жөнү							
Аты-жөнү				
											
М.О.											

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

п/п

№

Е. Алынган каржылоо боюнча маалымат

14

5 жылдан
ашык

_____________
кол тамгасы

13

3 жылдан 5
жылга
чейин

15

Отчеттук
мезгилдин
акырына
карата
орточо
алынган
үстөк баа/
киреше, %
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Башкарманын Төрагасы				
Бухгалтер				
____________________________
_____________		
____________________________
Аты-жөнү 		
кол тамгасы 			
Аты-жөнү 		
М.О.			

_____________
кол тамгасы

Каржылоо боюнча, анын ичинде иджара мунтахия биттамлик операциясы боюнча маалымат
өтүп жаткан чейКаржылоо келишими боюнча
рек ичинде
Негизги
Негизги
Негизги
сумсумсуммасунушманын
манын
№ Кардардын аты- карнын биталган
Төлөмакыркы
айдын
2 жыл- 3 жылп/п
жөнү
жылоо ордун
үстөк
Төлөө ринчи
5 жылнегизги негизги
кардөртөлөө- Макса- дан 3 дан 5
башына
сунуш- жабуу
баа/киаралы- төлөөдан
сумма
сумма
жылоо
дүн
лөрты
жылга жылга
карата
талган күнү
реше
гы
лөрдүн
ашык
төлөнгөн берилген
суммасаны
дүн
чейин чейин
калдыкүнү
ордун
сы
ордун
гы
жабуу
жабуу
күнү
күнү
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Жыйынтыгы

4-бөлүк. «______________________» кредиттик союздун 20____-жылдын				
«_____» ____________ карата абал боюнча ири кардарлар тууралуу маалымат				

18

19

Негизги
сумманын
айдын
Күрөө
акырына
карата
калдыгы
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Жыйынтыгы

2

3

Кардардын
каттоосу
боюнча жашаган жери
4

Телефону

Аталышы

5

Суммасы

каржылоо
сунушталган
күнү

Кардарлардын саны

_____________
кол тамгасы

Каржылоо боюнча, анын ичинде иджара мунтахия биттамлик операциясы боюнча маалымат
Каржылоо келишими боюнча
Күндөлүк карызы
Кредиттик
сунушсоюздун
талган
сунушКардардын
үстөк
үстөк
карызды кайкаржыталган
проблемасын
баа/
негизги
баа/
тарып алуу
лоонун каржымаксаты
кыскача
туумдар
киреше,
карыз киреше,
боюнча ишордун
лоонун
баяндоо
%да
%да
аракеттери
жабуу суммасы
(пландары)
күнү
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Каржылоо портфели жана башка
1 ФКМдерде үстү-үстүнөн активдерге ээ
болгон кардарлар
		
Башкарманын Төрагасы				
Бухгалтер				
____________________________
_____________		
____________________________
Аты-жөнү 		
кол тамгасы 			
Аты-жөнү 		
М.О.			

№
п.п.

Үстү-үстүнөн каржылоо тууралуу маалымат

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

№
Кардардын аты-жөнү
п.п.

Жалпы маалыматтар

5-бөлүк. «____________________» кредиттик союздун 20___-жылдын «_____»
________________ карата абал боюнча ири проблемалуу кардарлары
тууралуу маалымат
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1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

_____________
кол тамгасы

12

14

15

16

карҮстөк
жылоо
баа/
Мөөнөтү
сумма- киреше,
сы
%да

Кошумча макулдашуу боюнча

Үстөк
НеРеструк- ордун
Туумбаа/
гизги киреше,
туризаци- жабуу
дар
сумма
ялоо күнү күнү
%да

		
Башкарманын Төрагасы				
Бухгалтер				
____________________________
_____________		
____________________________
Аты-жөнү 		
кол тамгасы 			
Аты-жөнү 		
М.О.			

Жыйынтыгы

Кардардын атыжөнү

№
п.п.

Реструктуризацияланган активдер боюнча маалымат
Күндөлүк карызы

СунушРеструкталган Үстөк
туризаОрдун
каржы- баа/ки- МаксаБерилжабуу
циялоо
ген күнү
лоонун
реше,
ты
күнү
себеби
сумма- %да
сы

Каржылоо келишими боюнча

Б. Реструктуризацияланган активдер

5-бөлүк. «_____________________» кредиттик союздун 20___-жылдын «_____» «______________________»
______________ карата абал боюнча ири проблемалуу кардарлар тууралуу маалымат
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суммасы
2

30 күнгө чейин

31 күндөн 90
күнгө чейин
суммасы
3

Мөөнөттөр, күндөрдө
91 күндөн 180
181 күндөн 365
күнгө чейин
күнгө чейин
суммасы
суммасы
4
5
365 күндөн
ашык
суммасы
6

141

1
Талап боюнча төлөнүүчү
Мөөнөттүү
Бардыгы болуп

Эсептери

Кабыл алынган
суммасы
3

Айдын башына карата калдыгы
суммасы
2

Эсептери
1 000ге чейин 1001-10000
10001-50000
1
2
3
4
Талап боюнча төлөнүүчү
Мөөнөттүү
Бардыгы болуп
		
В. Отчеттук ай ичинде эсептерине кабыл алынган акча каражаттардын жылышы

Кайра кайтарылган
суммасы
4

50000ден ашык
5

6

сом

суммасы
7

Бардыгы болуп

суммасы
5

Айдын акырына карата калдыгы

Бардыгы болуп

Б. Суммалар боюнча бөлүү менен эсептерине кабыл алынган акча каражаттардын көлөмү 					

1
Талап боюнча төлөнүүчү
Мөөнөттүү
Бардыгы болуп

Эсептери

А. Мөөнөттөр боюнча бөлүү менен эсептерине кабыл алынган акча каражаттардын көлөмү

6-бөлүк. «_________________ « кредиттик союздун 20____-жылдын «______»
_______________ карата абал боюнча тартуу операциялары боюнча отчет.
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минималдуу

максималдуу

%да
2

30 күнгө чейин

365 күндөн
ашык
%да
6

_____________
кол тамгасы

Мөөнөттөр, күндөрдө
91 күндөн 180
181 күндөн 365
күнгө чейин
күнгө чейин
%да
%да
4
5

Башкарманын Төрагасы				
Бухгалтер				
____________________________
_____________		
____________________________
Аты-жөнү 		
кол тамгасы 			
Аты-жөнү 		
М.О.			

1
Талап боюнча төлөнүүчү
Мөөнөттүү

Эсептери

31 күндөн 90
күнгө чейин
%да
3

Д. Эсептерине тартылуучу акча каражаттары боюнча кирешелүүлүк чени

Эсептери
Талап боюнча төлөнүүчү
Мөөнөттүү

Г. Минималдуу жана максималдуу эсептеринин өлчөмдөрү

7

Кирешелүүлүктүн орточо
алынган чени, %
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143

1

1
2
3
4

Каржылоо алган
Отчеттук мезгилдин акырына карата
кардарлардын саны каржылоо портфели, сом
3
4

2
Катышуучулардын саны
Каржылоо алган кардарлардын саны
Эсептерине акча каражаттары тартылган
катышуучулардын саны

1
1
2

3

Аталышы

№

отчеттук мезгилдин
башына карата
3

4

көбөйүү

5

азаюу

отчеттук мезгилдин
акырына карата
6

В. Каржылоо алышкан катышуучулар, кардарлар жана кредиттик союздагы эсептерине акча каражаттары тартылган кардарлар

Эркектер
Аялдар
БАРДЫГЫ БОЛУП:

Аталышы

№

Катышуучулардын
саны
2

Каржылоо келишим тарабынан каралган отчеттук мезгил (чейрек) ичинде мөөнөтүндө төлөнүүгө тийиш болгон нормалдуу (классификацияланбаган) активдердин чогуу алгандагы суммасы
Каржылоо келишим тарабынан каралган отчеттук мезгил (чейрек) ичинде мөөнөтүндө төлөнгөн нормалдуу (классификацияланбаган) активдердин чогуу алгандагы суммасы.
Отчеттук мезгилдин (чейректин) башына карата мөөнөтүндө төлөнбөгөн (классификацияланган) активдердин чогуу
алгандагы суммасы.
Отчеттук мезгил (чейрек) ичинде кайра кайтарылган мөөнөтүндө төлөнбөгөн (классификацияланган) активдердин
жалпы суммасы.

Б. Кредиттик союздун гендердик курамы

4

3

2

1

А. Отчеттук мезгил ичинде каржылоо тууралуу маалымат

7-бөлүк «______________________» кредиттик союздун 20___-жылдын
_____ ______________ карата абал боюнча жана башка маалыматтары
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отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №7, 2014

минималдуу
3

(сом)
максималдуу
4

Электрондук дареги

Аталышы
2
Юридикалык дареги
Айкын дареги
Кредиттик союздун аракеттенүү аймагы

144

№
1
		

Төлөөгө

Алып коюу мөөнөттөрү
2
алып коюуга
30 күнгө чейин
6 айга чейин
12 айга чейин
12 айдан ашык
БАРДЫГЫ БОЛУП:

Ж. Дивиденддер

1
1
2
3
4
5

Е. Сактык пайды алып коюу шарттары

№
1
1
2
3
4
5

Пайлардын саны
4

шаар/район
4

Анык төлөнгөндөр

Cуммасы
3

област
3

Д. Кредиттик союздун жайгашкан жери жана анын аракеттенүү аймагы жөнүндө маалымат

№
Аталышы
1
2
1 Сактык пайдын өлчөмү
2 Каржылоо көлөмү

Г. Сактык пайлардын жана каржылоонун өлчөмдөрү боюнча маалымат

айыл
5

көчө
6

үй №
7
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Аталышы
Отчеттук мөөнөттөн кийин 30 күн ичинде төлөнүүчү эсептериндеги акча каражаттары
Отчеттук мөөнөттөн кийин 30 күн ичинде алып коюу мөөнөтү менен сактык пайлар
Отчеттук мөөнөттөн кийин 30 күн ичинде төлөө мөөнөтү менен дивиденддер
Отчеттук мөөнөттөн кийин 30 күн ичинде төлөө мөөнөтү менен кошуп эсептелинген милдеттенмелер
Отчеттук мөөнөттөн кийин 30 күн ичинде төлөө мөөнөтү менен башка милдеттенмелер
БАРДЫГЫ БОЛУП

2

1
1
2
3..

145

-

3

Которуу системасы
4

Операциялар саны

2
Финансы уюмдарындагы, анын ичинде банктардагы эсептериндеги акча каражаттары
Инвестициялар жана финансылык катышуу

1

3

4

Отчеттук
мезгилдин
башына
карата
калдыгы

Отчеттук мезгил
ичинде эсептериндеги акча
каражаттарынын
же инвестицияларынын көбөйүүсү
5

_____________
кол тамгасы

Суммасы

8

Кирешелүүлүктүн
орточо
алынган
чени, %да

Анын ичинде отчеттук
мезгил ичинде
6

Отчеттук мезгил
Отчеттук
ичинде эсептемезгилдин
риндеги акча
акырына
каражаттарынын
карата
же инвестициякалдыгы
лардын азайышы
6
7

Операциялардын көлөмү Жыл
башынан тартып бардыгы болуп
5

Башкарманын Төрагасы				
Бухгалтер				
____________________________
_____________		
____________________________
Аты-жөнү 		
кол тамгасы 			
Аты-жөнү 		
М.О.			

2

1

Статьянын аталышы

№

Ишкананын
аталышы
(мисалы:
банк ж.б.)

К. ФКМдеги ишке ашырылган операциялар жана инвестициялар боюнча чечмелөө

БАРДЫГЫ БОЛУП:

Банктын аталышы

№

И. Банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызматтарды жүзөгө ашыруу боюнча маалымат

№
1
2
3
4
5

З. Кыска мөөнөттүү милдеттенмелер (отчеттук мөөнөттөн кийин 30 күн ичинде төлөнүүчү)				
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Ченемдин,
чектөөнүн
белгиленген
мааниси
4

Четтөө
7

Ченемдин,
чектөөнүн айкын мааниси
6

_____________
кол тамгасы

Кредиттик
союздун
аракеттенүү
мөөнөтү
5

Башкарманын Төрагасы				
Бухгалтер				
____________________________
_____________		
____________________________
Аты-жөнү 		
кол тамгасы 			
Аты-жөнү 		
М.О.		

Ченемдин,
чектөөнүн фор№п
Ченемдин, чектөөнүн аталышы
муласы жана аны
эсептөө
1
2
3
Кредиттик союздун тышкы карыз алуусунун макси- «Н1.1 ДК+ИК
1
малдуу өлчөмүнүн ченеми (Н1)
же болбосо
Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу
Н2.1 Биринчи жыл
2
өлчөмүнүн ченеми (Н2)
(<=) СП*3
Улуттук банктан лицензия алышкан финансы-кре- Н3 = СИ / (ИК + ДК)
3 дит мекемелердин капиталына инвестициялардын х 100 (<=) 15%
максималдуу өлчөмүнүн ченеми (Н3)
Негизги каражаттарга инвестициялардын максиН4 = ОС / (ИК + ДК)
4
малдуу өлчөмү (Н4)
х 100 (<=) 20%
Ликвиддүүлүк ченеми (Н5-1)
Н5-1 = ЛА / ОБ х
5
100 (>=) 5%
Ликвиддүүлүк ченеми (Н5-2
Н5-2 = (ЛА - КОБ)
6
/ (ПС+ СП) х 100
(>=) 15%
Институционалдык капиталдын шайкештүүлүк
Н6-1 = ИК / СА х
7
ченеми (Н6-1)
100
Суммардык капиталдын шайкештүүлүк ченеми
Н6-2 = (ИК+ДК) /
8
(Н6-2)
СА х 100
9 Депозиттик базанын максималдуу өлчөмүн чектөө

8-бөлүк. «_____________________» кредиттик союздун 20___-жылдын «____» ___________________
карата абал боюнча экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу маалымат

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы № 45\1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчету жөнүндө» жобого карата 2-тиркеме
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