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“SENAGAT” PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
ÝOLBAŞÇYLARYŇ 2014-nji ÝYLYŇ 31- nji DEKABRYNDA TAMAMLANAN ÝYLYNYŇ MALIÝE
HASABATLYLYGYNYŇ TAÝÝARLANYLMAGY WE TASSYKLANYLMAGY ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK
BARADA TASSYKLAMASY

Garaşsyz auditorlaryň borçlarynyň beýany bilen bilelikde seredilmeli aşakda getirilen tassyklama
“Senagat” Paýdarlar täjirçilik bankynyň (mundan beýläk “Bank” diýip atlandyrylýar) maliýe
hasabatlylygyna degişlilikde garaşsyz auditorlaryň we Bankyň ýolbaşçylarynyň jogapkärçiligini
aýdyňlaşdyrmak maksady bilen düzülýär.
Bankyň ýolbaşçylary Maliýe hasabatlylygynyň halkara ülňülerine (mundan beýläk “MHHÜ” diýip
atlandyrylýar) laýyklykda 2014-nji ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanan ýyl üçin Bankyň maliýe
hasabatlylygyny ähli möhüm jähtlerde aýdynlaşdyrýan Bankyň maliýe ýagdaýyny, işiniň netijelerini, pul
serişdeleriniň hereketini we Bankyň maýasyndaky üýtgemelerini görkezýän maglumatlarynyň dogrylylygy
barada jogap berýär.
Maliýe hasabatlylygy taýýarlananda Bankyň ýolbaşçylary şu aşakdakylara jogapkärçilik çekýär:





buhgalter hasabynyň degişli ýörelgeleriniň saýlanyp alynmagyna we olaryň yzygider ulanylmagyna;
esaslandyrylan bahalaryň we hasaplaşyklaryň ulanylmagyna;
MHHÜ talaplarynyň berjaý edilmegine;
Maliýe hasabatlylygy taýýarlanylanda, bikanun bolup durýan ýagdaýlaryndan başga, ýakyn gelejekde
Bank öz iş hereketini dowam etdirer diýip çaklamasyna görä.

Ýolbaşçylar şu aşakdakylara hem jogapkärçilik çekýär:







Bankda içerki gözegçilik ulgamyny işläp düzmek we ornaşdyrmak hem-de bu ulgamyň işleýşini
netijeli we ygtybarly üpjün etmek;
islendik pursatda Bankyň maliýe ýagdaýy barada maglumatlary ýeterlik takyklyk derejesinde
taýýarlamaga we maliýe hasabatlylygyny MHHÜ talaplaryna laýyklygyna ýöretmäge mümkinçilik
berýän buhgalterçilik hasaba almak ulgamynyň alnyp barylmagynyň goldawyna;
Türkmenistanyň kanunçylygyna we buhgalterçilik hasaba almak standartlaryna laýyklykda Bankyň
buhgalterçilik hasaba almak işleriniň alnyp barylmagyna;
Bankyň aktiwleriniň gorap saklanmagyny üpjün etmekde, öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde degişli
çäreleriniň görülmegine;
Galplyklaryň, ýalňyşlyklaryň, berlen ygtyýarlykdan kanunsyz peýdalanylmagy we beýleki
bidüzgünçilikleriň ýüze çykarylmagyna we olaryň öňüni alynmagyna.

2014-nji ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanan ýylyň maliýe hasabatlylygy Bankyň ýolbaşçylary
tarapyndan 2015-nji ýylyň 31-nji martynda tassyklanyldy.

Bankyň Ýolbaşçylarynyň adyndan:

_________________________________
G. Müşşikow
Müdiriýetiň Başlygy

__________________________________
N. Gurdow
Baş buhgalter

2015-nji ýylyň 31-nji marty
Aşgabat ş., Türkmenistan

2015-nji ýylyň 31-nji marty
Aşgabat ş., Türkmenistan
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GARAŞSYZ AUDITORLARYŇ HASABATY
“Senagat” Paýdarlar täjirçilik bankynyň paýdarlaryna:
[1] Biz “Senagat” Paýdarlar täjirçilik bankynyň (mundan beýläk “Bank” diýip atlandyrylýar) maliýe
hasabatlylygynyň goşulýan nusgasynyň auditini geçirdik. Bu hasabat özüne 2014-nji ýylyň dekabr aýynyň
31-i gününe degişli bolan bankyň maliýe ýagdaýy barada hasabaty we şol senede tamamlanan ýyl boýunça
jemlenen girdejiler, pul serişdeleriniň hereketleri we maýa görkezijileriň üýtgemegi bilen bagly degişli
hasabatlary, şeýle hem hasaba alyş syýasatynyň esasy ýörelgeleriniň we beýleki bellikleriň mazmunynyň
anyklanylmagyny öz içine alýar.
Bankyň ýolbaşçylarynyň maliýe hasabatlylygy boýunça çekýän jogapkärçiligi
[2] Bankyň ýolbaşçylary Halkara ülňüleriniň maliýe hasabatlylygyna laýyklykda hödürlenýän maliýe
hasabatlylygynyň öz wagtynda we dogry taýýarlanylmagyna hem-de düýpli üýtgemeleri we ýalňyşlyklary
goýbermezlige içki gözegçilik ulgamynyň işleýiş düzgünini saklamaga jogapkärçilik çekýärler.
Auditorlaryň jogapkärçiligi
[3] Auditorlaryň borjy, geçirilen audit barlagyň esasynda barlaga hödürlenen bankyň maliýe hasabatlylygynyň
dogrylygyny tassyklaýan pikiri beýän etmek. Geçirilen audit barlagy Auditiň Halkara Ülňülerine
laýyklykda geçirildi. Bu ülňüler, auditorlar tarapyndan ahlak kadalarynyň hökmany tertipde berjaý etmek,
şeýle hem audit barlaglaryň meýilleşdirmegiň we geçirmekligiň esasynda barlanýan maliýe
hasabatlylygynda düýpli ýalňyşlaryň we ýoýulmalaryň ýoklugy barada ýeterlik ynamy gazanmak
maksadyny talap edýär.
[4] Bankyň maliýe hasabatlylygynda getirilen san görkezijilerine hem-de belliklerine degişlilikde auditor
subutnamalaryny almak üçin audit barlaglary zerur bolan amallaryň geçirilmegini öz içine alýar. Degişli
amallaryň saýlanyp alynmagy auditoryň professional derejede pikirlenmesine esaslanýar, şol sanda maliýe
hyýanatlary ýa-da ýalňyşlary sebäpli maliýe hasabatlylygynyň düýpli ýoýulmagyna şol sanda
töwekgelçiliklere baha berilmegine esaslanýar. Şu töwekgelçiliklere baha bermeklik şeýle ýagdaýda
ulanylýan, emma içerki gözegçiligiň ulgamynyň netijeliligi barada pikiri bildirmek maksatlary üçin
bolman, auditor amallaryny işläp düzmek maksady bilen maliýe hasabatlylygynyň dogry taýýarlanylmagy
üçin içerki gözegçilik ulgamyna garalmagyny öz içine alýar. Şeýle hem audit ulanylýan hasaba alyş
syýasatynyň kanunylygyna we ýolbaşçylar tarapyndan edilen çaklamalaryň esaslylygyna baha bermekligi,
şeýle hem bütinleý maliýe hasabatlylygynyň berilmegine baha bermekligi öz içine alýar.
[5] Biziň pikirimizçe, bu alnan auditor subutnamalar berlen maliýe hasabatlylyk barada aýdyňlaşdyryjy bellikli
çözgüt üçin ýeterlikli esas bolup durýar.
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Aýdyňlaşdyryjy bellikli çözgüt üçin esas
[6] 14-nji maddada aýan edilşi ýaly Bank esasy serişdelere täzeden baha bermegi amala aşyrdy. 2014-nji
ýylyň 31-nji dekabry ýagdaýyna bazar (adalatly) bahasyna düzedişiň möçberi 8,389 müň manada (2013
ýylyň 31-nji dekabry ýagdaýyna 8,559 müň manada ) deň boldy. Bu täzeden baha bermeklik
Türkmenistanyň Maliýe Ministrligi tarapyndan kesgitlenilen indeksleriň ulanylmagy bilen geçirildi, we
biziň pikirimizçe 16 MHHÜ-nyň (IAS) “Esasy serişdeler” we 13 MHHÜ-nyň (IFRS) “Bazar (adalatly)
bahany bahalandyrmak” boýunça talaplaryny kanagatlandyrmaýar. MHHÜ-i bilen bu talaba laýyk
gelmezlikligiň täsirini kesgitlemek üçin goşmaça audit işlerini geçirmeklik mümkin däldi, şonuň üçin
biziň bu talaba laýyk gelmezligiň maliýe hasabatlylygynda bellenilen esasy serişdeleriň bahasyna,
täzeden baha bermek boýunça ätiýaçlyklara, könelmeklige we paýlanylmadyk peýda täsirini
kesgitlemäge mümkinçiligimiz bolmady.
Bellikli çözgüt
[7] Biziň pikirimizçe, [6]-njy maddada aýan edilen düzedişleriň täsirinden daşary, şu maliýe hasabatlylygy
2014-nji ýylyň 31-nji dekabry ýagdaýyna ähli möhüm jähtlerde Bankyň maliýe ýagdaýyny, şeýle hem
Maliýe hasabatlylygynyň halkara ülňülerine laýyklykda şu senede tamamlanan ýylyň işiniň netijelerini we
pul serişdeleriniň hereketini dogry görkezýär.
Gaýry aspektler
[8] Bankyň 2013-nji ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanan ýylynyň maliýe hasabatlylygynyň auditi başga audit
kompaniýasy tarapyndan geçirildi. Bu kompaniýa 2014-nji ýylyň aprel aýynyň 28-ne tassyklanan Bankyň
maliýe hasabatlylygy boýunça [6]-njy maddada bellenen mesele hem-de müşderilere berlen karzlaryň
hümmetiniň gaçmagynyň öňüni almaklygyň ätiýaçlyklary we satuwa ýaramly maýa goýumlaryna degişli
meseleler boýunça aýdyňlaşdyryjy bellikli çözgüdi ykrar etdi.
[9] Bu hasabat, auditoryň çözgüdini hasaba almak bilen, Bankyň ýolbaşçylaryna diňe maglumat hökmünde we
işde ulanmak üçin niýetlenendir. Başga hiç hili maksatlar üçin niýetlenmedik, diňe audit çözgüdine gerekli
bolan ähli maglumatlary bermek maksady bilen kanunçylyk tarapyndan ygtyýar edilen iň gowy derejede
geçirilen audit amala aşyryldy. Biz bu hasabatdaky maglumatlaryň başga maksatlar üçin ulanylmagyna
jogapkärçiligi çekmeýäris.

Mamas Kutsoýannis,

Baker Tilly Klitou and Partners SRL
2015-nji ýylyň 31-nji marty
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“SENAGAT” PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
2014-nji ÝYLYŇ 31-nji DEKABRYNDA TAMAMLANAN ÝYLYNYŇ
JEMLENEN GIRDEJISI BARADA HASABAT
(müň türkmen manatda)
Madda
Göterim girdejileri
Göterim çykdajylary

5
5

GÖTERIMLERI HASAPLANÝAN AKTIWLERIŇ
HÜMMETIŇ GAÇMAGYNYŇ ÖŇÜNI ALMAKLYGYŇ
ÄTIÝAÇLYKLARYNYŇ EMELE GETIRILMEGINDEN ÖŇ
ARASSA GÖTERIM GIRDEJISI
Göterimleri hasaplanýan aktiwleriň hümmetiniň gaçmagynyň
öňüni almaklygyň ätiýaçlyklarynyň emele getirilmegi

12

ARASSA GÖTERIM GIRDEJI
Hyzmat haky girdejileri
Hyzmat haky çykdajylary
Daşary ýurt walýutasy bilen geçirilen amallar boýunça sap peýda
Gaýry girdejiler/(çykdajylar), netto

6
6
7

ARASSA GÖTERIM DÄL GIRDEJILER
Amaly çykdajylar

8

SALGYT SALMADAN ÖŇKI PEÝDA
Peýda salgydy

9

ÝYLLYK PEÝDA

2014 ý.
78,986
(8,953)

45,378
(2,769)

70,033

42,609

(13,789)

(556)

56,244

42,053

62,884
(1,372)
23,497
158

47,060
(886)
19,080
(3,705)

85,167

61,549

(20,378)

(18,754)

121,033

84,848

(9,808)

(7,406)

111,225

77,442

-

-

111,225

77,442

Gaýry jemlenen girdeji
UMUMY JEMLENEN GIRDEJI

2013 ý.

Bankyň Ýolbaşçylarynyň adyndan:

_________________________________
G. Müşşikow
Müdiriýetiň Başlygy

__________________________________
N. Gurdow
Baş buhgalter

2015-nji ýylyň 31-nji marty
Aşgabat ş., Türkmenistan

2015-nji ýylyň 31-nji marty
Aşgabat ş., Türkmenistan

10-49-nji sahypalardaky bellikler şu maliýe hasabatlylygynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Garaşsyz auditorlaryň
hasabaty 3-4-nji sahypalarda görkezilen.

5

“SENAGAT” PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
2014-nji ÝYLYŇ 31-nji DEKABRY ÝAGDAÝYNA
BANKYŇ MALIÝE ÝAGDAÝY BARADA HASABATY
(müň türkmen manatda)
2014 ý.
31-nji dekabry

2013 ý.
31-nji dekabry

384,016
55,995
839,695
16,597
36,915
2,359
34,603
1,962
6,035

493,308
40,326
480,458
7,550
31,796
2,147
32,562
975
13,533

1,378,177

1,102,655

17
18
15
19

696,848
346,212
15,273
6,571
1,064,904

732,435
134,756
16,593
16,825
900,609

20

22,530
35,042
8,389
247,312
313,273

19,950
35,042
8,559
138,495
202,046

1,378,177

1,102,655

Madda
AKTIWLER
Pul serişdeleri we olaryň ekwiwalentleri
Banklardaky serişdeler
Müşderilere berlen karzlar
Satuwa ýaramly maýa goýumlar
Esasy serişdeler
Maddy däl aktiwler
Maýa (kapital) gurluşyga berlen hakujy tölegler
Gaýra goýlan peýda salgydy boýunça talaplar
Gaýry aktiwler

10
11
12
13
14
15
9
16

AKTIWLERIŇ HEMMESI
BORÇLAR WE BANKYŇ MAÝASY
BORÇLAR:
Müşderileriň serişdeleri
Alnan karzlar (zaýom)
Maýa gurluşyga alnan hakujy tölegler
Gaýry borçlar

BANKYŇ MAÝASY:
Esaslyk maýa
Umumy ätiýaçlyklar
Esasy serişdelere täzeden baha bermegiň ätiýaçlygy
Paýlanylmadyk peýda

JEMI BORÇLAR WE BANKYŇ MAÝASY

Bankyň Ýolbaşçylarynyň adyndan:

_________________________________
G. Müşşikow
Müdiriýetiň Başlygy

__________________________________
N. Gurdow
Baş buhgalter

2015-nji ýylyň 31-nji marty
Aşgabat ş., Türkmenistan

2015-nji ýylyň 31-nji marty
Aşgabat ş., Türkmenistan

10-49-nji sahypalardaky bellikler şu maliýe hasabatlylygynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Garaşsyz auditorlaryň
hasabaty 3-4-nji sahypalarda görkezilen.
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“SENAGAT” PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
2014-nji ÝYLYŇ 31-nji DEKABRYNDA TAMAMLANAN ÝYLYNYŇ
BANKYŇ MAÝASYNYŇ ÜÝTGEMEGI BILEN BAGLY HASABATY
(müň türkmen manatda)
Esaslyk
maýa

Umumy
ätiýaçlyk
lar

Esasy serişdelere
täzeden baha
bermegiň
ätiýaçlygy

Paýlanyl
madyk
peýda

17,100

35,042

8,765

63,147

124,054

-

-

-

77,442

77,442

-

-

(206)
(206)

206
77,648

77,442

2,850

-

-

(2,300)
-

(2,300)
2,850

2,850

-

-

(2,300)

550

19,950

35,042

8,559

138,495

202,046

-

-

-

111,225

111,225

-

-

(170)
(170)

170
111,395

111,225

20
20

2,850

-

-

(2,578)
-

(2,578)
2,850

20

(270)

-

-

-

(270)

2,580

-

-

(2,578)

2

22,530

35,042

8,389

247,312

313,273

Madda

2012-nji ýylyň 31-nji dekabry / 2013 ý.
1-nji ýanwary ýagdaýyna saldo
Jemlenen girgeji
Ýyllyk peýda
Esasy serişdelere täzeden baha bermegiň
ätiýaçlygynda üýtgemeler
Ýyllyk jemlenen girdeji
Hususyýetçiler bilen geçirilen amallar
Yglan edilen diwidentler
Esaslyk maýanyň köpelmegi
Jemi hususyýetçiler bilen geçirilen
amallar
2013-nji ýylyň 31-nji dekabry / 2014 ý.
1-nji ýanwary ýagdaýyna saldo

20

20

Jemlenen girgeji
Ýyllyk peýda
Esasy serişdelere täzeden baha bermegiň
ätiýaçlygynda üýtgemeler
Ýyllyk jemlenen girdeji
Hususyýetçiler bilen geçirilen amallar
Yglan edilen diwidentler
Esaslyk maýanyň köpelmegi
Bankyň paýnamalaryny yzyna satyn
almaklyk
Jemi hususyýetçiler bilen geçirilen
amallar
2014-nji ýylyň 31-nji dekabry ýagdaýyna
saldo

20

Jemi
maýa

Bankyň Ýolbaşçylarynyň adyndan:

_________________________________
G. Müşşikow
Müdiriýetiň Başlygy

__________________________________
N. Gurdow
Baş buhgalter

2015-nji ýylyň 31-nji marty
Aşgabat ş., Türkmenistan

2015-nji ýylyň 31-nji marty
Aşgabat ş., Türkmenistan

10-49-nji sahypalardaky bellikler şu maliýe hasabatlylygynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Garaşsyz auditorlaryň
hasabaty 3-4-nji sahypalarda görkezilen.
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“SENAGAT” PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
2014-nji ÝYLYŇ 31-nji DEKABRYNDA TAMAMLANAN ÝYLYNYŇ
PUL SERIŞDELERINIŇ HEREKETI BARADA HASABATY
(müň türkmen manatda)
Madda

2014 ý.

2013 ý.

AMAL IŞINDEN PUL SERIŞDELERINIŇ HEREKETI:
Peýda salgydy boýunça çykdajylaryň hasaba alynmagyndan
ozalky peýda
Aşakdakylara düzedişler:
Arassa göterim girdejisine
Göterimleri hasaplanýan aktiwleriň arzanlamagy sebäpli
ätiýaçlyklardaky herekete
Esasy serişdeleriň könelmesine
Maddy däl aktiwleriň amortizasiýasyna
Esasy serişdeleri hasapdan çykarmagyň netijesinde ýüze
çykýan ýitgilere
Ulanylmadyk zähmet rugsatlary boýunça ätiýaçlyklardaky
herekete
Diwidentlerden girdejilere
Daşary ýurt walýutasy bilen amallar boýunça hümmet (kurs)
tapawudyna
Amal aktiwlerindäki we borçlaryndaky üýtgemelerinden ozalky
amal işinden pul serişdeleriniň hereketi
Amal aktiwlerindäki we borçlaryndaky üýtgemeler:
Müşderilere berlen karzlaryň köpelmegi
TMB-daky hökmany ätiýaçlyklaryň köpelmegi
Maýa gurluşyga berlen hakujy tölegleriň ( köpelmegi)
/azalmagy
Gaýry aktiwleriň azalmagy/(köpelmegi)
Müşderileriň serişdeleriniň (azalmagy)/köpelmegi
Maýa gurluşyk boýunça alnan hakujy tölegleriň azalmagy
Gaýry borçlaryň azalmagy
Salgyt salynmadan öň geçirilýän amal işinden pul serişdeleriniň
akymlarynyň (yzyna gaýtmagy)/gelip düşmegi
Alnan göterimler
Tölenen göterimler
Peýda salgydy, tölenen
Amal işinden pul serişdeleriniň akymlarynyň arassa (yzyna
gaýtmagy)/gelip düşmegi:

8

121,033

84,848

(70,033)

(42,609)

13,789
1,458
301

556
1,184
226

67

1,041

8

48
(435)

(35)
(373)

7

267

155

66,495

44,993

(372,600)
(388)

(230,633)
(11,736)

(10,453)
7,497
(35,724)

94,062
(299)
213,430

(1,320)
(11,005)

(72,460)
(1,751)

(357,498)

35,606

78,560
(8,816)
(10,358)

44,544
(2,476)
(7,636)

(298,112)

70,038

5
12
8, 14
8

“SENAGAT”PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
2014-nji ÝYLYŇ 31-nji DEKABRYNDA TAMAMLANAN ÝYLYNYŇ
PUL SERIŞDELERINIŇ HEREKETI BARADA HASABATY (DOWAMY)
(müň türkmen manatda)
Madda

2014 ý.

2013 ý.

MAÝA GOÝUM IŞINDEN PUL SERIŞDELERINIŇ
HEREKETI:
Esasy serişdeleriň edinmegi
Maddy däl aktiwleriň edinmegi
Alnan diwidentler
Satuwa ýaramly maýa goýumlaryň edinmegi

14

(6,644)
(513)
435
(635)

(14,088)
(295)
373
(604)

(7,357)

(14,613)

211,456
2,850
(270)
(2,578)

112,457
2,850
(2,300)

Maliýe işinden pul serişdeleriniň akymlarynyň arassa gelip
düşmegi:

211,458

113,007

PUL SERIŞDELERINIŇ WE OLARYŇ
EKWIWALENTLERINIŇ ARASSA (AZALMAGY)/
KÖPELMEGI

(94,011)

168,431

Maýa goýum işinden pul serişdeleriniň akymlarynyň arassa
yzyna gaýtmagy:

MALIÝE IŞINDEN PUL SERIŞDELERINIŇ HEREKETI:
Alnan karzlar boýunça (zaýom) gelip düşmeler
Esaslyk maýanyň köpelmegi
Bankyň paýnamalarynyň yzyna satyn alynmagy
Tölenen diwidentler

20
20
20

PUL SERIŞDELERI WE OLARYŇ EKWIWALENTLERI,
ýylyň başyna

10

479,820

311,389

PUL SERIŞDELERI WE OLARYŇ EKWIWALENTLERI,
ýylyň ahyryna

10

385,809

479,820

Bankyň Ýolbaşçylarynyň adyndan:

_________________________________
G. Müşşikow
Müdiriýetiň Başlygy

__________________________________
N. Gurdow
Baş buhgalter

2015-nji ýylyň 31-nji marty
Aşgabat ş., Türkmenistan

2015-nji ýylyň 31-nji marty
Aşgabat ş., Türkmenistan

10-49-nji sahypalardaky bellikler şu maliýe hasabatlylygynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Garaşsyz auditorlaryň
hasabaty 3-4-nji sahypalarda görkezilen.

9

