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01.01.2017-жылдан 31.12.2017-жылга чейинки мезгил аралыгына карата 

“Континент Принт” Жоопкерчилиги чектелген коомунун ишине 

жүргүзүлгөн аудит жөнүндө  

отчет 

 

Аудит өткөрүүгө негиз: Кыргыз Республикасынын Эсептөө 

палатасынын 2018-жылга аудитордук иш планы. 

Аудит өткөрүлүүчү мекеме: «Континент Принт» («Гознак») 

Жоопкерчилиги чектелген коому (мындан ары – Коом). 

Аудит камтыган мезгил аралыгы: 01.01.2017-жылдан 31.12.2017-

жылга чейинки мезгил аралыгы. 

 Аудиттин максаты: Ишине аудит.  

Ишмердүүлүккө жооптуу кызматкерлер:  

 Коомдун башкы директору Махмутов Н. 2017-жылдын 12-июлуна 

чейин; Атанов И. 2017-жылдын 13-июлунан тартып 31-декабрына чейин, 

бүгүнкү күндө Галдыбаев Ж.;   

 Башкы директордун орунбасары – Подобедов О.; 

 Башкы эсепчи – Космынина О.; 

Кыргыз Республикасы тарабынан жүргүзүлгөн мурдагы аудиттин 

жыйынтыгы боюнча сунуштарды аткаруу  

«Континент Принт» Жоопкерчилиги чектелген коомунун 2012-жылдын 

1-январынан тартып 2013-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил 

аралыгындагы ишине аудит Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна 

аудиттин алкагында жүргүзүлгөн. «Континент Принт» Жоопкерчилиги 

чектелген коомунун дарегине жазма буйрук жөнөтүлгөн эмес.  

Салык мыйзамынын сакталуусун текшерүү Бишкек шаарынын Ленин 

райондук салык кызматы тарабынан жүргүзүлгөн (акт 21.08.2017-ж.).   

Аудит жүргүзүлгөн мекеменин мүнөздөлүшү 

Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн 2010-жылдын                    

19-июлундагы № 100 Декретине ылайык «Континент Принт» 

Жоопкерчилиги чектелген коомунун уставдык капиталынын 65 пайызын 

түзгөн «SK Finanse» (СК Финанс) Жабык акционердик коомунун үлүшү  

улутташтырылган.  

Аталган Декрет менен, «Континент Принт» Жоопкерчилиги чектелген 

коомунун жаңы уюштуруучулук документтерин иштеп чыгуу, кайра 

каттодон өткөрүү жана Мүчөлөрдүн жалпы жыйынын өткөрүүнү ишке 

ашыруу жагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлк министрлигине 

тапшырылган.  

Бишкек шаардык юстиция башкармалыгынын 2010-жылдын                            

2-августундагы №317 буйругу менен «Континент Принт» Жоопкерчилиги 

чектелген коомуна менчиги-аралаш (65% үлүшү мамлекеттик – Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу 

фонду, ал эми 35% үлүшү О. Подобедовдун жеке менчиги) катары кайра 
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каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүк берилген.  

2010-2014 жылдардагы соттук териштирүүлөрдүн жана Мамлекеттик 

фондду башкаруу фонду менен «Континент Принт» Жоопкерчилиги 

чектелген коомунун ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында                     

2015-жылдын 26-январында Уюштуруучулардын жаңы келишимине жана 

жаңы редакциядагы Уставына кол коюлуп «Континент Принт» 

Жоопкерчилиги чектелген коомунун  Башкы директору шайланган.  

Мүчөлөрдүн жалпы жыйынынын чечими менен Коом «Гознак» 

Жоопкерчилиги чектелген коому деп аталышын өзгөртүп 2017-жылдын                

13-июнунда Юридикалык тарапты кайрадан каттоо жөнүндө күбөлүгүн 

алган. 

Коомдун Уюштуруучуларынын келишимине мүчөлөрү тарабынан 

2017-жылдын 19-майында кол коюлган.  

Коомдун негизги ишмердүүлүгү болуп полиграфиялык басма (гезиттен 

башкасын) ж.б. эсептелет.  

«Гознак» Жоопкерчилиги чектелген коомунун Уставдык капиталы 

39 043,6 миң сомду түзөт жана анын үлүштүк бөлүнүшү төмөндөгүчө: 

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү 

башкаруу фонду – 25 378,4 миң сомго же 387,4 миң еврого барабар болгон 

65%;  

 Кыргыз Республикасынын жараны О. Подобедов – 9 897,6 миң сомго 

же 151,1 миң еврого барабар болгон 25,35%; 

 Кыргыз Республикасынын жараны Давиденко Н.Г. – 3 197,7 миң 

сомго же 48,8 миң еврого барабар болгон 8,19%; 

 Кыргыз Республикасынын жараны Давиденко Г.В. – 570,0 миң сомго 

же 8,7 миң еврого барабар болгон 1,46%. 

Бухгалтердик эсептөөлөргө ылайык, Уставдык капиталдын жалпы 

суммасынын 25 378,4 миң сому Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан “Мүчөлөрдүн уставдык 

фонддогу үлүштөрү боюнча эсептөөлөр” эсеби боюнча («SK Finance» ЖАК 

нун үлүшү) аласа катары эсептелип келүүдө.  

Коомго тиешелүү 899,0 чарчы метрге барабар болгон өндүрүштүк 

имараты бар жана «Сontinent» ЖЧК менен түзүлгөн келишимге ылайык 

өндүрүштүк жана кеңсе аянттарын ижарага алган.  

Коомдун балансында, баланстык баасы 141,6 млн. сомдук 

полиграфиялык жабдуулар бар.  

Аудит камтыган мезгилде, Мүчөлөрдүн гана ыйгарым укуктарына 

таандык болгон, Коомдун ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары, бизнес-

пландарды жана бюджетти түзүү, ишмердүүлүктүн жалпы жыйынтыктарын 

жана финансылык отчетторду кароо, кыска жана узак мөөнөттүү 

кредиттерди алуу жана аларды эсептешүүнүн жолдорун кароо ж.б. сыяктуу 

маселелер Мүчөлөрдүн жалпы жыйынында каралган эмес.    

Уставга ылайык, ревизор – Коомдун ишмердүүулугүн көзөмөлдөө 

органы болуп саналат жана финансылык-чарбалык көзөмөлдөөнүн тартиби 
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Мүчөлөрдүн жалпы жыйыны тарабынан белгиленет. Бирок Коомдо ревизор 

тарабынан аткарылуучу көзөмөлдөө иштеринин тартиби каралбагандыктан 

иш жүзүндө көзөмөлдөө жумуштары аткрылган эмес.    

Финансылык-чарбалык ишинин натыйжаларынын түзүлүшү 

Коомдун 2017-жылга финансылык планы түзүлгөн эмес, чийки 

заттардын жана материалдардын нормасы жана бир буюмду чыгарууга 

кетүүчү чыгымдардын курамы ар бир буюртма боюнча эсептелинбеген.   

Коомдун Эсеп саясатын  Финансылык отчеттуулук боюнча эл аралык 

стандарттын талаптарына шайкеш келтирүү боюнча талаптар аткарылган 

эмес. Финансылык көрсөткүчтөрдүн түзүлүшү иш жүзүндөгү чыгымдарды 

жана кирешелерди эсептөө катары жүргүзүлгөн.  

2017-жылда Коом тарабынан полиграфиялык кызмат көрсөтүү боюнча 

жалпы суммасы 69 226,5 миң сомго барабар болгон 94 келишим түзүлгөн, 

анын ичинен аткарылганы (КНС кошуп эсептегенде) 24 215,9 миң сомго 

барабар. 

Буюмдарды жана кызматтарды сатуудан алынган кирешенин көлөмү 

21594,4 миң сомду түзгөн, аларды сатуу баасы 13912,9 миң сом, өндүрүштүк 

чыгымдар 8678,0 миң сом, терс алмаштыруу айырмачылыгы 6155,9 миң сом, 

түрдүү чыгымдар 10038,0 миң сомду түзгөн. 2017-жылдын жыйынтыгы 

боюнча жоготуулар 17190,4 миң сом. 

Буюртмалардын жоктугунан жана карыздарынын көптүгүнөн Коомдун 

ишмердүүлүгү жоготууга учураган.   

Бухгалтердик баланстын маллыматтары боюнча Коомдун 2009-2017-

жылдар аралыгында топтолгон жоготууларынын жалпы көлөмү 203 756,4 

миң сомду түзгөн, анын ичинен; 2011-жылда – 16 274,7 миң сом; 2012-жылда 

– 34 194,8 миң сом; 2013-жылда – 40 999,1 миң сом; 2014-жылда – 2 662,8 

миң сом; 2015-жылда – 6 397,3 миң сом; 2016-жылда – 20 834,8 миң сом; 

2017-жылда – 17 190,4 миң сом. 

Андан сырткары, негизги каражаттарга амортизациялык жешилүүнүн 

акысын тездетилген ыкма менен эсептөө да Коомдун жоготууларынын 

негизги себептеринен болуп эсептелет. 2009-2017-жылдарда топтолгон 

амортизациялык жешилүү акысы 155 723,9 миң сомду түзгөн, анын ичинен 

типографиялык жабдуулар боюнча 150 141,5 миң сом. Мындай жол менен 

Коомдун активдери 2010-жылдын башынан баштап 2017-жылдын аягына 

чейин 182 241,7 миң сомдон 26 998,4 миң сомго чейин азайган. Ошол эле 

мезгилде анын адилет баасы кыйла жогору экендигин белгилей кетүү керек. 

Ага кайрадан баалоо жүргүзсө, активдердин баасы бүгүнкү күндөгү 

баланстык баасынан кыйла жогору болот. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-ноябрындагы 

№ 540-р токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

алдындагы  Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти 

менен түзүлгөн келишимге ылайык жарандык абалдын актыларын 

мамлекеттик каттоо күбөлүктөрүнүн бланктарын Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн алдындагы атаандаштыкка каршы жөнгө салуу агенттигинин 
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2017-жылдын 30-ноябрындагы буйругу менен белгиленген баада даярдай  

баштаган. Натыйжада Коом 2018-жылдын 1-кварталынын жыйынтыгы 

боюнча 4,4 млн сом таза киреше алууга жетишкен. 

Коомдун бухгалтердик эсеби “1-С бухгалтердик эсеп” программасы 

менен жүргүзүлөт. Өндүрүштүк отчет түзүү, даяр продукциянын эсебин алуу 

Коомдун Учурдагы бухгалтердик эсебинде каралбагандыктан кампа 

башчысынын жоопкерчилигинен чийки заттарды жана материалдарды жокко 

чыгаруулар өндүрүштүк отчетсуз жүргүзүлүп келүүдө.   

Фонддорго, товардык-материалдык баалуулуктарга жана 

эсептешүүлөргө аудит 

Эсептик маалыматтар боюнча Коомдун балансында 165 562,2 миң 

сомдук негизги каражаттар бар анын ичинен материалдар 1 484,1 миң 

сомдук. 2017-жылда негизги каражаттарды сатып алуу жана жокко чыгаруу 

болгон эмес.  

Товардык-материалдык баалуулуктар жана негизги каражаттар, аянты 

899,0 чарчы метрди түзгөн уурдоо жана күйүү коркунучунан сактоочу 

жабдуулар менен жабдылбаган имаратта сакталат, ошондой эле аларды 

келишим түзүү аркылуу материалдык жооптуу кызматкерлерге бекитип 

берген эмес. Ошондуктан Коомдун негизги каражаттарын уурдатып жиберүү 

тобокелчилиги  бар экендиги белгиленет. 

Эмгек акы жана башка төлөөлөргө аудит 

Эмгек акы төлөө тартиби, жалданып иштеген кызматкерлердин башка 

кирешелерин жана анын чегин белгилөө Коомдун Уставында көрсөтүлгөн. 

Коомдун 2017-жылга штаттык түзүмү 116 штаттык бирдик курамында 

675,1 миң сом бир айлык эмгек акы фонду менен Коомдун башкы директору 

тарабынан бекитилген. Коом кайра каттоодон өткөндүгүнө байланыштуу 

иштеп жаткан кызматкерлердин убактылуу эмгек акылары бекитилгенине 

байланыштуу кызматкерлердин орточо саны 54 бирдикке ал эми эмгек акы 

фондунун орточо көлөмү 797,5 миң сомду түздү.     

2017-жылда иш жүзүндө кызматкерлердин курамдык тизмеси 55 

адамды ал эми эмгек акынын көлөмү 355,1 миң сомду түздү.  

Эмгек акы боюнча карыздар 2017-жылдын башында 896,5 миң сомду 

ал эми жылдын аягына 1 735,1 миң сомду түзгөн. 

Жоопкерчиликке алынган каражаттар боюнча эсептешүүлөргө 

аудит 

Алдын ала алынган каражаттар боюнча жооптуу тараптардын 

отчетторун жана баштапкы тастыктоочу документтеринин абалын  иргеп 

текшерүүдө 40,5 миң сом материалдык жооптуу тараптардын тастыктоочу 

документтерисиз жокко чыгарылгандыгы аныкталды.  

Сатып алуу актыларында тийиштүү маалыматтардын толук 

көрсөтүлбөгөндүгү аудит тарабынан белгиленди.  
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Дебитордук жана кредитордук карыздарга аудит 

Коомдун бухгалтердик маалыматтарына ылайык, аласалардын көлөмү  

жыл башына 33 238,3 миң сомду ал эми жыл аягына 6 870,4 миң сомду 

түзгөн. 

«Түрдүү операциялар боюнча аласалар» (1500) эсеби боюнча 6 870,4 

миң сом карыз бар, анын 6 714,5 миң сому Башкы директордун орунбасары 

О. Подобедовго таандык. Эсептөө палатасынын мурдагы аудиттин 

актысында, 2010-жылдын 9-апрелинде имаратынын аймагын куралдуу 

туткундоо учурунда Коомго жалпы суммасы 11 205,3 миң сомдук анын 

ичинен 6 524,2 миң сом жоопкерчиликтеги каражаттар, 207,4 миң сомдук 

материалдык баалуулуктар жана негизги каражаттар, кызматкерлердин 854,0 

миң сомдук өздүк буюмдары иретинде материалдык зыян келтирилгени 

белгиленген. 

 Банктык насыялар жана зайымдар боюнча карыз – 58 025,4 миң сом; 

 Башка насыялар жана зайымдар – 108 876,3 миң сом. 

Коом милдеттенмелерди аткаруу максатында полиграфиялык 

жабдууларын Коммерциялык банктарга күрөөгө койгон.  

Коомдун бухгалтердик отчетунда насыялык карыздар төмөнкүдөй:  

           
(миң.сом) 

 Насыя бергендер 01.01.2017-ж 

карата карыз 

Курстук 

айырма 

31.12.2017-ж карата 

карыз 

1 ЗАО «Манас Банк» 1 962,9 11,1 1 951,8  

(28,3 мин. АКШ долл.) 

2 ОАО «Азия Универсал 

Банк» 

49 454,4 6 619,2 56 073,5  

(678,9 мин. Евро) 

3 ОсОО «Continent» 71 887,8 9 936,9 78 496,8 

 Бардыгы  123 305,1 16 567,1 136 522,2 

Төмөнкүдөй насыя келишимдери түзүлгөн: 

 2009-жылдын 13-январында “Манас Банк” ЖАКнан Коом өздүк 

жүгүртүү каражаттарын толтуруу үчүн 200,0 миң АКШ долларын, 36 айлык 

мөөнөткө, бир жылга 18% менен насыя алып, күрөөгө баасы 227,0 миң АКШ 

долларын түзгөн полиграфиялык жабдуу коюлган. 2012-жылы 13-сентябрда 

келишимге кошумча макулдашуулар  киргизилип, насыяны төлөө мөөнөтү 17 

айга же  2014-жылдын 13-июнь айына чейин узартылган;  

 “Азия Универсал Банк” ААКнан 2008-жылдын 10-декабрында 

полиграфиялык жабдууларды сатып алуу үчүн 131,6 миң АКШ долларында 

жана 2009-жылдын 10-сентябрында 632,0 миң евро насыяны, жылдык 18 % 

менен 2010-жылдын 10-сентябрына чейинки мөөнөткө алган.  

Насыялык каражатты алуу артка чакырылбас акредитив ачуу менен 

632,0 мин. евро суммасында, жөнөтүүчү «MullerMartiniGmbH» (Австрия) 

компаниясынын пайдасына наркы 206,47 миң евро суммасына бааланган 

полиграфиялык жабдуу күрөөгө коюулуп алынган.  

2012-жылы 21-декабрда атайын администратор менен тынчтык 

макулдашуу түзүлүп, карыздын суммасы 739,1 мин евро болгон, анын 
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ичинен 581,9 миң евро негизги карыз. Төлөө мөөнөтү 2014-жылдын октябрь 

айына чейин узартылган.  

 2009-жылдын 21-январында “Continent” ЖЧКсынан жүгүртүү 

каражатын толтуруу үчүн 400,0 мин АКШ долларын, жылдык 18 % менен 

2010-жылдын ноябрь айына чейинки мөөнөткө насыя алынган. “Continent” 

ЖЧКнун уставдык капиталынын 86,7%  ээси О.В.Подобедов.  

Кошумча келишимдин негизинде насыянын суммасы 650,0 миң АКШ 

долларына көбөйтүлүп, жылдык пайызы 16% төмөндөтүлүп, акыркы төлөө 

мөөнөтү 2013-жылдын декабрь айына чейин узартылган.   

Аудит убагында 2016-2017-жылдарга насыялар боюнча салыштыруу 

актылары түзүлгөн эмес. 2017-жылы “Continent” ЖЧКна 997,2 мин сом 

суммасында пайыз эсептелип, анын ичинен 4 325,2 миң сом төлөнүп 

берилген. 

Ижара мамилелерине жана коммуналдык кызматтарга аудит 

2017-жылдын 1-июлунда түзүлгөн келишимдин негизинде Коом 

“Continent” ЖЧКнан жалпы аянты 169 ч/м, анын ичинен кенсеге 94 ч/м жана 

өндүрүшкө 75 ч/м аянтын ижарага алган. Ижара акы 71,5 миң сомду түзөт же 

кенсе аянтынын 1 ч/м 484,63 сомдон, өндүрүштүн 1 ч/м аянты 346,17 сомду 

түзгөн. Коммуналдык жана башка кызматтарды төлөө, эсептерге жараша 

жүргүзүлөт.  

 Коомго 2017-жылы “Continent” ЖЧКу тарабынан 1 678,1 миң сомго 

тейлөө кызматы көрсөтүлгөн, анын ичинен 727,8 миң сомго ижара акы, 

коммуналдык кызмат акылар 770,5 миң сом. Андан сырткары Коом 2016-

жылдын 1-январындагы келишимдин негизинде “Манеж” ЖЧКнун Тойота 

НОАХ маркасындагы менчик автоунаасын ижарага алган. Келишимде 

көрсөтүлгөн шарттарга байланыштуу ижара акы төлөнбөйт, автоунааны 

иштетүүгө кеткен чыгымдарды ижарага алган жак өзү каржылайт. 

Кыргыз Республикасынын “мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” 

мыйзамынын талаптарынын сакталуусуна аудит  

Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду тарабынан 65% же 25 378,4 миң 

сом мамлекеттин үлүшүн кошпогондуктан Коом тарабынан товарларды, 

жумуш жана кызматтарды сатып алуулар сынаксыз жүргүзүлгөн. 

Корутунду 

1. Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн 2010-жылдын                     

19-июлундагы № 100 Декретине ылайык «Континент Принт» 

Жоопкерчилиги чектелген коомунун уставдык капиталынын 65 пайызын 

түзгөн «SK Finanse» (СК Финанс) Жабык акционердик коомунун үлүшү  

улутташтырылган. 

2. Соттук териштирүүлөрдүн жыйынтыгында (2010-2014-жж) 

26.01.2015-жылы жаңы Уюштуруучулардын келишимине кол коюлган.                

2017-жылдын июнь айында Коомдун аталышы “Гознак” ЖЧК болуп 

өзгөртүлгөн; 

3. “Гознак” ЖЧКнун Уставдык капиталы 39,0 млн. сомду түзөт, анын 

ичинен мамлекеттин үлүшү 65,0% же 25,4 млн. сом, калган 35,% же 13,6 млн. 
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сом үч жеке тараптардын менчигине таандык. Коомдун Уставдык 

капиталына 25,4 млн. сом мамлекеттин үлүшү кошулган эмес, ошондуктан 

Коомдун каржы-чарбалык иштери боюнча чечимдерди кабыл алууда 

мамлекеттин толук кандуу катыша албай келет. 25,4 млн. сом  Мамлекеттик 

мүлктү башкаруу фондунан («SK Finance» ЖЧК үлүшү) 

“Уюштуруучулардын уставдык фондго кошкон салымдары” эсеби боюнча 

аласа карыз болуп эсептелүүдө;   

4. Коом жалпы аянты 899,0 ч/м түзгөн өндүрүштүк имаратка ээ, 

ошондой эле «Сontinent» ЖЧКнан кенсе жана өндүрүш үчүн аянттарды 

ижарага алган. Коомдун балансында жалпы баланстык баасы 141,6 млн. 

сомдук полиграфиялык жабдуулар бар;  

5. Аудит камтыган мезгилде, Жалпы катышуучулардын чогулушунун 

ыйгарым укуктарына кирген Коомдун ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарын 

пландоо, бизнес-пландарды жана бюджетти түзүп бекитүү, жылдык 

финансалык отчетту кароо, негизги ишмердүүлүктүн жыйынтыгы, узак 

мөөнөткө жана башка насыяларды алуу, насыяларды кайтаруу жолдорун 

табуу жана башка ушул сыяктуу маселелер каралган эмес;  

6. Коомдун Эсеп саясаты бекитилген эмес. Учурдагы бухгалтердик 

эсепте өндүрүштүк отчеттор түзүлгөн эмес, даяр өндүрүмдүн эсеби жок, 

чийки заттарды жана материалдарды жокко чыгарууда далилдөөчү 

өндүрүштүк отчеттор жок;   

7.Тапшырыктын жоктугунан  жана кредитордук карыздардын 

көптүгүнөн коомдун ишмердүүлүгү чыгашалуу. Коомдун бухгалтердик 

балансында 2009-2017-жылдарга жалпы топтолгон жоготуу 203,7 млн. сомду 

түзгөн. 2018-жылдын биринчи кварталынын жыйынтыгы менен жарандык 

абалдын актыларын каттоо күбөлүктөрүнүн бланктарын даярдап чыгаруу 

кызматынан 4,4 млн. сом таза киреше алган;  

8. Коомдун чыгашалуулугунун дагы бир себеби, негизги каражаттарга 

амортизациялык чегерүү тездетүү ыкмасы менен жүргүзүлгөн. Ошондуктан 

негизги каражаттарга кайрадан баалоо жүргүзүлсө, азыркы күндөгү 

активдердин баланстык баасы бир далай көтөрүлөт деп аудит белгилейт;  

9. Коомдун негизги каражаттары 165,5 млн. сомду түзөт. Коомдо 

тийиштүү күзөт, өрткө каршы белги берүүчү системалары жоктугунан жана 

материалдык жоопкерчиликтүү адам белгиленбегендиктен мүлктөрдүн 

жоголуп кетүү тобокелдиги бар;  

10. Эмгек акыдан болгон карыздар 2017-жылдын башына 896,5 миң 

сом, жылдын аягына 1 735,1 миң сомду түзгөн;  

11. Эсеп берме жактардын эсеп берүү акчаларын жокко чыгарууда 

ырастоочу документтердин жоктугуна жана сатып алуу актыларынын толук 

толтурулбагандыгына жол берилген; 

12. Дебитордук карыз 6870,4 миң сомду түзөт, анын ичинен 6714,5 миң 

сом генералдык директордун орун басары О.В.Подобедовдон. Мурдагы 

Эсептөө палатасынын актысында белгилегендей, 09.04.2010-жылы коомдун 

аймагын жана имаратын куралдуу басып алууда жалпысынан 11 205,3 миң 
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сом зыян келтирилген, анын ичинен 6 524,2 миң сом эсеп берме сумма, 207,4 

миң сомдук негизги каражаттар жана арзан баалуу, тез желүүчү буюмдар, 

854,0 миң сомдук кызматкерлердин жеке буюмдары; 

13. 2017-жылдын аягына насыя берүүчүлөрдөн карыз милдеттенмелер 

суммасы 166,9 млн. сомду түзөт, анын ичинен «Манас Банк» ЖЧКнан 1,9 

млн. сом, «АУБ» ААКнан 56,1 млн. сом, «Continent» ЖЧК 78,5 млн. сом. 

Карыз каражаттары полиграфиялык жабдууларды күрөөгө коюп алынган. 

Аудит 2016-жылдын аягына жана 2017-жылга насыя берүүчүлөр менен 

карыздарды салыштыруу актылары жоктугун белгилейт;  

14. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун 65%  үлүшүнүн же 

25 378,4 миң сомду төлөбөгөндүктөн Коом тарабынан товарларды, жумуш 

жана кызматтарды сатып алууга сынак өткөрүлбөй жүргүзүлгөн. 

Сунуштамалар: 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик 

мүлктү башкаруу фондуна: 

1. Каржы-чарбалык ишмердүүлүктүн жүргүзүлүшүнө толук кандуу 

катышуу укугуна ээ болуу максатында “Гознак” ЖЧКнын Уставдык 

капиталына 25,4 млн. сомду түзгөн мамлекеттин үлүшүн кошуу маселесин 

чечсин. 

2. Көңүл бурулсун: 

 Коомдун мүлктөрүн сактоону камсыз кылууга; 

 Негизги каражаттарды баасыздандырууга жана жоготууга алып 

келүү тобокелдиги бар болгондуктан, каражаттарга амортизациялык 

жешилүүнүн учурдагы ыкмасына; 

 2017-жылдын аягына 166,9 млн. сом суммада насыя берүүчүлөрдөн 

карыз милдеттенмелердин бардыгына; 

 карыз милдеттенмелер полиграфиялык жабдууларды күрөөгө коюу 

жолу менен алынгандыгына.  

“Гознак” ЖЧК: 

1. Катышуучулардын жалпы жыйынынын ыйгарым укуктарына 

таандык болгон:  

 Коомдун  ишинин негизги багыттарын пландоо;  

 бизнес-пландарды жана бюджетти түзүп бекитүү;  

 жылдык финансалык отчетту, негизги ишинин жыйынтыктарын 

кароо; 

  кредитордук карыздарды жоюу; 

 ревизор тарабынан финансылык-чарбалык көзөмөл жүргүзүү 

тартибин белгилөө; 

 жана башка маселелер Мүчөлөрдүн жалпы жыйынынын кароосуна 

киргизилсин; 

2. Коомдун ишмердүүлүгүнүн рентабелдүүлүгүн жогорулатуу, 

кредиттер боюнча карыздарды жоюу жана полиграфиялык жабдууларды 

күрөөдөн бошотуу боюнча алгылыктуу иш алып барылсын; 
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3. Коомдун ички көзөмөл жана эсеп тартибин, отчеттуулукту жана 

товардык-материалдык баалуулуктар, негизги каражаттарды уурдоо жана 

күйүү тобокелдигинен сактоочу жабдуулар менен жабдуу, аларды келишим 

түзүү аркылуу материалдык жооптуу кызматкерлерге бекитип берүү чарасы 

көрүлсүн.  

4. Коомдун эсеп саясаты иштелип чыгып, кабыл алынсын; 

5. Жоопкерчиликке алынган каражаттарды жокко чыгарууда ырастоочу 

документтердин жоктугуна жана сатып алуу актыларынын толук 

толтурулбагандыгына жол берген кызматкерлердин жоопкерчилиги 

каралсын. Кызматкерлердин жоопкерчилигинен тастыктоочу документтерсиз 

жокко чыгарылган 40,5 миң сом калыбына келтирилсин; 

6. Насыя берүүчүлөр менен тиешелүү салыштыруу актылар түзүлсүн; 

7. Чийки заттардын жана материалдардын нормасын жана бир буюмду 

өндүрүүгө кетүүчү чыгымдардын нормасы боюнча документтер иштелип 

чыгылсын. 

 

Аудиттин жыйынтыгы боюнча:  

- Кыргыз Республикасынын Президентине – маалымат;  

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз 

Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин катчылыгына – отчет;    

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө – отчет жана сунуштамалар;   

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү 

башкаруу боюнча фондуна жана “Гознак” Жоопкерчилиги чектелген 

коомуна – отчет жана сунуштамалар жөнөтүлсүн. 

 


