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oKx "14MOH"
Xnco6oru MonunBfr
Eapon cone, ru 31 4exa6pu conn2020 ax.1ou €sraacr

TAGAI4KHOMAI4 POXEAP14flT AAP EOPAl,l MACbynnflT EApOt4 TAt4Ep HAMyIAH BA
TACA]4K.KAPAAHI4 XI4COEOTI. MOnnF.Bl,l EAPO]4 COflE, Kl,l 31 EEKAEP]4 COnn 2O2O
AHrloM EorRlcr

Po46apnnr bapora 6yp4aHra 6a4nco6rnphr Myxocnlort^ Ba rafep HaMyAaHn xilco6orr4 toonnAair, un
6a raepr Aypycr Harulah Sauonnnrn OoHgu (apsrar Xyp4 <l4rvron> (rranH6au4 <<Dogg>)-po 6apora
cone, rr 31 4exa6pn conn 2020 6a oxhp pacr4aacr, n+bviKoc MeHaMor,q, Macbyn natpo 6a yfga
MerupaA.

dyco6orn MonnqBnv Ma3Kyp uyro6ra4n CraH4aprxon SailHanMnnanvn{nco6orrrr Monnnefr
LCEXM) oMoAa KapAa uyAaacr Ba XarMaH ua6nar4oepo Aoxrn MeHaMoeA , RV Ea MyXoKnMaXo Ba
6a4orysopraxo acoc 6$raang.

danrouu oMoAa HaMyAaHn 4nco6orn uonnr,Bh, po46apr,rnr MacbynnnT[ 3epnHpo 6a !X4a
MerHpaA:
o TabMilHn untuxo6n Aypycrt rueu6p4orrr cn€catu 6argco6rvtph;' . ne[lHuxoAl4 MabnyMor, a3 oH gyMna MabnyMor 4ap 6opara cu€catn 6a4rco6rrpfr Aap uJaKfle,

xu tlynocr6, Aypycr, MyKoilcaHaMo Ba Sa4ruo 6ygann qyH[H Ma]rnyMorpo rabMhH MeHaMoflA;. 6axory3opviv 4o6nnuaru ooHg ong6a AaBoM AoAaHn $auonunr Aap oflHAau
MylJJOXrAaUJaBaHAa.

Polpaprnr rHqyHuH Macbynnrru 3epnHpo 6a !44a MernpaA:
o T?\Afl, t1opfr aa Hrroxgopt4v Hngoun caMapaHoK ea 6ogurntuoAr Ha3opatn 1oxunfr pap

TaMOMl,l <DOH4;

. bypAann 6a4nco6rnpfr gap ulaKne, Kh t4MKoHr4ffTr4 ouJKopHa[aofr sa MyrraXhAH a6onn axrqxor
Ooxgpo MeAnXaA, uHqyHt4H 6a canau Aunxox MabnyMorr4 Aopor4 Xraio6orra uonnnanu 6a
TaBpn KoHebKyHaHAa Aypycrpo neuJHl4XoA MeHaMoFA Ba nltyro6r6arr 4nco6orr MonrrBupo
6a rana6oru CE{M rabMhH MeHaMorg;

. 6ypAaxn6a4uco6rupu,nMy\ocn6orfi uyro6u4n KoHyHry3oprara ulyrra4ypnn TolrrucroH Ba
csXM;

r 6a6ynn qopaxon oKnnoHa ong6a rabMrHh anHn+rvi Aopot4xot4 OoH4;
r o[lKoPHaMofr sa neulrnpfr HaMyAaHil Aanenxon cyracrra$ogan Monnlllr ea gurap

cyrcrngo4a4o.

d5co6orra MonnABVtAMa3Kyp 6apora cone, xra 31 4era6pra conn2}2OaHyoM €$raacr, as 1onn6r
Po46apranrra <DoH4 Aap rabpr,rxn 23 anpen!,r conu 2021TacAn( KapAa uyiqaacr.
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баҳисобгирии Фонд дар соли 2019 ворид карда шуд. Барои таҳияи ҳисоботи молиявӣ барои соле, ки 31 
декабри соли 2020 анҷом ёфтааст, Фонд ин дастурамал ва намунаи таҳияшударо истифода бурдааст. 
Эзоҳи 16 маълумоти муфассалро оид ба қарзҳои мавҷудбуда, мутобиқи СБҲМ 9 бо назардошти захира 
таҳти беқурбшавӣ, инъикос медиҳад. 
 
Роҳбарияти Фонд захираҳоро нисбати воситаҳои молиявӣ, бо дарназардошти шартҳои шартномаҳои 
басташуда, баҳогузории вазъи молиявии мизоҷон, инчунин пешгӯии воридоти минбаъдаи воситаҳои 
пулӣ аз рӯи ӯҳдадориҳои дар санаи ҳисоботӣ мавҷудбуда, ташаккул медиҳад. 
 
Аз тарафи мо расмиёт барои таснифи карзҳо аз рӯи гурӯҳи хавфҳо гузаронида шуд, низоми назорати 
дохилӣ баҳогузорӣ карда шуд, қарзҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ дар асоси интихобӣ, бо 
дарназардошти ҳисоби захираҳо, санҷида шуданд. Мо таҳлил гузаронидем ва усулҳои асосии 
мушаххаснамоӣ ва таснифи қарзҳоро аз рӯи гурӯҳи хавфҳо ва навъҳои мавҷуда барои ҳисоби 
захираҳо аз рӯи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ва мутобиқати онҳо ба талаботи СБҲМ гузаронидем. 
 
Вазъияти муҳим 
Амалҳои ҳуқуқӣ 
Мо диққатро ба Эзоҳи 23 оид ба ҳисоботи молиявӣ ҷалб менамоем, ки алоқамандии номуайян бо 
натиҷаҳои даъвоҳои зидди Фондро тавсиф мекунад. Эзоҳи зерин амалҳои ҳуқуқии ба манфиати Фонд 
пешниҳодшударо тасвир мекунад; ба Фонд ягон даъво пешниҳод карда нашудааст.  
Мо оид ба ин масъала ақидаи тағйирёбанда баён намекунем. 

Сармоягузорӣ барои фурӯш 
Мо ба Эзоҳи 17 оид ба ҳисоботи молиявӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамоем, ки он далелро нишон медиҳад, ки 
Фонд моҳи марти соли 2021 саҳмияҳои ТАҚХ «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»-ро ба Фонди секюритизатсионии 
«ALTERNATIVE», ки аз ҷониби Mikro Kapital Management S.A. ва Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд 
идора карда мешавад, фурӯхтааст.  
 
Маълумотҳои дигар 
Бефосилагии фаъолият 
Ҳисоботи молиявии Фонд бо истифода аз меъёри бефосилагии фаъолият таҳия карда шудааст. 
Истифодаи чаҳорчӯбаи мазкури баҳисобгирии муҳосибӣ дар он ҳолат мақсаднок мебошад, агар 
Роҳбарият Фондро барҳам диҳад ё фаъолияташро қатъ кунад ё роҳи воқеие ғайр аз иҷрои он дошта 
бошад. Дар рафти гузаронидани аудити ҳисоботи молиявӣ, мо ба хулоса омадем, ки истифодаи 
меъёри бефосилагии фаъолият аз ҷониби Роҳбарият дар баҳисобгирии муҳосибӣ ҳангоми таҳияи 
ҳисоботи молиявии Фонд мувофиқи мақсад аст. Роҳбарият номуайянии назаррасро муайян 
накардааст, ки метавонад ба қобилияти Фонд дар давом додани фаъолияти бефосила шубҳаовар эҷод 
кунад ва, бинобар ин, ягон маълумоти зерин дар ҳисоботи молиявӣ ифшо намешавад. 
 
Дар рафти гузаронидани аудити ҳисоботи молиявӣ, мо ба таъсири сирояти пандемияи коронавирус 
COVID-19 ба вазъи иқтисодии минтақа ва кам шудани гардиши воситаҳои пулӣ вобаста ба ин бемории 
сироятӣ диққат медиҳем. Мо вобаста ба ин масъала андешаеро изҳор намекунем. 
 
Масъулияти Роҳбарият ва шахсоне, ки барои идоракунии корпоративӣ ва барои ҳисоботи 
молиявӣ ҷавобгӯ ҳастанд 
Роҳбарият барои омоданамоӣ ва ба таври саҳеҳ пешниҳод намудани ҳисоботи молиявии зикргардида 
мутобиқи СБҲМ ва барои низоми назорати дохилӣ, ки онро Роҳбарият барои омоданамоии ҳисоботи 
молиявӣ зарур мешуморад, ки он таҳрифҳои ҷиддиро дар натиҷаи амалҳои бевиҷдонона ва ё хатогиҳо 
дар бар надорад, масъул мебошад. 
Ҳангоми омоданамоии ҳисоботи молиявӣ, Роҳбарият барои баҳогузорӣ намудани қобилияти Фонд оид 
ба давом додани фаъолияти бефосилаи худ, барои ошкор намудани маълумот дар ҳолатҳои дахлдор, 
ки ба бефосилагӣ тааллуқ дорад ва барои тартиб додани ҳисобот дар асоси иҷозат оид ба фаъолияти 
бефосила масъул мебошад, ба истиснои ҳолатҳое, ки Роҳбарият нияти барҳамдиҳии Фонд, қатъ 
намудани фаъолияти онро дошта бошад, ва ё вақте ки роҳи дигари воқеиро ғайр аз барҳамдиҳӣ ва ё 
қатънамоии фаъолият надошта бошад. 



             
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Шахсоне, ки барои идоракунии корпоративӣ ҷавобгӯ мебошанд, масъулиятро барои назорати 
омоданамоии ҳисоботи молиявии Фонд ба ӯҳда мегиранд. 

Масъулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ 
Мақсади мо аз бадастоварии кафолати кофӣ дар бораи он, ки ҳисоботи молиявӣ таҳрифҳои амалиро 
дар натиҷаи амали бевиҷдонона ва ё хатогиҳо надорад ва барориши хулосаи аудиторӣ, ки ақидаҳои 
моро дар бар мегирад, иборат мебошад.  
Боварии оқилона маънои сатҳи баланди бовариро дорад, вале кафолати он, ки аудити 
гузаронидашуда мутобиқи СБА метавонад ҳамеша таҳрифҳои мавҷударо ошкор намояд, ба ҳисоб 
намеравад. Таҳрифҳо метавонанд натиҷаи амали бевиҷдонона ва ё хатогӣ бошанд ва ҳамон вақт 
ҷиддӣ ба ҳисоб мераванд, агар ба таври асоснок тахмин намудан мумкин бошад, ки онҳо ҳам дар 
алоҳидагӣ ва ҳам дар маҷмӯъ метавонанд ба қарори иқтисодии истифодабарандагон, ки дар асоси 
ҳисоботи молиявии мазкур қабул карда мешаванд, таъсир расонанд. 

Дар доираи аудит, ки мутобиқи СБА гузаронида мешавад, мо ақидаҳои касбиро истифода мебарем ва 
нобоварии касбиро (профессиональный скептицизм) дар тамоми мӯҳлати санҷиши аудиторӣ нигоҳ 
медорем. Ғайр аз ин, мо корҳои зеринро иҷро менамоем: 

- хатарҳои таҳрифи ҷиддии ҳисоботи молиявиро дар натиҷаи амалҳои бевиҷдонона ва ё хатогиҳо 
ошкор ва баҳогузорӣ менамоем; 

- расмиёти аудиториро ба сифати ҷавоб ба ин хатарҳо коркард намуда, мегузаронем; далелҳои 
аудиториро, ки ҳамчун асос барои ифода намудани ақидаҳои мо кофӣ ва мутобиқ мебошанд, ба даст 
меорем. Хатари ошкор накардани таҳрифи ҷиддии дар натиҷаи амали бевиҷдонона ба вуҷудомада, 
назар ба хатари ошкор кардани таҳрифи ҷиддии дар натиҷаи хатогӣ ба вуҷудомада баландтар 
мебошад, зеро амалҳои бевиҷдонона метавонанд забоняккунӣ, сохтакорӣ, иҷозати қалбакӣ, 
пешниҳоди маълумоти таҳрифшуда ва ё амалҳои берун аз низоми назорати дохилиро дар бар гирад; 

- фаҳмиши низоми назорати дохилиро, ки барои аудит аҳамият дорад, бо мақсади коркарди расмиёти 
аудиторӣ, ки ба вазъият мутобиқат менамояд, вале на ба мақсади ифода намудани ақида оид ба 
самаранокии низоми назорати дохилии Фонд, ба даст меорем;  

- хусусияти дахлдори сиёсати баҳисобгирӣ ва асоснокии баҳогузории муҳосиботӣ ва ошкорнамоии 
дахлдори маълумоти аз тарафи Роҳбарият омодашударо баҳогузорӣ менамоем; 

- дар бораи қонунӣ будани татбиқи иҷозат дар бораи фаъолияти бефосила аз тарафи Роҳбарият 
хулоса мебарорем, дар асоси далелҳои аудитории бадастовардашуда дар бораи он ки оё номуайянии 
ҷиддӣ вобаста ба ҳодисаҳо ва ё шароитҳо, ки дар натиҷаи онҳо метавонад шубҳаи ҷиддӣ дар 
қобилияти Фонд оид ба давом додани фаъолияти бефосила ба вуҷуд ояд, вуҷуд дорад ё не, хулоса 
мебарорем. Агар мо вобаста ба мавҷуд будани номуайянии ҷиддӣ ба хулоса оем, пас мо бояд диққати 
махсусро дар хулосаи аудитории худ вобаста ба ошкорнамоии маълумоти дахлдор дар ҳисоботи 
молиявӣ ҷалб намоем ва агар чунин ошкорнамоии маълумот номутобиқ бошад, пас мо бояд ақидаи 
худро такмил диҳем. Хулосаҳои мо ба далелҳои аудиторӣ, ки то санаи хулосаи аудитории мо ба даст 
оварда шудааст, асос ёфтааст. Вале ҳодисаҳои оянда ва ё шароитҳо метавонанд ба он оварда 
расонанд, ки Фонд қобилияти давом додани фаъолияти бефосилаи худро гум менамояд; 

- баҳогузории пешниҳоди ҳисоботи молиявиро дар маҷмӯъ, сохтор ва таркиби он, аз он ҷумла 
ошкорнамоии маълумот, инчунин ин, ки оё ҳисоботи молиявӣ амалиёт ва ҳодисаҳои дар асоси он 
мавҷудбударо чунон пешниҳод карда метавонад, ки пешниҳоди саҳеҳи он таъмин карда шавад, 
мегузаронем. 

Мо ҳамкории мутақобилаи иттилоотиро бо шахсоне, ки барои идоракунии корпоративӣ ҷавобгӯ 
мебошанд, амалӣ намуда, ба маълумоти онҳо, ғайр аз ҳама чизҳои дигар, маълумотро дар бораи ҳаҷм 
ва мӯҳлати аудити ба нақша гирифташуда, инчунин дар бораи мулоҳизаҳои ҷиддӣ оид ба натиҷаи 
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ФҚХ “ИМОН”  
Ҳисоботи молиявӣ      
Барои соле, ки 31 декабри соли 2020 анҷом ёфтааст  
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ҲИСОБОТ ОИД БА ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ   

Ба ҳисоби ҳазор сомони 

Барои соле,  
ки 31 декабри   

соли 2020  
анҷом ёфтааст 

Барои соле,  
ки 31 декабри   

соли 2019  
анҷом ёфтааст 

Воситаҳои пулӣ аз амалиёти бонкӣ   
Фоида то хароҷоти андозбандӣ 4,323 12,403 
Тасҳеҳот оиди:   
Тағйирёбии талафоти эҳтимолии қарзии дороиҳои фоизӣ 1,095 494 
Даромад аз амалиётҳои қатъшуда (4,530) (11,137) 
Истеҳлоки воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ғайримоддӣ 558 350 
Тағйирёбии захираи рухсатии истифоданашуда 3 (2) 
Зарарҳои азҳисоббарории воситаҳои асосӣ - 11 
Тағирёбии талафоти эҳтимолии қарзӣ аз ҳисобҳо дар 
бонкҳо 74 1,058 
Тағирёбии захира таҳти беқурбшавӣ аз дороиҳои дигар - 150 
Тағирёбии захира таҳти беқурбшавӣ аз ҳисобҳо барои 
пардохт - 37 
Фарқияти қурбӣ аз амалиёт бо асъори хориҷӣ (225) (101) 
Даромади софи фоизӣ (3,688) (3,909) 
Хуруҷи пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ пеш аз 
тағйирёбии дороиҳо ва ӯҳдадориҳои амалиётӣ (2,390) (646) 
   
Тағйирот дар дороиҳо ва ӯҳдадориҳои амалиётӣ:   
Камшавӣ/(зиёдшавӣ)-и воситаҳо дар дигар бонкҳо 3,895 2,536 
Камшавӣ/(зиёдшавӣ)-и қарзҳо ба мизоҷон 1,940 (3,616) 
Камшавӣ/(зиёдшавӣ)-и дигар дороиҳо 153 263 
Камшавӣ/(зиёдшавӣ)-и саҳмҳо дар бонкдории исломӣ (4,000) - 
Камшавӣ/(зиёдшавӣ)-и ӯҳдадориҳои дигар (4) (40) 
   
Даромади /(хароҷоти) софи воситаҳои пулӣ аз 
фаъолияти амалиётӣ то андозбандӣ (406) (1,503) 
Фоизҳои бадастовардашуда 2,483 1,842 
Фоизҳои пардохтшуда (198) (164) 
Даромади /(хароҷоти) софи воситаҳои пулӣ аз 
фаъолияти амалиётӣ 1,879 175 
   
Воситаҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ   
   
Хариди воситаҳои асосӣ (1,964) (2,659) 
Даромад/(хароҷоти) софи воситаҳои пулӣ аз 
фаъолияти сармоягузорӣ (1,964) (2,659) 
   
(Камшавӣ) / афзоиши софи воситаҳои пулӣ ва 
муодилҳои онҳо (85) (2,484) 
Таъсири фарқияти қурби асъори хориҷӣ ба воситаҳои 
пулӣ ва муодилҳои онҳо - 6 
Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо дар аввали сол 289 2,767 
Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо дар охири сол  
(Эзоҳи 8) 204 289 
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