КРЕДИТ БАНКНЫ 2015 ОНЫ 04-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА
2016.02.05

Кредит банк 1997 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр үүсгэн байгуулагдаж
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 1998 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 137 тоот
тушаалаар банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгосноор 24 гишүүнтэй 405.0 сая
төгрөгийн дүрмийн сантай 12 ажилтантай мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдрийн 328 тоот
тушаалаар гадаад төлбөр тооцооны энгийн зөвшөөрөл, 2004 оны 04 дүгээр сарын 27-ны
өдрийн 225 тоот тушаалаар “Өөрийн нэрийн өмнөөс гуравдагч этгээдэд батлан даалт
гаргах”, “Үнэт металл, эрдэнийн чулуу худалдан авах, худалдах, хадгалах, хадгалуулах“
үйл ажиллагааны зөвшөөрөл авсан.
Кредит банк нь Кипр улсад бүртгэлтэй Харшал Холдингз Лимитэд компанийн 100
хувийн хөрөнгө оруулалттай.Кредит банк 2010.01.20-нд дүрмийн сангаа 6,0 тэр бум
төгрөгөөр, 2013.06.21-нд 2,0 тэр бум төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн бөгөөд банкны дүрмийн сан
2015.12.31-ний өдрийн байдлаар 16,1 тэр бум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.Дүрмийн сан
нэмэгдүүлэх 4,0 тэр бум төгрөгийг өглөгийн дансанд 2015.12.14-нд түр бүртгэсэн.
Банкны төв Улаанбаатар хотод Сүхбаатар дүүрэг, 14200 Их эзэн Чингис хааны
нэрэмжит талбай 18, Засгийн газрын ордны зүүн хойд талд өөрийн байранд байрладаг.
Утас 319038, 310853 факс:310853
Тус банк нь Улаанбаатар хотод төв нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Кредит банк нь 2015 оны 04-р улирлын байдлаар 40 ажилтантай, 443 зээлдэгчтэй,889
хадгаламж эзэмшигчтэй, 619харилцагчтай байна.
Кредит банкны санхүүгийн тайлан, данс бүртгэл хөтлөлт нь Монгол банкны
нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх журмын дагуу хийгдэж, санхүүгийн тайлангуудыг
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төгрөгөөр илэрхийлэн бэлтгэсэн.
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нягтлан бодох бүртгэлийн түүхэн өртгийн суурьд үндэслэн, Монгол улсын мөнгөний нэгж

1. Мөнгөн хөрөнгө/мян төг/

2. Зээл
Зээлийг зээлдэгчид олгосон зээлийн дүнгээс зээлийн эрсдлийн санг хассан цэвэр дүнгээр
санхүүгийн тайланд тусгасан. Зээлийг ангилах, эрсдлийн санг байгуулахад
ангилах, активын эрсдлийн сан байгуулж, зарцуулах

“Активыг

журам”-ын дагуу ангилж, санг

байгуулсан. Зээлийн хүүг Монголбанкны аргачлал, зааврын дагуу хуримтлуулж тооцсон.
Гадаад валютаар олгосон зээлийг төгрөгт хөрвүүлэхдээ санхүүгийн тайлан гаргах үеийн
Монгол банкны албан ханшийг ашигласан.
Зээлийн чанар/мян төг/

Тайлант улирлын эцэст нийт зээлийн 86.6%хэвийн зээл, 6,0% хугацаа хэтэрсэн зээл, 0,5%
хэвийн бус зээл, 4,2% эргэлзээтэй, 2.7% нь муу зээл байна. Тайлант хугацаанд зээлийн
эрсдлийн сангаас48,165 мян төгрөгийн зээлийг хаасан.
ГЗ-ын 2015.04.30-ны 62 тоот тушаалаар 2015.04.30-нд зээлийн эрсдлийн сангаас хаасан
зээл
- Тогоохүү 500 000 төг /2201300554/
- Баяндэлгэр 9 665 000 төг /2201350341/
ГЗ-ын 2015.11.30-ын 157 тоот тушаалаар2015.11.30-нд зээлийн эрсдлийн сангаас хаасан
зээл
- Ц.Батсайхан 38.000.000 төг /2200300919/
Байгуулах хувь
1%
5%
25%
50%
100%

Байгуулсан сан
35,104,9
15,322,3
5,788,0
106,912,0
139,335,2
302,462,3
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Ззээлийн ангилал
Хэвийн зээл
Хугацаа хэтэрсэн
Хэвийн бус
Эргэлзээтэй
Муу
дүн
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/мян төг/

2015.12.31үлд
4406 203,0
306445,0
23152,0
213 824,0
139335,2
5 088959,2

Тайлант хугацааны эцэстзээлийн эрсдлийн сангийн зардал үлдэгдэлгүй /данс 512130/ МБны Ерөнхийлөгч, Сангийн сайдын 2010.08.11-ны 475/182 тоот хамтарсан тушаалаар
шинэчлэгдэн батлагдсан “Активыг ангилах, активын эрсдлийн сан байгуулж, зарцуулах
журам”-ын 3.4-т заасны дагуу санг буцаах үлдэгдэлгүй тохиолдолд эхэлж сан байгуулсан
зардлын дансыг хорогдуулах бөгөөд илүү байгуулсан дүн нь тухайн үед байгаа зардлын
дансны үлдэгдлээс хэтэрсэн нөхцөлд орлогын дансанд хаана гэж заасан байдаг.Тайлант
хугацааны эцэст зээлийн эрсдлийн сангийн буцаалт 2,987.9 мян төгрөгийн үлдэгдэлтэй.
/412330*0306 данс/
2014 оны 08 дугаар сарын 26-ны А-136/184 тоот Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн
сайдын хамтарсан тушаалаар “Активыг ангилах, активын эрсдлийн сан байгуулж,
зарцуулах журам”-д хэвийн ангилалтай зээлэнд 1 хувийн эрсдлийн санг 2014.08.26-ны
өдрөөс эхлэн байгуулахаар батлагдсан. Хэвийн зээлийн эрсдлийн сан 35,104.9 мян
төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. /тайлан хугацаанд 21,386,4 мян төг/
3.Үндсэн хөрөнгө
Үндсэн хөрөнгийг санхүүгийн тайланд анхны өртгөөс хуримтлагдсан элэгдлийг хассан
цэвэр дүнгээр илэрхийлсэн. Хөрөнгийн өртгийг худалдан авсан үнэ дээр түүнийг олж
бэлтгэхэд гарсан зардлыг нэмсэн дүнгээр тооцсон. /мян төг/

Тухайн тайлант хугацаанд элэгдлийг шулуун шугамын аргаар тооцож нийт 55910,0 мянган
төгрөгийн элэгдлийн зардал байгуулсан байна. Элэгдлийг дараахь хугацаагаар байгуулсан.
Үүнд:
Үндсэн хөрөнгийн төрөл
Барилга байгууламж
Компьютертоногтөхөөрөмж
Эд хогшил
Тээврийн хэрэгсэл

Ашиглах хугацаа
40 жил
3 жил
10 жил
10 жил

Барилга

0,00 ₮

-

Компьютер, түүнтэй адилтгах хөрөнгө

8748100 ₮

-

Автомашин

0,00 ₮

-

Эд хогшил

1 228290₮

-

Биет бус хөрөнгө

1 191 000 ₮/

Нийт

11167 390 ₮
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Тайлант хугацаанд нэмэгдсэн хөрөнгө

Конторын барилгандаа дахин үнэлгээ хийлгүүлсэн /624,5 сая төгрөг/
Банк нь өөрийн эзэмшлийн конторын барилгаа мэргэжлийн үнэлгээний байгууллага болох
“Фэйр валуэшн” ХХК-аар дахин үнэлгээ хийлгүүлсний дагуу 2015.12.31-ний өдөр
санхүүгийн тайланд бүртгэсэн. Дахин үнэлсэн үнэ нь конторын барилгын үлдэгдэл өртгийг
илэрхийлж байгаа тул өмнө нь байгуулсан элэгдлийг тэглэж цаашид ашиглагдах хугацааг
үргэлжлүүлэн тооцохоор тогтоосон болно.
Кредит банкны хөрөнгийг санхүүгийн тайлан тэнцлийн үзүүлэлтээр авч үзвэл:Нийт
40 эзэмшигчийн 1,081,521.4 мян төгрөгийн эд хөрөнгө балансанд бүртгэлтэй байна. Үүнээс
орон байрны үнийн дүнгийн 29,0 хувь, тавилга эд хогшлын 45,4 хувь, тээврийн хэрэгслийн
36,7 хувь, компьютер тоног төхөөрөмжийн 87,6 хувь нь элэгдсэн байна.
4.Биет бус хөрөнгө

5.Бусад хөрөнгө
/мян төг/

Авлагын санг “Активыг ангилах, активын эрсдлийн сан байгуулж, зарцуулах журам”-ын
дагуу 48103,4 мян төгрөгийн авлаганд нийтдээ -43644,4 мян төгрөгийн авлагын сан
байгуулсан байна. /данс182200/
Тайлант хугацаанд авлагын эрсдлийн сангаас хаасан авлага байхгүй.
184100 данснад бүртгэлтэй урьдчилж төлсөн зардлын задаргаа /2015.12.31/
- Урьдчилгаа төлбөр 60,3 сая төг
- Ажилчдад урьдчилан олгосон цалин 20,1 сая төг
Дараах хүснэгтээс 60,3 сая төгрөгийн урьдчилгаа төлбөрийн дэлгэрэнгүйтэй танилцана уу.
Гүйцэтгэх удирдлагуудтай холбоотой урьдчилгаа 24,2 сая төг

-

Гэрээт ажил үйлчилгээтэй холбоотой урьдчилгаа 28,5 сая төг

-

Бусад төлбөртэй холбоотой урьдчилгаа 3,4 сая төг

-

58-89 УНХ машинтай холбоотой урьдчилгаа 4,2 сая төг байна.
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Үүнд:

6. Төв банкны үнэт цаас

/мян төг/

Төв банкны үнэт цаас нь оны эхэнд 6750,0 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байсан бөгөөд
тайлант хугацааны үлдэгдэл 6300,0 сая төгрөг байна. Репо үнэт цаасны үлдэгдэлгүй.
Тайлант хугацааны эцэст үнэт цаасны хямдруулалт /төгрөг/ нь МБ-ны нэрлэсэн үнээс энэ
дүнгээр хямдруулан авсанаарх үлдэгдэл дүн юм. Төв банкны үнэт цаасны нэг бүрийн үнэ
нь 1,0 сая төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй бөгөөд нэрлэсэн үнээс доогуур үнээр банк худалдан
авч зөрүү дүнгээр тайлант хугацаанд үнэт цаасны хүүгийн орлого болгосон. Үнэт цаасны
хүүгийн орлого тайлант хугацаанд 785,7 сая төгрөг /төв банкны үнэт цаас/ гарсан байна.
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7.Бусад өр төлбөр/мян төг/

Дүрмийн сан нэмэгдүүлэх 4,0 тэр бум төгрөгийг өглөгийн түр дансанд 2015.12.14-нд
бүртгэсэн байна.
8. Харилцах, хадгаламж
/мян төг/

Орлого зардлын судалгаа

9. 2015 онысанхүүгийнтайландаудиторсонтойхолбоотой
Кредитбанкны

2015онысанхүүгийнтайландаудитыгНью

Проспект

АудитХХК-

аархийлгүүлсэн бөгөөд холбогдох залруулгын гүйлгээ тайлант хугацаанд гараагүй болно.
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Кредит банк нь 2015 онд Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур
үзүүлэлтийг бүрэн хангаж ажилласан.
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10. Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт

Үзүүлэлт

Зохистойхарьцаа

2014.12.31

2015.12.31

А. Өөрийнхөрөнгийнхүрэлцээ:
- ӨХ, эрсдлээржигнэсэнактивынзохистойхарьцаа

> 12%

189.52%

195.32%

>9%

189.52%

189,07%

- Нэгзээлдэгч, түүндхолбогдохэтгээдэдолгосонзээл,
батландаалт,
аккредитивыннийлбэрньӨХ-ийн
20
хувиасхэтрэхгүй /40 том №1/

<ӨХ 20%

0.83%

0,76%

- нийтэтгээдэдолгосоннийтзээл, баталгаа /холбоотой
нийт/

<ӨХ 20%

2.16%

2,37%

- I зэрэглэлийнӨХбаЭЖ-нактивынзохистойхарьцаа
Б. Зээлийнтөвлөрлийнэрсдлийнүзүүлэлтүүд:

В. ЗЭНөөцийнхүрэлцээ /+илүү, -дутуу/
Г.
Үндсэнхөрөнгийнхарьцаа:
ийнхэмжээньнийтцэвэршүүлсэнактивын
хувиасхэтрэхгүй

ҮХ8

Д. Гадаадвалютынактив, пассивынзохистойхарьцаа
Нэгжвалютынхувьд
Нийтвалютынхувьд
Е. Төлбөртүргэнгүйцэтгэхчадвар

<8%
+/- 15%
+/- 40%
25%

0.50%

0,60%

171,330.2
/мян төг/

302,462,3
/мян төг/

3,7%

4,9%

2,1%
2,4%
1904,2%

1,7%
2,1%
257,5%
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<ӨХ5%
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-нэгэтгээдэдолгосонзээл, баталгаа /холбоотой №1/

