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КОРПОРАЦИЙН ТУХАЙ

Монголын Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь 
мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн хүрээнд 

төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд бөгөөд 
хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулна. 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Монгол улсын санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг хангах, 
банкны салбарын хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалахад 

оршино. 
  

ЗОРИЛТ:
 

• Иргэдийн банкинд итгэх итгэлийг бэхжүүлэх
• Банкны үйл ажиллагааны сахилга батыг сайжруулах
• Санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах

• Олон улсын стандартад нийцсэн хадгаламжийн даатгалын үйл 
ажиллагааг эрхлэн явуулах

ДААТГАЛЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ:

Хадгаламж эзэмшигчийн тухайн банкин дахь төгрөг болон валютын 
харилцах, хадгаламж, хүүгийн хамт хадгаламжийн даатгалд 

хамрагдана. 

Холбоо барих:
Монгол Улс, Улаанбаатар хот 14230, Сүхбаатар дүүрэг, 1 –р хороо, Нарны зам -91, Санроуд оффис -3 давхар

Утас: 976- 70008448 , Вэб сайт: www.dicom.mn
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СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙН 
ЭМХЭТГЭЛ 2013-2017

Жич:
*  Бүрэн болон хэсэгчлэн даатгагдсан харилцах, хадгаламжийн статистик мэдээллийг банкуудын "Харилцах, хадгаламж 

эзэмшигчдийн тайлан"-гийн мэдээлэлд үндэслэн гаргадаг бөгөөд 2013 болон 2014 онуудад зарим банкууд тус тайланг 
ирүүлээгүйн улмаас банкны системийн хэмжээнд статистик мэдээлэл бэлтгэх боломжгүй юм.

       Гишүүн банкуудаас төвлөрүүлэх хураамжийн хувь анх байгуулагдахад буюу 2013 оны I улиралд бүх банкуудад ижил 
0,5% байсан.     

**  2013 оны II улирлаас системийн нөлөө бүхий банкууд болон бусад банкууд гэсэн 2 ангиллаар өөр өөр хувиар тооцдог 
болсон.    

***  2015 оны III улирлаас эхлэн бүх банкинд ижил хувиар тооцдог болсон.

Үзүүлэлт 2013 2014 2015 2016 2017
Гишүүн банкуудын тоо 13 13 14 14 14

Даатгагдах
Харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн тоо                  4,592,444                  4,794,031                  4,980,636                  5,483,191                  5,937,211 

Харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл (тэрбум.төг) 10,215.74 11,651.71 11,170.65 13,678.12 13,955.99 

Даатгагдсан
Харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн тоо                  4,301,411                  4,787,132                  4,973,404                  5,475,904                  5,945,083 

Харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл (тэрбум.төг) 2,613.83 2,863.09 2,899.45 3,605.11 4,289.14 

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн хувь

1-р улирал 0.5%

0.3%, (0.4%)

0.25%, (0.35%)

0.25% 0.25%
2-р улирал

  0.3%, (0.4%)**3-р улирал
   0,25%***

4-р улирал

Хадгаламжийн даатгалын сан 
Дүн (тэрбум.төг)                       105.90                       160.50                       211.10                       263.24                       335.60 

Өсөлт (%) - 52% 32% 25% 27%

Хадгаламжийн даатгалын санд эзлэх хувь
Хөрөнгө оруулалт 2% 10% 19% 26% 33%

Хураамж 18% 33% 38% 42% 44%

Хураамжийн орлого
Дүн (тэрбум.төг)                        19.00                        32.51                        28.25                         31.56                         36.09 

Өсөлт (%)                               - 71% -13% 12% 14%

Хөрөнгө оруулалтын орлого
Дүн (тэрбум.төг)                          1.71                        14.28                        23.46                         29.81                         40.05 

Өсөлт (%)                               - 735% 64% 27%  
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Харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн тоо                  4,592,444                  4,794,031                  4,980,636                  5,483,191                  5,937,211 

Харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл (тэрбум.төг) 10,215.74 11,651.71 11,170.65 13,678.12 13,955.99 

Даатгагдсан
Харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн тоо                  4,301,411                  4,787,132                  4,973,404                  5,475,904                  5,945,083 

Харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл (тэрбум.төг) 2,613.83 2,863.09 2,899.45 3,605.11 4,289.14 

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн хувь

1-р улирал 0.5%

0.3%, (0.4%)

0.25%, (0.35%)

0.25% 0.25%
2-р улирал

  0.3%, (0.4%)**3-р улирал
   0,25%***

4-р улирал

Хадгаламжийн даатгалын сан 
Дүн (тэрбум.төг)                       105.90                       160.50                       211.10                       263.24                       335.60 

Өсөлт (%) - 52% 32% 25% 27%

Хадгаламжийн даатгалын санд эзлэх хувь
Хөрөнгө оруулалт 2% 10% 19% 26% 33%

Хураамж 18% 33% 38% 42% 44%

Хураамжийн орлого
Дүн (тэрбум.төг)                        19.00                        32.51                        28.25                         31.56                         36.09 

Өсөлт (%)                               - 71% -13% 12% 14%

Хөрөнгө оруулалтын орлого
Дүн (тэрбум.төг)                          1.71                        14.28                        23.46                         29.81                         40.05 

Өсөлт (%)                               - 735% 64% 27%  
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Эрхэм хүндэт хатагтай, ноёдоо
Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 2017 оны жилийн 
тайланг та бүхэнд танилцуулж байгаадаа таатай байна.

Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн үйл ажиллагааг 
анх эхлүүлснээс хойш дөрвөн жилийн хугацаанд 
байгууллагын санхүү болон боловсон хүчний чадварыг 
нэмэгдүүлэх, хадгаламжийн даатгалын хууль, эрх зүйн 
орчинг боловсронгуй болгох, дотоод болон гадаад 
хамтын ажиллагаагаа сайжруулах чиглэлд  олон арга 
хэмжээг авч, хэрэгжүүлэн тодорхой үр дүнд хүрчээ.  

Монгол Улс Олон Улсын Валютын Сангийн “Өргөтгөсөн 
Санхүүжлитийн хөтөлбөр”-т тайлант жилд нэгдсэнээр 
хөтөлбөрт тавигдаж буй банк, санхүүгийн салбарын 
тогтвортой байдал, эрсдэл даах чадварыг хангах 
болон хууль эрх зүйн орчныг сайжруулахад чиглэсэн 
үүрэг даалгавар, арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. Тухайлбал, Монголын арилжааны 
банкуудад анх удаа Активын чанарын иж бүрэн, 
хараат бус үнэлгээг олон улсад тавигддаг стандарт 
шаардлагын дагуу амжилттай хийлгэж, системийн 
хэмжээнд хангалттай үнэлгээтэй гарсан нь санхүүгийн 
харилцагчдын банкны салбарт итгэх итгэлийг 
нэмэгдүүлж, тогтвортой байдлыг сайжруулах чухал 
алхам боллоо.  

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог олон улсын 
түвшинд нийцүүлэх, хадгаламжийн нөхөн төлбөр 
олгохтой холбоотой харилцааг сайжруулах бодит 
шаардлагын дагуу Монголбанк, Сангийн яам болон 
бусад байгууллагатай хамтран “Банкин дахь мөнгөн 
хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-д холбогдох 
нэмэлт өөрчлөлтийг тусгаж Улсын Их Хурлаар 2018 
оны 2 дугаар сарын 8-ны өдөр батлууллаа. Уг хуулийг 
мөрдүүлснээр Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 

үйл ажиллагааны цар хүрээ, удирдлага, зохион 
байгуулалт болон засаглалыг Олон Улсын Хадгаламжийн 
даатгагчдын холбооноос гаргасан “Хадгаламжийн 
даатгалын үр нөлөөтэй тогтолцооны үндсэн зарчим”-д 
нийцүүлэх, хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг 
хамгаалах, тэдэнд нөхөн төлбөр олгох харилцааг 
боловсронгуй, оновчтой байдлаар зохицуулах боломж 
бүрдэж байгаа юм.

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь хадгаламжийн 
даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах тусгайлсан 
чиг үүрэгтэй байгууллага бөгөөд үйл ажиллагааны бие 
даасан байдал нэмэгдэж хадгаламжийн даатгалын олон 
улсын зарчимд нийцэж, хадгаламж эзэмшигчдийн эрх 
ашгийг хамгаалан ажиллаж байна. 

 Мөн иргэдийн банкинд итгэх итгэлийг бэхжүүлэх, банк 
санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх, улмаар банкны хүндрэлээс үүдсэн 
хохирлыг даатгалын хураамжаас бүрдсэн хадгаламжийн 
даатгалын сангаас барагдуулах тогтолцоо илүү 
төлөвшиж байна. Бидний зүгээс тайлант жилд санхүүгийн 
салбарын харилцагчид, хадгаламж эзэмшигчдийн эрх 
ашгийг хамгаалах, тэдгээрийн санхүүгийн боловсролыг 
дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн олон төрлийн арга хэмжээг 
гадаад, дотоодын эрх бүхий байгууллага, олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан амжилттай 
хэрэгжүүлж, тодорхой үр дүнд хүрээд байна.    

Цаашид Монгол Улсын хадгаламжийн  даатгалын 
тогтолцоог олон улсад тавигдах стандарт, үндсэн 
зарчмуудтай нийцүүлэх, боловсронгуй болгох ажлыг 
Корпорацийн зүгээс үргэлжлүүлэх бөгөөд гишүүн банктай 
тогтоох харилцаа, хамтын  ажиллагааг идэвхжүүлж, үйл 
ажиллагааны шинэ шатанд хүргэхийн төлөө бид бүхэн 
хичээн ажиллах болно.

ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 
ДАРГЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА  О.ЭРДЭМБИЛЭГ
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Эрхэмсэг хатагтай, ноёд оо
Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь 2013 
онд байгуулагдсан ба “Даатгагдсан хадгаламж, 
Хамгаалагдсан хуримтлал” уриан дор үйл ажиллагаагаа 
явуулж байна.

Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацийн хамт олон бид 
2017 онд хийсэн бүтээсэн ололт, амжилтаа дүгнэн үйл 
ажиллагааны тайлангаа бэлтгэн танилцуулж байгаадаа 
баяртай байна.

Хадгаламжийн даатгалын сан нь 2013 онд 92,2 тэрбум 
төгрөгийн эхлэлтийн хөрөнгөтэй эхэлсэн бол 2017 оны 
эцсийн байдлаар нийт сангийн хөрөнгө 335.6 тэрбум 
төгрөгт хүрснээс 147.4 тэрбум төгрөгийг банкуудын 
төлсөн хураамж, 110.1 тэрбум төгрөгийг хөрөнгө 
оруулалтын орлого эзэлж байна. 

“Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай 
хууль”- ийн дагуу манай байгууллага нь Хадгаламжийн 
даатгалын санг бүрдүүлэн, сангийн үйл ажиллагааг 
удирдахдаа сангийн хөрөнгийг аюулгүй, хөрвөх 
чадвартай ашигтай байх зарчмыг баримтлан ажиллаж 
байна.

Хадгаламжийн даатгалын үндсэн зарчим нь шинээр 
хадгаламжийн даатгалын системийг байгуулах, одоо 
байгаа системийг үнэлэх гол удирдамж болдог ба 
хадгаламжийн даатгалын практик ач холбогдлыг 
сайжруулахад чиглэсэн. Энэхүү  зарчимаар Дэлхийн 
банктай хамтран үнэлгээ хийлгэсэн бөгөөд үнэлгээнд 
үндэслэн өөрийн үйл ажиллагааг сайжруулахаар олон 
ажил хийж байна. 

Түүнчлэн Олон Улсын Валютын Сангийн “Өргөтгөсөн 
санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн дагуу Олон Улсын 
Хадгаламжийн даатгагчдын холбооны “Хадгаламжийн 
даатгалын үр нөлөөтэй тогтолцооны үндсэн зарчим”-д 
нийцүүлэн хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 
засаглал, сангийн эх үүсвэр, зарцуулалт, даатгалын 
хамрах хүрээ, хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн төлбөр 
олгох харилцааг боловсронгуй болгох зорилгоор “Банкин 
дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийн төслийг 
өргөн барьж батлуулсан.

Нөхөн төлбөрийн системийг хөгжүүлэх, боловсронгуй 
болгох чиглэлээр цогц арга хэмжээ хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. Энэ хүрээнд нөхөн төлбөрийн программ 
боловсруулах, Нөхөн төлбөр олгох журам, Стандарт 
ажиллагааны зааварчилгаа, Хямралын үеийн нөөц 
төлөвлөгөө зэрэг дүрэм журмыг шинэчлэх, сайжруулах 
зэрэг ажлуудыг эхлүүлж байна.

Санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор бие 
даасан болон хамтарсан хөтөлбөрөө батлан хэрэгжүүлж 
байгаа бөгөөд энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Монголбанк, 
Монголын банкны холбоо, Хөгжлийн Алтан Сан төрийн 
бус байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. 

Мөн Гадаад хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлэх 
зорилготойгоор энэ онд бид эдийн засгаараа Азийн 
бар улсуудын нэг, Хадгаламжийн даатгалын системийн 
10 гаруй жилийн туршлагатай, олон улсын холбоонд 
үнэтэй хувь нэмэр оруулсан Индонезийн Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацитай хоёр талын хамтын 
ажиллагааны санамж бичиг /MOU/ байгуулсан.

Цаашдаа  үйл ажиллагаагаа олон улсын стандартад  
улам бүр нийцүүлэхийг зорин ажиллах болно.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН
МЭНДЧИЛГЭЭ

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ   Х.БУМ-ЭРДЭНЭ
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ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН 
ТОГТОЛЦООНЫ ТУХАЙ

IADI гишүүн улсуудын өөрчлөлт

(Эх сурвалж: IADI мэдээллийн сан)

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нь олон улсад 
шалгарсан, түгээмэл хэрэглэж байгаа даатгалын тогтолцоо 
бөгөөд санхүүгийн салбарыг /банк/ системийн хямралаас 
тодорхой хэмжээгээр сэргийлэх, жижиг хэмжээний 
хадгаламж эзэмшигчдийг хамгаалахад чиглэсэн байдаг. 
Өөрөөр хэлбэл, санхүүгийн хямрал тохиолдсон үед их 
хэмжээтэй хадгаламж эзэмшигч нь санхүүгийн мэдээлэлд 
түргэн шуурхай хүрэх магадлалтай учраас, эрсдэлийг 
хохирол багатай даван туулдаг. Гэтэл жижиг хэмжээний 
хадгаламж эзэмшигч нь тухайн нөхцөл байдлыг мэдрэх, 
хямрал тохиолдоход түүнээс гарах арга замаа тодорхойлж 
чаддаггүйн улмаас хүлээх эрсдэл нь өндөр байдаг. 

Иймд төрөөс жижиг хадгаламж эзэмшигчдээ хамгаалах 
чиглэлээр ажиллан, олон улсад оновчтой хэрэгжиж байгаа 
шилдэг туршлагуудыг өөрийн оронд нэвтрүүлэх замаар 
банк санхүүгийн хямралаас сэргийлж байна.

Анх Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж 1929 оны 10 дугаар 
сард уналтанд орж, Дэлхий нийт санхүүгийн хямралтай 
тулгарсан ба үүний эсрэг нэгдсэн бодлого, хэрэгжүүлэх 
оновчтой шийдэлгүйн улмаас гол цэг болох АНУ-д 
банк санхүүгийн сүйрэл болж, хадгаламж эзэмшигчид 
хадгаламжаа эргүүлэн татаж, банкуудад урт дараалал үүсч 
“bank run” үзэгдэл бий болсон юм. Тиймээс банкны салбарыг 
эрүүлжүүлэх, хадгаламж эзэмшигчдийг хамгаалах, олон 
нийтийн банкинд итгэх итгэлийг сэргээхийн тулд 1933 
онд Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог АНУ банкны 
системдээ нэвтрүүлсэн. Үүний дараа 1935 онд Дэлхийн 
анхны албан ёсны хадгаламжийн даатгалыг хариуцан 
ажиллах Холбооны Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци /
FDIC/ байгуулагдсан юм.

ХДК
Хураамж,
Санхүүгийн
дэмжлэг

х т
олгох

Хадгаламж

Иргэд

15

6

4
Хойд Америк

Карибын улсууд

Өмнөд Америк

2000 2005 2010 2016 2017

52
4175 46

61
43

78
45

83
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Хадгаламжийн даатгалын систем дэлхий дахинд

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны чиг үүрэг

{IADI гишүүн улсуудыг бүс нутаг, тоогоор
илэрхийлсэн газарзүйн зураг}

Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зохион байгуулалтын онцлогоос хамааран хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нь 
төрөл бүрийн чиг үүрэгтэй байдаг. Олон улсад хадгаламжийн даатгалын байгууллага нь дараах дөрвөн төрлийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлдэг байна. Доорх зурагт хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны чиг үүргийг хамгийн энгийнээр харуулав.

48
7

20
12

11

Ази-Номхон далай

Ойрхи дорнод,
Хойд Африк

Европ

Африк

Евроази

Paybox 
Нөхөн төлбөр олгодог

Paybox plus
Нөхөн төлбөр олгодог 

+ банкийг өөрчлөн 
байгуулах 

хязгаарлагдмал эрх 
үүрэгтэй

Loss minimizer
Нөхөн төлбөр олгодог 

+ Банкийг өөрчлөн 
байгуулах хамгийн 

бага зардлын аргыг 
ашигладаг

Risk minimizer
Нөхөн төлбөр олгодог 

+ Банкийг өөрчлөн 
байгуулдаг + Хяналт 

шалгалт хийдэг



16 DICOM
Хадгаламжийн даатгалын корпораци

Хадгаламжийн даатгагчдын чиг үүрэг дэлхий дахинд

Нэмэлт эрхтэй буюу Paybox Plus чиг үүрэг бүхий хадгаламжийн даатгагчид 

(Эх сурвалж: ОУХДХ 2012-2016 жилийн судалгаа)

34

30

39

45

36
33

26

37

46

52

1
11

13

20 2020

14 13
16 15

2012 (88 ХДК) 2013 (81 ХДК) 2014 (102 ХДК) 2015 (127 ХДК) 2016 (123 ХДК)

Paybox Paybox plus

Loss minimizer Risk minimizer

(Эх сурвалж: ОУХДХ 2012-2015 жилийн судалгаа)

88 
81 

102 

127 123 

38% 
32% 

36% 
46 

36% 

2012 2013 2014 2015 2016

Нийт улсын тоо Paybox Plus чиг үүрэгтэй улсууд 

Дээрх судалгаанаас харахад энгийн эрхтэйгээр үйл 
ажиллагаагаа эхлүүлээд цаашид өргөжүүлж алдагдлыг 
бууруулах чиг үүрэг рүү шилжсээр байна. Аажмаар  
хадгаламжийн даатгалын байгууллагууд алдагдлыг 
бууруулах чиг үүрэгтэй болсоор байгаа ч энгийн эрхтэй 
болон нэмэлт эрхтэй чиг үүрэгтэй байгууллагууд 
давамгайлсан хэвээр байна. 2015 оны байдлаар нэмэлт 
эрхтэй байгууллагуудын тоо энгийн эрхтэй байгууллагын 
тооноос илүү болж эхлээд, 2016 он гэхэд нэмэлт эрхтэй 
байгууллагын тоо илт илүү болсон байна. 

2012 оны байдлаар нийт судалгаанд хамрагдсан 88 
хадгаламжийн даатгагч байгууллагуудаас 33 хадгаламжийн 
даатгагч байгууллага буюу 38% нэмэлт эрхтэй чиг 
үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байсан байна. 2013 
онд нэлээд хэдэн улсууд чиг үүргээ өргөжүүлж алдагдлыг 
бууруулах чиг үүрэгтэй болж, нийт 81 улсын 26 улс буюу 
32% нэмэлт эрхтэй чиг үүрэгтэй болсон байна. 2016 онд 
нийт 123 улсын 52 улс нэмэлт эрхтэй чиг үүрэгтэй болсон 
буюу хамгийн их нь байна.
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Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны чиг үүргийг тодорхойлвол

Хадгаламжийн даатгалын байгууллагууд Санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг хангагч байгууллагын нэг учраас санхүүгийн хямрал 
болоод аливаа банкны дампууралд бэлтгэлтэй байж, хадгаламж 
эзэмшигчдийн нөхөн төлбөрийг түргэн гүйцэтгэхийн тулд чиг 
үүргээ тэлж өргөжсөөр байдаг.

Манай байгууллагын хувьд нэмэлт эрхтэй чиг үүргийнхээ 
хүрээнд: 

1. Даатгалын хураамж цуглуулах 
2. Банкуудаас тайлан мэдээ цуглуулах 
3. Хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн төлбөр олгох 
4. Цуглуулсан хураамжаар хөрөнгө оруулалт хийх 
5. Банкуудад хяналт, шалгалт хийх хүсэлтийг 

Монголбанкинд гаргах 
6. Монголбанкинд хүсэлт гарган эрх хүлээн авах 

ажиллагаанд оролцох 
7. Сангийн Яам, Монголбанкнаас санхүүгийн дэмжлэг 

авахаар хүсэлт гаргах зэрэг үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлж байна. 

Хадгаламжийн даатгагч байгууллагууд чиг үүргийнхээ 
хүрээнд: 
Энгийн эрхтэй -I 

1. Даатгалын хураамж цуглуулах 
2. Хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн төлбөр олгох 
3. Цуглуулсан хураамжаар хөрөнгө оруулалт хийх 
4. Банкуудаас тайлан мэдээ цуглуулах 

 
Нэмэлт эрхтэй –II (I+) 

1. Эрсдэлийг үнэлэх, гишүүн банкуудад хяналт тавих 
2. Эрсдэлээр тохируулсан хураамжийг тогтоох 
3. Банкийг өөрчлөн байгуулах зардлыг бий болгох (Англи) 
4. Банкийг өөрчлөн байгуулах аль аргачлалыг 

хэрэглэхийг өөрсдөө шийдвэрлэх (Англи) 
5. Санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх (Бразил) 
6. Банкийг төлбөрийн чадваргүй байдалд орох үед 

хэрэглэгдэх үр дүнтэй аргачлалтай байх (Англи) 

Алдагдлыг бууруулах –III (II+) 
1. Банкийг татан буулгах болон төлбөрийн чадваргүй 

болох тохиолдлын үед бэлдэж, боломжит аргуудыг 
судлах (Канад) 

2. Гишүүн байгууллагууддаа зайнаас эрсдэлийн үнэлгээ 
хийх (Канад) 

3. Банкийг төлбөрийн чадваргүй болохоос урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ авах (Итали, Франц) 

4. Зээлийн баталгаа болон хөрвөх чадварын жагсаалтад 
байгаа зүйлсийг хурааж авах (Итали, Франц) 

5. Зээлийн үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагуудын 
хувьцааг худалдаж авах (Франц) 

6. Хамгийн бага зардлын аргаар системийн нөлөө бүхий 
бус банкийг дампуурахаас сэргийлж, арга хэмжээ авах 
(Индонез) 

7. Системийн нөлөө бүхий банк хүндрэлд орох 
тохиолдолд Санхүүгийн тогтвортой байдлын хорооны 
хүсэлтийн дагуу дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх (Индонез) 

8. Шүүх захиргааны үйл явцад хадгаламж эзэмшигчдийг 
төлөөлөх (Япон) 

9. Дампуурсан байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэх (Япон) 
10. Дампуурсан санхүүгийн байгууллагын хөрөнгө болон 

өр төлбөрийг гүүр банкаар дамжуулан өөр банк руу 
шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах (Япон) 

11. Дампуурсан санхүүгийн байгууллагуудын хөрөнгө, 
чанарын дагуу даатгагдаагүй хадгаламжийг дахин 
худалдан авах (Япон) 

12. Санхүүгийн хямралын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
тохиролцох (Япон) 

13. Банкийг өөрчлөн байгуулах үйл явцад хадгаламжийн 
даатгалын санг захиран зарцуулах (Орос) 

14. Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс 
банкийг өөрчлөн байгуулах эсвэл эрсдэл, хямрал 
бий болохоос өмнө санхүүгийн туслалцаа үзүүлэн 
хөндлөнгөөс оролцох (Испани) 

15. Хадгаламж татсан тухайн банкны хувьцаа 
эзэмшигчдийн эрх үүргийн шилжүүлэлт болон ХДК –
руу шилжүүлсэн банкны хяналт шалгалт, менежментэд 
хариуцлага хүлээх (Турк) 

Чиг үүргийн төрөл  Үйл ажиллагаа  Улсууд 

Paybox
(Энгийн эрхтэй) 

Зөвхөн даатгагдсан хадгаламжийн нөхөн 
олговрыг хариуцдаг маш бага чиг үүрэгтэй байна 

Чех, Австрали, Хонгконг, Энэтхэг, 
Сингапур, Нидерланд, Швейцари, 
Уганда, Танзани 

Paybox plus  
(Нэмэлт эрхтэй) 

Хадгаламжийн даатгагч нь  банкийг  өөрчлөн 
байгуулах  хязгаарлагдмал нэмэлт үүрэг 
хүлээдэг (банкийг өөрчлөн байгуулах аргачлалын 
төрөлд санхүүжилт үзүүлэх г/м) 

Казакстан, Болгар,  Аргентин, 
Бразил, Англи, Кени, Зимбаб 

Loss minimizer 
(Алдагдлыг бууруулах) 

Нөхөн төлбөр олгохоос гадна, банкийг өөрчлөн 
байгуулах үйл явцыг хамгийн бага зардлын 
аргаар шийдвэрлэдэг  

Канад, Франц, Индонез, Итали, 
Япон, Мексик, Орос, Испани, Турк, 
Нигер 

Risk minimizer 
(Эрсдэлийг бууруулах) 

Банкны хүндрэлийг шийдвэрлэх, зайнаас зохистой 
харьцаагаар хяналт тавих зэргийг  багтаасан 
эрсдэлийг бууруулах нарийвчилсан чиг үүрэгтэй 

АНУ, Солонгос, Тайвань, Малайз 
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3

1

2
Хойд Америк

Канад, АНУ

Карибын улсууд
Тринидад Тобаго

Өмнөд Америк
Колумб, Мексик, 

Уругвай

Эрсдэлийг бууруулах –IV (III+) 
 1. Санхүүгийн зохицуулах хороо буюу санхүүгийн 

хяналт шалгалтын газартайгаа хамтран гишүүн 
байгууллагуудад шалгалт хийх (АНУ, Солонгос) 

2. Дампуурсан санхүүгийн байгууллагуудын эрх 
хүлээн авагчаар ажиллах (Солонгос) 

3. Дампуурсан болон дампуурах нь тодорхой болсон 
системийн нөлөө бүхий санхүүгийн байгууллагуудын 
эрх хүлээн авагчаар ажиллах (АНУ)  

4. Хадгаламж эзэмшигчдийг хамгаалах хуулийн 21 
зүйлийн 2 –т заасны дагуу, хадгаламжийн даатгагч 
байгууллага нь төлбөрийн чадваргүй болсон 
санхүүгийн байгууллагад хууль бус болон буруу үйл 
ажиллагаа эрхэлсэн эсэх талаар мөрдөн байцаах 
буюу хянан шүүх үйл ажиллагаа явуулдаг байна. 
(Солонгос) 

5. Холбооны мөрдөх товчоо (FBI) Холбооны 
хадгаламжийн даатгалын корпорацитай хамтран 
ажилладаг ба банкийг хянаж шалгах явцад 
сэжигтэй санагдсан бүх харилцагч болон хадгаламж 
эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг солилцдог 
байна. (АНУ)

Дараах хүснэгтэд улс орнууд чиг үүргийнхээ хүрээнд үйл ажиллагаагаа 
хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг харуулав.  

Улсууд Чиг үүрэг Үйл ажиллагаа

Австрали Энгийн эрхтэй Financial Claims Scheme (FCS) буюу хадгаламжийн даатгалын байгууллага 
нь Australian Prudential Regulation Authority (APRA) буюу Австралийн бүрэн 
эрхт зохицуулалтын газрынхаа харьяан дор ажилладаг байна. FCS нь энгийн 
эрхтэй чиг үүрэгтэйгээр, хураамж цуглуулаад нөхөн төлбөр олгох схемтэйгээр 
ажилладаг бөгөөд APRA нь өөрчлөн байгуулах илүү өргөтгөсөн бүрэн эрх 
мэдэлтэй ажилладаг байна.

Англи Нэмэлт эрхтэй Нөхөн төлбөр олгох бөгөөд FSCS нь банкийг өөрчлөн байгуулахад оролцохоос 
гадна банкийг өөрчлөн байгуулах аль аргыг хэрэгжүүлж болохыг шийдвэрлэдэг 
байна. Төлбөрийн чадваргүй болсон банкинд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх ба 
банкийг өөрчлөн байгуулах зардлыг бий болгодог байна.

Канад Алдагдлыг 
бууруулах

Нөхөн төлбөр олгох бөгөөд CDIC нь өр төлбөр болон нөхөн төлбөрийн үед 
бэлтгэн, боломжит аргачлалуудыг судалдаг. Мөн зайнаас эрсдэлийн үнэлгээ 
хийж, хяналттай ажилладаг байна. Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах 
үүднээс банкийг өөрчлөн байгуулах олон төрлийн аргатайгаас гадна CDIC –ийг 
алдагдалд өртөх байдлыг бууруулдаг байна.

Солонгос Эрсдэлийг 
бууруулах

KDIC нь Санхүүгийн хяналт шалгалтын газартайгаа мэдээлэл солилцон хамтран 
ажилладаг ба гишүүн байгууллагууддаа газар дээрх хамтарсан шалгалт хийдэг 
байна. Мөн дампуурсан үед өөрчлөн байгуулалт хийх олон төрлийн аргаас M&A 
эсвэл P&A аргын алийг нь дампуурсан санхүүгийн байгууллагад хэрэглэхийг 
тохиролцох, гэрээний шилжүүлэлт хийх, өөрчлөн байгуулалт хийх санхүүгийн 
корпорацийг байгуулах болон санхүүгийн туслалцаагаар ханган ажилладаг 
байна. KDIC нь дампуурсан санхүүгийн байгууллагын эрх хүлээн авагчаар мөн 
ажилладаг байна.
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Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбооны үндсэн зарчмаар үнэлгээ хийсэн улсууд

{Статистик мэдээлэлд ашиглах зорилгоор 
Турк, ОХУ, Украйн, Беларус улсуудыг 

Европд хамруулав.}

9

7
1

2

Ази-Номхон далай
Энэтхэг, Өмнөд 

Солонгос, Малайз, 
Филиппин, Самоа, 
Тайланд, Вьетнам

Ойрхи дорнод,
Хойд Африк
Саудын Араб

Европ
Албани, Австри, Хорват, Чех, Косово, 
Молдав, Польш, Серби, Турк

Африк
Кени, Нигери

~ 2015 оны сүүлийн байдлаар олон улсад 25 улс ОУХДХ-ны Үндсэн зарчмаар үнэлгээ хийлгэсэн байна.
~ Олон улсад Ази-Номхон далайн бүс нутаг нь хамгийн өндөр үнэлгээтэй.

Үндсэн зарчмыг хууль зүйн болон бүтцийн 
хувьд өргөн хүрээтэй, дасан зохицох 
чадвартай байхаар зохиосон бөгөөд 
хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны үйл 
ажиллагааг дэмжихийг зорьсон байдаг. 
Хадгаламжийн даатгалыг үр ашигтай 
болгохын тулд тухайн улсын бодлого 
гаргагчид шаардлагатай нэмэлт арга хэмжээ 
авах боломжийг мөн нээлттэй орхисон 
байдгаараа онцлогтой.

Зарчим нэг бүрт тохирох хэд, хэдэн үндсэн 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон 
байдаг бөгөөд хадгаламжийн даатгалын 
үйл ажиллагааг эрхлэн явуулахдаа эдгээр 
үзүүлэлтүүдийг анхааран үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлснээр хадгаламжийн даатгалын 
тогтолцоо үр дүнтэй болох юм.

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны үндсэн 16 зарчим байдаг. Үүнд: 
1. Төрөөс баримтлах бодлогын зорилт
2. Чиг үүрэг болон бүрэн эрх
3. Засаглал
4. Бусад тогтвортой байдлыг хангах байгууллагуудтай хамтран ажиллах
5. Хил дамнасан асуудал
6. Хүндрэлийн үеийн төлөвлөгөө болон хямралын удирдлага дахь 

Хадгаламжийн даатгалын оролцоо
7. Гишүүнчлэл
8. Даатгалын хамрах хүрээ
9. Сангийн эх үүсвэр болон хэрэглээ
10. Олон нийтийн хөтөлбөр
11. Хууль эрх зүйн хамгаалалт
12. Банк дампуурсан үеийн талуудын харилцаа
13. Эрт илрүүлэх, цаг хугацаанд нь оролцох
14. Дампуурлыг өөрчлөн байгуулах
15. Хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн төлбөр олгох хүрээ
16. Авлага барагдуулах
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2.
 Корпорацийн засаглал
- ¯íäýñíèé õîðîî
- Êîðïîðàöèéí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëò
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2.
 Корпорацийн засаглал
- ¯íäýñíèé õîðîî
- Êîðïîðàöèéí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëò
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ҮНДЭСНИЙ ХОРОО

Корпорацийн удирдах дээд байгууллага нь Үндэсний хороо бөгөөд Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай 
хуулийн 22 дугаар зүйлд Үндэсний хороог нийт 7 гишүүнтэй байх ба түүнээс дөрөв нь албан тушаалаар томилогдох, үлдсэн 
гурвыг нь нэр дэвшүүлэн томилохоор заасан байдаг. Үүнд:  

Үндэсний хорооны дарга:
•  Монголбанкны Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч;

Үндэсний хорооны гишүүд:
•  Санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын Төрийн нарийн бичгийн дарга;
•  Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд дарга;
•  Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн Гүйцэтгэх захирал;
•  Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, Монголын банкны холбооны 

ерөнхийлөгч тус тус нэр дэвшүүлж, Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 
гишүүний хамтарсан тушаалаар томилсон гурван гишүүн тус тус байна.

О.ЭРДЭМБИЛЭГ 
/Үндэсний хорооны дарга/ 
Монголбанкны Тэргүүн 
Дэд Ерөнхийлөгч 

2016 оны 08 дугаар сараас эхлэн 
Үндэсний хорооны даргаар ажиллаж 
байна.

Б.НЯМАА 
/Үндэсний хорооны гишүүн/ 
Сангийн Яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга 

2013 оны 04 дүгээр сараас эхлэн 
Үндэсний хорооны даргаар ажиллаж 
байна.

Д.БАЯРСАЙХАН     
/Үндэсний хорооны гишүүн/ 
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 
Дэд дарга 

2016 оны 10 дугаар сараас эхлэн 
Үндэсний хорооны гишүүнээр  ажилаж 
байна.
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Үндэсний хороо нь корпорацийн бүтэц, зохион 
байгуулалт болон шаардлагатай дүрэм журмыг 
батлахаас гадна хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох, 
нөхөн төлбөр олгох эсхүл санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх 
эсэх шийдвэр гаргах болон зээл тусламж авах, бонд 
гаргахтай холбоотой шийдвэрүүдийг бүрэн эрхийнхээ 
хүрээнд гаргана.Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний 
хороо 2017 онд дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн 
байна. Үүнд 2017 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 37 
тоот тогтоолоор “Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн 
журам”-ыг шинэчлэн баталсан. Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацийн 2018 оны үйл ажиллагааны 
төсвийг баталсан;  Улсын их хурлын 2018 оны 2 дугаар 
сарын 8-ны өдрийн чуулганаар “Банкин дахь мөнгөн 

хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай” хуулийг батлан гаргалаа. Ингэхдээ 
“Банкны тухай” хуулийн шинэчлэлтэй уялдуулан банк, 
санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилготой 
банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний үед 
банкийг шилжүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж 
болох талаар, Хадгаламжийн даатгалын корпорациас 
банкинд бие даасан хяналт шалгалт хийх, цаашлаад  
эрх бүхий байгууллагатай хамтран ажиллах, мэдээлэл 
солилцох эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох, даатгалын 
тохиолдлын үед хадгаламж эзэмшигчийн даатгалын 
нөхөн төлбөр авах эрхийг баталгаажуулж, нэмэгдүүлэх 
зэрэг чиглэлээр тодорхойлж тусгагдсан.

Х.БУМ-ЭРДЭНЭ
/Үндэсний хорооны гишүүн/    
Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 
Гүйцэтгэх захирал 

2015 оны 04 дүгээр сараас эхлэн 
Үндэсний хорооны гишүүнээр ажиллаж 
байна.

Д.ГАНБАТ
/Үндэсний хорооны гишүүн/ 
Монголбанкны ахлах хянан шалгагч 

2016 оны 01 дүгээр сараас Үндэсний 
хорооны гишүүнээр ажиллаж байна.

Ж.ҮНЭНБАТ 
/Үндэсний хорооны гишүүн/ 
Монголын банкны холбооны 
Гүйцэтгэх захирал 

2016 оны 01 дүгээр сараас эхлэн 
Үндэсний хорооны гишүүнээр ажиллаж 
байна.
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КОРПОРАЦИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Хөрөнгийн удирдлага, хураамжийн хэлтэс нь даатгалын хураамжийг төвлөрүүлэх, корпорацийн сангийн хөрөнгийг Банкин 
дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын бодлого болон бусад хууль, журамд нийцүүлэн 
удирдах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажилладаг.

Тамгын хэлтэс нь корпорацийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн зохицуулалт, бичиг хэрэг хөтлөлт, гадаад 
болон дотоод хамтын ажиллагаа, мэдээллийн технологийн аюулгүй байдал, олон нийттэй харилцах ажлыг  хариуцан 
ажилладаг бөгөөд Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, Корпорацийн хөдөлмөрийн дотоод журам, 
Ёс зүйн дүрэм болон бусад холбогдох дүрэм журмыг мөрдлөг болгон ажилладаг. 

Судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээний хэлтэс нь корпорацийн үйл ажиллагааг олон улсын стандартад нийцүүлэхээр 
хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны талаарх бүх төрлийн судалгаа, шинжилгээг тогтмол хийх, корпорацийн стратеги 
төлөвлөгөө болон бусад бодлогын баримт бичгийг боловсруулах, банкны эрсдэлийг үнэлэх чиг үүрэгтэйгээр ажилладаг.

Санхүү, аж ахуйн алба нь Монгол улсын нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг хөтлөлт болон хууль журамд нийцүүлэн 
санхүү, төлбөр тооцоо болон төсвийг хариуцан ажилладаг. 

Нарийн
бичиг

Дотоод
аудит

Гүйцэтгэх 
захирал

Дэд
захирал

Санхүү, аж 
ахуйн алба

Хөрөнгийн 
удирдлага, 

хураамжийн 
хэлтэс

Тамгын 
хэлтэс

Судалгаа, 
эрсдэлийн 
үнэлгээний 

Үндэсний 
Хороо
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Корпорацийн засаглал Корпорацийн үндсэн үйл ажиллагаа Корпорацийн бусад үйл ажиллагаа

3.
 Корпорацийн үндсэн үйл ажиллагаа
- Õàäãàëàìæèéí äààòãàëûí ñàíãèéí óäèðäëàãà
- Íºõºí òºëáºð îëãîõ ¿éë àæèëëàãàà
- Àâëàãà áàðàãäóóëàëò
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Корпорацийн засаглал Корпорацийн үндсэн үйл ажиллагаа Корпорацийн бусад үйл ажиллагаа

САНГИЙН УДИРДЛАГА
Хадгаламжийн даатгалын сан 2013 онд анх 92.2 тэрбум төгрөгийн эхлэлийн хөрөнгөтэйгөөр үйл ажиллагаагаа эхлүүлж 
байсан бол өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 243.4 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаагаар 
110.1 тэрбум төгрөг, хураамжийн орлогоор 147.4 төгрөг тэрбум төгрөгийг санд төвлөрүүлсэнээс 14.2 тэрбум төгрөгийг 
үйл ажиллагаандаа зарцуулж 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар сангийн нийт хөрөнгө 335.6 тэрбум төгрөгийн 
үлдэгдэлтэй байна.

Хадгаламжийн даатгалын сангийн хөрөнгийн бүтэц
/тэрбум.төг/

Сангийн бүтэц 2013 2014 2015 2016 2017 Нийт

Монгол банкнаас оруулсан хөрөнгө 50 - - - - 50

Засгийн газраас оруулсан хөрөнгө 35 7,1 - - - 42,2

Хөрөнгө оруулалтын орлого 1,7 14,3 23,5 30,0 40,5 110,1

Хураамжийн орлого 19,0 32,5 28,2 31,6 36,0 147,4

Үйл ажиллагааны зардал 0,44 2,3 2,8 3,8 4,8 14,2

Нийт дүн 105,3 51,7 48,9 57,8 71,9 335,6

2017 онд хадгаламжийн даатгалын санд нийт 40.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын хүүгийн орлого, 36.0 тэрбум 
төгрөгийн хураамжийн орлого төвлөрсөнөөс 4.8 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны зардал гарсан. Үйл ажиллагааны 
зардлын 50.0 хувийг үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой зардал эзэлж байгаа бол 50.0 хувийг үнэт цаасны шимтгэл, 
санхүүгийн зуучлалын зардал тус тус эзэлж байна. 

2017 оны хадгаламжийн даатгалын сангийн өсөлтийг өмнөх онтой харьцуулбал, 27 хувиар буюу 71.9 тэрбум төгрөгөөр 
өссөн бөгөөд улирлын дундаж өсөлтийн хурд нь 6.2 хувьтай байна.

САНГИЙН ӨСӨЛТ
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Жилийн тайлан

Корпорацийн засаглал Корпорацийн үндсэн үйл ажиллагаа Корпорацийн бусад үйл ажиллагаа

Өнөөг хүртэл хадгаламжийн даатгалын сангийн бүрдүүлэлтийн гол хэсгийг хураамжийн орлого бүрдүүлсэн хэвээр байгаа 
боловч цаашид өсөлт нь тогтворжиж, хөрөнгө оруулалтын орлогын өсөлтийн эзлэх хувь нэмэгдэх хандлагатай байна. 
2015 оны 12 сарын байдлаар хадгаламжийн даатгалын санд эзлэх хөрөнгө оруулалтын орлого 19 хувьтай байсан бол энэ 
харьцаа 2016 оны эцэст 26 хувь, 2017 оны эцэст 33 хувь болж өссөн байна. 

Хөрөнгө оруулалтын орлого болон хураамжийн орлогын нийт санд эзлэх хувь

Огноо Хөрөнгө оруулалтын орлогын нийт санд 
эзлэх хувь

Хураамжийн орлогын нийт санд эзлэх хувь

2013/12 2% 18%

2014/12 10% 33%

2015/12 19% 39%

2016/12 26% 42%

2017/12 33% 44%

САНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭ
Сангийн хүрэлцээтэй байдал нь санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах корпорацийн чадавхийг харуулаад зогсохгүй 
хадгаламж эзэмшигчдийн банкинд итгэх итгэлийг бэхжүүлэх бас нэгэн хөшүүрэг болдог. Тиймээс даатгалын тохиолдол 
бий болоход санд учирч болзошгүй хохирлын хэмжээг болон түүнд бэлтгэгдсэн байдал, эх үүсвэрийг хэрхэн бүрдүүлэх, 
сангийн хүрэлцээг тогтмол тооцоолж хянаж явах шаардлагатай байдаг.

Хадгаламжийн даатгалын сан 

2017 оны 12 сарын 31-ний байдлаар

Нийт даатгагдах хадгаламж 17.5 их наяд төгрөг

Нийт даатгагдсан хадгаламж 4.3 их наяд төгрөг

Хадгаламжийн даатгалын сангийн хэмжээ 335.6 тэрбум төгрөг

Сангийн хөрөнгийн нийт даатгагдах хадгаламжид 
эзлэх хувь

1.9 хувь

Сангийн хөрөнгийн нийт даатгагдсан хадгаламжид 
эзлэх хувь

7.8 хувь

2017 оны эцсийн байдлаар банкны системийн нийт даатгагдах харилцах, хадгаламж 17.5 их наяд төгрөг байгаагийн 25 
хувь буюу 4.3 их наяд төгрөг нь 20 сая төгрөг хүртэлх дүнтэй байна. Хадгаламжийн даатгалын сангийн хөрөнгө нь нийт 
даатгагдсан хадгаламжийн 7.8 хувьтай, нийт даатгагдах хадгаламжийн 1.9 хувьтай тус тус тэнцэж байна.
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Хадгаламжийн даатгалын корпораци

Корпорацийн засаглал Корпорацийн үндсэн үйл ажиллагаа Корпорацийн бусад үйл ажиллагаа

Шигтгээ:

Банкыг өөрчлөн байгуулах Хамгийн бага зардлын аргын загвар

Улс орнуудын банкыг өөрчлөн байгуулах аргууд, тэдгээрт гаргах шийдвэр, уг шийдвэртээ батлан даалт гаргах 
схемүүд нь хэдийгээр ялгаатай боловч хамгийн бага зардлын аргын загварыг тус бүрийн нөхцөл байдалд ямарваа 
хэмжээгээр тохируулан ашиглаж болохыг Зураг.1-ээс харж болно. 

Зураг.1: Хамгийн бага зардлын аргын загвар /The Least Cost Test Model (LCTM)/

• Тайлан тэнцлийн мэдээлэл
• Даатгагдсан хадгаламж 
• Өр төлбөрт хамрагдах зүйлс

• Банкыг татан 
буулгах

• Худалдан авах 
болон хариуцах

• Гүүр банк 
байгуулах

• Хосолмол 
хувилбар

• Алдагдлын хувь
• Хямдруулалтын 

хувь
• Балансаарх үнэ
• Мөнгөн урсгалын 

хямдруулалтын 
үнэ цэнэ

Өөр өөр төрлийн батлан 
даалтын тогтолцоон дахь 

өөрчлөн байгуулах зардлыг 
тооцоолох

Хамгийн тохиромжтой үнийн 
саналыг тодорхойлох

Үнийн
мэдээлэл

Хөрөнгийн
мэдээлэл

Орц

Хөрөнгийн үнэлгээний аргуудӨөрчлөн байгуулах аргууд

Гарц

Үнийн саналд
дүн шинжилгээ хийх

Уг загварын үндсэн хэсэг нь хүндрэлд орсон банкны тайлан тэнцлийн мэдээлэл, бусад нэмэлт мэдээллүүдэд 
үндэслэхээс гадна балансаарх хөрөнгийн үнэлгээ болон зах зээлийн үнэлгээ, бусад оролцогч талуудын худалдан 
авах үнийн санал зэргийг харгалзан авч үздэг.
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Корпорацийн засаглал Корпорацийн үндсэн үйл ажиллагаа Корпорацийн бусад үйл ажиллагаа

САНГИЙН УДИРДЛАГА 

Сангийн үйл ажиллагааны зардал
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Үндсэн үйл ажиллагаатай 
холбоотой зардал

Үнэт цаасны шимтгэл, санхүүгийн 
зуучлалын зардал

Батлагдсан төсөв

/тэрбум.төг/

Гүйцэтгэл

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ХУРААМЖ

Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн үндсэн үйл ажиллагаа нь хадгаламжийн даатгалын санг хураамж төвлөрүүлэх 
замаар бүрдүүлж, бүрдүүлсэн санг эрсдэлгүй удирдах явдал юм.

Хадгаламжийн даатгалын хураамж нь эхлэлтийн, улирлын, онцгой гэсэн 3 төрөлтэй бөгөөд хураамжийн хувь, хэмжээг 
хуулиар тогтоосон байдаг.

Хадгаламжийн даатгалын хураамж 

Хураамжийн төрөл Хувь Тайлбар

Эхлэлтийн
хураамж

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 1 хувь Шинээр хадгаламжийн даатгалын гишүүн болж 
буй банк 1 удаа төлнө

Онцгой
хураамж

Даатгагдах хадгаламжийн 
жилийн 0.5 хувь (дээд хэмжээ)

Даатгалын нөхөн төлбөр төлөхөд сангийн 
хөрөнгө хүрэлцэхгүй болсон тохиолдолд 
Үндэсний хорооны шийдвэрээр гишүүн 

банкуудаас төвлөрүүлнэ.

Улирлын
хураамж

Даатгагдах хадгаламжийн 
жилийн 0.5 хувь (дээд хэмжээ)

Банк даатгалын хураамжийг улирал бүр төлөх 
ба Үндэсний хорооноос жил бүрийн 11 дүгээр  
сарын 30-ны өдрийн дотор дараа жил мөрдөх 

улирлын хураамжийн хувийг тогтооно.
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Хадгаламжийн даатгалын хураамжтай холбоотой үйл ажиллагааг “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай 
хууль” болон Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооноос баталдаг “Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн журам”, 
“Банкны тайлан болон мэдээ, мэдээлэл ирүүлэх журам”-аар тус тус зохицуулдаг бөгөөд Үндэсний хорооны 2017 оны 9 
дүгээр сарын 19-ний өдрийн 37 тоот тогтоолоор “Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн журам”-ыг шинэчлэн баталсан. 
Хураамжийн дүнг тооцохдоо “Банкны тайлан болон мэдээ, мэдээлэл ирүүлэх журам”-ын дагуу ирүүлсэн “Даатгалын 
хураамж тоооцох тайлан”-д үндэслэн нийт харилцах, хадгаламжаас тооцдог. Энэхүү тайлангийн үнэн зөв байдлыг хянах 
үүднээс Монголбанкнаас сар бүр банкуудын санхүүгийн тайлангийн эх үүсвэр буюу пассив талын мэдээллийг хүлээн 
авч, тулган шалгадаг. Харин дээрх журмын “Харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн тайлан”-д хадгаламжийн даатгалын 
статистик мэдээлэл болон нөхөн төлбөрийн тооцоолол зэргийг тодорхойлдог.

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн мэдээлэл

Банкны систем  Даатгалын улирл ын хураамж /тэрбум.төг/ Нийт

 2017 оны 

I II III IV

Хураамжийн дүн 8.4 8.5 9.0 10.1 36.1

Хадгаламжийн даатгалын корпораци 2017 онд гишүүн банкуудаас нийт 36.1 тэрбум төгрөгийн улирлын хураамжийг 
нэхэмжилж, бүрэн төвлөрүүлсэн. 

2017 онд гишүүн банкуудын төлсөн хураамж

Хаан, 28%

 
ХХБ, 18%

 

Голомт, 20%

 

Төрийн, 10%

 
Хас, 8%

 
УБХБ, 6% 

Капитал, 3%

 
Капитрон, 3%

 

Чингис хаан, 1%  

ҮХОБ, 1% 

Ариг, 0.4%  

Богд, 0.2%  

Тээвэр хөгжил, 0.02% 

Кредит, 0.002%  

Бусад, 8% 

2017 оны хувьд банкны системийн хэмжээнд нийт 14 арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд нийт 
хураамжийн орлогын 77 хувийг системийн хэмжээний нөлөө бүхий 4 банк бүрдүүлсэн бол үлдсэн 23 хувийг бусад 10 банк 
бүрдүүлж байна.

Хадгаламжийн даатгалын корпораци 2013 оноос хойш нийт 145.5 тэрбум төгрөгийн даатгалын хураамжийн орлогыг татан 
төвлөрүүлснийг дараах зургаас харна уу. 
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Хураамжийн орлогын улирлын өсөлт
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Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооны 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 23 тоот тогтоолоор банкуудаас авах 
улирлын хураамжийн хувийг 0.0625 хувиар тогтоож, 2015 оны 7 дугаар сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн бөгөөд Үндэсний 
хорооны 2016 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 31 тоот тогтоолоор 0.0625 хувийг хэвээр байлгахаар тогтоосон. 

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн орлогын өсөлтийг 2013 оноос хойш жил бүрээр харуулбал:

Хураамжийн орлогын жилийн өсөлт
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/тэрбум.төг/

Хураамжийн дүн 
 

Хураамжийн орлогын өсөлт нь хураамж тооцох суурь буюу банкуудын харилцах, хадгаламжийн өсөлт болон хураамжийн 
хувь хэмжээний өөрчлөлттэй шууд хамааралтай юм. Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооноос 2015 оны 2 дугаар 
улирлын эцэс хүртэл улирлын хураамжийн хувийг системийн нөлөө бүхий банк болон бусад банк гэсэн 2 ангилалаар 
ялгавартай тооцож байсан. Харин гишүүн банкуудын хүсэлт болон олон улсын жишгийг харгалзан хадгаламжийн 
даатгалын хураамжийн хувийг бүх банкинд ижил /Flat rate/ байхаар тогтоосон. Энэ нь 2015 оны хураамжийн орлого  
тодорхой хэмжээгээр буурахад нөлөөлсөн.

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн тогтолцоо нь хураамж тооцох суурь, тооцох аргачлал болон хувь хэмжээ гэсэн 
үндсэн үзүүлэлтүүдээр тодорхойлогдоно.. 

Олон улсын туршлагаас харахад ижил суурьт /flat rate/ хураамжийн тогтолцооноос эрсдэлд суурилсан хураамжийн 
тогтолцооруу шилжсэн байх нь түгээмэл ажиглагддаг. Цаашлаад гишүүн байгууллагуудын эрсдэлийг тодорхойлогч хүчин 
зүйлсийн хүрээг тэлэх замаар эрсдэлийн үнэлгээний ангиллыг нэмэгдүүлэх зэргээр уг тогтолцоог илүү боловсронгуй 
болгох дараа дараагийн үе шатууд байдаг байна.
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Шигтгээ:

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн төрлүүд

Олон улсад хадгаламжийн даатгалын хураамжийг тооцохцоо ижил хувиар (flat rate), эрсдэлд суурилсан буюу 
ялгавартай хувиар (differential rate), хосолсон (combination of both) хэлбэрээр тооцож байна. 2016 оны ОУХДХ-ны 
судалгаагаар нийт 119 хадгаламжийн даатгагчийн 62 буюу 53% нь ижил хувиар, 39 буюу 32% нь ялгавартай хувиар, 
18 буюу 15% нь хосолсон хэлбэрээр хураамжийг тооцон ноогдуулдаг байна. Мөн уг судалгаанд 2009 оноос хойш 
хамрагдсан хадгаламжийн даатгагчдын статистикаас харахад ялгавартай хураамжийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх улс 
орон, хадгаламжийн даатгагчдын тоо жил ирэх тусам өсөн нэмэгдэх хандлагатай байна. 

Хүснэгт 3. Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн төрлүүдийг
олон улсад ашиглаж буй  байдал 
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Ижил суурьт Эрсдэлд суурилсан + Хосолмол

Бидний хувьд бүх гишүүн банкуудаас ижил хувиар, нийт харилцах, хадгаламжаас даатгалын хураамжийг тооцон 
төвлөрүүлж байгаа бөгөөд цаашид корпорацийн урт хугацааны стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу олон улсын 
жишигт нийцүүлэн гишүүн банкуудын эрсдэлийг үнэлж, тухайн үнэлгээний түвшингээр ангилан эрсдэлд суурилсан, 
ялгавартай хураамжийн тогтолцоог нэвтрүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Эрсдэлд суурилсан хураамжийн тогтолцоог 
нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг үе шаттайгаар хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсний хүрээнд 2017 онд “Эрсдэлд суурилсан 
хураамжийг нэвтрүүлэх урьдач нөхцөлүүдийн судалгаа”-г хийж гүйцэтгэсэн. Судалгаанд Монгол улсын макро эдийн 
засгийн орчин, банк санхүүгийн салбар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын тогтолцооны онцлог болон 
олон нийтийн санхүүгийн мэдлэг, хадгаламжийн даатгалын салбарын талаар ойлголт, хандлага зэргийг авч үзэн 
нөхцөл байдлын шинжилгээ хийсэн. Цаашид судалгааны үр дүнтэй уялдуулан ижил суурьт хураамжийн тогтолцооноос 
эрсдэлд суурилсан хураамжийн тогтолцоонд шилжих нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулж байна.



352017
Жилийн тайлан

Корпорацийн засаглал Корпорацийн үндсэн үйл ажиллагаа Корпорацийн бусад үйл ажиллагаа

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 
Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд Хадгаламжийн даатгалын корпораци сангийн 
актив хөрөнгийг аюулгүй, хөрвөх чадвартай, ашигтай байх зарчмыг баримтлан зөвхөн дараах санхүүгийн хэрэгсэлд 
байршуулж болно гэж заасан байдаг. Үүнд:
• Засгийн газраас гаргасан болон батлан даасан үнэт цаас;
• Монголбанкны үнэт цаас;
• зээлжих зэрэглэл тогтоодог нэр хүнд бүхий олон улсын байгууллагаас AAA-аас доошгүй үнэлгээ авсан гадаад улсын 

Засгийн газрын болон олон улсын санхүүгийн байгууллагын үнэт цаас;
• олон улсын хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын гишүүн орнуудын Төв банкинд нээсэн хадгаламж.

Хадгаламжийн даатгалын корпораци “Хөрөнгө оруулалтын бодлого” боловсруулан  2014 оны 10 дугаар сарын 20-ны 
өдөр Үндэсний хорооны 17 тоот тогтоолоор батлуулсан. “Аюулгүй байх” зарчмыг баримтлал болгон “Хөрөнгө оруулалтын 
бодлого”-д 90-ээс багагүй хувийг Засгийн газрын болон Төв банкны үнэт цаасанд, 5-аас илүүгүй хувийг бусад хэлбэрээр 
байршуулахаар заасан байдаг. Үүний дагуу 2016 оны хөрөнгө оруулалтын багцын 99 хувийг Засгийн газрын үнэт цаас 
болон Төв банкны үнэт цаасанд байршуулсан байна. 

Хөрөнгө оруулалтын багцын бүтэц 
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58%
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ЗГҮЦ 

ЗГБ 

ТБҮЦ  

Бэлэн мөнгө

Зургаас харахад хөрөнгө оруулалтын багцын 33 хувийг Засгийн газрын үнэт цаас, 58 хувийг Төв банкны үнэт цаас эзэлж 
байгаа бөгөөд сангийн хөрөнгө оруулалтын орлого нь эдгээр үнэт цааснуудын хүүгийн түвшингээс шууд хамааралтай 
байна. 2017 оны 12-р сарын 28-ны өдөр Сангийн яам зарим өндөр хүүтэй Засгийн газрын үнэт цааснуудыг буцаан 
худалдаж авсан тул бэлэн мөнгө 9 хувийг эзэлж байна. Засгийн газрын үнэт цаасны жигнэсэн дундаж өгөөж 2016 оны 
эцсийн байдлаар 12.06 хувьтай, жигнэсэн дундаж хугацаа нь 157 хоногтой байна.

Засгийн газрын үнэт цаас 

Засгийн газрын үнэт цаас нь хамгийн эрсдэлгүй, “хөрвөх чадвар” сайтай байдгаараа Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 
сангийн хөрөнгө оруулалтын бодлогод нийцдэг.

Шигтгээ: 

Засгийн газрын үнэт цаасны арилжаанд оролцогч талууд

“Үнэт цаас гаргагч” болох Сангийн яам нь Засгийн газрын үнэт цаасыг хуваарийн дагуу гаргахад түүнийг нь “Зуучлан 
борлуулагч” болох Монголбанк дуудлага худалдааг зохион байгуулдаг. Уг дуудлага худалдаанд “Шууд бус оролцогч” 
болох иргэд, хуулийн этгээдүүд “Шууд оролцогч” болох арилжааны банкуудын хүүгээр өрсөлдөх зарчимтай арилжааны 
саналаар дамжуулан оролцдог байна. Засгийн газрын үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа нь  Монголбанкаар 
дамжин хийгдэх болсноор Монголбанкны хувьд төсөв, мөнгөний бодлогын уялдааг сайжруулах, санхүүгийн зах зээлийн 
хөгжилд бусад санхүүгийн хэрэгслүүдийг үнэлэх, нэвтрүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, иргэн, хуулийн этгээд, хөрөнгө 
оруулагчдад эрсдэл багатай хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл болохын зэрэгцээ дараах давуу талуудтай юм. Үүнд:

• Эрсдэлгүй
• Хөрвөх чадвартай
• Татвараас чөлөөлөгдөнө
• Барьцаа хөрөнгө, баталгаа болно
• Өндөр өгөөжтэй
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Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжих, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд Сангийн сайд, 
Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2013 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалаар “Засгийн газрын үнэт цаасыг хоёрдогч зах зээлд арилжих журам” батлагдсанаар Засгийн газрын богино 
хугацаат үнэт цаасыг Монголын Хөрөнгийн биржээр дамжуулан олон нийтэд нээлттэйгээр арилждаг болсон. Ингэснээр  
Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь өмнө засгийн газрын үнэт цаасыг худалдан авахдаа арилжааны банкуудаар 
зуучлуулан арилжаанд оролцдог байсан бол 2016 оны 9 сараас эхлэн брокер, диллерийн компаниудтай хамтран ажиллаж, 
тэдгээрээр зуучлуулан хөрөнгийн зах зээлийг дэмжин ажиллаж байна.  

Төв банкны үнэт цаас 

Арилжааны банкуудын илүүдэл нөөцөө богино хугацаатай хүү өгдөг активт чөлөөтэй байршуулах боломж олгож, нөөцөө 
удирдахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг энэхүү үнэт цаас нь анх 2007 оны 7 дугаар сард нэвтрэхдээ тогтмол хүүтэй, борлогдох 
хэмжээ нь хязгаарлалтгүй байсан. Харин 1 долоо хоногийн хугацаатай Төв банкны үнэт цаас нь Монголбанкны бодлогын 
хүү болохоос гадна мөнгөний бодлогын үндсэн хэрэгсэл болдог. 

Төв банкны үнэт цаасны арилжаа нь тогтмол хүүтэй, хэмжээ хязгаарлахгүй, тогтмол хүүтэй, хэмжээ хязгаарласан болон 
тодорхой интервалд хүүгээр өрсөлдөх, хүүгийн дээд хязгаартай, хэмжээ хязгаарлахгүй арилжаа гэсэн дөрвөн хэлбэрээр 
явагддаг. 2011 оны дөрөвдүгээр сараас эхлэн долоо хоногийн хугацаатай ТБҮЦ-ыг дөрөв дэх хувилбараар буюу хүүний 
дээд хязгаар (бодлогын хүү)-тай, хэмжээг зарлахгүйгээр банкуудын ирүүлсэн саналыг таслах хэлбэрээр зохион байгуулж 
эхэлсэн бөгөөд 2013 оны 3 дугаар сараас эхлэн 7 хоногт 3 удаа буюу даваа, лхагва, баасан гарагт арилжаалж эхэлжээ. 

Төв банк банк хоорондын захад тодорхой хэмжээний нөөц үлдээхийг зоривол арилжааны хэмжээг таслах бөгөөд бусад 
тохиолдолд банкуудын ирүүлсэн саналаар арилжааны хэмжээг тогтоодог байна. 

Шигтгээ: 

Монголбанк бодлогын хүүг анх нэвтрүүлэхдээ жилийн 6.4 хувиар тогтоож байсан бөгөөд цаг үе, нийгэм, эдийн засгийн 
нөхцөл байдалтай уялдуулан өөрчилсөөр 2013 оны 1, 4, 6 дугаар саруудад нийт 2.75 нэгж хувиар бууруулж 6 дугаар 
сараас хойш 10.5 хувьтай байсан бол 2014 оны 7 сарын 31-нд 12 хувьд хүрсэн байна. Улмаар 2015 оны 1 сарын 15-нд 
13 хувь, 2015 оны 12 сарын 22-нд 12 хувьд тус тус хүрсэн байна. 2016 оны 5 дугаар сарын 5-нд бодлогын хүүг 10.5 хувь 
болгон бууруулсан бол 8 дугаар сарын 18-ны өдөр 15 хувь болгон өсгөж, оны эцэст 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 
хуралдаанаар 1 нэгж бууруулж 14 хувь болгосон байна. 2017 оны 6-р сарын 16-ны өдрөөс 2 нэгж бууруулж 12 хувь 
болгосон байсан ба 12-р сарын 25-ны өдрөөс 1 нэгж бууруулж 11 хувь болгоод байна.

НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Даатгалын нөхөн төлбөр олгох ажиллагаа нь хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээлэл хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэлд 
дүн шинжилгээ хийж тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох, оролцогч талуудтай үр дүнтэй хамтран ажиллах зэрэг хүчин 
зүйлийг хамарсан цогц үйл ажиллагаа билээ. 2017 онд бид Нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг сайжруулах зорилгоор үйл 
явц тус бүрийг нарийн тодорхойлж, түүнийг хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай удирдамж, зааварчилгаа, үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө гэх мэт баримт бичиг боловсруулалт болон бэлтгэл ажил дээр төвлөрөн ажиллалаа. Тухайлбал, даатгалын 
нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцоолоход дампуурсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээлэл шаардлагатай болно. 
Энэхүү мэдээллийг бид Эрх хүлээн авагчаас1 хүлээн авах бөгөөд ямар мэдээллийг, ямар хэлбэр агуулгын дагуу хүлээн 
авах загварыг урьдчилан боловсруулсан байх шаардлагатай байдаг. Бид энэхүү загвар болон нөхөн төлбөр олгох 
ажиллагааг түргэн шуурхай, оновчтой хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай бусад баримт бичгүүдийг боловсруулан бэлтгэл 
ажлыг ханган ажиллаж байна.
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АВЛАГА БАРАГДУУЛАЛТ 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн А153, А157 дугаар тушаалаар санхүүгийн хүндрэлд 
орсон Хадгаламж банкинд банкны Эрх хүлээн авагч томилон татан буулгах шийдвэр гаргасан. 

Хадгаламжийн даатгалын корпорацид авлага барагдуулах нэгж байхгүй бөгөөд Монголбанкнаас томилсон Эрх хүлээн 
авагч нь дампуурсан банкны муу актив, пассив хөрөнгийг хариуцан ажилладаг. Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн 
даатгалын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.4-т “Татан буугдсан банкны эрх хүлээн авах ажиллагаанд Корпорацийн 
төлөөллийг оролцуулах хүсэлтийг Монголбанкинд тавьж, гүйцэтгүүлэх” гэж заасан. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн Монголбанкнаас 
зөвшөөрсөн тохиолдолд эрх хүлээн авах ажиллагаанд оролцож болох хязгаарлагдмал эрхтэй. 

Корпораци Хадгаламж банкийг татан буулгаж, Төрийн банктай нэгтгэх үед актив, пассив хөрөнгийн зөрүү болох 119.9 
тэрбум төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд энэ хэмжээгээр шаардах эрх Хадгаламжийн даатгалын корпорацид 
шилжин ирсэн.
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4.
 Корпорацийн бусад үйл ажиллагаа
- Ãàäààä õàìòûí àæèëëàãàà
- Îëîí íèéòýä ÷èãëýñýí õºòºëáºð
- Íèéãìèéí õàðèóöëàãà
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- Ãàäààä õàìòûí àæèëëàãàà
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Олон Улсын Хадгаламжийн Даатгалын Холбооны гишүүн 
болсны давуу талууд

Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо нь 
2002 оны 5-р сард байгуулагдсан цагаасаа дэлхийн улс 
орнуудтай Хадгаламжийн даатгалын систем, түүний бодит 
туршлагыг хуваалцан 25 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа 
эхлүүлж байсан бол өнөөдөр 100-аас илүү гишүүдтэй 
болж Олон улсын стандарт тогтоогч байгууллага болон 
ажиллаж байна. Монгол улс 2013 онд холбооны үндсэн 
гишүүн болсноор Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог 
олон улсын стандартын дагуу эрхлэн явуулах давуу 
талуудыг бий болгосон. 

Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбооны 
гишүүн болсноор Бид: 

• Олон улсын байгууллагууд болон дэлхийн улс 
орнуудын дагаж мөрдөх Олон улсын стандарт 
тогтоогч байгууллагын гишүүн болсноор 
мэдээ мэдээлэл нээлттэй солилцож, бодлого 
төлөвлөлтөд санал бодлоо тусгана

• Хадгаламжийн даатгалын үндсэн зарчим, 
удирдамж, стандарт, үнэлгээний аргачлал зэрэгт 
оролцож системийг илүү үр дүнтэй болгоход 
хамтран ажиллана

• Боловсролын хөтөлбөр, сургалт, хэлэлцүүлгээр 
дамжуулан хадгаламжийн даатгалын системд 

тулгамдаж буй асуудлуудын талаар туршлага 
хуваалцах боломж нээгдэнэ

• Чадавхыг дээшлүүлэх хөтөлбөр, удирдах 
түвшиний сургалт, уулзалтад оролцоно

• Үр дүнтэй хадгаламжийн даатгалын систем 
болон үндсэн зарчмыг сайжруулах бүс нутгийн 
техникийн туслалцаатай болно

• Бусад олон улсын байгууллагууд болох Санхүүгийн 
тогтвортой байдлын зөвлөл, Олон улсын валютын 
сан, Дэлхийн банк зэрэг байгууллагатай хамтын 
ажиллагаа ажиллана

• Санхүүгийн тогтвортой байдлын институтийн 
хурлууд болон онлайн сургалтад хамрагдана

• Зөвхөн гишүүд хадгаламжийн даатгалын 
мэдээ мэдээлэл, жилийн судалгаа зэрэг бусад 
байгууллагуудын мэдээллийг судалгааны 
зорилгоор нээлттэй авна

• Одоо хийгдэж буй судалгаанд оролцоно
• Зөвхөн гишүүд үндсэн зарчмын нийцлийн үнэлгээ 

хийлгүүлнэ

Бид дээрх давуу талуудаа ашиглан холбооны үндсэн 
гишүүний хүрээнд олон улсын хурал, хэлэлцүүлэг, 
уулзалтуудаар дамжуулан 2017 онд дараах ажлуудыг 
амжилттай хийж гүйцэтгэсэн. 

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

Олон Улсын Хадгаламжийн Даатгалын Холбооны гишүүн болсны давуу талууд

Ази Номхон далайн бүс/APRC/-ийн 15 дах удаагийн жилийн уулзалт
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Олон Улсын Хадгаламжийн Даатгагчдын Холбооны Ази-
Номхон далайн бүсийн хороо /APRC жилийн уулзалт/
Ази-Номхон далайн бүсийн хорооны 15 дах удаагийн 
жилийн уулзалт 2017 оны 7-р сарын 16-20 өдрүүдэд 
Индонез улсын Джокьякартай хотод “Банкны өөрчлөн 
байгуулах үйл ажиллагаагаар дамжуулан Хадгаламжийн 
даатгагчийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх” сэдвийн 
хүрээнд зохион байгуулагдсан. Тус жилийн уулзалтын 
удирдах зөвлөлийн хурлаар Монголын Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацийн Гүйцэтгэх захирал шинээр 
томилогдсонтой холбогдуулан Ази-Номхон далайн бүсийн 
хорооны дарга Хироюки Обата нь албан ёсоор Гүйцэтгэх 
захирал Х. Бум-Эрдэнийг удирдлагуудад танилцуулсан. 
Мөн Гүйцэтгэх захирал Х. Бум-Эрдэнэ гишүүдэд хандан 
үг хэлж цаашдын хамтын ажиллагааг дэмжин ажиллахаа 
цохон тэмдэглэсэн. 
 
Ази-Номхон далайн бүсийн хорооны хурлаар Стратегийн 
тэргүүлэх, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний байнгын 
хорооноос 7 сарын хугацаанд бэлтгэн гаргасан 17 
төлөвлөгөөт ажлыг удирдлагуудад анх удаагаа танилцуулж 
батлуулсан. Тус байнгын хороо бүс нутгийн хорооны 
гишүүдийн нэгдмэл санаа санаачлагад үндэслэн бүс 
нутгийн хамтын ажиллагааг сайжруулах 17 төлөвлөгөөт 
ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж эхлээд байна. 
 
Мөн түүнчлэн Ази-Номхон далайн бүсийн хорооны хурлын 
үеэр хамтын ажиллагааны харилцан ойлголцлын санамж 
бичиг байгуулсан Япон, Бүгд Найрамдах Солонгос улсын 
Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн удирдлагуудтай 
Гүйцэтгэх захирал Х. Бум-Эрдэнэ хоёр талын хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх талаар тусгай уулзалтыг 
санаачлан зохион байгуулсан. 

Индонезийн Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацитай 
“Хамтын ажиллагааны харилцан ойлголцлын санамж 
бичиг”-ийг байгууллаа. 
Гадаад хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлэх 
зорилготойгоор эдийн засгаараа Азийн бар улсуудын 
нэг, Хадгаламжийн даатгалын системийн 10 гаруй 
жилийн туршлагатай, олон улсын холбоонд үнэтэй хувь 
нэмэр оруулсан Индонезийн Хадгаламжийн даатгалын 
корпорацитай 2017 оны 7-р сарын 16-нд Индонез 
улсын Джокьякартай хотод Индонезийн Хадгаламжийн 
даатгалын корпораци/IDIC/-ийн Ерөнхийлөгч Халим 
Аламшах, Монголын Хадгаламжийн даатгалын корпораци 
/DICoM/-ийн Гүйцэтгэх захирал Х. Бум-Эрдэнэ нар 

Стратегийн тэргүүлэх, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний байнгын хороо/SPAC/-ны гишүүд

Японы Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 
удирдлагуудтай
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хоёр талын хамтын ажиллагааны санамж бичиг /MOU/ 
байгуулж, гарын үсэг зурсан. Тус санамж бичигт оролцогч 
талууд хадгаламжийн даатгалын системийн дараах 
асуудлууд дээр туршлага, санал солилцохоор тусгасан 
болно. Үүнд банкыг эрсдэлийн төвшингээр үнэлэх ба 
эрсдэлийн удирдлага, банкыг өөрчлөн байгуулах бодлого, 
санхүүжилтийн эх үүсвэр ба аргачлал, хадгаламжийн 
даатгалын судалгаа, мэдээлэл технологи болон 
мэдээллийн сангийн удирдлага, хууль эрх зүйн орчин, 
чиг үүргээ өргөтгөхөд хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт, 
боловсон хүчний чадавхыг сайжруулах, олон нийтийг 
мэдээллээр хангах тал дээр мэдээ мэдээлэл солилцож, 
олон улсын хадгаламжийн даатгалын удирдамж 
стандартыг сайжруулахад хамтран ажиллаж, судалгаа 
хийхээр тусгасан. 

Индонезийн Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь 
2004 онд Бүгд Найрамдах Индонез улсын 24-р хуулийг 
баталснаар хадгаламж эзэмшигчдийг хамгаалах, 
санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилготойгоор 
байгуулагдсан. Одоогоор нийт 1919 гишүүн байгууллагатай 
ба алдагдлыг бууруулах (loss minimizer) чиг үүрэгтэй ба 
банкыг өөрчлөн байгуулах, банкны хяналт шалгалтын 
нэмэлт эрхтэй байгууллага болно.  
 
Олон Улсын Хадгаламжийн Даатгагчдын Холбооны 
жилийн уулзалт / IADI /

Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбооны 16 
дах удаагийн жилийн уулзалт, хэлэлцүүлэг нь 2017 оны 
10-р сарын 8-наас 13-ны өдрүүдэд Канад улсын Квебек 
хотод Санхүүгийн зохицуулах байгууллага болох Autorité 
des marchés financiers/AMF/ нь зохион байгуулсан. Энэ 
жилийн олон улсын хурал нь “Чиг үүрэг, хэлбэр, бүтэц 
ялгаатай бүх хадгаламжийн даатгалын байгууллагуудад 

үндсэн зарчмыг нэвтрүүлэх” сэдвийн хүрээнд банкнуудад 
зориулан боловсруулсан олон улсын хямралын удирдлага, 
өөрчлөн байгуулалтын аргачлалыг нэвтрүүлэхэд тулгарч 
буй хүндрэл бэрхшээлийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар 
туршлага солилцсон. Мөн энэ жил Квебек болон Канадын 
хадгаламжийн даатгал үүсч хөгжсөний 50 жилийн ой 
давхар тохиож байна. Тус хуралд Монголын Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацийн удирдлагууд болох Монголбанкны 
тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, Хадгаламжийн даатгалын 
Үндэсний хорооны дарга О. Эрдэмбилэг, Гүйцэтгэх захирал 
Х. Бум-Эрдэнэ нар оролцож Олон улсын байгууллагууд, 
холбооны удирдлагуудтай санал солилцсон. Тус жилийн 
уулзалтаар Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын 
холбооны шинэ Ерөнхийлөгч, удирдах зөвлөлийн 
даргаар Японы Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 
Ерөнхийлөгч Кацүнори Микүнияа шинээр сонгогдож Ази 
тивээс холбооны шинэ Ерөнхийлөгчтэй болсон. 
 

Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбооны 
Ерөнхийлөгч Кацүнори Микүнияа, Монголын 
Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацийн Гүйцэтгэх 
захирал Х. Бум-Эрдэнэ

Индонезийн хадгаламжийн даатгалын корпорацитай 
санамж бичиг байгуулах, хамтын ажиллагааны уулзалт 
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САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ,
ОЛОН НИЙТЭД ЧИГЛЭСЭН ХӨТӨЛБӨР

2017 онд бид олон нийтэд чиглэсэн хөтөлбөрийн хүрээнд 
иргэдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэхэд ихээхэн 
анхааран ажиллаж, зорилтот бүлэг болох насанд хүрэгсэд  
болон хүүхэд багачуудад чиглэсэн олон сургалт, арга 
хэмжээнүүдийг амжилттай зохион явууллаа.

“Дэлхийн мөнгөний долоо хоног” аяныг тохиолдуулан 
2017/03/28-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн Хо Ши Мин-
ий нэрэмжит 14-р сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад 
санхүүгийн мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулан, 
Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн үйл ажиллагаатай 
танилцуулах “Танилцах аялал”-ыг зохион байгуулсан.

Мөн тус аяны хүрээнд “Суралц-Хуримтлуул-Өсгө” сэдэвт 
санхүүгийн боловсролын эссэ бичлэгийн уралдааны 
шагналт байр эзэлсэн сурагчдыг Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацийн “Хадгаламж нээлгэх эрхийн 
бичиг”-ээр шагнаж урамшуулав.
 
Банкны салбарын ажилтны өдрийг угтаж Банк санхүүгийн 
академиас санаачлан зохион байгуулсан “ Олон нийтийн 
санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх нь” панел хэлэлцүүлэгт манай байгууллага, 
олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэхэд 
ихээхэн үүрэг оролцоотой ажиллаж байгаа талаар 
танилцуулга хийж оролцов.

2017 оны Хичээлийн шинэ жилийн эхний өдөр буюу 
9-сарын 1 нд  Хадгаламжийн даатгалын корпораци “ 
Хөгжлийн Алтан Сан” төрийн бус байгууллагатай хамтарч, 
нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн харъяа Хужирбулангийн 
120-р дунд сургуулийн 10-р ангийн сурагчдад “Хуримтлал 
ба Хадгаламж” сэдвээр санхүүгийн боловсрол олгох 
сургалтыг амжилттай зохион байгуулсан.

Бид жил бүрийн 10 дугаар сарын 31-ний өдөр буюу 
Дэлхийн хуримтлалын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг 
уламжлал тогтоод дөрвөн жил болж байна. Энэ өдрөөр 
олон нийтэд мөнгөө хадгалж, хуримтлуулахыг уриалан, 
хуримтлалын ач холбогдолыг таниулан сурталчилхад 
чиглэгдсэн арга хэмжээнүүдийг тогмтол зохион явуулдаг. 
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Энэ жилийн хувьд ХБНГУ-ын Хадгаламжийн банкны олон 
улсын хамтын ажиллагааны сан, Монгол банк, Монголын 
банкны холбоо, Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци 
хамтран “Дэлхийн хуримтлалын өдөр”-ийн аяныг зохион 
байгуулсан онцлог жил болж өнгөрлөө.

Энэхүү аяны хүрээнд  гар зургийн уралдаанд оролцсон 
нийт хүүхдүүдээс азтанаар шалгарсан 45 хүүхдийг  тус 
бүр 50,000 төгрөгийн Хадгаламж нээлгэх эрхийн бичигээр 
урамшуулсан.

Мөн Ерөнхий боловсролын БГД-ийн 22-р сургуулийн 5-р 
ангийн 45 сурагчид  болон “Шинэ Монгол бүрэн дунд 
сургууль”-ийн 5 ангийн 120 сурагчдад “Хуримтлалын ач 
холбогдол” сэдэвт сургалтыг тус тус зохион байгуулав. 
Тус сургалтаар хүүхдүүдэд Үндэсний Хуримтлалын бэлэг 
тэмдэгийг таниулан сурталчилж, мөнгөө зөв зохистой 
зарцуулж сургах үүднээс  “Халаасны мөнгөө зарцуулах 
төлөвлөгөө” гарын авлагыг хүүхэд бүрт бэлэглэсэн

“Халаасны мөнгөө зарцуулах төлөвлөгөө” болон “Өрхийн 
төсвийн дэвтэр” гарын авлагуудыг бэлтгэн гаргахад 
хамтран оролцсон.

            

“Үндэсний Хуримтлалын билэг тэмдэг”
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НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нийгмийн 
хариуцлагаа ухамсарлан 2017 оны 7 сард төвийн бүсэд 
гарсан гал түймрийг унтраахаар олон хоног хүчин зүтгэн, 
ажилласан ОБЕГ-ын албан хаагч, аврагч нарт туслах сайн 
үйлсийн аянд нэгдэж байгууллага, хамт олны зүгээс 300 

хос ажлын бээлий болон таван сая / 5,000,000 / төгрөгийн 
сэтгэлийн хандивийг Гал Түймэртэй Тэмцэх Газрын 
дарга Хурандаа н.Залуухүү тэргүүтэй холбогдох хүмүүст 
хүлээлгэн өгсөн. 
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2017 ОНД БИД

Хадгаламжийн даатгалын үндсэн зарчим нь шинээр хадгаламжийн даатгалын системийг 
байгуулах, одоо байгаа системийг үнэлэх гол удирдамж болдог ба хадгаламжийн даатгалын 
практик ач холбогдлыг сайжруулахад чиглэсэн. Энэхүү  зарчимаар Дэлхийн банктай хамтран 
үнэлгээ хийлгэсэн бөгөөд үнэлгээнд үндэслэн өөрийн үйл ажиллагааг сайжруулахаар олон 
ажил хийж байна. 

Олон Улсын Валютын Сангийн “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн дагуу Олон Улсын 
Хадгаламжийн даатгагчдын холбооны “Хадгаламжийн даатгалын үр нөлөөтэй тогтолцооны 
үндсэн зарчим”-д нийцүүлэн хадгаламжийн даатгалын корпорацийн засаглал, сангийн эх 
үүсвэр, зарцуулалт, даатгалын хамрах хүрээ, хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн төлбөр олгох 
харилцааг боловсронгуй болгох зорилгоор “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын 
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийг батлууллаа.

Санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор бие даасан болон хамтарсан хөтөлбөрөө 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсэн.

“Дэлхийн мөнгөний долоо хоног” аяны хүрээнд хадгаламжийн даатгалын талаар болон 
корпорацийн үйл ажиллагаатай танилцуулах зорилгоор Хо Ши Мин-ийн нэрэмжит 14-р дунд 
сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг байгууллага дээрээ урин, танилцах аялал зохион явууллаа.

Энэ жилийн нэг онцлог зүйл нь Монгол улс анх удаа “Үндэсний хуримтлалын билэг тэмдэгтэй”-
тэй болсон ба энэхүү билэг тэмдэгийг бүтээх үйл ажиллагаанд манай корпораци, ХБНГУ-
ын Хадгаламжийн банкны олон улсын хамтын ажиллагааны сан, Монголын банкны холбоо, 
Монголбанктай хамтран оролцсон явдал юм.

Дэлхийн хуримтлалын өдрийн аяны хүрээнд зохион байгуулагдсан арга хэмжээнүүдэд авьяас 
чадвараа дайчлан, идэвхи зүтгэлтэй оролцсон хүүхэд багачуудыг ирээдүйн их хуримтлалын 
эхлэл нь болгож Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн нэрэмжит “50,000 төгрөгийн 
Хадгаламж нээлгэх эрхийн бичиг”-ээр шагнаж урамшуулав. 

Олон Улсын Хадгаламжийн Даатгагчдын Холбооны Ази-Номхон далайн бүсийн хороо /APRC 
жилийн уулзалт/-нд оролцсон.

Гадаад хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлэх зорилготойгоор энэ онд бид эдийн засгаараа 
Азийн бар улсуудын нэг, Хадгаламжийн даатгалын системийн 10 гаруй жилийн туршлагатай, 
олон улсын холбоонд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан Индонезийн Хадгаламжийн даатгалын 
корпорацитай хоёр талын хамтын ажиллагааны санамж бичиг /MOU/ байгуулж, гарын үсэг 
зурсан.

Олон Улсын Хадгаламжийн Даатгагчдын Холбооны жилийн уулзалт / IADI / болж өнгөрлөө.
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АРИЛЖААНЫ БАНКУУДЫН НИЙТ ХАДГАЛАМЖИЙН ҮЛДЭГДЭЛ 2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ
БАЙДЛААР 17.5 ИХ НАЯД ТӨГРӨГ БАЙНА. ҮҮНЭЭС:

2017-12-31-ний
байдлаар 17.5 их 

наяд төгрөг

Иргэд, хуулийн этгээдийн харилцах, хадгаламж нийт 15.4 их наяд төгрөг
байгаагаас иргэдийн харилцах, хадгаламж 10.1 их наяд, хуулийн
этгээдийн харилцах, хадгаламж 5.3 их наяд төгрөг байна.

НИЙТ ХАДГАЛАМЖИЙН БҮТЭЦ /ЭЗЭМШИГЧЭЭР/

ХАВСРАЛТ
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0.3%
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ИРГЭД, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН БҮТЭЦ /ДҮНГЭЭР/

ИРГЭД, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХАДГАЛАМЖ ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ /ТООГООР/

2017-12-31-ний
байдлаар 11.6 их

наяд төгрөг

2017-12-31-ний
байдлаар 5'937'211
ширхэг хадгаламж

эзэмшигчид

Иргэдийн харилцах, хадгаламж
эзэмшигчдийн 98.8 хувийг 20 хүртэлх сая

төгрөгийн хадгаламж эзэмшигчид
эзэлж байна.

Хуулийн этгээдийн харилцах, хадгаламж
эзэмшигчдийн 95.4 хувийг 20 хүртэлх сая

төгрөгийн хадгаламж эзэмшигчид
тус тус эзэлж байна.
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2.7

5,729,9876,980,981

95.8

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛД ХАМРАГДАЖ БУЙ ХАДГАЛАМЖ ЭЗЭМШИГЧ
БОЛОН ХАДГАЛАМЖИЙН ХЭМЖЭЭ:

5,945,083

5,937,211

7,872

100%

99.9%

0.1%

17,495

13,956

4,289

3,539

100%

80%

25%

20%

Нийт

Даатгагдах

Даатгагдсан

Даатгалд үл хамаарах

НИЙТ ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖААС 20 ХҮРТЭЛХ САЯ ТӨГРӨГИЙН ҮЛДЭГДЭЛТЭЙ
ХАДГАЛАМЖИЙГ АВЧ ҮЗВЭЛ:

161,081 132,351
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5.
Санхүүгийн тайлан болон
хараат бус аудиторын дүгнэлт
Ìîíãîëûí Õàäãàëàìæèéí Äààòãàëûí Êîðïîðàöè ÕÕÊ 
Ñàíõ¿¿ãèéí Òàéëàãíàëûí Îëîí Óëñûí Ñòàíäàðòûí 
äàãóó áýëòãýãäñýí Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí áîëîí 
Õàðààò áóñ Àóäèòîðûí Òàéëàí 
2017 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31
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МОНГОЛЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ САН
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд - 2017 оны 12 дугаар сарын 315.

Санхүүгийн тайлан болон
хараат бус аудиторын дүгнэлт
Ìîíãîëûí Õàäãàëàìæèéí Äààòãàëûí Êîðïîðàöè ÕÕÊ 
Ñàíõ¿¿ãèéí Òàéëàãíàëûí Îëîí Óëñûí Ñòàíäàðòûí 
äàãóó áýëòãýãäñýí Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí áîëîí 
Õàðààò áóñ Àóäèòîðûí Òàéëàí 
2017 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31
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МОНГОЛЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ САН
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд - 2017 оны 12 дугаар сарын 31
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МОНГОЛЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ САН
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд - 2017 оны 12 дугаар сарын 31
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МОНГОЛЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ САН
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд - 2017 оны 12 дугаар сарын 31
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МОНГОЛЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ САН
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд - 2017 оны 12 дугаар сарын 31
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МОНГОЛЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ САН
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд - 2017 оны 12 дугаар сарын 31

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН 

Мянган төгрөгөөр Тод-
руулга 

2017 оны 12 
дугаар 

сарын 31 
  

2016 оны 12 
дугаар 

сарын 31 
      
ХӨРӨНГӨ      
Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө  11  222,889,158   127,932,314 
Засгийн газрын үнэт цаас  13 109,270,112   132,025,732 
Монголбанк, Засгийн газраас авах авлага  12 84,599,061    103,303,084 
Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн авлага    1,940,923   2,153,255 
Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт  14  85,000,000   85,000,000 
Үндсэн хөрөнгө    777,304   832,112 
Биет бус хөрөнгө    628,094   650,637 
Бараа материал    73,101   75,884 
НИЙТ ХӨРӨНГӨ  505,177,753  451,973,018 
      
      
ЭЗДИЙН ӨМЧ      
Оруулсан хөрөнгө  15  100,000,000   100,000,000 
Хуримтлагдсан ашиг    214,358,693   155,651,996 
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ   314,358,693   255,651,996 
      
ӨР ТӨЛБӨР      
Худалдааны болон бусад өр төлбөр    10,583   10,127 
Монголбанкнаас авсан зээл  16  190,808,477   196,310,895 
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР   190,819,060   196,321,022 
      
      
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ БА ӨР ТӨЛБӨР  505,177,753  451,973,018 
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МОНГОЛЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ САН
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд - 2017 оны 12 дугаар сарын 31

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Мянган төгрөгөөр 2017 2016 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ   

Татварын өмнөх ашиг 58,706,697   41,929,347 

Тохируулгууд:    

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл  93,182 82,182 

Биет бус хөрөнгийн хорогдол  170,908 48,765 

Данснаас хасагдсан үндсэн хөрөнгө  1,703 - 

Авлагын үнэ цэнийн бууралтын нөөц  13,203,620 15,840,259 

Цэвэр санхүүгийн орлого  (39,471,826) (28,216,607) 
Ажлын капиталын өөрчлөлтийн өмнөх үйл ажиллагааны 
мөнгөн гүйлгээ 32,704,284 29,683,947 

Бараа материалын өсөлт/(бууралт)  2,783  (28,436) 

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн авлагын өсөлт/(бууралт)  212,332 (2,017,646) 

Худалдааны болон бусад өр төлбөрийн өсөлт  456 8,482 
Ажлын капиталын өөрчлөлт 215,571 (2,037,600) 

Хүлээн авсан хөрөнгө оруулалтын орлого  38,178,856 27,500,678 

Эрх хүлээн авагчаас хүлээн авсан орлого  5,500,401 100,000 

Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ 76,599,113 55,247,024 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН 
ГҮЙЛГЭЭ   

Үндсэн хөрөнгө худалдан авалт  (40,077) (40,398) 

Засгийн газрын үнэт цаас эргэн төлөлт/(худалдан авалт)  24,604,336 (21,095,625) 

Биет бус хөрөнгө худалдан авалт  (148,365) (699,062) 

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас худалдан авалт  - - 

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ 24,415,895 (21,835,085) 

САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ    
Зээлийн эргэн төлөлт  (5,500,401) (5,700,000) 

Хүүгийн төлбөр  (557,762) (585,504) 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ (6,058,163) (6,285,504) 

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн цэвэр өсөлт/ (бууралт) 94,956,844 27,126,435 
Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 127,932,314 100,805,879 

Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 222,889,158 127,932,314 

Хуудас 60-аас 88-д хавсаргасан тодруулгууд нь энэхүү бие даасан санхүүгийн
тайлангуудын салшгүй нэг хэсэг болно.
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МОНГОЛЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ САН
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд - 2017 оны 12 дугаар сарын 31

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

Мянган төгрөгөөр 2017 2016 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ   

Татварын өмнөх ашиг 58,706,697   41,929,347 

Тохируулгууд:    

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл  93,182 82,182 

Биет бус хөрөнгийн хорогдол  170,908 48,765 

Данснаас хасагдсан үндсэн хөрөнгө  1,703 - 

Авлагын үнэ цэнийн бууралтын нөөц  13,203,620 15,840,259 

Цэвэр санхүүгийн орлого  (39,471,826) (28,216,607) 
Ажлын капиталын өөрчлөлтийн өмнөх үйл ажиллагааны 
мөнгөн гүйлгээ 32,704,284 29,683,947 

Бараа материалын өсөлт/(бууралт)  2,783  (28,436) 

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн авлагын өсөлт/(бууралт)  212,332 (2,017,646) 

Худалдааны болон бусад өр төлбөрийн өсөлт  456 8,482 
Ажлын капиталын өөрчлөлт 215,571 (2,037,600) 

Хүлээн авсан хөрөнгө оруулалтын орлого  38,178,856 27,500,678 

Эрх хүлээн авагчаас хүлээн авсан орлого  5,500,401 100,000 

Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ 76,599,113 55,247,024 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН 
ГҮЙЛГЭЭ   

Үндсэн хөрөнгө худалдан авалт  (40,077) (40,398) 

Засгийн газрын үнэт цаас эргэн төлөлт/(худалдан авалт)  24,604,336 (21,095,625) 

Биет бус хөрөнгө худалдан авалт  (148,365) (699,062) 

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас худалдан авалт  - - 

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ 24,415,895 (21,835,085) 
 

САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ   

Зээлийн эргэн төлөлт 
 

(5,500,401) (5,700,000) 

Хүүгийн төлбөр  (557,762) (585,504) 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ (6,058,163) (6,285,504) 

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн цэвэр өсөлт/ (бууралт) 94,956,844 27,126,435 
Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 127,932,314 100,805,879 

Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 222,889,158 127,932,314 

Хуудас 60-аас 88-д хавсаргасан тодруулгууд нь энэхүү бие даасан санхүүгийн
тайлангуудын салшгүй нэг хэсэг болно.
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ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН 

Мянган төгрөгөөр 
Оруулсан 

хөрөнгө
Хуримтлагдсан 

ашиг
Нийт

эздийн өмч

2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний 
өдрөөрх үлдэгдэл 100,000,000 113,722,649 213,722,649

Тайлант хугацааны ашиг - 41,929,347 41,929,347

Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй ашиг - 41,929,347 41,929,347

2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний 
өдрөөрх үлдэгдэл 100,000,000 155,651,996 255,651,996

2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ний 
өдрөөрх үлдэгдэл 100,000,000 155,651,996 255,651,996

Тайлант хугацааны ашиг - 58,706,697 58,706,697

Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй ашиг - 58,706,697 58,706,697

2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх 
үлдэгдэл 100,000,000 214,358,693 314,358,693

Хуудас 60-аас 88-д хавсаргасан тодруулгууд нь энэхүү бие даасан санхүүгийн
тайлангуудын салшгүй нэг хэсэг болно.
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1. КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын Тухай хуулийг Улсын Их Хурал 2013 оны 1 дүгээр сарын 10-нд 
баталж, тухайн өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын тухай хуульд 2018 
оны 2 дугаар сарын 8-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэ хуулийн зорилт нь банкин дахь мөнгөн хадгаламжийг 
хамгаалах зорилт бүхий албан журмын даатгалын тогтолцоог бүрдүүлэх явдал юм. Бүх арилжааны банкууд 
даатгалд хамрагдах үүрэгтэй. 

2013 оны 6 дугаар сард Монголын Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци (цаашид ХДК буюу Компани гэх) дээрх 
хуулийн дагуу арилжааны банкууд дахь мөнгөн хадгаламж (харилцах болон мөнгөн хадгаламжийн данс)-ийн 
даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан. ХДК нь иргэний хуулийн дагуу 
“Сан”-гийн хэлбэрээр зохион байгуулагдсан, ашгийн төлөө бус, төрийн өмчит хуулийн этгээд юм. Сангийн 
эхлэлтийн хөрөнгийг Сангийн яам болон Монголбанкнаас оруулсан. Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн 
Даатгалын Тухай хуулиар ХДК-ийн үйл ажиллагааны зорилго, цар хүрээ, удирдлагын бүтцийг тодорхойлж 
өгсөн. Уг хуулийн дагуу ХДК-ийн үндсэн үйл ажиллагаа нь Монгол банкнаас олгосон лиценз бүхий арилжааны 
банкуудаас хадгаламжийн даатгалын хураамжийг төвлөрүүлэх, хуримтлагдсан санг хөрөнгө оруулалт 
хэлбэрээр өсгөх, банк лицензээ хураалгасан тохиолдолд тухайн банкны хадгаламж эзэмшигчдэд даатгагдсан 
хадгаламжийн дүнг нөхөн олгох зэрэг юм. 

Хэрэв Монголбанк банкыг “албадан татан буулгах” шийдвэр гаргасан тохиолдолд, тухайн банкны хадгаламж 
эзэмшигчдэд ХДК 30 хоногийн дотор даатгалын нэхэмжлэлийг шууд олгох үүрэгтэй. Нэг хувь хүн эсвэл аж 
ахуйн нэгжид олгох нөхөн төлөлтийн дээд хэмжээ 20 сая төгрөг байна. Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн 
Даатгалын Тухай хуульд Монголбанк “Албадан татан буулгах” шийдвэр гаргахыг даатгалын тохиолдол гэж 
тодорхойлсон. ХДК хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нэхэмжлэлийг төлж дуусмагц, тэдгээрийн татан 
буугдсан банкин дахь хадгаламжийн эрх автоматаар ХДК-д шилжинэ. Энэ эрх нь төлөгдсөн даатгалын 
нэхэмжлэлийн хэмжээнээс хэтрэхгүй байна. 

ХДК-ийн удирдах дээд байгууллага нь 7 гишүүнээс бүрдэх Үндэсний Хороо байна. Сангийн яам болон 
Монголбанк тус бүр 2 төлөөлөгч, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (“СЗХ”), Монголын Банкны Холбоо (“МБХ”) тус 
бүр 1 төлөөлөгчтэй. Үүн дээр Компанийн гүйцэтгэх захирал Үндэсний Хорооны гишүүн байна. Иймд дээрх 
байгууллагууд нь Компанийн холбоотой тал болно. Холбоотой талуудын ажил гүйлгээг Тодруулга 21-ээс үзнэ 
үү.  

Үндэсний Хорооны шийдвэр нь олонхийн саналд үндэслэдэг бөгөөд гишүүдийн олонх нь Засгийн газрын 
харьяа байгууллагуудаас томилогддог учир, Компани нь Засгийн газрын удирдлагад байх бөгөөд Засгийн 
газар түүний удирдах дээд байгууллага мөн. Дээрх байгууллагуудын аль нь ч дангаараа Компанийг удирдах 
боломжгүй тул Компанид шууд толгой компани байхгүй. 

ХДК нь ашгийн төлөө бус, төрийн өмчит байгууллага учир улсын болон орон нутгийн татвар төлөхгүй. 

ХДК-ийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар 14230, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Нарны зам 91, Санроуд Оффис 3 
давхар.



612017
Жилийн тайлан

МОНГОЛЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ САН
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд - 2017 оны 12 дугаар сарын 31

2. КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЧИН 

Монгол  улсын  эдийн  засаг  нь  харьцангуй  өндөр  инфляци  болон  хүүгийн  төвшин  зэргээр  хөгжиж  буй  зах 
зээлийн  олон  шинж  чанарыг  агуулдаг.  2010, 2011 оны эдийн засгийн тогтмол өсөлтийн дараа дэлхийн 
зах зээл дээрх түүхий эдийн үнийн бууралт, БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлтийн удаашрал болон 2012 оны 
Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн өөрчлөлтийн улмаас гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт багассан 
зэрэг хүчин зүйлсээс шалтгаалан 2012, 2013 онд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт удааширч эхэлсэн. 2014, 
2015 онд дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнийн уналт, БНХАУ-ын эдийн засгийн удаашралтай байдал 
үргэлжилсэн нь эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж байна. 

2016 онд Монгол улсын эдийн засагт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт буурсан, төгрөгийн ханшийн уналт, 
гадаад өрийн өсөлт болон улс төрийн тогтворгүй байдал зэрэг нь сөрөг нөлөө үзүүлэн улмаар гурав дугаар 
улиралд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн буурахад хүргэсэн. Уг бууралт нь гол төлөв барилга, худалдааны 
салбартай холбоотой байсан. Зардлын хувьд бууралт нь хувийн хэрэглээ болон нийт үндсэн хөрөнгийн 
бүрдүүлэлтэд ажиглагдсан. 

Мүүдийз үнэлгээний агентлаг Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг 2014 оны 7 дугаар сард B1-ээс B2, улмаар 2016 
оны 8 дугаар сард В3 болгон бууруулсан бөгөөд томоохон арилжааны банкуудын зээлжих зэрэглэл В1-ээс В2 
улмаар В3 болон буурсан. 2015 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдөр Стандарт энд Пүүрс үнэлгээний агентлаг Монгол 
улсын зээлжих зэрэглэлийг “В+/В, сөрөг” үзүүлэлтээс “В/В тогтвортой”, улмаар 2016 оны 8 дугаар сарын 19-
нд “В-, тогтвортой” болгон бууруулсан. Мүүдийз үнэлгээний агентлаг Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг 2016 
оны 11 дүгээр сарын 18-нд В3-аас Саа1, тогтвортой болгон бууруулсан. 

2017 оны хоёр дугаар улиралд Олон Улсын Валютын Сангийн “Өргөтгөсөн Санхүүжилтын Хөтөлбөр”-т Монгол 
улс  хамрагдахаар болсон.  (Азийн Хөгжлийн Банк, Дэлхийн Банк, Япон, Солонгос болон БНХАУ-ын 
дэмжлэгтэй) ОУВС-ийн нийт санхүүжилт нь 3 жилийн хугацаатай 5.5 тэр бум ам.долларын хэмжээтэй. Гадаад 
валютын дотогш урсгал хангалтгүйгээс төлбөрийн тэнцэл 2012 оноос хойш алдагдалтай байсан бөгөөд, 
2016 оны 12 дугаар сарыг хүртэл төгрөгийн ханш ам.долларын эсрэг ихээр суларсан. ОУВС-ийн санхүүжилт 
зэрэг капиталын дотогш урсгал нэмэгдсэнээр 2017 онд төлбөрийн тэнцэл ашигтай  гарч эхэлсэн. 2017 онд 
Монгол улсын Засгийн газар өөрийн ам.долларын бондыг амжилттай дахин санхүүжүүлсэн бөгөөд гадаад 
валютын ханш харьцангуй тогтвортой байсан. Түүнчлэн дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнийн өсөлтөөс 
шалтгаалан худалдааны тэнцэл сайжирсан. Ингэснээр төсвийн алдагдал 2015 оноос хойш хамгийн бага 
түвшинд хүрсэн. Хөтөлбөрийн хүрээнд Монголбанкнаас  Монгол улсын арилжааны банкуудад  Активын 
Чанарын Үнэлгээ (АЧҮ)-г зохион байгуулсан. АЧҮ-ний талаар дэлгэрэнгүйг Тодруулга 19-өөс үзнэ үү. 

Монгол Улсын татвар болон гаалийн зохицуулалттай холбоотой хууль тогтоомжууд нь өөр хоорондоо 
зөрүүтэйгээр тайлбарлагдах, мөн үе үе өөрчлөгдөх магадлалтай.  Монгол Улсын эдийн засгийн цаашдын 
хөгжил нь түүхий эдийн дэлхийн зах зээлийн үнийн цаашдын өсөлт болон БНХАУ-ын эрэлт хэрэгцээтэй 
уялдаатай, мөн дотооддоо Засгийн газраас эдийн засаг, санхүү, мөнгөний бодлогын чиглэлээр хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээнүүдийн үр өгөөж болон татвар, эрх зүй, улс төрийн нөхцөл байдалтай уялдах төлөвтэй байна.  

Өнөөгийн дэлхийн эдийн засгийн тодорхой бус байдал, санхүүгийн зах зээлийн тогтворгүй байдал, түүхий 
эдийн үнийн уналт, БНХАУ, Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийн удаашрал, төгрөгийн ам.доллар, еврогийн 
эсрэг ханшийн уналт болон бусад эрсдэлүүд Монголын банк санхүү, ААН-үүдийн үйл ажиллагаанд сөрөг 
нөлөө үзүүлж болзошгүй байна.  
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2. КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЧИН (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) 

Компанийн удирдлага СТОУС-ын дагуу авлага, бусад санхүүгийн хөрөнгөд  “учирсан алдагдлын”  загварыг 
ашиглан үнэ цэнийн бууралтын нөөц байгуулах хэрэгтэй эсэхийг үнэлсэн. Уг стандартууд нь өмнөх үед бол
сон үйл явдлаас үүссэн авлагын үнэ цэнийн бууралтын санг хүлээн зөвшөөрөхийг шаардаж, ирээдүйн үйл я
вдлаас үүсч болзошгүй үнэ цэнийн бууралт хэдий өндөр магадлалтай байгаа ч хүлээн зөвшөөрөхийг хориг
лодог. Ирээдүйд болох үйл явдал гэдэгт эдийн засгийн нөхцөл байдалд гарах өөрчлөлт хамаарна. Ирээдүйд 
эдийн засгийн нөхцөл байдал яаж өөрчлөгдөх байсан ч ирээдүйн үйл явдлаас үүдэн үнэ цэнийн бууралтын 
гарз хүлээн зөвшөөрөхгүй. Тиймээс, санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз нь байгуулсан нөөцийн 
төвшингээс нэлээд өөр байж болох юм.  

Удирдлага нь Монголын эдийн засагт нөлөө үзүүлж болох ирээдүйн бүх үйл явдлыг урьдчилан харах боломж
гүй бөгөөд улмаар тэдгээр нь Компанийн ирээдүйн санхүүгийн байдалд хэрхэн нөлөөлж болохыг таамаглах 
бололцоогүй юм. Хэдий тийм боловч удирдлага нь Компанийн бизнесийн тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд ша
ардагдах бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна.  

3. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО 

Санхүүгийн  тайланг  бэлтгэх  үндэслэл.  Санхүүгийн тайлан нь Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын 
Стандарт (“СТОУС”)-ын дагуу бэлтгэгдсэн бөгөөд санхүүгийн хэрэглүүрийг түүхэн өртгийн зарчмаар бодит 
өртгөөр ба борлуулахад бэлэн байгаа санхүүгийн хөрөнгийн дахин үнэлгээгээр анх хүлээн зөвшөөрнө. 
Санхүүгийн тайланг бэлтгэсэн нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогуудыг доор жагсаасан бөгөөд эдгээр 
нь өөрөөр заагаагүй бол бүх тайлант хугацаанд нэгэн ижил мөрдөгдсөн болно. 

Санхүүгийн тайланг өөрөөр заагаагүй бол Монгол улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт болох Монгол Төгрөгөөр 
илэрхийлсэн болно. Компанийн бүртгэлийн валют нь Монгол Төгрөг юм. 

Санхүүгийн хэрэглүүр –  Үндсэн нэр томъёо.  Санхүүгийн хэрэглүүрүүдийг ангиллаас нь хамааран   доор 
тайлбарласны дагуу бодит үнэ цэнэ эсвэл хорогдуулсан өртгөөр бүртгэлд тусгадаг. 

Бодит үнэ цэнэ гэдэг нь хөрөнгийг борлуулахад хүлээн авах үнэ эсвэл хэмжилтийн өдөр өр төлбөрийг 
шилжүүлэхийн тулд зах зээлд оролцогчдын хоорондын хэлцлээр төлөх үнэ байна. Идэвхтэй зах зээл дээрх 
үнэ нь бодит үнэ цэнэд хамгийн ойр байна. Идэвхтэй зах зээл гэдэг нь тухайн хөрөнгө эсвэл өр төлбөрийн 
хэлцэл хангалттай давтамж, хэмжээгээр явагдаж үнийн талаарх мэдээлэл тогтмол олдох боломжтой зах 
зээлийг хэлнэ. 

Идэвхтэй зах зээл дээр арилжаалагдаж буй санхүүгийн хэрэглүүрийн бодит үнэ цэнийг тухайн хөрөнгийн 
худалдаалагдаж буй үнийг компани эзэмшиж байгаа тоо хэмжээгээр үржүүлж тооцоолно. Зах зээлийн хэвийн 
өдөр тутмын арилжааны хэмжээ нь компанийн эзэмшиж байгаа тоо хэмжээтэй харьцуулахад хангалтгүй 
бага байх, эсвэл тодорхой ганц хэлцэл худалдаалагдаж буй үнэд нөлөөлөх үед ч мөн адил дээрх байдлаар 
тооцоолно. 

Идэвхтэй зах зээлд арилжаалагддаггүй санхүүгийн дериватив болон бусад санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрийн 
багцыг хэмжихдээ бүлэг санхүүгийн хөрөнгө болон санхүүгийн өр төлбөрийн бодит үнэ цэнийг ашиглана. 
Ингэхдээ тодорхойлох өдрийн байдлаар зах зээлд оролцогчдын хооронд тухайлсан эрсдэлийн дүнгийн 
хувьд цэвэр урт позицийг (өөрөөр хэлбэл хөрөнгө) зарахад хүлээн авах үнэ эсвэл цэвэр богино позицийг 
(өөрөөр хэлбэл өр төлбөр) шилжүүлэхэд төлөх үнэд суурилна. Энэ нь давтагдах байдлаар бодит үнэ цэнээр 
бүртгэгдсэн хөрөнгийн хувьд хамааралтай ба Компани (a) Санхүүгийн хөрөнгө эсвэл санхүүгийн өр төлбөрийг 
зах зээлийн тодорхой эрсдэлийн хувьд эсвэл  
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3. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) 

байгууллагын баримтжуулсан эрсдэлийн удирдлага болон хөрөнгө оруулалтын стратегийн дагуу тодорхой 
талын зээлийн эрсдэлийн хувьд удирддаг бол (б) Хөрөнгө болон өр төлбөрийн мэдээллийг гол удирдлагад 
мэдээллэдэг бол (в) тухайн байгууллагын зах зээлийн тодорхой эрсдэл (эсвэл эрсдлүүд)-д өртөх байдал, 
санхүүгийн хөрөнгө болон санхүүгийн өр төлбөртэй холбоотой гарах зах зээлийн тодорхой эрсдлүүд нь 
үндсэндээ ижил бол тус тус хамааралтай байна. Гадаад зах зээлийн мэдээлэл авах боломжгүй тохиолдолд 
санхүүгийн тодорхой хэрэглүүрийн бодит үнэ цэнийг тооцохдоо хорогдуулсан мөнгөн урсгалын загвар, 
сүүлийн үеийн ижил төстэй хэлцэлд ашигласан загвар болон хөрөнгө оруулсан талын санхүүгийн тайлан 
мэдээг ашиглах зэрэг үнэлгээний аргачлалыг ашиглана. Бодит үнэ цэнийг бодит үнэ цэнийн ангилал тус 
бүрт тодорхойлох ба эдгээр төвшин нь (i) Ижил төрлийн хөрөнгө болон өр төлбөрийн идэвхтэй зах зээл дэх 
зарласан (тохируулаагүй) үнийг ашиглан 1-р төвшинд тодорхойлно (ii) Хөрөнгө болон өр төлбөрийн хувьд 
боломжит өгөгдлийг ашиглан шууд (үнэ) болон шууд бусаар (үнээс гаралтай) бодит үнэ цэнийг тодорхойлох 
аргачлалыг 2-р төвшинд хэрэгжүүлнэ (iii) 3-р төвшинд зах зээлийн ашиглаж болох өгөгдөлд тулгуурлахгүйгээр 
(ашиглагдахгүй өгөгдөл) бодит үнэ цэнийг тодорхойлно. Тайлант хугацааны эцэст бодит үнэ цэнийн төвшин 
хооронд шилжилт явагдсан гэж үзсэн. 

Өртөг нь хөрөнгийг олж авахын тулд төлсөн мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө, эсвэл бусад төлбөрийн 
бодит үнэ цэнэ дээр гүйлгээний зардлыг нэмсэн дүн байна. Өртгийн хэмжилт нь зөвхөн зах зээлийн үнийг 
тодорхойлох боломжгүй өмчийн хэрэглүүрийн хөрөнгө оруулалтанд болон холбогдох деривативуудын хувьд 
зөвшөөрөгдөнө (Тодруулга 4 ба 14-ийг үзнэ үү). 

Гүйлгээний зардлууд нь санхүүгийн хэрэглүүрүүдийг худалдан авах, шинээр гаргах эсвэл борлуулахтай шууд 
холбоотой өсөн нэмэгдэх зардлууд юм. Өсөн нэмэгдэх зардал нь гүйлгээг хийгээгүй тохиолдолд үүсэхгүй 
байх зардал юм. Гүйлгээний зардалд агент (борлуулагч агентын үүрэг гүйцэтгэж буй ажиллагсад), зөвлөх, 
брокер, дилерүүдэд төлсөн хураамж шимтгэл, зохицуулах агентлаг болон хөрөнгийн биржийн ногдуулсан 
хураамж төлбөрүүд, мөн эрх шилжүүлэлтэд ногдуулсан татвар хураамжууд хамаарна. Гүйлгээний зардалд 
өрийн хямдруулалт, урамшуулал, санхүүжилтын зардлууд, дотоод удирдлага, захиргааны буюу хадгалалтын 
зардлууд орохгүй. 

Хорогдуулсан өртөг нь санхүүгийн хэрэглүүрүүдийг анх хүлээн зөвшөөрсөн дүнгээс аливаа үндсэн дүнгийн 
эргэн төлөлтийг хасаж, хуримтлагдсан хүүг нэмж, санхүүгийн хөрөнгийн хувьд үнэ цэнийн бууралттай 
холбоотой аливаа хасагдуулгыг хассан дүн юм. Хуримтлагдсан хүүнд ажил гүйлгээг анх хүлээн зөвшөөрөх үед 
хойшлуулсан гүйлгээний зардал, мөн үнийн аливаа урамшуулал болон хөнгөлөлтийг үр ашигт хүүгийн аргаар 
тооцсон дүн багтана.   Хуримтлагдсан хүүгийн орлого, хуримтлагдсан хүүгийн зардал, мөн хуримтлагдсан 
купон болон үнийн хорогдуулсан урамшуулал буюу хөнгөлөлтийг (мөн аливаа хойшлогдсон шимтгэлийн хамт) 
тусад нь толилуулаагүй ба тэдгээрийг санхүүгийн байдлын тайланд холбогдох үзүүлэлтийн дүнд оруулан 
тусгасан болно. 

Үр ашигт хүүгийн арга нь хүүгийн орлого эсвэл хүүгийн зардлыг хамаарах хугацааны туршид дансны үнээс 
тооцогдох хүүгийн хувийг тогтмол байлгахаар (үр ашигт хүүгийн хувь) хуваарилах арга юм. Үр ашигт хүүгийн 
хувь нь ирээдүйд орж ирэхээр тооцоолсон мөнгөн орлого, гарах зарлагыг (ирээдүйн зээлийн алдагдлыг үл 
харгалзан) санхүүгийн хэрэглүүрийн хүлээгдэж буй хугацааны эсвэл зохистой бол түүнээс богино хугацааны 
туршид хямдруулж санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн бүртгэлийн цэвэр дүнг гаргаж авах хүүгийн хувь болно. Үр 
ашигт хүүгийн хувь нь хувьсах хүүтэй хэрэглүүрийн мөнгөн урсгалыг хүүг өөрчлөх дараагийн мөч хүртэл 
хямдруулах боловч хэрэглүүрт тусгагдсан хөвөх хүү дээр нэмэгдэх зээлийн хүүгийн зөрүүг илэрхийлсэн 
урамшуулал буюу хөнгөлөлтийг, мөн зах зээлийн төвшинд тохируулагддаггүй бусад хувьсах хүчин зүйлсэд 
үл хамаарна. Тийм  
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урамшуулал, хөнгөлөлтийг хэрэглүүрийн хүлээгдэж буй нийт хугацаагаар хорогдуулна. Өнөөгийн үнэ цэнийн 
тооцоололд гэрээний талуудын хооронд өгч авалцах бүх хураамжийг оруулах бөгөөд тэдгээр нь үр ашигт 
хүүгийн бүрэлдэхүүн хэсэг болно. 

Санхүүгийн хэрэглүүрүүдийг анх хүлээн зөвшөөрөх.  Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт нь анх бодит 
үнэ цэнээр бүртгэгдэнэ. Бусад бүх санхүүгийн хэрэглүүрүүдийг бүртгэхдээ бодит үнэ цэнэ дээр гүйлгээний 
зардал нэмсэн дүнг нэмнэ. Анх бүртгэх бодит үнэ цэнэ нь гүйлгээ хийгдсэн үнээр хамгийн баталгаатайгаар 
нотлогдоно. Анх бүртгэх үед үүсэх олз эсвэл гарзыг бодит үнэ цэнэ болон гүйлгээний үнийн хооронд зөрүү 
гарсан бөгөөд үүнийг зөвхөн ижил төрлийн хэрэглүүрийг сүүлийн үед арилжсан талаарх зах зээлийн нээлттэй 
мэдээллээр баталгаажуулсан эсвэл зөвхөн нээлттэй зах зээлээс авсан мэдээлэл дээр үндэслэж хийсэн 
үнэлгээний аргачлалаар тооцсон тохиолдлуудад бүртгэдэг. 

Зохицуулалт эсвэл зах зээлийн жишгээр тогтоогдсон, (“хэвийн” худалдаа болон худалдан авалт) тодорхой 
хугацаанд багтаан байршуулах шаардлагатай санхүүгийн хөрөнгийн бүхий л худалдаа болон худалдан 
авалтыг арилжаа хийсэн өдөр буюу Компани тухайн санхүүгийн хөрөнгийг байршуулах үүрэг хүлээсэн үед 
бүртгэнэ. Бусад бүх худалдан авалтыг Компани санхүүгийн хэрэглүүрийн гэрээний тал болсон үед хүлээн 
зөвшөөрнө. 

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт. Энэ ангилалд Компани бэлэн мөнгөний хэрэгцээ гарсан үед болон хүү, 
ханш, хөрөнгийн үнэ өөрчлөгдөхөд худалдах зориулалтаар тодорхойгүй хугацаагаар эзэмшиж буй хөрөнгө 
оруулалтын үнэт цаасыг багтаана. 

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасыг бодит үнээр бүртгэдэг. Бодит үнэ цэнийг тодорхойлох 
боломжгүй тохиолдолд өртгөөр бүртгэн, үнэ цэнийн бууралт үүссэн эсэхийг тогтмол шалгадаг. 

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасыг анх хүлээн зөвшөөрсний дараа тохиолдсон нэг болон хэд 
хэдэн үйл явдлын (“гарз учруулсан үйл явдлууд”) үр дүнд алдагдал үүсэх үед үнэ цэнийн бууралтын алдагдлыг 
тайлант жилийн ашиг, алдагдалд хүлээн зөвшөөрнө (Тодруулга 4-ийг үзнэ үү). 

Борлуулахад бэлэн өмчийн хэрэглүүрийн ногдол ашгийг төлбөр хүлээн авах эрх Компанид үүсч, ногдол ашиг 
авах нь тодорхой болсон үед ашиг, алдагдалд хүлээн зөвшөөрнө. Бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн бусад хэсгий
г тухайн хөрөнгө оруулалт эргүүлэн хүлээн зөвшөөрөгдөх эсвэл үнэ цэнийн бууралтад орох хүртэл бусад дэ
лгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрөх ба энэ үед нийт олз, гарз нь бусад дэлгэрэнгүй орлогоос тайлант жилий
н ашиг, алдагдалд шилжин ангилагдана. Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасыг анх хүлээн зөвш
өөрсний дараа тохиолдсон нэг болон хэд хэдэн үйл явдлын (“гарз учруулсан үйл явдлууд”) үр дүнд алдагдал ү
үсэх үед үнэ цэнийн бууралтын алдагдлыг тайлант жилийн ашиг, алдагдалд хүлээн зөвшөөрнө. 

Өмчийн хэрэглүүрт үнэт цаасны бодит үнэ нь өртгөөсөө бага төвшинд үргэлжлэн буурах нь тухайн үнэт ца
ас үнэ цэнийн бууралтад орсны илэрхийлэл юм. Худалдаж авахад гарсан зардал болон одоогийн бодит үний
н зөрүүгээс ашиг, алдагдалд өмнө нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн тухайн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын алдагд
лыг хассанаар тооцоологддог үнэ цэнийн бууралтын нийт алдагдал нь бусад дэлгэрэнгүй орлогоос тайлант 
жилийн ашиг, алдагдалд хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Өмчийн хэрэглүүрийн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг буцаахг
үй ба цаашид гарсан аливаа олзыг бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрнө. Хэрэв дараа дараагийн хуг
ацаан дахь борлуулахад бэлэн ангилалд багтсан өрийн хэрэглүүрийн бодит үнэ өсч, энэхүү өсөлт нь ашиг, ал
дагдалд үнэ цэнийн  
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бууралтын алдагдлыг хүлээн зөвшөөрснөөс хойших үйл явдалтай холбоотой бол жилийн ашиг алдагдлаас ү
нэ цэнийн бууралтын алдагдлыг буцаана. 

Санхүүгийн хөрөнгийг бүртгэлээс хасах.  Компани санхүүгийн хөрөнгийг дараах тохиолдолд бүртгэлээс 
хасдаг: (а) хөрөнгийн төлбөрийг авсан эсвэл хөрөнгөтэй холбоотой мөнгөн урсгалыг хүлээн авах эрх дуусгавар 
болсон, (б) хөрөнгөтэй холбоотой мөнгөн урсгалыг хүлээн авах эрхээ Компани бусдад шилжүүлэн өгсөн 
эсвэл хүлээн зөвшөөрөгдсөн дамжуулан өгөх хэлцэлд оролцож (1) хөрөнгийг эзэмшихтэй холбоотой бүхий л 
эрсдэл болон өгөөжийг үндсэнд нь өөрөөсөө шилжүүлсэн, эсвэл (2) хөрөнгийг эзэмшихтэй холбоотой бүхий л 
эрсдэл болон өгөөжийг үндсэнд нь өөрөөсөө шилжүүлээгүй ч, мөн өөртөө авч үлдээгүй буюу хяналтын эрхийг 
хадгалж үлдээгүй тохиолдолд.  

Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө.  Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгөд касс дахь бэлэн мөнгө, 
банкин дахь хугацаагүй хадгаламж ба 3 сар болон түүнээс бага хугацаатай бусад богино хугацаат хөрвөх 
чадвар сайтай хөрөнгө оруулалтууд багтана. Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө нь үр ашигт хүүгийн 
аргаар хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгдэнэ. 

Хорогдуулсан өртгөөр бүртгэсэн санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт.  Санхүүгийн хөрөнгийг анх 
бүртгэснээс хойш тохиосон нэг буюу олон үйл явдлын (“гарз учруулсан үйл явдлууд”) үр дүнд үүссэн бөгөөд 
санхүүгийн дан ганц эсвэл бүлэг хөрөнгөөс ирээдүйд хүлээгдэж буй мөнгөн урсгалын хэмжээ болон цаг 
хугацаанд нөлөө үзүүлэх үнэ цэнийн алдагдлыг тухайн гарзын нөлөөг баталгаатай тооцох боломжтой 
тохиолдолд тайлант жилийн орлого, зарлагад бүртгэнэ. Хэрэв Компани нь дан ганцаар үнэлсэн санхүүгийн 
хөрөнгийн хувьд үнэ цэнэ буурсаныг илэрхийлэх бодит нотолгоо байхгүй гэж тодорхойлсон бол тухайн 
санхүүгийн хөрөнгийг ижил төрлийн зээлийн эрсдэлийн шинж чанартай санхүүгийн хөрөнгийн бүлэгт багтаан 
уг бүлгийн үнэ цэнийн бууралтыг хамтатган үнэлдэг.  

Компанийн санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнэ буурсан эсэхийг тодорхойлохдоо авч үздэг үндсэн хүчин зүйлс нь 
тэдгээрийн хугацаа хэтрэлтийн байдал, мөн аливаа холбогдох барьцаа хөрөнгийг борлуулах бололцоо юм. 
Үнэ цэнийн бууралтын гарз үүссэн эсэхийг илэрхийлэх бодит нотолгоог тодорхойлоход дараах бусад үндсэн 
шалгууруудыг мөн авч үздэг:  

•	 хуваарьт төлбөрүүдийн аль нэг нь хугацаа хэтэрсэн бөгөөд хугацаа хэтрэлт нь төлбөр тооцооны 
системээс үүссэн сааталтай хамааралгүй; 

•	 харилцагч тал санхүүгийн мэдэгдэхүйц хүндрэлд орсон нь Компанийн олж авсан санхүүгийн 
мэдээллээр баталгаажсан; 

•	 харилцагч тал дампуурлаа зарлах буюу санхүүгийн бүтцийн өөрчлөлт хийхээр төлөвлөж байгаа; 

•	 улсын буюу орон нутгийн эдийн засгийн нөхцөл байдал харилцагч талд нөлөөлөхүйцээр өөрчлөгдсөнөөс 
түүний төлбөр төлөлтийн байдал муудсан; эсвэл 

•	 зах зээлийн нөхцөл байдал муудсанаас барьцаа хөрөнгийн үнэ цэнэ мэдэгдэхүйц хэмжээгээр буурсан. 

Компани цөөн тооны авлага болон бусад санхүүгийн хөрөнгөтэй учир санхүүгийн хөрөнгө тус бүрээр үнэлгээ 
хийдэг. Өөрөөр хэлбэл Компани бүх санхүүгийн хөрөнгийн хувьд үнэ цэнийн бууралтын шинж тэмдэг илэрсэн 
эсэхийг үнэлдэг. Хэрэв тухайн санхүүгийн хөрөнгийн хувьд үнэ цэнийн бууралтын шинж тэмдэг байхгүй бол, 
тухайн хөрөнгийг хамтатгасан үнэлгээнд оруулдаг. 2017 оны 12 дугаар сарын 31, 2016 оны 12 дугаар сарын 
31-ний байдлаар хамтатгасан үнэлгээний үр дүнд үнэ цэнийн бууралтын нөөц байгуулах шаардлагагүй гэж 
үзсэн. 
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Удирдлагын үнэлэмжийн талаар дэлгэрэнгүйг Тодруулга 4-өөс, үнэ цэнийн бууралтын нөөцийн талаар 
дэлгэрэнгүйг Тодруулга 12-оос үзнэ үү.  

Хэрэв хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгддэг санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнэ буурсан бөгөөд түүний нөхцлийг 
өөрчлөн тохиролцсон эсвэл нөхцлүүдийг харилцагч тал эсвэл үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн байдал 
муудсанаас өөрчилсөн тохиолдолд үнэ цэнийн бууралтыг нөхцөл өөрчлөгдөхийн өмнөх үр ашигт хүүг ашиглан 
тооцно. Хөрөнгийн эрсдэл ба үр ашиг шилжсэн үед л өөрчлөн тохиролцсон хөрөнгийг бүртгэлээс хасч, шинэ 
хөрөнгийг хүлээн зөвшөөрнө. Энэ нь ихэвчлэн анхны мөнгөн урсгал ба шинэ хүлээгдэж буй мөнгөн урсгалын 
их хэмжээний зөрүүгээр нотлогддог. 

Үнэ цэнийн бууралтыг нөөцийн сангийн дансанд бүртгэж хөрөнгийн дансны үнийг хүлээгдэж буй мөнгөн 
урсгалын (зээлийн хэрэгжээгүй ирээдүйн алдагдлыг оруулаагүй дүнгээр) анхны үр ашигт хүүгээр тооцсон 
өнөөгийн үнэ цэнэ хүртэл бууруулж бүртгэнэ. 

Хэрэв үнэ цэнийн бууралт дараагийн тайлант хугацаанд багассан бөгөөд уг бууралтыг хүлээн зөвшөөрснөөс 
хойш тохиосон бодит үйл явдалтай холбох боломжтой бол өмнө нь хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтыг 
үнэ цэнэ бууралтын сангийн дансанд залруулга хийх замаар тухайн жилийн орлого, зарлагад бүртгэнэ. 

Эргэн төлөгдөх боломжгүй болсон хөрөнгийн дүнг хөрөнгийг нөхөн төлүүлэхэд шаардлагатай бүхий л 
арга хэмжээг авсан бөгөөд гарзын хэмжээ тодорхой болсон үед холбогдох үнэ цэнийн бууралтын гарзад 
байгуулсан нөөцийн эсрэг хаана. Өмнө нь хасагдуулсан хөрөнгийн дүн дараа нь нөхөн төлөгдсөн тохиолдолд 
нөхөн төлөгдсөн дүнг тухайн жилийн орлого, зарлагад бүртгэж үнэ цэнийн бууралтын гарз дансыг бууруулна. 

Санхүүгийн бус хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт.  Ашиглагдах хугацаа нь тодорхой бус эсвэл ашиглагдахад 
бэлэн болоогүй биет бус хөрөнгийг хорогдуулахгүй бөгөөд жил бүр үнэ цэнийн бууралт байгаа эсэхийг 
шалгадаг. Элэгдэл, хорогдуулга байгуулдаг хөрөнгийн хувьд дансны үнэ нөхөгдөх боломжгүй байж болохыг 
илтгэх нөхцөл байдал үүсэх бүрт үнэ цэнийн бууралт үүссэн эсэхийг шалгадаг. Хөрөнгийн дансны үнэ түүний 
нөхөн сэргээгдэх дүнгээс хэтэрсэн хэмжээгээр үнэ цэнийн бууралтыг хүлээн зөвшөөрнө. Нөхөн сэргээгдэх 
дүн гэдэг нь хөрөнгийн бодит үнэ цэнээс борлуулах зардлыг хассан дүн ба ашиглалтын үнэ цэнийн аль их 
байна. Үнэ цэнийн бууралтыг үнэлэх зорилгоор, хөрөнгүүдийг бие даан мөнгөн урсгал бий болгох хамгийн бага 
бүлэг хөрөнгө (мөнгөн урсгал бий болгогч нэгж) болгон хуваадаг. Тайлант хугацааны эцэс бүрт санхүүгийн бус 
хөрөнгийн өмнөх үнэ цэнийн бууралтыг буцаалт хийх боломжтой эсэхийг шалгадаг. 

Үндсэн хөрөнгө.  Үндсэн хөрөнгийг өртгөөс хуримтлагдсан элэгдлийг, мөн шаардлагатай бол үнэ цэнэ 
бууралтын зардлыг хассан дүнгээр тусгадаг. Үндсэн хөрөнгийг хүлээн зөвшөөрч бүртгэсний дараа нэмж 
гарсан зардлыг, зөвхөн уг зардалтай холбогдох ирээдүйн эдийн засгийн үр өгөөж Компанид орж ирэх 
магадлалтай ба зардлыг хэмжих боломжтой үед л хөрөнгийн дансны үнэд багтаах буюу тохиромжтой гэж 
үзвэл тусдаа хөрөнгө гэж бүртгэнэ. Өдөр тутмын засвар үйлчилгээний жижиг зардлуудыг тухай бүрт нь 
зарлагаар бүртгэнэ. Хөрөнгийн томоохон эд анги, хэсгийг солих зардлыг капиталжуулж, хуучин эд ангийг 
актална. 

Тайлант хугацааны эцэс бүрт удирдлага үндсэн хөрөнгөд үнэ цэнийн бууралт байгаа эсэхийг үнэлнэ. Хэрэв 
бууралт байгаа шинж тэмдэг ажиглагдвал, удирдлага нөхөн сэргээгдэх дүн буюу хөрөнгийн  
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бодит үнэ цэнээс борлуулах зардлыг хассан дүн ба ашиглалтын үнэ цэнийн аль ихийг тооцоолно. Дансны 
үнийг нөхөн сэргээгдэх дүнтэй тэнцүүлэн бууруулж үнэ цэнийн бууралтыг тайлант хугацааны алдагдлаар 
бүртгэдэг. Хэрэв хөрөнгийн ашиглалтын үнэ цэнэ эсвэл бодит үнэ цэнээс борлуулах зардлыг хассан дүнгийн 
тооцоололд өөрчлөлт орсон бол өмнөх тайлант хугацаануудад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэ цэнийн бууралтыг 
буцаалт хийнэ. Борлуулалтын олз гарз нь борлуулсан дүн ба дансны үнийн зөрүүгээр тайлант хугацааны ашиг 
алдагдалд бүртгэгдэнэ. 

Элэгдэл. Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийг хөрөнгийн үлдсэн ашиглагдах хугацаанд хуваарилан шулуун шугамын 
аргаар тооцоолно:  

Oффисын тавилга  - 10 жил 

Авто машин  - 10 жил 

Тоног төхөөрөмж  - 3 жил 

Хөрөнгийн үлдэх өртөг гэдэг нь тухайн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа дууссан, хуучирсан гэж үзвэл 
Компани одоо худалдаж болох үнээс худалдан борлуулахтай холбогдон гарах зардлыг хассан дүнг хэлнэ. 
Компани үндсэн хөрөнгийн үлдэх өртөг болон ашиглалтын хугацааг тайлант жил бүрийн эцэст эргэн хянаж, 
шаардлагатай тохиолдолд өөрчилнө. 

Бараа материал.  Бараа материалыг өртөг, цэвэр бэлэн мөнгө болгох боломжтой дүнгийн аль багаар 
бүртгэнэ. Бараа материалын өртгийг жигнэсэн дунджийн арга эсвэл эхэлж орсныг эхэлж зарлагадах аргаар 
тодорхойлно. Цэвэр бэлэн мөнгө болгох боломжтой дүн гэдэг нь бизнесийн хэвийн үйл явцад борлуулах үнээс 
гүйцээлтийн ба борлуулах зардлыг хассан дүн байна.  

Засгийн газрын буцалтгүй тусламж.  Монголбанкнаас зах зээлийн хүүгээс бага хүүтэй авсан зээлийг 
Засгийн газрын буцалтгүй тусламж гэж бүртгэлд тусгана. Зээлийг зах зээлийн хүүг ашиглан, хорогдуулсан 
өртгөөр хэмжинэ. Зах зээлийн хүүгээс бага хүүгийн төвшний ашгийг (ө.х зээлийг анх хүлээн зөвшөөрөх 
үеийн олзыг) НББОУС 39-ийн дагуу тооцоолсон зээлийн анхны дансны үнэ болон хүлээн авсан мөнгөний 
зөрүүгээр тодорхойлох бөгөөд Засгийн газрын буцалтгүй зээлийн орлого гэж бүртгэнэ. Уг орлогыг зээлийн 
хугацааны турш хойшлуулах эсвэл НББОУС 20-ийн нөхцлүүд хангагдаж буй тохиолдолд (ө.х Монголбанкны 
санхүүжилтээр анх авлага хүлээн зөвшөөрөх үед гарз үүссэн үед, Тодруулга 12) шууд тайлант хугацааны ашиг 
алдагдалд хүлээн зөвшөөрнө. 

Зээлийн хугацааны турш хойшлуулагдах тохиолдолд холбогдох буцалтгүй тусламжийн орлого нь ашиг 
алдагдалд үр ашигт хүүг ашиглан системтэйгээр хүлээн зөвшөөрөгдөх бөгөөд хүүгийн зардалтай хаагдана. 

Холбогдох буцалтгүй тусламжийн орлого ба анх хүлээн зөвшөөрөгдөх үеийн гарзыг ашиг алдагдалд шууд 
хүлээн зөвшөөрөх тохиолдолд, буцалтгүй тусламжийн орлого (ө.х анх хүлээн зөвшөөрөгдөх үеийн олз) нь 
холбогдох анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн гарзтай хаагдана. Зээлийн хүүгийн зардал ба холбогдох авлагын 
хүүгийн орлогыг үр ашигт хүүг ашиглан системтэйгээр хооронд нь хаана.  

Авлага. Авлага нь анх бодит үнэ цэнээр бүртгэгдэж, цаашид үр ашигт хүүгийн аргаар хорогдуулсан өртгөөр 
бүртгэгдэнэ. 
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Худалдааны болон бусад өр төлбөр.  Худалдааны өр төлбөр нь холбогдох тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 
биелүүлэх үед аккруэл хийгдэх бөгөөд анх бодит үнэ цэнээр бүртгэгдэж цаашид үр ашигт хүүгийн аргаар 
хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгдэнэ. 

Оруулсан хөрөнгө.  Оруулсан хөрөнгө нь Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын Тухай хуульд 
тодорхойлогдсон Компанийн сан бөгөөд харгалзах өдрөөрх бүртгэлтэй хөрөнгүүд багтана (Тодруулга 15-ыг 
үзнэ үү). 

Засгийн газрын үнэт цаас. Засгийн газрын үнэт цаасанд Сангийн яам болон Монголбанкнаас гаргасан үнэт 
цаас багтах бөгөөд эдгээрийг Компани худалдан авах буюу гаргагчаас тодорхой заагдсан өдөр хүлээн авах 
дериватив бус авлага худалдах зорилгоор бус үүсгэх үед бүртгэлд тусгана. Засгийн газрын бонд, Сангийн 
яам, Монголбанкны үнэт цаасыг хорогдуулсан өртгөөр бүртгэнэ. 

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн орлого.  Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн орлого нь 
Монголбанкны лиценз бүхий арилжааны банкуудаас ХДК-д төлсөн анхны ба жил бүрийн даатгалын 
хураамжаас бүрдэнэ. 

Даатгалын хураамж нь хуулийн дагуу хураамж төлөгдөх ёстой өдрөөр орлого, үр дүнгийн тайланд (тайлант 
хугацааны цэвэр ашигт) хүлээн зөвшөөрөгдөнө. 

Компани орлогын хэмжээг тодорхойлох боломжтой, ирээдүйн эдийн засгийн үр өгөөийг компани хүлээн авах 
магадлалтай бөгөөд Компанийн үйл ажиллагаа бүрт тодорхой шалгуур хангагдсан нөхцөлд орлогыг хүлээн 
зөвшөөрнө. 

Хөрөнгө оруулалтын орлого. Хөрөнгө оруулалтын орлогод орлого, үр дүнгийн тайланд (тайлант хугацааны 
цэвэр ашигт) хүлээн зөвшөөрөгдсөн Засгийн газар, Монголбанкны үнэт цаас, бондын тухайн тайлант 
хугацаанд ногдох хүүгийн орлого орно. 

Үйл ажиллагааны түрээс. Компани нь түрээсийн гэрээнд түрээслэгчээр оролцож, өмчлөлийн ихэнх эрсдэл б
олон урамшуулал нь түрээслүүлэгчээс Компанид шилжин ирээгүй тохиолдолд түрээсийн нийт төлбөрийг түр
ээсийн хугацааны туршид шулуун шугамын аргыг ашиглан хуваарилж тухайн тайлант жилүүдийн орлого, зар
лагад (түрээсийн зардлаар) бүртгэнэ. 

Монголбанкинд төлөх зээл. Монголбанкнаас авсан зээл нь үр ашигт хүүгийн аргаар хорогдуулсан өртгөөр 
бүртгэгдэнэ. Зах зээл дээрх хүүгийн төвшнөөс бага хүүтэй авсан засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн 
тодорхойлолтонд хамаарах зээлийн хувьд анх хүлээн зөвшөөрөх үед олз бүртгэнэ. Засгийн газрын буцалтгүй 
тусламжийн талаар дэлгэрэнгүйг компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогоос үзнэ үү. Зах зээлийн 
хүүгийн төвшнөөс бага хүүтэй авсан зээл болон холбогдох удирдлагын үнэлэмжийн талаар дэлгэрэнгүйг 
Тодруулга 4 ба 16-аас үзнэ үү.  

Орлого, зардлын хүлээн зөвшөөрөлт. Хүүгийн орлого, зардлыг өрийн хэрэгсэл бүрийн хувьд аккруэль суурь 
дээр үндэслэн үр ашигт хүүгийн аргаар тооцоолон бүртгэнэ. Энэ аргын дагуу гэрээний талуудын хооронд төл
өгдсөн эсвэл хүлээн авсан бүх хураамж, гүйлгээний зардал, бүх урамшуулал болон хямдруулалтыг үр ашигт х
үүнд оруулан тооцож, цаг хугацааны хувьд хойшлуулан хүүгийн орлого эсвэл зардалд бүртгэдэг.  

Үр ашигт хүүгийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох хураамжид санхүүгийн хөрөнгийг худалдан авах эсвэл санхүүгий
н өр төлбөрийг үүсгэхэд шууд холбоотойгоор нэмэгдэн гардаг аливаа хураамжууд орно. 
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Зээл болон бусад өрийн хэрэгслүүдийг төлөгдөх найдваргүй болсон үед тэдгээрийг хүлээгдэж буй мөнгөн ур
сгалын өнөөгийн үнэ цэнэ хүртэл бууруулж бүртгэх бөгөөд түүнээс хойш өнөөгийн үнэ цэнийн өсөлтийг туха
йн хөрөнгийн үнэ цэнэ бууралтын гарзыг тооцоход ашигласан үр ашигт хүүгийн үндсэн дээр тооцоолж хүүги
йн орлогоор бүртгэдэг. 

Бусад бүх шимтгэл, хурааамж болон бусад орлого, зардлын зүйлүүдийг ерөнхийдөө аккруэль суурь дээр үнд
эслэн тухайн ажил гүйлгээний гүйцэтгэлтэй уялдуулан хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд гүйцэтгэлийг нийт тохирсо
н үйлчилгээнээс бодитоор үзүүлсэн үйлчилгээний хувь хэмжээгээр тооцдог. 

Хөрөнгө, өр төлбөрийг хооронд нь хаах. Санхүүгийн хөрөнгө болон өр төлбөрийг хооронд нь хааж санхүүгий
н байдлын тайланд цэвэр дүнгээр бүртгэх нь хүлээн зөвшөөрсөн дүнг хооронд нь хаах эрх зүйн үндэслэл бай
гаа бөгөөд төлбөрийг цэвэр дүнгээр хийх эсвэл хөрөнгийг худалдаж, нэгэн зэрэг өр төлбөрийг барагдуулах т
өлөвлөгөө байгаа тохиолдолд л зөвшөөрөгдөнө. 

Ажиллагсдын зардал болон холбогдох шимтгэлүүд. Цалин хөлс болон цалинтай холбоотой бусад зардлууд
ыг Компанийн ажиллагсад холбогдох ажил үйлчилгээ үзүүлсэн жилд хүлээн зөвшөөрдөг. Цалинтай ээлжийн а
мралт болон нөхөн олговортой бусад богино хугацаат хуримтлагдах чөлөө авалтыг ажиллагсад ирээдүйд нө
хөн олговортой чөлөө авах эрхийг үүсгэх үйлчилгээг үзүүлсэн үед, нөхөн олговортой богино хугацаат хуримтл
агдахгүй чөлөө авалтыг (жишээ нь, өвчний улмаас чөлөө авалтыг) чөлөө авах үед тус тус хүлээн зөвшөөрдөг. 

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй компаниуд хуулийн дагуу тэтгэврийн, нийгмийн даатгалын болон э
рүүл мэндийн даатгалын сангуудад шимтгэл төлдөг. Эдгээр шимтгэлүүдийг үүссэн үед нь орлого, зарлагад з
ардлаар бүртгэдэг. Энд дурьдсан улсын тогтмол шимтгэлтэй сангуудад болон тогтмол шимтгэлтэй хөтөлбөр
т төлдөг төлбөрүүдээс гадна Компани өөр ямар нэгэн тэтгэвэр, тэтгэмжийн төлбөр хийх хууль эрх зүйн бую
у зохиомол үүрэг хүлээгээгүй болно. 

Санхүүгийн тайланг хэвлэн гаргасны дараах нэмэлт засвар.  Компанийн удирдлага санхүүгийн тайланг 
хэвлэн гаргасны дараа нэмэлт засвар хийх эрхтэй. 

4. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТООЦООЛЛУУД БОЛОН ХЭМЖИЛТИЙН СУУРЬ 

СТОУС-д нийцсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэхтэй холбоотойгоор нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг хэрэглэх 
явцад санхүүгийн тайланд толилуулагдсан хөрөнгө, өр төлбөр, орлого болон зардлын дүнд нөлөөлөхүйц 
үнэлэмж, тооцоолол, болон таамаглалыг удирдлагын зүгээс хийх шаардлагатай байдаг. Бодит үр дүн нь 
эдгээр тооцооллоос ялгаатай байж болно.  Тооцоолол болон таамаглалуудыг тогтмол эргэн харж, хянадаг. 
Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлтийг ирээдүйд мөрдөх горимыг баримтлан бүртгэлд тусгана. 

Компани нь тайлант хугацаанд санхүүгийн тайланд хүлээн зөвшөөрөгдсөн дүнгүүд болон хөрөнгө, өр 
төлбөрийн дансны үнэд нөлөөлөх таамаглал болон тооцооллуудыг хийдэг. Эдгээр таамаглал болон 
тооцооллуудыг тогтмол дахин хянадаг бөгөөд ингэхдээ удирдлагын туршлага болон тухайн нөхцөл байдалд 
үндэслэлтэй гэж үзсэн ирээдүйн үйл явдлын талаарх хүлээлт, таамаглал зэрэг бусад хүчин зүйлүүдийг суурь 
болгон авч үздэг. 
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Монголбанкинд төлөх зээл болон холбогдох хөрөнгийн бүртгэл. Хадгаламж банктай нэгдсэний дараа Төрийн 
банкинд санхүүгийн туслалцаа үзүүлэхийн тулд Компани Монголбанкнаас жилийн 0.5 хувийн хүүтэй 119,9 
тэр бум төгрөгийн зээл, хүүгүй 85 тэр бум төгрөгийн зээлийг авсан (Тодруулга 16). Эдгээр зээлийг Компани 
Төрийн банкинд санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх нөхцөлтэйгөөр зах зээлийн хүүгийн төвшнөөс бага хүүтэй 
авсан. Монголбанк, Засгийн газартай байгуулсан дээрх хэлцлүүдийн дүнд Компани Хадгаламж банкны эрх 
хүлээн авагч болон Монголбанкнаас авах хүүгүй авлага (Тодруулга 12), Төрийн банкны борлуулахад бэлэн 
хөрөнгө оруулалт (Тодруулга 14) бүртгэсэн. Зээлийг тодорхой зориулалтын дагуу ашиглах нөхцөлтэй учир 
Монголбанкны зээлүүд нь НББОУС 20-ийн дагуу Засгийн газрын буцалтгүй тусламж ангилалд багтана. 
Компанийн удирдлага Монголбанкны бодлогын хүү болох жилийн 10.5 хувийг зах зээлийн хүүтэй хамгийн 
ойролцоо байна гэж үзэн дээрх зээлүүдийг анх хүлээн зөвшөөрөх үед холбогдох олзыг хүлээн зөвшөөрсөн. 

119,9 тэр бум төгрөгийн зээлийн хувьд анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн олз нь 30,722,699 мянган төгрөг байсан 
ба (Монголбанкны бодлогын хүү жилийн 10.5 хувийг ашиглан тооцсон) Хадгаламж банкны эрх хүлээн авагч 
болон Монголбанкнаас авах авлагын анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн гарзтай хаагдсан. Анх хүлээн зөвшөөрөх 
үеийн гарз нь анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн олзтой, мөн хүүгийн орлого болон зардлууд нь ойролцоо 
дүнтэй учир тус хэлцлүүд нь зээл 2016 оэы 9 дүгээр сарын 30-нд эргэн төлөгдөнө гэсэн анхны хүлээлтийн 
дагуу Компанийн 2013 оны 6 дугаар сарын 30-наас 2013 оны 12 дугаар сарын 31, 2014 оны 12 дугаар сарын 31, 
2015 оны 12 дугаар сарын 31-нээр дуусгавар болсон жилүүд болон 2016 оны эхний гурван улирлын Орлого Үр 
Дүн болон Дэлгэрэнгүй Орлогын Тайланд материаллаг нөлөөгүй. Анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн олз, гарзыг 
тооцохдоо Компанийн удирдлага нь Компани хэлцлийн эхнээс Эрх хүлээн авагчийн эргэн төлүүлж чадаагүй 
дүнгээр Монголбанкнаас бүтэн нөхөн төлбөр хүлээн авах эрхтэй бөгөөд Монголбанкинд төлөх зээл ба Эрх 
хүлээн авагч, Монголбанкнаас авах авлага нь гэрээний хугацаа 10 жил гэдгээс үл хамааран 3 жилийн дотор (ө.х. 
2016 оны 9 дүгээр сарын 30-нд)  тооцоо хийгдэж дуусна гэсэн Засгийн газар, Монголбанкны төлөвлөгөөг 
анхаарч үзсэн. Иймд Компанийн удирдлага Төрийн банкинд олгосон 119,9 тэр бум төгрөг 3 жилийн дотор эргэн 
төлөгдөнө гэж үзсэн. 

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Компани Эрх Хүлээн Авагчаас зөвхөн 11,200,401 мянган төгрөгийг 
хүлээн аваад буй бөгөөд, Монголбанкны зүгээс Эрх Хүлээн Авагчийн хугацааг 2019 оны 12 дугаар сарын 31 
хүртэл сунгах шийдвэр гаргасан.  Үүний үр дүнд Эрх Хүлээн Авагчаас авах Копманийн авлгаа, Компанийн 
Монголбанкнаас авсан зээлийн эргэн төлөлтийн хугацааг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гурван жилийн 
хугацаагаар сунгасан. Авлагын хугацааг сунгаснаас шалтгаалсан өөрчлөгдсөн тооцооллын улмаас Компани 
2017 онд СТОУС-ын шаардлагын дагуу эдгээр авлагад 13,203,620 мянган төгрөгийн үнэ цэнийн бууралтын 
нөөц нэмж байгуулсан (Тодруулга 12-ыг үзнэ үү). Зах зээлийн хүүд суурилан тооцоолсон Эрх Хүлээн Авагчаас 
авах авлагын хүүгийн авлага нь зах зээлийн хүүд суурилан тооцоолсон Монголбанкинд төлөх хүүгийн 
өглөгтэй ойролцоо байна.   

85 тэр бум төгрөгийн зээлийн хувьд анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн олз болох 10,328,810 мянган төгрөг нь хэлцэл 
хийгдсэн өдөр (ө.х Монголбанкнаас зээл хүлээн авсан өдөр) хойшлогдсон буцалтгүй тусламжийн орлогоор 
бүртгэгдэх ба улмаар зээлийн хугацааны турш үр ашигт хүүгийн аргаар системтэйгээр ашиг алдагдалд 
бүртгэгдэнэ. Иймд Компани нь 2014 онд 8,368,691 мянган төгрөг, 2013 онд 1,960,119 мянган төгрөгийн буцалтгүй 
тусламжийн орлого хүлээн зөвшөөрсөн. Буцалтгүй тусламжийн орлого нь хүүгийн зардалтай ойролцоо 
дүнтэй бөгөөд харилцан хаагдсан тул 2013, 2014,  
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2015, 2016 болон 2017 оны Компанийн Орлого Үр Дүн болон Дэлгэрэнгүй Орлогын Тайланд материаллаг 
нөлөөгүй. Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн талаарх Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг 
Тодруулга 3-аас үзнэ үү. 

Төрийн банкин дахь хөрөнгө оруулалт. Тодруулга 14-т толилуулснаар 2013 оны 9 дүгээр сард Компани Төрийн 
банкны хувьцааны 75 хувийг худалдан авсан. Хувьцаа худалдан авах гэрээний дагуу Компани хувьцаа 
эзэмшигчийн эрхээ Сангийн яаманд итгэмжлэн шилжүүлсэн учир, Компанийн удирдлага Төрийн банк нь 
Компанийн удирдлагад байдаггүй гэж үзсэн. Мөн Компанийн удирдлага дээрх итгэмжлэх эрхийг буцаах 
боломжгүй, Компани Төрийн банкны гол стратеги, санхүүгийн үйл ажиллагаанд оролцдоггүй болон Сангийн 
яамнаас Төрийн банкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд сууж буй төлөөлөгчид Компанийн ашиг сонирхлыг 
төлөөлж буй эсэхэд баталгаа өгөх боломжгүй зэргийг анхаарч үзсэний үндсэн дээр дээрх дүгнэлтэнд хүрсэн. 
Мөн Төрийн банкны стратегийг тодорхойлоход Компани нөлөөлөх боломжгүйн дээр Төрийн банкны Төлөөлөн 
Удирдах Зөвлөлийн санхүү, үйл ажиллагааны бодлогын шийдвэрт оролцох боломжгүй учир удирдлага нь 
Компани Төрийн банкинд нөлөөгүй гэж үзсэн. Түүнчлэн Компани болон Төрийн банкны хооронын материаллаг 
хэлцэл нь Төрийн банкны санхүү, үйл ажиллагааныг бодлогын шийдвэрт Компани нөлөөтэй болохыг 
илэрхийлэхгүй.  

Иймээс, Компанийн удирдлага Төрийн банкин дахь хөрөнгө оруулалт нь СТОУС-ын дагуу охин компани 
биш, харин борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт гэж үзсэн. Төрийн банк болон бусад дотоодын банкуудын 
хувьцаа хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагддаггүй бөгөөд Төрийн банкин дахь хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ 
цэнийг тодорхойлох найдвартай мэдээлэл байхгүй учир уг хөрөнгө оруулалтыг санхүүгийн тайланд өртгөөр 
бүртгэсэн. 

Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт.  Компани өөрийн санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтыг 
тогтмол хянадаг. Тайлант хугацааны ашиг алдагдалд үнэ цэнийн бууралт хүлээн зөвшөөрөгдөх эсэхийг 
тодорхойлохдоо, Компани эдгээр санхүүгийн хөрөнгийн ирээдүйн хүлээгдэж буй мөнгөн урсгалын 
хэмжигдэхүйц бууралт бий болсныг илтгэх шинж тэмдэг байгаа эсэхэд тулгуурлаж шийдвэр гаргадаг. 
Тооцооллын болон бодит алдагдлын зөрүүг бага байлгахын тулд ирээдүйн мөнгөн урсгалын хэмжээ болон 
цаг хугацааг тооцоход ашигласан арга, таамаглалуудыг тогтмол шалгадаг. 

2016 оны Улсын Их Хурлын сонгуулийн үр дүнд Засгийн газар солигдсоны дараа Удирдлага нь Засгийн газраас 
авах 7,793,998 төгрөгийн авлагын төлөгдөх боломжтой эсэхэд дахин үнэлгээ хийсэн. Компани хуулийн дагуу 
авлагыг авах эрхтэйг үл харгалзан, Удирдлага нь Засгийн газрын төсвийн алдагдал зэргийг харгалзан авлага 
төлөгдөх эсэх нь эргэлзээтэй гэж үзсэн. Иймд Компани 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар уг авлагад 
бүрэн найдваргүй авлагын нөөц байгуулсан (Тодруулга 12). 2017 онд үүнд ямар нэг өөрчлөлт ороогүй. 

Удирдлага нь Эрх Хүлээн Авагч болон Монголбанкнаас авах авлага нь (Тодруулга 12) бүрэн эргэн төлөгдөх 
боломжтой гэж үзсэн хэвээр байгаа.  Хэдий тийм боловч уг авлага нь өмнө нь Монголбанктай тохирсны 
дагуу 2016 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар төлөгдөөгүй бөгөөд 2016 оны сүүлээр Монголбанктай 
хийсэн хэлэлцээрийн дүнд 2017 он руу хойшлогдсон бөгөөд Компани 8,046,261 мянган төгрөгийн үнэ цэнийн 
бууралтыг 2016 онд хүлээн зөвшөөрсөн. Түүнчлэн 2018 оны эхээр Монголбанктай хийсэн хэлэлцээрийн дүнд 
дахин гурван жилээр буюу 2019 оны 12 дугаар  
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сарын 31-нийг хүртэл сунгагдсан. Компани нь зах зээлийн хүүгээс хөнгөлөлттэй нөхцлөөр олгогдсон зээлийн 
хугацааны дахин үнэлгээний СТОУС-ын шаардлагын дагуу 2017 онд 13,203,620 мянган төгрөгийн үнэ цэнийн 
бууралтыг нэмж хүлээн зөвшөөрсөн. 

Борлуулахад бэлэн өмчийн хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнийн бууралт.  Компани борлуулахад бэлэн өмчийн 
хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнэ өртгөөсөө их хэмжээгээр буюу удаан хугацаанд доогуур байх үед үнэ 
цэнийн бууралттай гэж үздэг. Дээрх их хэмжээгээр буюу удаан хугацаанд гэдэгийг тодорхойлоход үнэлэмж 
шаардагддаг. Уг үнэлэмжийг хийхдээ Компани хувьцааны үнийн тогтворгүй байдал болон бусад хүчин 
зүйлсийг тооцдог. Мөн технологийн өөрчлөлт гарах, хөрөнгө оруулсан компанийн санхүүгийн байдал муудах, 
салбарын ашигт ажиллагаа буурах зэрэг тохиолдолд үнэ цэнийн бууралт хүлээн зөвшөөрнө. Компанийн 
удирдлага Монголын банкны сектор, Төрийн банкны талаарх бусад мэдээлэл, 2016, 2017 оны Төрийн банкны 
аудитлагдсан санхүүгийн тайлан зэргийг авч үзсэний үндсэн дээр Төрийн банкин дахь өртгөөрх хөрөнгө 
оруулалт нь үнэ цэнийн бууралтгүй гэж үзсэн. Аудитлагдсан санхүүгийн тайлангаас үзэхэд Төрийн банк нь 
ашигтай ажиллаж байгаа бөгөөд, цэвэр хөрөнгийн 75 хувь нь Компанийн оруулсан хөрөнгөөс илүү дүнтэй 
байна.  

5. ШИНЭ БУЮУ ӨӨРЧЛӨГДСӨН СТАНДАРТ, ТАЙЛБАРУУДЫН ХЭРЭГЖИЛТ 

Дараах өөрчлөгдсөн стандартууд 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр болсон боловч Компанийн 
хувьд ямар нэгэн материаллаг нөлөөгүй байсан:  

•	 Тодруулгын Санаачилгууд – НББОУС 7-ийн өөрчлөлтүүд (2016 оны 1 дүгээр сарын 29-нд батлагдсан 
бөгөөд 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс  эхэлсэн эсвэл түүнээс хойших тайлант жилүүдэд хүчин 
төгөлдөр мөрдөгдөх). Шинэ тодруулгуудыг Тодруулга 6-аас үзнэ үү. 

•	 Хэрэгжээгүй Алдагдалд Хойшлогдсон Татварын Хөрөнгө хүлээн зөвшөөрөх – НББОУС 12-ын 
өөрчлөлтүүд (2016 оны 1 дүгээр сарын 19-нд батлагдсан бөгөөд 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс эхэлсэн 
эсвэл түүнээс хойших тайлант жилүүдэд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх).  

•	 СТОУС-ын жилийн сайжруулалтын 2014-2016 оны циклд багтсан СТОУС 12-ын өөрчлөлтүүд (2016 оны 
12 дугаар сарын 8-нд батлагдсан бөгөөд 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс эхэлсэн эсвэл түүнээс хойших 
тайлант жилүүдэд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх).

6. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ШИНЭ МЭДЭГДЛҮҮД 

2018 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойших тайлант хугацаанд заавал мөрдөх стандартууд 
ба тайлбарууд шинээр батлагдаж, хэвлэн нийтлэгдсэн ба эдгээрийг Компани хугацаанаас өмнө хэрэгжүүлж 
эхлээгүй. 

СТОУС 9, “Санхүүгийн хэрэглүүр 1-р хэсэг: Ангилал ба хэмжилт”. (2014 оны 7 дугаар сард нэмэлт өөрчлөлт 
оруулсан ба 2018 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхэлсэн болон үүнээс хойших санхүүгийн тайланд дагаж мөрдө
нө). Энэхүү стандартын гол агуулгаас дурьдвал: 

•	 Санхүүгийн  хөрөнгүүдийг  дараагийн  тайлант  үе  бүрт  хорогдуулсан  өртгөөр  нь  хэмжих, бусад 
дэлгэрэнгүй орлогод бодит үнэ цэнийн өөрчлөлт нь бүртгэгдэх бодит  үнэ  цэнээр  нь  хэмжих  боло
н тайлант үеийн ашиг алдагдалд бодит үнэ цэнийн зөрүү нь бүртгэгдэх санхүүгийн хөрөнгүүд гэж 3 
ангилна. 

•	 Өрийн хэрэгслийг ангилах нь аж ахуйн нэгжийн  санхүүгийн хөрөнгийг удирдах бизнесийн модел болон 
гэрээнд заасан мөнгөн гүйлгээ нь зөвхөн үндсэн зээл болон хүүгийн төлбөр байх  
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6. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ШИНЭ МЭДЭГДЛҮҮД (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) 

эсэхээс хамаарна. Хэрэв өрийн хэрэгсэл нь зөвхөн үндсэн зээл болон хүүгийн төлбөрийг авах зорилготой 
байвал хорогдуулсан өртгөөр бүртгэнэ. Хэрэв аж ахуйн нэгж нь өрийн хэрэгслийг үндсэн зээлийн төлбөр 
болон хүүг авах мөн шаардлагатай тохиолдолд зарах зорилгоор эзэмшиж байвал бусад дэлгэрэнгүй орлогод 
бодит үнэ цэнийн өөрчлөлт нь бүртгэгдэх бодит үнэ цэнээр нь хэмжих санхүүгийн хөрөнгө гэж ангилна. Үндсэн 
зээл болон хүүгийн төлбөрийн мөнгөн гүйлгээгүй санхүүгийн хөрөнгийг тайлант үеийн ашиг алдагдалд 
бодит үнэ цэнийн зөрүү нь бүртгэгдэх санхүүгийн хөрөнгүүд гэж ангилна (жишээ нь дериватив). Нуугдмал 
деривативыг санхүүгийн хөрөнгөөс салгаж үзэхгүй болсон ба зөвхөн үндсэн зээл болон хүүгийн төлбөрийн 
нөхцлийг хангаж буй эсэхийг үнэлнэ. 

•	 Бүх өмчийн хэрэгслийг дараагийн тайлант үеүдэд бодит үнэ цэнээр хэмжинэ. Хэрэв санхүүгийн 
хөрөнгийг арилжаалах зорилгоор эзэмшээгүй бол бусад дэлгэрэнгүй орлогод бодит үнэ цэнийн 
өөрчлөлт нь бүртгэгдэх ангиллын сонголтыг хийж болох ба энэ сонголтыг буцаах боломжгүй. Хэрэв 
өмчийн хэрэгслийг арилжаалах зорилготой бол тайлант үеийн ашиг алдагдалд бодит үнэ цэнийн 
зөрүүг нь бүртгэнэ. 

•	 НББОУС 39-ийн ангилал болон хэмжилтийн ихэнх шаардлагууд нь СТОУС 9-д шилжихдээ өөрчлөгдөөгүй. 
Гол өөрчлөлт нь бусад дэлгэрэнгүй орлогод бодит үнэ цэнийн өөрчлөлт нь бүртгэгдэх бодит үнэ цэнээр 
хэмжсэн санхүүгийн өр төлбөрийн зээлийн эрсдэлийн тайланд өөрчлөлтийн нөлөөний талаар тусгах 
шаардлагатай гэж заасан. 

•	 СТОУС 9-д үнэ цэнийн бууралтыг хүлээн зөвшөөрөх шинэ загвар болох ирээдүйд учирч болох зээлийн 
гарзын загварыг танилцуулсан. Эхний хүлээн зөвшөөрөлтөөс хойш санхүүгийн хөрөнгийн зээлийн 
чанарт гарах өөрчлөлтөд үндэслэсэн “3 үе шат”-ны арга байна гэж заасан. Практикийн хувьд шинэ 
аргаар үнэ цэнэ нь буураагүй санхүүгийн хөрөнгийг (дансны авлагын хувьд авлага хаагдах хүртэл буюу 
хугацаанд үндэслэхгүйгээр учирч болох эрсдэлийн гарзын сан байгуулна) анх хүлээн зөвшөөрөхдөө 
ирэх 12 сард учирч болох зээлийн гарзыг тэр даруйд нь хүлээн зөвшөөрнө гэж заасан. Зээлийн 
эрсдэлд томоохон сөрөг өөрчлөлт гарсан тохиолдолд 12 сарын биш хугацаагүй учирч болох зээлийн 
гарзын сан байгуулна. Энэхүү загварт түрээс болон дансны авлагыг арай энгийн байдлаар авч үзсэн. 

•	 Хэйджийн бүртгэлийг аж ахуйн нэгжийн эрсдэлийн удирдлагатай уялдахуйц байхаар нэмэлт өөрчлөлт 
оруулсан. СТОУС 9-д макро хэйджийг хэрхэн бүртгэх талаар тусгаагүй тул СТОУС 9-ийн хэйджийн 
бүртгэл эсвэл НББОУС 39-ийн хэйджийн бүртгэлийг үргэлжлүүлэн ашиглах талаар нягтлан бодох 
бүртгэлдээ тусгах сонголтыг аж ахуйн нэгжид үлдээсэн.   

Удирдлага 2018 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэх тайлант үеүүдийн санхүүгийн тайланд СТОУС 9-ийн үзүүлэх 
нөлөөллийг үнэлсэн. Уг үнэлгээнд үндэслэн удирдлага  нь  СТОУС 9 нь Компанийн санхүүгийн тайланд 
материаллаг нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзсэн. Төрийн банкин дахь хөрөнгө оруулалтын хувьд уг дүгнэлтийг 
хийхдээ удирдлага нь Төрийн банкны хувьчлалаас ХДК-д эргэн төлөгдөх дүнг илэрхийлэх Төрийн банктай 
холбоотой бүх боломжит мэдээлэл, ХДК, Монголбанк болон Сангийн яамны хоорондох хэлцлүүдийг авч үзсэн. 

СТОУС 15, Харилцагчтай байгуулсан гэрээний орлого (2014 оны 5 дугаар сарын 28-нд батлагдсан ба 2017 оны 
1 дүгээр сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойших санхүүгийн тайланд дагаж мөрдөнө).  Шинэ стандартаар 
бараа, ажил үйлчилгээг харилцагчид шилжүүлсэн үед ажил гүйлгээний үнээр орлогыг заавал хүлээн 
зөвшөөрнө гэсэн үндсэн зарчмыг танилцуулсан.  Салгаж болохуйц багцын бараа, ажил үйлчилгээний орлогыг 
салгаж бүртгэнэ, гэхдээ гэрээний хөнгөлөлт, урамшууллыг холбогдох зүйлд нь заавал хуваарилж бүртгэнэ 
гэж заасан. Харилцагчтай байгуулсан  
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6. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ШИНЭ МЭДЭГДЛҮҮД (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) 

гэрээний эрсдэлийг бууруулахтай холбоотой гарсан зардлыг капиталжуулж гэрээний орлого олох хугацаанд 
хорогдуулна. 

2017 оны 12 дугаар сарын 31-нээр дууссан жилийн Компанийн орлого, энэхүү өдрөөрх гэрээний нөхцлүүд 
болон бусад нөхцөл байдалд хийсэн шинжилгээнд үндэслэн Компанийн удирдлага нь 2018 оны 1 дүгээр сарын 
1-нээс шинэ стандартыг хэрэгжүүлснээр санхүүгийн тайлангуудад томоохон нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзсэн. 

СТОУС 16, Түрээс (2016 оны 1 дүгээр сард батлагдсан ба 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр болон түүнээс 
хойших санхүүгийн тайланд дагаж мөрдөнө).  Шинэ стандартаар түрээсийн хүлээн зөвшөөрөлт, хэмжилт, 
толилуулга болон тодруулгын зарчмуудыг тогтоож өгсөн. Бүх түрээсийн үр дүнд түрээслэгч нь түрээсийн эхэнд 
хөрөнгийг ашиглах эрхийг олж авдаг бөгөөд хэрэв түрээсийн төлбөр нь хугацааны туршид хийгдэх бол мөн 
санхүүжилтыг олж авдаг. Иймд СТОУС 16-д НББОУС 17-ийн дагуух үйл ажиллагааны түрээс эсвэл санхүүгийн 
түрээс гэсэн ангиллыг байхгүй болгон түүний оронд түрээслэгчийн нягтлан бодох бүртгэлийн нэг загварыг 
танилцуулсан. Түрээслэгч нь түрээсийн хөрөнгийн үнэ цэнэ бага байхаас бусад тохиолдолд (a) 12 сараас илүү 
хугацаатай бүх түрээсийн хөрөнгө, өр төлбөрийг, (б) түрээсийн хөрөнгийн элэгдлийг түрээсийн өр төлбөрийн 
хүүгийн өр төлбөрөөс тусад нь орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай. Түрээслүүлэгчийн нягтлан 
бодох бүртгэлийн шаардлагуудын хувьд СТОУС 16 нь НББОУС 17-той үндсэндээ ижил. Иймд түрээслэгч нь 
түрээсийг үйл ажиллагааны болон санхүүгийн гэж ангилсан хэвээр байх бөгөөд тэдгээрийн бүртгэл ялгаатай 
байна. 

Компани одоогоор өөрийн санхүүгийн тайланд үзүүлэх шинэ стандартын нөлөөллийг үнэлж байна. 

СТОУС 17 “Даатгалын Гэрээ” (2017 оны 5 дугаар сарын 18-нд батлагдсан бөгөөд 2021 оны 1 дүгээр сарын 
1-ний өдөр болон түүнээс хойших санхүүгийн тайланд дагаж мөрдөнө).  СТОУС 17 нь СТОУС 4-ийг орлох 
бөгөөд ингэснээр компаниудын даатгалын гэрээний одоогийн нягтлан бодох бүртгэлийг хэвээр үргэлжлүүлэх 
боломжгүй болно. Үүнээс үүдэн хөрөнгө оруулагчдад ижил төстэй компаниудын санхүүгийн гүйцэтгэлийг 
харьцуулахад хүндрэл үүссэн. СТОУС 17 нь даатгагчийн дахин даатгалын гэрээг багтаасан бүх төрлийн 
даатгалын гэрээний нэг зарчимд суурилсан нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт юм. Уг стандартаар бүлэг 
даатгалын гэрээг  (i) ажиглагдахуйц зах зээлийн мэдээлэлтэй нийцтэй бүх боломжит мэдээллийг агуулсан 
ирээдүйн мөнгөн урсгалын эрсдэлээр-тохируулагдсан өнөөгийн үнэ цэнэ;  (уг дүн нь өр төлбөр бол)  эерэг 
эсвэл (уг дүн нь хөрөнгө бол) сөрөг (ii) бүлэг гэрээний урьдчилж орсон ашгийг (гэрээт үйлчилгээний ашгийн 
хувийг)  илэрхийлэх дүнгээр хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай. Даатгагчид даатгалын үйлчилгээг үзүүлэх 
хугацааны туршид эрсдэлээс чөлөөлөгдөхдөө бүлэг даатгалын гэрээний ашгийг хүлээн зөвшөөрнө. Хэрэв 
бүлэг гэрээ нь алдагдалтай болвол компани алдагдлыг нэн даруй хүлээн зөвшөөрнө. 

Компани одоогоор өөрийн санхүүгийн тайланд үзүүлэх шинэ стандартын нөлөөллийг үнэлж байна. 

7. ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙН ОРЛОГО 

Компани 2017 онд 14 арилжааны банкнаас 36,085,731 мянган төгрөгийн (2016 онд 14 банкнаас 31,564,708 мянган 
төгрөг)  хадгаламжийн даатгалын хураамж хуримтлуулсан. Хадгаламжийн даатгалын хураамжийг улирал 
тутам хураадаг бөгөөд өмнөх улирлын сүүлийн сарын эцэст хийгдсэн байх ёстой. Хураамжийн хэмжээ нь 
банкны тухайн улирлын дундаж хадгаламжийн дүнг Үндэсний  
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7. ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙН ОРЛОГО (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) 

Хорооны  тогтоосон хувиар үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.  Улирлын хураамжийн хувь 2017 онд 2016 оноос 
өөрчлөгдөөгүй бөгөөд 0.0625 хувь байсан. Хураамжийн орлогын өсөлт нь банкуудын нийт хадгаламжийн 
дүнгийн өсөлттэй холбоотой.  Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын Тухай хуулийн дагуу дээрх 
хувь жилийн 0.5 хувиас хэтрэхгүй байх бөгөөд Компанийн сан нийт банкны хадгаламжийн дүнгийн 10 хувиас 
хэтэрсэн үед хураамжийг хураахгүй байх боломжтой. Компанийн тооцоолсноор энэ нь 2020 он хүртэл 
боломжгүй бөгөөд Компани нэрлэсэн хураамжийг үргэлжлүүлэн хураасаар байх болно. 

8. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ОРЛОГО 

Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын Тухай хуулийн дагуу ХДК нь даатгалын хураамжийн сангийн 
хөрөнгийг Засгийн газар, Монголбанкны үнэт цаасанд хөрөнгө оруулах боломжтой.  

Засгийн газрын үнэт цаасны  (мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгөд ангилагдсан үнэт цаасыг 
оруулна) хүүгийн орлого (Тодруулга 11):  

Мянган төгрөгөөр 2017 2016 

Засгийн газрын үнэт цаасны хүүгийн орлого  24,277,511 19,532,389 

Монголбанкны үнэт цаасны хүүгийн орлого  14,397,811 9,115,404 

Нийт хөрөнгө оруулалтын орлого 38,675,322 28,647,793 

Компани 7 хоногоос 10 жил хүртэл хугацаатай хугацаатай Засгийн газар, Монголбанкны үнэт цаас худалдан 
авдаг. Монголбанкны үнэт цаас нь бүгд 3 сараас доош хугацаатай бөгөөд мөнгө болон түүнтэй адилтгах 
хөрөнгөд ангилагддаг (Тодруулга 11).

 

9. ЕРӨНХИЙ БА УДИРДЛАГЫН ЗАРДАЛ 

2016, 2017 оны зардлууд: 

Мянган төгрөгөөр  2016 2015 

Цалингийн зардал          1,166,482                931,227  

Түрээсийн зардал             288,938                238,959  

Элэгдэл хорогдол             264,090                130,947  

Нийгмийн халамжийн зардал             155,080                195,101  

Сургалт семинар             122,800                115,606  

Албан томилолтын зардал             116,526                119,816  

Зар сурталчилгааны зардал               63,985                  64,890  

Оффисын үйлчилгээ               40,651                  53,768  

Шуудангийн зардал               22,298                  12,619  

Түлш               15,302                  12,780  

Бусад             179,290                206,718  

Нийт  2,435,442  2,082,431 
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10. САНХҮҮГИЙН ЗАРДАЛ 

555,746  мянган төгрөгийн  (2016  онд  596,455  мянган  төгрөг)  санхүүгийн зардал нь бүгд Монголбанкнаас 
авсан жилийн 119,900,000 мянган төгрөгийн зээлийн хүүгийн зардал юм. Уг зээлийг олгох үеийн зах зээлийн 
хүү болох жилийн 10.5 хувиас доогуур жилийн 0.5 хувийн хүүтэй авсан  (Тодруулга 4, 16-г үзнэ үү). Зээл нь 
Засгийн газрын буцалтгүй тусламж гэж ангилагдах учир, Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын 
дагуу (Тодруулга 3) зах зээлийн хүү болон нэрлэсэн хүүгийн төвшнөөрх хүүгийн зардлын зөрүү болох нэмэлт 
хүүгийн зардлууд нь 2016, 2017 оны буцалтгүй тусламжийн орлоготой хаагдах бөгөөд санхүүгийн зардалд 
бүртгэгдээгүй. Зээлийн анхны эргэн төлөгдөх хугацаа 2016 оны 9 дүгээр сарын 30 байсан боловч 2019 оны 12 
дугаар сарын 30 хүртэл сунгасан учир 2017 оны 12 сарын буцалтгүй тусламжийн орлоготой хаагдах холбогдох 
хүүгийн зардлууд нь 7,257,379 мянган төгрөг (Тодруулга 4, 16-г үзнэ үү). 

СТОУС-ын дагуу 2016, 2017 онд Монголбанкнаас авсан 85,000,000 мянган төгрөгийн зээлд зээлийн хугацаа 
зөвхөн 2 жил байсан учир хүүгийн зардал бүртгээгүй (Тодруулга 16). 

11. МӨНГӨ БОЛОН ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ 

Мянган төгрөгөөр 
2017 оны 12 

дугаар сарын 31 
 2016 оны 12 

дугаар сарын 31 

Касс дахь бэлэн мөнгө  11,220 865 

Засгийн газрын үнэт цаас  167,059,873 124,689,798 

Банкин дахь хадгаламж  55,818,065 3,241,651 

Нийт 222,889,158 127,932,314 

2017 оны 12 дугаар сарын 31, 2016 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө нь 
дотоодын арилжааны банкууд дахь харилцах данс болон хугацаатай хадгаламжид байсан. Засгийн газрын 
үнэт цаасанд Монголбанкны 7-оос 90 хоног хүртэл хугацаатай, жилийн 14 хувийн ашигтай (2016 оны 12 дугаар 
сарын 31: 7-оос 90 хоног хүртэл хугацаатай, жилийн 15  хувийн ашигтай) үнэт цаас орно. Бүх мөнгө болон 
түүнтэй адилтгах хөрөнгө нь Монгол төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн. 

Компанийн 2017  оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн зээлжих 
зэрэглэл Мүүдийз үнэлгээний агентлагийн үнэлгээгээр дараах байдалтай байсан: 

Мянган төгрөгөөр  Банкин 
дахь хадгаламж 

Засгийн газрын үнэт 
цаас 

Нийт 

Хугацаа хэтрэлт, үнэ цэнийн бууралтгүй:      

 - Саа 1 зэрэглэлтэй  55,592,985 167,059,873 222,652,858 

 - Зэрэглэлгүй  225,079 - 225,079 

Нийт 55,818,065 167,059,873 222,877,938 

Компанийн 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн зээлжих 
зэрэглэл Мүүдийз үнэлгээний агентлагийн үнэлгээгээр дараах байдалтай байсан: 
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11. МӨНГӨ БОЛОН ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) 

Мянган төгрөгөөр  Банкин 
дахь хадгаламж 

Засгийн газрын 
үнэт цаас 

Нийт 

Хугацаа хэтрэлт, үнэ цэнийн бууралтгүй:      

 - Саа 1 зэрэглэлтэй  3,117,987 124,689,798 127,807,785 

 - Зэрэглэлгүй  123,664 - 123,664 

Нийт 3,241,651 124,689,798 127,931,449 

 

Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн бодит үнэ цэнэ нь 2017 оны 12 дугаар сарын 31, 2016 оны 12 дугаар 
сарын 31-ний байдлаар дансны үнэтэйгээ адил байсан болно. 

 

12. МОНГОЛБАНК, ЗАСГИЙН ГАЗРААС АВАХ АВЛАГА 

Мянган төгрөгөөр 2017 оны 12 дугаар 
сарын 31 

2016 оны 12 дугаар 
сарын 31 

Эрх хүлээн авагч, Монголбанкнаас авах авлага  105,848,994 111,349,345 

Засгийн газраас авах авлага  
Үнэ цэнийн бууралтын нөөц 

7,793,998 
(29,043,879) 

7,793,998 
(15,840,259) 

Нийт 84,599,061 103,303,084 

2013 оны 7 дугаар сарын 22-нд Монголбанк Хадгаламж банкыг албадан татан буулгах шийдвэр гаргасан. 
Монголбанкны шийдвэрийн дагуу Хадгаламж банкыг Төрийн банктай нэгтгэсэн ба үүний үр дүнд Төрийн 
банкинд санхүүгийн туслалцаа шаардлагатай болсон. Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын Тухай 
хуульд заагдсан өөрийн үүргийн дагуу Компани Төрийн банкинд Монголбанкнаас 10 жилийн хугацаатай 
жилийн 0.5 хувийн хүүтэй авсан 119,9 тэр бум төгрөгөөр санхүүгийн туслалцаа үзүүлсэн (Тодруулга 16).  

Монголбанктай хийсэн зээлийн гэрээгээр Компани нь Хадгаламж банкны зээлийн багцын авлагыг эргэн 
төлүүлэх зорилгоор байгуулагдсан Хадгаламж банкны эрх хүлээн авагчаас (“Эрх хүлээн авагч”) 119,9 тэр бум 
төгрөгийг хүлээн авах эрхтэй. Компани, Монголбанк, Төрийн банк болон Эрх хүлээн авагчийн хооронд хийгдсэн 
энэхүү хэлцлийн хүрээнд, Хадгаламж банкны зээлийн багц Төрийн банкны эзэмшилээс Эрх хүлээн авагчийн 
эзэмшилд шилжсэн бөгөөд үүний хариуд Төрийн банк Компаниас санхүүгийн туслалцаа авсан. Эрх хүлээн 
авагчид шилжсэн Хадгаламж банкны зээлийн багцын дийлэнх хэсэг нь үнэ цэнийн бууралттай буюу эргэн 
төлөгдөх найдваргүй зээл учир, хэлцлийн эхэнд Монголбанк Эрх хүлээн авагчийн эргэн төлүүлж чадаагүй 
дүнгээр Компанид нөхөн олговор олгохоор тохирсон. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Эрх хүлээн авагч 
нь байгуулагдсанаасаа хойш 2 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулах боломжтой бөгөөд татан буугдсаны 
дараа Монголбанк Хадгаламж банкны зээлийн эргэн төлүүлэлтийг хариуцна. 

Өмнөх тайлант жилүүдэд Компанийн удирдлага 119,9 тэр бум төгрөгийн санхүүгийн туслалцаа нь Эрх хүлээн 
авагч эсвэл Монголбанкнаас 3 жилийн дотор бүрэн эргэн төлөгдөх боломжтой бөгөөд үнэ цэнийн бууралтын 
нөөц байгуулах шаардлагагүй гэж үзсэн. Эрх хүлээн авагч, Монголбанкнаас авах авлага нь хүүгүй учир, 
Компани уг авлагыг анх хүлээн зөвшөөрөх үед 30,722,699 төгрөгийн гарз хүлээн зөвшөөрсөн. Ингэснээр 
холбогдох авлагууд нь эдгээр санхүүгийн тайлангуудад хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгдсэн бөгөөд зах 
зээлийн хүү болох жилийн 10.5 хувийн хүүгийн орлого хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн 
гарз нь анхны эргэн төлөгдөх хугацаа болох 2016 оны 9 дүгээр сарын 30-ныг хүртэл Монголбанкнаас хүлээн 
авсан зээлийн холбогдох анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн олзтой харилцан хаагдах бөгөөд хүүгийн орлого нь 
хүүгийн зардалтай мөн хаагдана. (Тодруулга 16). 
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12. МОНГОЛБАНК, ЗАСГИЙН ГАЗРААС АВАХ АВЛАГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) 

Компанийн удирдлагын эдгээр авлагын эргэн төлөлт, анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн гарзыг тодорхойлох болон 
холбогдох орлогын талаарх үнэлэмжийг Тодруулга 4-өөс, Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн талаарх 
нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого ба холбогдох хаалтыг Тодруулга 3-аас үзнэ үү. 

Компанийн удирдлага нь тайлант хугацаа бүрийн эцэст Эрх хүлээн авагчаас авах авлагын хэмжээг Эрх хүлээн 
авагчаас авсан мэдээллийг багтаасан боломжит бүх мэдээлэл дээр үндэслэн үнэлдэг.  

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар болон энэхүү санхүүгийн тайлангуудыг нийтэлсэн өдрөөр Эрх 
Хүлээн Авагч нь  дээр дурдагдсан авлагаас  зөвхөн 11,151,000 мянган төгрөгийг эргэн төлүүлэн Компанид 
шилжүүлсэн. Мөн Монголбанк Эрх Хүлээн Авагчийн хугацааг 2019 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэл сунгахаар 
шийдвэрлэсэн. Монголбанк болон Компанийн хоорондох бусад гэрээний нөхцлүүд өөрчлөгдөөгүй учир 
удирдлага нь Эрх Хүлээн Авагч, Монголбанкнаас авах авлага бүрэн эргэн төлөгдөх боломжтой бөгөөд хугацаа 
хэтрэлттэй, үнэ цэнийн бууралтгүй гэж үзсэн. Хэдий тийм боловч зах зээлийн хүүгээс бага хүүтэй олгосон 
зээлийн эргэн төлөлтийн хугацааны дахин үнэлгээний СТОУС-ын шаардлагын дагуу Компани дээрх авлагад 
2017 онд 13,203,620 мянган төгрөгийн  (2016  онд 8,046,261 мянган төгрөг)  үнэ цэнийн бууралтын нөөцийг 
байгуулсан бөгөөд сунгагдсан хугацааг дуусах хүртэл зах зээлийн хүүгийн түвшин 10.5 хувиар хүүгийн орлого 
тооцно. Удирдлагын үнэлэмж, тооцооллын талаар дэлгэрэнгүйг Тодруулга 4-өөс үзнэ үү. 

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх авлагын зээлийн чанар: 

Мянган төгрөгөөр 

Эрх хүлээн авагч, 
Монголбанкнаас авах 

авлага 
Сангийн яамнаас 

авах авлага Нийт 

 
Хугацаа хэтрэлт, үнэ цэнийн бууралтгүй 

                           
105,848,944               - 105,848,944 

Үнэ цэнийн бууралттай  - 7,793,998 7,793,998 

Хасах нь: Үнэ цэнийн бууралтын нөөц  (21,249,881) (7,793,998) (29,043,879) 

Нийт Монголбанк, Засгийн газраас авах авлага 84,599,061 - 84,599,061 

2017 оны турш дахь авлагын үнэ цэнийн бууралтын нөөцийн хөдөлгөөн: 

Мянган төгрөгөөр 

Эрх хүлээн авагч, 
Монголбанкнаас авах 

авлага 

Сангийн 
яамнаас авах 

авлага Нийт  

2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ний байдлаарх үнэ 
цэнийн бууралтын нөөц 8,046,261 7,793,998 15,840,259 

Жилийн турш дахь үнэ цэнийн бууралтын нөөц    13,203,620 - 13,203,620 

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх үнэ 
цэнийн бууралтын нөөц           21,249,881 7,793,998 29,043,879 
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12. МОНГОЛБАНК, ЗАСГИЙН ГАЗРААС АВАХ АВЛАГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) 

2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх авлагын зээлийн чанар: 

Мянган төгрөгөөр 

Эрх хүлээн авагч, 
Монголбанкнаас авах 

авлага 
Сангийн яамнаас 

авах авлага Нийт 

Хугацаа хэтэрсэн, үнэ цэнийн бууралтгүй  111,349,345 - 111,349,345 

Үнэ цэнийн бууралттай  - 7,793,998 7,793,998 

Хасах нь: Үнэ цэнийн бууралтын нөөц  (8,046,262) (7,793,998) (15,840,259) 

Нийт Монголбанк, Засгийн газраас авах авлага 103,303,084 - 103,303,084 

 

2016 оны турш дахь авлагын үнэ цэнийн бууралтын нөөцийн хөдөлгөөн: 

 

Мянган төгрөгөөр 

Эрх хүлээн авагч, 
Монголбанкнаас авах 

авлага 
Сангийн яамнаас 

авах авлага Нийт  

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх үнэ 
цэнийн бууралтын нөөц   

нөөц   

Жилийн турш дахь үнэ цэнийн бууралтын нөөц    8,046,261 - 8,046,261 

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх үнэ 
цэнийн бууралтын нөөц           8,046,261 7,793,998 15,840,259 

Эрх хүлээн авагч, Монголбанкнаас авах авлагын талаар Холбоотой талуудын мэдээллийг Тодруулга 21-ээс 
үзнэ үү. Эрх хүлээн авагч, Монголбанк болон Засгийн газраас авах авлагуудын 2017 оны 12 дугаар сарын 31, 
2016 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх бодит үнэ цэнийг Тодруулга 20-оос үзнэ үү. 

13.  ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС 

Компани Засгийн газрын үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Засгийн газрын 109,270,112 мянган төгрөгийн 
(2016 оны 12 дугаар сарын 31:  132,025,732  мянган төгрөг) дүн бүхий үнэт цаас нь купонтой ба дискаунттай 
гэсэн хоёр төрөлтэй. Засгийн газрын үнэт цааснууд нь 3 сараас 10 жил хүртэл хугацаатай бөгөөд жилийн 
дундаж ашиг нь 11-ээс 17 хувь байна (2016: 3 сараас 10 жил, жилийн ашиг нь 11.5-aaс 16 хувь).  

Богино хугацаат үнэт цааснууд нь хугацаа хэтрэлт, үнэ цэнийн бууралтгүй. 2017  оны  12 дугаар сарын 31, 
2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар богино хугацаат үнэт цаасны бодит үнэ цэнийг Тодруулга 20-иос 
үзнэ үү. 

14. БОРЛУУЛАХАД БЭЛЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 

Засгийн газар, Монголбанктай тохиролцсоны дагуу ХДК 2013 онд Төрийн банкны 85,000 энгийн хувьцааг 1 
сая төгрөгийн нэрлэсэн үнээр худалдан авч 85,000,000 мянган төгрөгийн санхүүгийн туслалцаа үзүүлсэн. Уг 
худалдан авалт нь Монголбанкнаас хүүгүй авсан зээлээр санхүүжигдсэн  
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14. БОРЛУУЛАХАД БЭЛЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) 

  (Тодруулга 16). Үүний үр дүнд, ХДК 2017 оны 12 дугаар сарын 31, 2016 оны 12 дугаар сарын 31-нээр Төрийн 
банкны 75 хувийг эзэмшдэг. Гэвч гэрээний нөхцлийн дагуу Компани Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлийн 
саналын эрх зэрэг тодорхой эрхээ Сангийн яаманд итгэмжлэн шилжүүлсэн. 

Компани нь Төрийн банкны 75 хувийг эзэмшдэг учир Компанийн удирдлага Төрийн банк нь Компанийн охин 
компани, хараат компани эсвэл борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын алинаар бүртгэхийг авч үзсэн бөгөөд 
Компани Төрийн банкыг удирддагүй бөгөөд нөлөө үзүүлдэггүй гэж үзсэн. Компанийн удирдлагын шийдвэрийн 
талаар дэлгэрэнгүйг Тодруулга 4-өөс үзнэ үү. 

Төрийн банкны хувьцаа нь хөрөнгийн биржэд бүртгэлгүй бөгөөд зах зээл дээр идэвхтэй арилжаалагддаггүй. 
Мөн Монголын аль ч банк хөрөнгийн биржэд бүртгэлгүй ба цөөн тооны компаниуд бүртгэлтэй байдаг 
бөгөөд бодит үнэ цэнийг тодорхойлох хангалттай мэдээлэл байдаггүй. Иймд Компанийн удирдлага хөрөнгө 
оруулалтыг өртгөөр бүртгэсэн. Уг хөрөнгө оруулалттай холбоотой удирдлагын шийдвэрийн талаарх 
дэлгэрэнгүйг Тодруулга 4-өөс үзнэ үү.  

Төрийн банкны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан зэрэг байгаа мэдээлэл дээр үндэслэн, Төрийн банкинд 
оруулсан хөрөнгө нь бүрэн эргэн төлөгдөх боломжтой гэж удирдлага дүгнэсэн. Иймд, санхүүгийн тайланд үнэ 
цэнийн бууралтын нөөц бүртгэх шаардлагагүй гэж үзсэн.  

Мүүдийзийн оноосон Төрийн банкны зээлжих зэрэглэл нь Монгол улсын зэрэглэлтэй (Саа1) адил. 

Холбоотой талуудын ажил гүйлгээний мэдээллийг Тодруулга 21-ээс үзнэ үү. 

15. ОРУУЛСАН ХӨРӨНГӨ 

Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын Тухай хуулийн дагуу Монголбанк болон Сангийн яам тус бүр 50 
тэр бум төгрөгийг Компанид анхны хөрөнгө болгон оруулах үүрэгтэй. Монголбанк өөрийн 50 тэр бум төгрөгөө 
төлсөн боловч Сангийн яам 2013 онд 35,011,902 мянган төгрөг, 2014 онд 7,194,100 мянган төгрөг төлсөн. 2016 
оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Сангийн яамны үлдэгдэл 7,793,998 мянган (2015 оны 12 дугаар сарын 
31: 7,793,998 мянга) төгрөгийг Сангийн яамнаас авах авлага гэж бүртгэсэн. Компани Сангийн яамнаас авах 
авлага 7,793,998 мянган төгрөгийн авлага төлөгдөх эсэх нь эргэлзээтэй учир бүрэн үнэ цэнийн бууралтын 
нөөц байгуулсан. Үүнд 2017 онд өөрчлөлт ороогүй. 

16. МОНГОЛБАНКНААС АВСАН ЗЭЭЛ БА ХОЙШЛОГДСОН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 

Хадгаламж банктай нэгдсэний дараа Төрийн банкинд санхүүгийн туслалцаа үзүүлэхийн тулд Компани 
Монголбанкнаас жилийн 0.5 хувийн хүүтэй 119,9 тэр бум төгрөг, хүүгүй 85 тэр бум төгрөгийн зээл авсан 
(Тодруулга 12 ба Тодруулга 4-ийг үзнэ үү). Эдгээр зээлүүд аль аль нь зах зээлийн хүүгээс бага хүүтэй олгогдсон 
бөгөөд Төрийн банкинд дараах байдлаар санхүүгийн тусламж үзүүлэх нөхцөлтэй олгогдсон: 

•	 119,9 тэр бум төгрөгийн зээлийг Төрийн банкны хөрвөх чадварыг дээшлүүлэн, дийлэнх нь найдваргүй 
зээлээс бүрдэх Хадгаламж банкны зээлийн багцыг Төрийн банкны санхүүгийн  
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тайлангаас салгах зорилгоор олгосон. 2013 оны 9 дүгээс сард хийгдсэн тус хэлцлийн үр дүнд Компани 
Эрх хүлээн авагч болон Монголбанкнаас авах авлага хүлээн зөвшөөрсөн (Тодруулга 12). Уг гэрээний 
хугацаа 10 жил боловч хэлцлийн эхнээс 3 жилийн дотор төлбөр тооцоо дуусахаар хүлээгдэж байсан. 

•	 85 тэр бум төгрөгийн зээл нь Төрийн банкны хувьцааны 75 хувийг худалдан авахад зориулагдсан 
бөгөөд тус хэлцлийн үр дүнд Компани борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт хүлээн зөвшөөрсөн 
(Тодруулга 14). Уг зээлийн хугацаа 1 жил бөгөөд гэрээний талууд зээл нь Төрийн банкны хувьчлалаас 
орж ирэх орлогоор эргэн төлөгдөнө гэж тохирсон. Зээл нь Төрийн банкны хувьчлал хойшлогдсоноос 
шалтгаалан энэхүү санхүүгийн тайланг баталгаажуулах өдрийн байдлаар эргэн төлөгдөөгүй болно. 
Хувьчлал нь компанийн удирдлагаас хамаарахгүй учир Компани Монголбанкинд зээлийн эргэн 
төлөлтийн хугацаа хэтрэлтээс шалтгаалж алданги эсвэл бусад нөхөн төлбөр төлөхгүй.   

Удирдлага дээрх зээлүүд НББОУС 20-ын дагуу Засгийн газрын буцалтгүй тусламж гэсэн тодорхойлолтонд 
нийцэх эсэхийг авч үзсэн. Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн тодорхойлолтонд Засгийн газрын буцалтгүй 
зээл гэсэн тодорхойлолтонд байгууллагын үйл ажиллагаанд тодорхой нөхцөлтэйгөөр олгосон хөрөнгө 
багтдаг. Хэдий тийм боловч Засгийн газар өөрөө хувь эзэмшдэг   компанийн үйл ажиллагаан дахь Засгийн 
газрын оролцоо болон компанийн хэвийн өдөр тутмын ажил гүйлгээнээс ялгах боломжгүй Засгийн газрын 
туслалцаа нь үүнд багтахгүй. Удирдлага дээрх хоёр буцалтгүй зээл нь тодорхой нөхцөлтэйгөөр олгогдсон 
учир НББОУС 20-д хамаарна гэж үзсэн. 

Удирдлага нь Монголбанкны бодлогын хүү болох жилийн 10.5 хувь нь зээл олгох үеийн зах зээлийн хүүтэй 
хамгийн ойролцоо байна гэж үзэн дээрх зээлүүдийн анх хүлээн зөвшөөрөлтийн олзыг хүлээн зөвшөөрсөн 
(Тодруулга 4). 

Тодруулга 4-т толилуулснаар 119,9 тэр бум төгрөгийн анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн олз нь 30,722,699 мянган 
төгрөг байсан ба Эрх хүлээн авагч, Монголбанкнаас авах авлагын анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн гарзтай 
хаагдсан. Компани холбогдох хөрөнгө, өр төлбөрийн анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн олз гарзыг хооронд нь 
хаасан. 

Компани Монголбанкинд (жилийн 0.5 хувийн хүүгээр тооцон) төлсөн хүүгийн дүнг санхүүгийн зардлаар 
бүртгэсэн. Зах зээлийн хүүгээр тооцогдсон нэмэлт хүүгийн зардал нь  2016 оны 9 дүгээс сарын 30 
хүртэл авлагад зах зээлийн хүүгээр тооцогдох хүүгийн орлоготой хаагдсан. Дэлгэрэнгүйг Тодруулга 10-аас 
үзнэ үү. Засгийн газрын буцалтгүй зээл, удирдлагын үнэлэмжийн талаар Тодруулга 3, Тодруулга 4-өөс үзнэ үү. 

Тодруулга 4-т толилуулснаар 85 тэр бум төгрөгийн зээлийн хувьд анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн олз 
нь 10,328,810 мянган төгрөг бөгөөд хэлцэл хийгдсэн өдөр (ө.х Монголбанкнаас зээл хүлээн авсан өдөр) 
хойшлогдсон буцалтгүй тусламжийн орлогоор бүртгэгдсэн ба улмаар, дараагийн тайлант хугацаанд зээлийн 
хугацааны турш үр ашигт хүүгийн аргаар системтэйгээр ашиг алдагдалд хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Үүний үр 
дүнд, Компани 2014 онд 8,368,693 мянган төгрөг, 2013 онд 1,960,119 мянган төгрөгийн буцалтгүй тусламжийн 
орлого хүлээн зөвшөөрсөн. Тодруулга 4, Тодруулга 10-т толилуулснаар, буцалтгүй тусламжийн орлого нь 
ойролцоо дүнтэй хүүгийн зардалтай хаагдсан.  

Хүүгийн зардлын талаар дэлгэрэнгүйг Тодруулга 10-аас үзнэ үү. Засгийн газрын буцалтгүй тусламж, 
холбогдох удирдлагын үнэлэмжийн талаар Тодруулга 3, Тодруулга 4-өөс үзнэ үү. 
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Монголбанкнаас авсан зээлийн 2017 оны 12 дугаар сарын 31, 2016  оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх 
бодит үнэ цэнийг Тодруулга 20-иос үзнэ үү. Монголбанкны зээл, хойшлогдсон буцалтгүй зээлийн орлоготой 
холбоотой холбоотой талуудын ажил гүйлгээг Тодруулга 21-ээс үзнэ үү. 

17. САНХҮҮГИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА 

Эрсдэлийн  удирдлагыг  Kомпанийн  санхүү,  үйл  ажиллагаа,  хуультай  холбогдох  бүх  эрсдэлийн  хүрээ
г хамааруулан хэрэгжүүлдэг.  Санхүүгийн  эрсдэлд  зах  зээлийн  эрсдэл  (үүнд  валют,  хүүгийн  төвшин болон 
бусад үнийн  эрсдэл  орно),  кредит  эрсдэл  болон  төлбөрийн  хөрвөх  чадварын  эрсдэлийг  хамруулан  авч 
үздэг. Санхүүгийн эрсдэлийн удирдлагын үндсэн зорилго нь хүлээж болох эрсдэлийн хязгаарыг тогтоож, улм
аар бодит эрсдэлийг тухайн тогтоосон хязгаарт барих явдал юм. Үйл ажиллагааны болон эрх зүйн эрсдэлийн 
удирдлагын гол үүрэг нь дотоод бодлого, журмын зөв зохистой ажиллагааг хангах замаар үйл ажиллагааны 
болон хууль эрх зүйн эрсдэлийг хамгийн бага төвшинд байлгахад чиглэгддэг. 

a. Кредит эрсдэл 

Санхүүгийн хөрөнгийн хувьд нөгөө тал үүргээ биелүүлээгүйн улмаас компанид санхүүгийн алдагдал учрах 
эрсдэлийг кредит эрсдэл гэнэ. Энэхүү эрсдэл нь компанийн зээлийн борлуулалт эсвэл санхүүгийн хөрөнгийг 
нэмэгдүүлэх бусад ажил гүйлгээнээс үүсдэг.  

Компанид учирч болзошгүй кредит эрсдэлийн хамгийн өндөр дүн нь санхүүгийн байдлын тайланд тусгагдсан 
санхүүгийн хөрөнгүүдийн дансны дүн байх ба тэдгээрийг ангилал бүрээр доорх хүснэгтэд тодруулав: 

Мянган төгрөгөөр 2017 оны 12  
дугаар сарын 31 

2016 оны 12
дугаар сарын 31 

Эрх хүлээн авагч, Монголбанкнаас авах авлага  84,599,061 103,303,084 

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн авлага  1,940,923 2,153,255 

Засгийн газраас авах авлага  - - 

Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө  222,889,158 127,932,314 

Засгийн газрын үнэт цаас  109,270,112 132,025,732 

Нийт хамгийн их кредит эрсдэл 418,699,254 365,414,385 

Мөнгө  болон  түүнтэй  адилтгах  хөрөнгийг  өндөр  үнэлгээтэй,  найдвартай  санхүүгийн  байгууллагуудад 
байршуулдаг. Удирдлага эдгээр санхүүгийн байгууллагууд бүгд үүргээ биелүүлнэ гэж дүгнэж байна.  

b. Хөрвөх чадварын эрсдэл 

Хөрвөх  чадварын  эрсдэл  гэдэг  нь  Компани  мөнгө  эсвэл  өөр  бусад  санхүүгийн  хөрөнгөөр  барагдуулах 
санхүүгийн өр  төлбөртэй  холбоотой  үүргээ  биелүүлэхэд  үүсч  болзошгүй  хүндрэлтэй  холбоотой  эрсдэлий
г хэлнэ. Компани энэхүү эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд санхүүгийн хэвийн болон хүндрэлтэй аль ч нөхцөл
д шаардлагагүй гарз  хүлээж,  Компанийн  нэр  хүндийг  сэвтээхгүйн  тулд  санхүүгийн  өр  төлбөрийн  төлөгдөх 
хугацаанд хангалттай хэмжээний нөөцтэй байхыг зорилго болгож ажилладаг.  
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17. САНХҮҮГИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) 

Компани мөнгөний хэрэгцээ шаардлагыг мөнгөн орлоготой тогтмол уялдуулан хянадаг ба мөнгөн гүйлгээний 
төсвийг тогтмол  бэлдэж,  үндсэн  үйл  ажиллагаа,  санхүүжилт,  мөн  капитал  зарцуулалтын  хэрэгцээнд 
шаардлагатай мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийг хангалттай төвшинд байлгадаг. Удирдлага Компанийн 
хөрөнгийн томоохон хэсгийг богино хугацаат үнэт цаас зэрэг мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө бүрдүүлдэг 
бөгөөд бусад авлага нь (жишээ нь Эрх хүлээн авагч, Монголбанкнаас авах авлага) Монголбанкинд төлөх адил 
хэмжээний өр төлбөртэй тэнцүү учир хөрвөх чадварын эрсдэлийг маш бага гэж үзэж байна.  

2017  оны  12  дугаар  сарын  31-ний байдлаарх  санхүүгийн  өр  төлбөрийг  гэрээний үлдсэн  хугацаагаар  нь доорх 
хүснэгтэнд тодруулж байна. Энэхүү хүснэгтэнд толилуулагдсан дүн нь өр төлбөрийн гэрээний нэрлэсэн мөнгөн 
гүйлгээний дүн бөгөөд үүнд санхүүгийн түрээсийн нийт төлбөр (ирээдүйн санхүүгийн зардлыг хасахаас өмнөх) 
орно. Хэрэв өр төлбөрийн дүн тогтмол биш тохиолдолд доор толилуулагдах дүнг тайлант   хугацааны эцсээрх 
нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж, тооцоолон гаргасан болно. Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн төлбөрийн дүнг 
тайлант хугацааны эцсээрх спот ханшаар хөрвүүлсэн.  

  2017 оны 12 дугаар сарын 31 

  

Дансны үнэ 

Хорогдуулаагүй гэрээний үүрэг 

Мянган төгрөгөөр Нийт 
Хугацаагүй болон
1 жилийн дотор  1-2 жил 

Монголбанкнаас авсан зээл  190,799,543 190,799,543 190,799,543 - 

Зээлийн хүүгийн өглөг (Тодруулга 16)  8,934 8,934 8,934 - 

Нийт  190,808,477 190,808,477 190,808,477  

2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх санхүүгийн өр төлбөрийг гэрээний үлдсэн хугацаагаар нь доорх 
хүснэгтэнд тодруулж байна:

  2016 оны 12 дугаар сарын 31 

  

Дансны үнэ 

Хорогдуулаагүй гэрээний үүрэг

Мянган төгрөгөөр Нийт 
Хугацаагүй болон
1 жилийн дотор  Нийт 

Монголбанкнаас авсан зээл  196,299,944 196,299,944 196,299,944 - 

Зээлийн хүүгийн өглөг (Тодруулга 16)  10,951 10,951 10,951 - 

Нийт  196,310,895 196,310,895 196,310,895 - 

 

c. Зах зээлийн эрсдэл 

Зах  зээлийн  эрсдэл  гэдэг  нь  зах  зээлийн  үнийн  өөрчлөлтөөс  үүсэх  эрсдэлийг  хэлнэ.  Үүнд  гадаад  валютын 
ханшийн өөрчлөлт болон хүүгийн төвшний өөрчлөлт зэрэг Компанийн орлого болон санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн 
үнэ цэнэд нөлөөлөхүйц  өөрчлөлтүүд  орно.  Компани  зах  зээлийн  эрсдэлийн  удирдлагаар  хүлээн зөвшөөрч 
болохуйц хэмжээнд эрсдэлийг  барихын  зэрэгцээ  өгөөжийг  оновчтой  төвшинд  байлгахыг  зорилго  болгон 
ажилладаг.
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17. САНХҮҮГИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) 

d. Гадаад валютын эрсдэл 

Компани бүртгэлийн мөнгөн тэмдэгт болох Төгрөгөөс бусад гадаад валютаар ажил гүйлгээ хийдэггүй. Иймээс 
гадаад валютын эрсдэл байхгүй.  

e. Хүүгийн түвшин 

Компани санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн хүүгийн төвшнийг хянаж байдаг. Доорх хүснэгтэнд харгалзах тайлант 
хугацааны эцэс дэх үр ашигт хүүг тодруулж байна: 

  2017 2016 

  Төгрөг Төгрөг 

Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө: Банкууд дахь хадгаламж  0.0%-6.9%  0.0%-5.4% 

Компанийн хүүтэй хөрөнгүүд (мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө ба богино хугацаат хөрөнгө оруулалт) 
тогтмол хүүтэй. Мөн Компанийн хүүтэй өр төлбөр 2017 оны 12 дугаар сарын 31, 2016 оны 12 дугаар сарын 31-
ний байдлаар хязгаарлагдмал хэмжээтэй буюу Монголбанкны жилийн 0.5 хувийн хүүтэй зээлтэй холбоотой 
байсан. Иймд, удирдлага Компанийн хүүгийн төвшний эрсдэл их биш бөгөөд хүүгийн төвшний өөрчлөлт нь 
санхүүгийн тайланд материаллаг нөлөөгүй гэж үзсэн.  

Эздийн өмчийн удирдлага 

Компани нь Монголбанкны эсвэл ямар нэгэн хөндлөнгийн хөрөнгийн удирдлагын шаардлагуудаар 
зохицуулагддаггүй. 

Компани хөрөнгө оруулагчид, зээлдэгчид, олон нийт болон зах зээлийн итгэлийг өндөр байлгах үүднээс 
хангалттай эздийн өмчтэй байхыг эрмэлздэг.  Компанийн 2017  оны 12 дугаар сарын 31-нээрх эздийн өмч 
нь 314,358,693 мянган төгрөг (2016: 255,651,996 мянган төгрөг) байна.

18. ХЭМЖИЛТИЙН ТӨРЛӨӨРХ САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГЛҮҮРҮҮДИЙН ТОЛИЛУУЛГА 

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх хэмжилтийн төрлөөрх санхүүгийн хөрөнгүүд: 

Мянган төгрөгөөр 
Зээл болон 

авлага 
Борлуулалахад 

бэлэн Нийт 

Санхүүгийн хөрөнгө:       

Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө  222,889,158 - 222,889,158 

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт  - 85,000,000 85,000,000 

Эрх хүлээн авагч, Монголбанкнаас авах авлага  84,599,061 - 84,599,061 

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн авлага   1,940,923 - 1,940,923 

Засгийн газрын үнэт цаас  109,270,112 - 109,270,112 

Нийт санхүүгийн хөрөнгө  418,699,254 85,000,000 503,699,254 
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18. ХЭМЖИЛТИЙН ТӨРЛӨӨРХ САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГЛҮҮРҮҮДИЙН ТОЛИЛУУЛГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) 

2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх хэмжилтийн төрлөөрх санхүүгийн хөрөнгүүд: 

Мянган төгрөгөөр Зээл болон авлага 
 Борлуулалахад

бэлэн Нийт 

Санхүүгийн хөрөнгө:       

Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө  127,932,314 - 127,932,314 

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт  - 85,000,000 85,000,000 

Эрх хүлээн авагч, Монголбанкнаас авах авлага  103,303,084 - 103,303,084 

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн авлага  2,153,255 - 2,153,255 

Засгийн газрын үнэт цаа  132,025,732 - 132,025,732 

     

Нийт санхүүгийн хөрөнгө 365,414,385 85,000,000 450,414,385 

БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА ҮҮРЭГ 

Шүүхийн үйл явц. Компанийн бизнесийн хэвийн үйл явцад үе үе Компанийн эсрэг зарга үүсгэгдэх боломжтой. 
Компанийн өөрийн тооцоогоор заргаас үүдэн материаллаг гарз үүсэхгүй бөгөөд иймд санхүүгийн тайланд 
холбогдох нөөц байгуулаагүй. 

2017 оны 12 дугаар сарын 31, 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Компани нь ямар нэг хуулийн заргад 
холбогдоогүй байсан болно. 

Татварын болзошгүй өр төлбөр. Компани нь ашгийн төлөө бус учир татварын болзошгүй өр төлбөр байхгүй. 

Үүрэг, барьцаа хөрөнгө ба бусад гэрээгээр хүлээх үүргүүд.  Компанид зээлтэй холбоотой ямар нэг үүрэг, 
барьцаанд тавигдсан болон хязгаарлагдсан хөрөнгө байхгүй бөгөөд 2017 оны 12 дугаар сарын 31, 2016 оны 
12 дугаар сарын 31-ний байдлаар санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн баталгаа гаргаагүй. Компанид зээлийн 
гэрээтэй холбоотой гэрээгээр хүлээсэн санхүүгийн үүрэг байхгүй болно. 

Монгол улсын банкны салбарын Активын Чанарын Үнэлгээ.  2017 оны 5 дугаар сарын 24-нд Олон Улсын 
Валютын Сан  (ОУВС)-гийн Удирдах Зөвлөл Монгол улсын эдийн засгийн шинэчлэлийг дэмжихээр гурван 
жилийн хугацаатай Өргөтгөсөн Санхүүжилтын Хөтөлбөрийг баталсан. Азийн Хөгжлийн Банк, Дэлхийн Банк, 
Япон, Солонгос болон БНХАУ-ын дэмжлэгтэй хөтөлбөрийн нийт санхүүжилт 5.5 тэр бум ам.доллар. Хөтөлбөрт 
банкны системийг эрүүлжүүлэх Монголбанкыг чадавхижуулах иж бүрэн арга хэмжээ багтсан. Хөтөлбөрийн 
хүрээнд Монголбанкны зүгээс Монгол улсын Арилжааны Банкуудын дунд Активын Чанарын Үнэлгээ (АЧҮ)-г 
зохион байгуулсан. АЧҮ нь Европын Төв Банкны АЧҮ-ний Аргачлал 2-т үндсэндээ суурилан гүйцэтгэгдсэн 
бөгөөд Монголбанк тодорхой хэсгийг Монгол улсын нөхцөлд тохируулан өөрчилсөн. Урьдчилсан дүгнэлтийг 
арилжааны банкуудад 2018 оны 1 дүгээр сард олгосон. 

АЧҮ-ний дараа Монголбанк макро эдийн засгийн янз бүрийн нөхцөл байдал, төсөөллийн хувилбараар стресс 
тест хийх, мөн АЧҮ-ний урьдчилсан үр дүнд үндэслэн банк тус бүрт хяналт шалгалтыг  хийж  гүйцэхээр 
төлөвлөж байна. 
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19. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА ҮҮРЭГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) 

Стресс тест болон АЧҮ нь 2018 оны 3 дугаар сарын 31-нд дуусахаар төлөвлөгдсөн. Үүний үр дүнг Монголбанкны 
зүгээс арилжааны банкуудад мэдээлнэ гэсэн хүлээлттэй байгаа. 

Монголбанк нь арилжааны банкуудад өөрсдийн эздийн өмчийн аливаа дутагдлыг нөхөх зохих санхүүжилтыг 
татах бизнес төлөвлөгөө боловсруулахыг үүрэг болгосон. Уг бизнес төлөвлөгөөнд Монголбанкны 
зүгээс шалгалт хийнэ. Арилжааны банкуудад  (2018 оны эцэс хүртэл)  тодорхой  хугацаа олгох бөгөөд энэ 
хугацаанд хувьцаа эзэмшигчдээс нэмэлт хөрөнгө татан хөрөнгийн дутагдлыг нөхөх шаардлагатай. 2019 онд 
шаардлагатай тохиолдолд Монгол улсын Засгийн Газар хангалттай санхүүжилт олж авч чадаагүй банкуудад 
нэмэлт дэмжлэг үзүүлэх эсэхийг авч үзнэ. 2018 оны 2 дугаар сарын 8-нд батлагдсан Монголын Хадгаламжийн 
Даатгалын Корпорацийн тухай шинэ хуульд үндэслэн ХДК-ийн үндсэн томоохон үүргийн нэг нь шаардлагатай 
нөхцөлд арилжааны банкуудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх явдал юм. Уг арга хэмжээний санхүүжилтыг ХДК 
нь Монголбанк, Засгийн газар болон гадаад эх сурвалжаас авч болно. Одоогийн байдлаар 2019 оноос хойших 
Монгол улсын банкны салбарыг эрүүлжүүлэх хөтөлбөрт ХДК-ийн оролцоо, шаардагдах санхүүжилтын дүн 
зэргийг урьдчилан хэлэх боломжгүй. Дээрх төлөвлөгөөнд үндэслэн 2018 онд банкны салбарыг эрүүлжүүлэх 
хөтөлбөрт ХДК-ийн оролцоно гэсэн хүлээлт байгаа. 

Үүний үр дүнд  эдгээр санхүүгийн тайлангуудыг хэвлэсэн өдрөөрх бүх боломжит мэдээлэлд үндэслэн 
удирдлага нь 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар нөөц байгуулах шаардлагагүй гэж үзсэн. Мөн 
удирдлага нь Төрийн банкны борлуулах зорилготой хөрөнгө оруулалтыг багтаасан, бүх хөрөнгө нь бүрэн 
нөхөгдөх боломжтой бөгөөд ХДК нь уг тайланг баталсан өдрөөс хамгийн багадаа нэг жилийн хугацаанд 
тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулна гэж үзсэн. 

20. САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨРИЙН БОДИТ ҮНЭ ЦЭНЭ 

Бодит үнэ цэнэ ба бодит үнэ цэнийн эрэмбийг тодорхойлох 

Бодит үнэ цэнийг бодит үнэ цэнийн эрэмбэ тус бүрт тодорхойлох ба эдгээр төвшин нь (i) Ижил төрлийн 
хөрөнгө болон өр төлбөрийн идэвхтэй зах зээл дэх зарласан (тохируулаагүй) үнийг ашиглан 1-р төвшинд 
тодорхойлно (ii) Хөрөнгө болон өр төлбөрийн хувьд боломжит өгөгдлийг ашиглан шууд (үнэ) болон шууд бусаар 
(үнээс гаралтай) бодит үнэ цэнийг тодорхойлох аргачлалыг 2-р төвшинд хэрэгжүүлнэ (iii) 3-р төвшинд зах 
зээлийн ашиглаж болох өгөгдөлд тулгуурлахгүйгээр (ашиглагдахгүй өгөгдөл) бодит үнэ цэнийг тодорхойлно. 
Удирдлага нь санхүүгийн хэрэглүүрийг  ангилахдаа бодит үнэ цэнийн төвшинг ашигладаг. Хэрэв бодит үнэ 
цэнийг тодорхойлоход ихээхэн тохируулга хийгдэх өгөгдлийг ашиглаж байгаа бол тухайн хэмжилт нь 3-р 
төвшинд хийгдэж байна гэсэн үг. Ашиглаж буй өгөгдлийн ач холбогдлыг бодит үнэ цэнийн тодорхойлолттой 
бүхлээр нь харьцуулан тооцдог. 

Компанийн голлох санхүүгийн хэрэглүүрүүд нь касс болон харилцах дансан дахь мөнгө болон түүнтэй 
адилтгах хөрөнгө, авлага, борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт, Засгийн газрын үнэт цаас болон бусад 
зээлээс (Монголбанкны зээл) бүрдэнэ. 

Бодит үнэ цэнээр хэмжигдээгүй боловч бодит үнэ цэнэ нь толилуулагдсан хөрөнгө ба өр төлбөр 

Бүх хөрөнгө ба өр төлбөрүүд нь хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгддэг. Зөвхөн борлуулахад бэлэн хөрөнгө 
оруулалтыг өртгөөр бүртгэнэ (Тодруулга 14). 

Компани хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгддэг санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн бодит үнэ цэнийг дараах байдлаар 
тодорхойлдог: 
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20. САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨРИЙН БОДИТ ҮНЭ ЦЭНЭ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) 

i. Бодит үнэ цэнэ нь дансны үнэтэйгээ ойролцоо санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрүүд 

Хөрвөх чадвар сайтай, 1 жилээс доош богино хугацаат санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрүүдийн бодит үнэ цэнэ, 
дансны үнэтэйгээ ойролцоо байна. 

ii. Тогтмол хүүтэй санхүүгийн хэрэглүүрүүд 

Тогтмол хүүтэй санхүүгийн хэрэглүүрийн бодит үнэ цэнийг хүлээгдэж буй ирээдүйн мөнгөн урсгалыг одоогийн 
ижил төвшний кредит эрсдэл, хугацаа бүхий хэрэглүүрийн хүүгийн төвшнээр дискаунт хийж тооцоолно. 
Иймд анх хүлээн зөвшөөрөгдөж буй зах зээлийн хүүгийн төвшин нь Монголын зах зээл дээр арилжаалагдаж 
буй ижил төрлийн санхүүгийн хэрэглүүрийн зах зээлийн хүүтэй харьцуулагддаг. Хэрэв зах зээлийн хүүгийн 
төвшний өөрчлөлт нь бага хэмжээтэй бол, санхүүгийн хэрэглүүрийн бодит үнэ цэнэ нь дансны үнэтэйгээ 
ойролцоо байна. 

2016, 2017  оны Монголбанкны бодлогын хүүгийн өөрчлөлтийн  улмаас Компанийн удирдлага 2017  оны 12 
дугаар сарын 31-нээрх Эрх хүлээн авагч, Монголбанк, Засгийн газраас  (Тодруулга 12)  авах авлагын бодит 
үнэ цэнэ дансны  үнээсээ  26.7  тэр бум  төгрөгөөр  (2016  оны 12 дугаар сарын 31:  45  тэр бум төгрөг)  бага 
байна.  Үүний  адилаар 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Монголбанкны зээлийн бодит үнэ цэнэ 
ойролцоогоор  42.7  тэр бум төгрөгөөр  (2016  оны 12 дугаар сарын 31: 55  тэр бум төгрөг)  дансны үнээсээ 
бага байсан. Засгийн газрын үнэт цаасны хувьд удирдлага нь бодлогын хүүгийн өөрчлөлт нь дансны үнэд 
материаллаг нөлөөгүй гэж үзсэн.  Бусад санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрийн  (мөнгө болон түүнтэй адилтгах 
хөрөнгө, хадгаламжийн даатгалын хураамжийн авлага, худалдааны болон бусад өр төлбөр) бодит үнэ цэнэ нь 
богино хугацаатай учир дансны үнэтэйгээ ойролцоо байна.  

Компанийн бүх хөрөнгө, өр төлбөр нь бодит үнэ цэнийн эрэмбийн 3-р төвшинд хамаарах бөгөөд, мөнгө ба 
түүнтэй адилтгах хөрөнгө 2-р төвшинд хамаарна. 

21. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ 

Холбоотой талууд ба тэдгээртэй хийсэн хэлцлүүд нь НББОУС 24  “Холбоотой Талын Тодруулга”-ийн дагуу 
үнэлэгддэг. Тодруулга 1-д дурьдсанчлан ХДК нь 100 хувь төрийн өмчит ашгийн бус байгууллага бөгөөд 
арилжааны банкуудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг эрхлэн явуулдаг. Иймд холбоотой 
талуудтай олон тооны томоохон хэмжээний хэлцлийг хийдэг. 

НББОУС 24-ийн дагуу Компанийн бусад холбоотой талуудад Засгийн газрын шууд болон хамтарсан удирдлагад 
байдаг бусад төрийн өмчит компани, байгууллагууд багтдаг. 

Компанийн үйл ажиллагааны онцлогоос шалтгаалж Засгийн газрын буцалтгүй зээл зэрэг Засгийн газар болон 
бусад холбоотой талуудтай олон тооны томоохон хэлцлийг хийдэг. Компанийн ашигт ажиллагаа, өсөлтийн 
тогтвортой байдал нь Засгийн газрын дэмжлэгээс хамааралтай. Компанийн үйл ажиллагааны орчны талаарх 
мэдээллийг Тодруулга 2-оос үзнэ үү. 

Холбоотой талуудын ажил гүйлгээний дэлгэрэнгүйг доор толилуулав. 
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21. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) 

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар холбоотой талуудын үлдэгдэл дүн:  

Мянган төгрөгөөр Монголбанк Сангийн яам Төрийн банк 
Бусад 

холбоотой тал 

Монголбанкны зээл  190,808,477 - - - 

Эрх хүлээн авагч/Монголбанкнаас авах авлага  - - - 84,599,061 

Борлуулалахад бэлэн хөрөнгө оруулалт  - - 85,000,000 - 

Засгийн газрын үнэт цаас  - 109,270,112 - - 

Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө  197,241,713 - 25,647,445 - 

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар холбоотой талуудын үлдэгдэл дүн: 

Мянган төгрөгөөр Монголбанк 

Хүүгийн зардал  555,746                         

2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар холбоотой талуудын үлдэгдэл дүн: 

Мянган төгрөгөөр Монголбанк Сангийн яам Төрийн банк 
Бусад 

холбоотой тал 

Монголбанкны зээл  196,310,835 - - - 

Эрх хүлээн авагч/Монголбанкнаас авах авлага  - - - 103,303,084 

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт  - - 85,000,000 - 

Засгийн газрын үнэт цаас  - 132,025,732 - - 

Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө  127,621,161 - 55,703 - 

2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар холбоотой талуудын үлдэгдэл дүн: 

Мянган төгрөгөөр Монголбанк 

Хүүгийн зардал  596,455 

2017  онд гол удирдах ажилтнуудын цалин болон шагнал урамшуулал нийт  224,051  мянган төгрөг байсан 
ба үүний  48,000  мянган төгрөг нь шагналт цалин байсан  (2016  онд  191,302  мянган төгрөг байсан ба 
үүний 61,073 мянган төгрөг нь шагналт цалин байсан). 

 

22. ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНЫ ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ 

2018 оны 1 дүгээр сарын 18-нд Мүүдийз үнэлгээний агентлаг Монгол улсын Засгийн газрын зээлжих 
зэрэглэлийг Саа1-ээс В3 болгон дээшлүүлсэн бөгөөд хэд хэдэн арилжааны банкуудын зээлжих зэрэглэлийг 
мөн нэмэгдүүлсэн. 

Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын тухай хуульд 2018 оны 2 дугаар сарын 8-нд нэмэлт өөрчлөлт 
орсон (Тодруулга 19). 

Тайлант хугацааны эцсээс 2018 оны 2 дугаар сарын 28 хүртэл эдгээр санхүүгийн тайланд нөлөөлж болох өөр 
ямар  нэгэн нөхцөл байдал үүссэн талаарх мэдээлэл Компанийн удирдлагад байхгүй болно.


