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Хараат бус аудиторын тайлан 
  

Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацийн Үндэсний Хороонд  

Дүгнэлт 

Бидний дүгнэлтээр, Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци (“ХДК” гэх)-ийн санхүүгийн тайлангууд 
нь 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн санхүүгийн байдал хийгээд мөн тухайн өдрөөр 
дуусгавар болсон санхүүгийн үр дүн болон мөнгөн гүйлгээг бүх материаллаг зүйлсийн хувьд 
Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт (СТОУС)-ын дагуу бодитойгоор илэрхийлэгдсэн 
байна. 

Бид юунд аудит хийсэн талаар 

Дараах бүрэлдэхүүн бүхий ХДК-ийн санхүүгийн тайлангуудад бид аудитыг хийж гүйцэтгэсэн. 
Үүнд:  

 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар санхүүгийн байдлын тайлан; 

 тухайн өдрөөр дуусгавар болсон тайлант жилийн орлого үр дүнгийн болон бусад 
орлогын дэлгэрэнгүй тайлан; 

 тухайн өдрөөр дуусгавар болсон тайлант жилийн өмчийн өөрчлөлтийн тайлан; 

 тухайн өдрөөр дуусгавар болсон тайлант жилийн мөнгөн гүйлгээний тайлан; болон 

 нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогууд болон бусад тайлбар мэдээллээс бүрдсэн 
санхүүгийн тайлангуудын тодруулга.  

 

Дүгнэлтийн үндэс 

Бид Аудитын олон улсын стандарт (АОУС)-ын дагуу аудитын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Уг 
стандартын дагуу бидний хүлээх үүрэг хариуцлагын талаар тус тайлангийн Санхүүгийн 
тайлангийн аудитын хүрээнд аудиторын хүлээх үүрэг хариуцлага хэсэгт тусгасан.  

Бидний олж авсан аудитын нотолгоо нь дүгнэлт гаргахад хангалттай бөгөөд зохистой үндэслэл 
болсон гэдэгт бид итгэлтэй байна. 

Хараат бус байдал 

Нягтлан бодогчдын олон улсын ёс зүйн стандартын зөвлөл (НБОУЁСЗ)-өөс гаргасан Мэргэжлийн 
нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрэм (МНБЁЗД)-ийн дагуу ХДК-аас бид хараат бус болно. Бид 
НБОУЁСЗ-ийн МНБЁЗД-ийн бусад ёс зүйн үүрэг хариуцлагыг биелүүлж ажилласан. 

  

Санхүүгийн тайлангуудтай холбоотойгоор засаглал хариуцсан эрх бүхий этгээд 
болон удирдлагын зүгээс хүлээх үүрэг хариуцлага 

Санхүүгийн тайлангуудыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт (СТОУС)-ын дагуу 
бэлтгэж, бодитойгоор тайлагнах болон залилан эсвэл алдааны улмаас үүсч болох материаллаг 
буруу илэрхийллээс ангид санхүүгийн тайлангууд бэлтгэхэд шаардлагатай гэж удирдлага 
тодорхойлсон дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх нь удирдлагын үүрэг хариуцлага байна.  



 

 

 

Санхүүгийн тайлангуудтай холбоотойгоор засаглал хариуцсан эрх бүхий этгээд 
болон удирдлагын зүгээс хүлээх үүрэг хариуцлага (үргэлжлэл) 

Санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх явцад удирдлага ХДК-ийн үйл ажиллагааг цаашид 
тасралтгүйгээр үргэлжлүүлэх чадамжийг үнэлэх, тухайн чадамжид нөлөөлөх нөхцөл байдлын 
талаар зохистой үед тодруулах болон ХДК-ийн үйл ажиллагааг татан буулгах, үйл ажиллагааг 
зогсоохоор төлөвлөж байгаа эсвэл зогсоохоос өөр сонголтгүй болсноос бусад тохиолдлуудад 
нягтлан бодох бүртгэлийн тасралтгүй байх зарчмыг баримтлах үүрэгтэй.  

ХДК-ийн засаглал хариуцсан эрх бүхий этгээд нь санхүүгийн тайлагналын үйл явцыг хянах 
үүрэгтэй.  

Санхүүгийн тайлангийн аудитын хүрээнд аудиторын хүлээх үүрэг хариуцлага  

Бидний зорилго бол залилан эсвэл алдааны улмаас санхүүгийн тайлангууд нь бүхэлдээ 
материаллаг буруу илэрхийлэлгүй эсэх талаар үндэслэлтэй баталгааг олж авах мөн бидний 
дүгнэлтийг агуулсан аудиторын тайланг бэлтгэх явдал юм. Хэдийгээр үндэслэлтэй баталгаа нь 
өндөр түвшний баталгаа боловч, АОУС-ын дагуу гүйцэтгэсэн аудит нь материаллаг буруу 
илэрхийлэл байх тохиолдол бүрийг олж илрүүлнэ гэсэн баталгаа болохгүй. Буруу илэрхийлэл нь 
залилан эсвэл алдааны улмаас үүсэх боломжтой ба энэ нь санхүүгийн тайланг хэрэглэгчдийн 
эдгээр тайланд үндэслэн гаргах эдийн засгийн шийдвэрт тус бүрдээ эсвэл нийт дүнгээрээ 
нөлөөлөхүйц байвал материаллаг буруу илэрхийлэл болно.  

АОУС-ын дагуу бид аудитын туршид мэргэжлийн үл итгэх байр сууринаас хандах, мэргэжлийн 
холбогдох итгэл үнэмшил бүхий үнэлэлтүүдийг хийдэг. Мөн бид: 

 Залилан болон алдааны улмаас санхүүгийн тайланд материаллаг буруу илэрхийлэгдэх 
эрсдэлийг илрүүлэн үнэлэх, тэдгээр эрсдэлүүдэд нийцсэн аудитын горимыг тодорхойлон 
гүйцэтгэх, аудитын дүгнэлт гаргахад үндэслэл болох хангалттай бөгөөд зохистой нотолгоог 
олж авдаг. Залилан нь нууцаар үгсэн тохирох, хуурамч бичиг баримт үйлдэх, санаатайгаар 
орхигдуулах, хуурамч батламж гаргах эсвэл эрх мэдлээ хэтрүүлэн дотоод хяналтыг зөрчих 
зэрэг үйлдлүүдтэй холбоотойгоор үүсдэг тул залилангаас үүдэлтэй материаллаг буруу 
илэрхийллийг олж илрүүлэхгүй байх эрсдэл нь алдаанаас шалтгаалж үүсэх материаллаг 
буруу илэрхийллийг олж илрүүлэхгүй байх эрсдэлээс илүү өндөр байдаг.  

 ХДК-ийн дотоод хяналтын үр дүнтэй байдлын талаар дүгнэлт өгөх зорилгоор бус харин тухайн 
нөхцөл байдалд тохирох аудитын горимыг тодорхойлох зорилгын хүрээнд дотоод хяналтын 
тогтолцооны ойлголтуудыг аудитын явцад олж авдаг. 

 Удирдлагын зүгээс мөрдөж буй нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогуудын зохистой байдал 
болон хийсэн тооцооллуудын үндэслэлтэй байдал, холбогдох тодруулгуудыг үнэлдэг.  

 ХДК нь үйл ажиллагаагаа тасралтгүйгээр үргэлжлүүлэх чадварт томоохон хэмжээний 
эргэлзээ үүсч болох нөхцөл байдал, тухайн үйл явдлуудтай холбоотойгоор материаллаг 
тодорхой бус байдал оршин байгаа эсэх болон удирдлага нь үйл ажиллагаагаа 
тасралтгүйгээр хангахад зөв зохистой нягтлан бодох бүртгэлийн суурийг сонгосон эсэхийг 
аудитын туршид бүрдүүлсэн нотолгоонд үндэслэн дүгнэдэг. Хэрэв үйл ажиллагаагаа 
тасралтгүйгээр үргэлжлүүлэх чадамжид материаллаг тодорхойгүй байдал оршин байгаа гэж 
үзсэн тохиолдолд санхүүгийн тайлангуудын холбогдох тодруулгыг аудиторын тайланд тусгах, 
анхааруулах мөн эдгээр тодруулгууд хангалтгүй гэж үзсэн тохиолдолд дүгнэлтээ өөрчилдөг. 
Бид дүгнэлтээ аудиторын тайланг гаргах өдрийг хүртэл олж авсан аудитын нотолгоонуудад 
үндэслэн гаргадаг боловч ирээдүйд болох үйл явдал, нөхцөл байдлуудаас шалтгаалан ХДК-
ийн үйл ажиллагаа зогсох нөхцөл байдал үүсч болно. 

 



 

 

Санхүүгийн тайлангийн аудитын хүрээнд аудиторын хүлээх үүрэг хариуцлага 
(Үргэлжлэл) 

 Тодруулгуудыг оролцуулан санхүүгийн тайлангийн ерөнхий агуулга болон бүтцийг бүхэлд нь 
үнэлдэг ба ач холбогдол бүхий ажил гүйлгээ, үйл явдлуудыг санхүүгийн тайланд үнэн зөв 
тодруулах шаардлагыг хангахуйц байдлаар илэрхийлсэн эсэхийг тодорхойлдог. 

 

Бид засаглал хариуцсан эрх бүхий этгээдэд аудитын үйл ажиллагааны төлөвлөсөн цар хүрээ, 
аудит гүйцэтгэх цаг хугацаа болон аудитын явцад олж илрүүлсэн томоохон асуудлуудын талаар 
мэдээлдэг бөгөөд үүнд дотоод хяналтын дутагдалтай талууд мөн багтдаг. 
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Хадгаламж Даатгалын Корпораци 
Орлого үр дүнгийн болон бусад дэлгэрэнгүй орлогын тайлан 

 

Энэхүү санхүүгийн тайлангийн 9-56 дугаар хуудсан дахь тодруулгууд нь уг санхүүгийн тайлангийн 
салшгүй хэсэг болно.                                                                                                                                  6 
 

  

Мянган төгрөгөөр     Тодруулга 2020 2019 

      
Даатгалын хураамжийн орлого   16 43,439,715 48,312,810 
Үр ашигт хүүгийн аргыг ашиглан тооцоолсон хүүгийн 
орлого 

  14 41,138,007 39,006,538 

Бусад адилтгах орлого     96,933 171,283 
Хүүгийн зардал 
 

  
15   (321,718)   (425,574) 

      
Даатгал болон хүүгийн орлогын цэвэр дүн    84,352,937 87,065,057 
      
Дансны авлагын эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулга   9   (20,737,610) (19,802,550) 
Хадгаламж эзэмшигчдэд олгох нөхөн төлбөрийн нөөц 
сангийн зардал 

  
 

11 
                       

-    
 

(21,017,615) 
      

      
Нөөц сангийн дараах даатгал болон хүүгийн орлогын 
цэвэр дүн 
 

   
63,615,327 46,244,892 

Бусад орлого   11 - 44,427,314 
Ерөнхий ба үйл ажиллагааны зардал   17 (4,110,769) (3,376,216) 
      

Тайлант жилийн ашиг    
 

59,504,558 
 

87,295,990 
 

Тайлант жилийн бусад дэлгэрэнгүй орлого    - - 

Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй орлого  
   59,504,558 87,295,990 

 



Хадгаламж Даатгалын Корпораци 
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан 

Энэхүү санхүүгийн тайлангийн 9-56 дугаар хуудсан дахь тодруулгууд нь уг санхүүгийн тайлангийн 
салшгүй хэсэг болно.                                                                                                                                  7 
 

 

Мянган төгрөгөөр 
Оруулсан 

хөрөнгө 
Хуримтлагдсан 

ашиг 

Нийт  
Эзэмшигчдийн 

 өмч 
    

2019 оны 1 сарын 1-ний үлдэгдэл 100,000,000 218,742,131 318,742,131 

Тайлант жилийн ашиг -  87,295,990  87,295,990 

 
Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй орлого 

 
- 

 
87,295,990 

 
87,295,990 

    

 
2019 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл 

 
100,000,000 

            
306,038,121 

 
         406,038,121 

Тайлант жилийн ашиг - 59,504,558 59,504,558 

 
Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй орлого 

 
- 

         
59,504,558  

            
59,504,558 

    

2020 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл 
 

100,000,000         365,542,679          465,542,679  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Хадгаламж Даатгалын Корпораци 
Мөнгөн гүйлгээний тайлан 
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Мянган төгрөгөөр 2020 2019 

 
Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ  

 

Тайлант жилийн ашиг               59,504,558          87,295,990 

 
Тохируулгууд:  

 

 
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл                    158,311  

  
115,818  

Биет бус хөрөнгийн хорогдол               241,582   204,633  
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны гарз                        -    2,938 
Бусад орлого                  -  (44,427,314) 
Хадгаламж эзэмшигчдэд олгох нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн 
зардал 

                        -     21,017,615 

Дансны авлагын эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулга         20,737,610   19,802,550  
Хүүгийн цэвэр орлого 
 

    (40,816,289)  (38,755,185) 
 

 
Ажлын капиталын өөрчлөлтийн өмнөх үйл ажиллагааны 
мөнгөн гүйлгээ 

                       
39,825,772  

  
45,257,045  

Авлагын бууралт/(өсөлт)         (26,556,095)  (99,103) 
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгийн бууралт/(өсөлт)             15,542   21,342  
Дансны ба бусад өглөгийн өсөлт/(бууралт) 
  

               (25,116)  25,707 
  

 
Ажлын капиталын өөрчлөлт 

                      
(26,565,669) 

  
(52,054)  

Хадгаламж эзэмшигчдэд төлсөн нөхөн төлбөр                             -     (44,662,556) 
Хүлээн авсан хүүгийн орлого       41,138,007   33,572,644  
Эрх хүлээн авагчаас цуглуулсан авлага 
 

                       -     121,600 
  

 
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ 
  

 54,398,110          34,236,679  

 
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ   

 

Үндсэн хөрөнгийн худалдан авалт          (432,108)             (135,581) 
Хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгдсэн өрийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө 
оруулалт 

       (4,467,842,206)    (4,212,601,307) 

Хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгдсэн өрийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө 
оруулалт дуусгавар болсноос хүлээн авсан мөнгө 

        4,603,307,016       4,084,876,713  

Биет бус хөрөнгийн худалдан авалт                (210,026) (147,629) 
   

Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ 
  

                     

134,822,674        (128,007,804) 

 
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ  

 

Зээлийн эргэн төлөлт                             -                  (75,863) 
Төлсөн хүүгийн зардал 
 

           (320,853)             (425,574) 
 

 
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ 
 

            (320,853)              (501,437)  

 
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  
 

                     

303,136,956         397,409,518  

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл  
 

                   

492,036,887     303,136,956  



Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци 
Санхүүгийн тайлангуудын тодруулгууд – 2020 оны 12 дугаар сарын 31 

 9 

1. Ерөнхий мэдээлэл 

Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын тухай хуулийг Улсын Их Хурал 2013 оны 1 дүгээр 
сарын 10-ны өдөр баталж, тухайн өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн 
Даатгалын тухай хуульд 2018 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэ 
хууль 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 сарын 30-ны өдөр Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци (цаашид “ХДК” гэх) 
дээрх хуулийн дагуу арилжааны банкууд дахь мөнгөн хадгаламж (харилцах болон хадгаламжийн 
данс)-ийн даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан. ХДК нь 
иргэний хуулийн дагуу “Сан”-ийн хэлбэрээр зохион байгуулагдсан, ашгийн төлөө бус, төрийн өмчит 
хуулийн этгээд юм. Сангийн эхлэлтийн хөрөнгө (жишээлбэл, оруулсан хөрөнгө)-ийг Сангийн яам 
болон Монголбанк (цаашид “Төв банк” эсвэл “МБ” гэх)-аас 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 
Монголбанкнаас олгосон лиценз бүхий арилжааны банкнуудаас 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 банкийг “албадан татан буулгах” шийдвэр гаргасан тохиолдолд тухайн банкны 
хадгаламж эзэмшигчдэд ХДК нь 30 хоногийн дотор нөхөн төлбөр (хадгаламж)-ийг олгох үүрэгтэй. 
Энэ хуульд нэг хувь хүн эсвэл аж ахуйн нэгжид олгох нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ 20 сая төгрөг 
байна гэж заасан. Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын тухай хуульд Монголбанк 
“Албадан татан буулгах” шийдвэр гаргахыг даатгалын тохиолдол гэж тодорхойлсон. Энэ хуулийг 
үндэслэн ХДК нь холбогдох төлбөрийг татан буугдсан банкны хөрөнгийн борлуулалтаас буцаан 
авах эрхтэй бөгөөд энэхүү дүн нь хадгаламж эзэмшигчдэд олгосон даатгалын нөхөн төлбөрийн 
дүнгээр хязгаарлагдана.  

ХДК-ийн удирдах дээд байгууллага нь 7 гишүүдээс бүрдэх Үндэсний Хороо байна. Сангийн яам 
болон Монголбанк тус бүр 2 төлөөлөгч, банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудыг зохицуулагч 
болох Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (“СЗХ”), банкны салбарын байгууллага болох Монголын 
Банкны Холбоо (“МБХ”) тус бүр 1 төлөөлөгчтэй. Мөн түүнчлэн ХДК-ийн Гүйцэтгэх захирал 
Үндэсний Хорооны гишүүн байна. Эдгээр байгууллагууд нь ХДК-ийн холбоотой талууд болох ба 
холбоотой талуудтай хийгдсэн ажил гүйлгээг Тодруулга 22-оос үзнэ үү.  

Үндэсний Хорооны шийдвэр нь олонхийн саналд үндэслэгддэг бөгөөд гишүүдийн олонх нь Засгийн 
газрын харьяа байгууллагуудаас томилогддог учир ХДК нь Засгийн газрын удирдлагад байх бөгөөд 
Засгийн газар нь түүний удирдах дээд байгууллага болно. Дээрх байгууллагуудын аль нь ч 
дангаараа ХДК-ийг удирдах боломжгүй тул ХДК-д шууд толгой компани, байгууллага байхгүй. 

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

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

2. Үйл ажиллагааны орчин 
 
Монгол улсын эдийн засаг нь инфляцийн болон хүүгийн өндөр түвшин зэргээс хамаарах хөгжиж 
буй зах зээлийн олон шинж чанарыг агуулж байна. Монгол улсын эдийн засаг 2017-2019 оны 
хооронд дунджаар 6 орчим хувиар өссөн боловч КОВИД-19 цар тахлын сөрөг үр дагавар, өмнө 
байсан макро эдийн засгийн сул талууд болон тус улс руу орох хөрөнгө оруулалт багассаны 
улмаас Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт хумигдах хандлагатай байна. Монгол улсын эдийн засаг 
2021-2022 онуудад хувийн хэрэглээ, уул уурхай болон үйлдвэрлэлийн салбарын хөрөнгө 
оруулалтанд илүү хүчтэй түлхэц үзүүлэх замаар 4-өөс дээш хувь хүртэл өсөх хандлагатай байна. 

 



Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци 
Санхүүгийн тайлангуудын тодруулгууд – 2020 оны 12 дугаар сарын 31 

 

10 

2.  Үйл ажиллагааны орчин (Үргэлжлэл) 

Стандард энд Пуурс зэрэглэл тогтоогч агентлагаас Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг 2020 оны 7 
сарын 9-ний өдөр “B“ тогтвортой зэрэглэлд үнэлсэн. Мөн Мүүди’c зэрэглэл тогтоох агентлагийн 
зүгээс Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг 2020 оны 12 сарын 18-нд “B” зэрэглэлд ангилсан. “В” 
зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээнд дараах гол хүчин зүйлс нөлөөлж байна: Монгол улсын эдийн 
засгийн тогтвортой өсөлт, Засгийн газраас удирдаж буй төсвийн сахилга батын сайжруулалт, 
бараа бүтээгдэхүүний үнэ гэх мэт. 

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2020 оны 3 сарын 12-ны өдөр КОВИД-19 вирусын 
тархалтыг дэлхийн цар тахал гэж зарласан. Монгол Улсын Засгийн газар вирусын тархалтыг 
зогсоох арга хэмжээ, тухайлбал олон нийтийн үйл ажиллагааг хориглох, хоорондын зай барих, хил 
хаах зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн. 

2020 оны 11 сарын 11-ний өдөр Нийслэлийн Онцгой Комисс (НОК) болон Эрүүл мэндийн яам 
КОВИД-19-ын анхны дотоодын тархалт дэгдсэнийг мэдэгдсэн ба Улаанбаатар хотод Бэлэн 
байдлын, дараа нь Онцгой байдлын зэрэгт шилжсэн. Нэн шаардлагатай үйлчилгээнээс бусад бүх 
бизнесийн үйл ажиллагааг хаасан бөгөөд бусад бизнесийн байгууллагуудын ажилчид гэрээс 
ажиллаж эхэлсэн. 

COVID-19 нь 2020 онд ХДК-ийн үйл ажиллагаанд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж, ХДК-ийн Үндэсний 
хорооноос 2020 оны 7 сарын 8-ны өдөр баталсан даатгалын хураамжийн түр бодлогын дагуу 
гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн хадгаламжийн даатгалыг зогсоосон. 

Тусгаарлалт нь ХДК-ийн үйл ажиллагаанд мэдэгдэхүйц их хэмжээгээр нөлөөлөөгүй бөгөөд үйл 
ажиллагаа нь 2020 оны турш тасралтгүй үргэлжилсэн. 

Өнөөгийн дэлхийн эдийн засгийн тодорхой бус байдал, санхүүгийн зах зээлийн тогтворгүй байдал, 
Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийн удаашрал, төгрөгийн ам.доллар, еврогийн эсрэг ханшийн 
уналт болон бусад эрсдэлүүд Монголын уул уурхай болон ААН-үүдийн үйл ажиллагаанд сөрөг 
нөлөө үзүүлж болзошгүй байна. Монгол Улсын татвар, мөнгөн тэмдэгт болон гаалийн хууль 
тогтоомжууд нь өөр хоорондоо зөрүүтэйгээр тайлбарлагдах, олон давтамжтайгаар өөрчлөгдөх 
хандлагатай байдаг.  

Ирээдүйн эдийн засаг, зохицуулалтын нөхцөл байдал нь удирдлагын өнөөгийн хүлээлтээс 
ялгаатай байж болох бөгөөд тооцоолол нь бодит үр дүнгээс өөр байж болно. Монгол улсын эдийн 
засгийн ирээдүйн гүйцэтгэл БНХАУ-ын эрэлт хэрэгцээ, дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнийн 
өөрчлөлт, засгийн газрын авч хэрэгжүүлж буй эдийн засаг, санхүү болон мөнгөний бодлогын үр 
дүнтэй байдал болон татвар, хууль эрх зүйн орчны хөгжил болон улс төрийн байдлаас ихээхэн 
шалтгаална.  

Удирдлага Монгол улсын эдийн засагт гарч болох өөрчлөлтүүд болон тэдгээрийн ХДК-ийн 
ирээдүйн санхүүгийн байдалд яаж нөлөөлөхийг бүгдийг нь таамаглах боломжгүй юм. Удирдлагын 
зүгээс ХДК-ийн бизнесийн үйл ажиллагааны цаашдын хөгжлийг тогтвортой байлгахад шаардагдах 
бүхий л арга хэмжээг авсан гэж үзэж байна.  
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3. Нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогууд 

Санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх үндэслэл 

Эдгээр санхүүгийн тайлангууд Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт (CТОУС)-ын дагуу 
түүхэн өртгийн зарчмын дагуу бэлтгэгдсэн бөгөөд санхүүгийн хэрэглүүрийн өөрчлөгдсөн анхны 
хүлээн зөвшөөрөлт нь бодит үнэ цэнэд суурилагдаж, санхүүгийн хэрэглүүр нь ашиг алдагдлаарх 
бодит үнэ цэнэ (“ААБҮЦ”)-ээр ангилагдсан. Эдгээр санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэхэд хэрэглэсэн 
нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогуудыг доор харуулав. 2018 оны 1 дүгээр сарын 1-ний 
өдрөөс хүчин төгөлдөр болсон СТОУС  9 болон СТОУС 15-ыг хэрэгжүүлэх болсны үр дүнд нягтлан 
бодох бүртгэлийн бодлого өөрчлөгдсөнөөс тэдгээр бодлогууд нь өөрөөр илэрхийлэгдэхээс бусад 
тохиолдолд толилуулагдсан бүх тайлант үеүдэд нэгэн адил дагаж мөрдөгдсөн. 

Гадаад валютын хөрвүүлэлт. Санхүүгийн тайлангууд өөрөөр заагаагүй бол Монгол улсын 
үндэсний мөнгөн тэмдэгт болох Монгол Төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн. ХДК-ийн бүртгэлийн мөнгөн 
тэмдэгт нь Монгол Төгрөг юм. 

Санхүүгийн хэрэглүүр – хэмжилтийн үндсэн нөхцөл. Бодит үнэ цэнэ гэж хэмжилт хийгдэх 
тухайн өдөр зах зээлд оролцогч талуудын хооронд хөрөнгө худалдсан бол хүлээн авах буюу өр 
төлбөр шилжүүлсэн бол төлөх байсан үнийг хэлнэ. Бодит үнэ цэнийн хамгийн сайн нотолгоо бол 
идэвхтэй зах зээл дээрх үнэ байдаг. Идэвхтэй зах зээл гэдэг нь давтамж, тоо хэмжээний хувьд 
үнийн мэдээллийг тогтмол нийлүүлж чадах хөрөнгө, өр төлбөртэй холбоотой гүйлгээ гарч байдаг 
зах зээлийг хэлдэг. 

Идэвхтэй зах зээл дээр арилжаалагдаж буй санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн бодит үнэ цэнийг тухайн 
хөрөнгө эсвэл өр төлбөрийн худалдаалагдаж буй үнэ болон ХДК-ийн эзэмшиж хэрэглүүрүүдийн 
байгаа тоо хэмжээг үндэслэн тооцоолно. Зах зээлийн хэвийн өдөр тутмын арилжааны хэмжээ нь 
ХДК-ийн 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 хөрөнгө, өр төлбөрийн багцыг хэмжихдээ бүлэг 
санхүүгийн хөрөнгө болон санхүүгийн өр төлбөрийн бодит үнэ цэнийг ашиглана. Ингэхдээ хэмжих 
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 ХДК (a) санхүүгийн хөрөнгө эсвэл санхүүгийн 
өр төлбөрийг зах зээлийн тодорхой эрсдэлийн хувьд эсвэл байгууллагын баримтжуулсан 
эрсдэлийн удирдлага болон хөрөнгө оруулалтын стратегийн дагуу тодорхой талын зээлийн 
эрсдэлийн хувьд удирддаг бол (б) хөрөнгө болон өр төлбөрийн мэдээллийг ХДК-ийн гол удирдах 
албан тушаалтнуудад мэдээлдэг бол (в) ХДК-ийн зах зээлийн тодорхой эрсдэл (эсвэл эрсдэлүүд)-д 
өртөх байдал, санхүүгийн хөрөнгө болон санхүүгийн өр төлбөртэй холбоотой гарах зах зээлийн 
тодорхой эрсдэлүүд нь үндсэндээ ижил бол тус тус хамааралтай байна.  

Гадаад зах зээлийн үнийн 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 мэдээллийг 
ашиглах зэрэг үнэлгээний аргачлалыг ашиглана. 

Бодит үнэ цэнийг бодит үнэ цэнийн ангилал тус бүрт тодорхойлох ба эдгээр түвшин нь (i) Ижил 
төрлийн хөрөнгө болон өр төлбөрийн идэвхтэй зах зээл дэх зарласан (тохируулаагүй) үнийг 
ашиглан 1-р түвшинд тодорхойлно (ii) Хөрөнгө болон өр төлбөрийн хувьд боломжит өгөгдлийг 
ашиглан шууд (үнэ) болон шууд бусаар (үнээс гаралтай) бодит үнэ цэнийг тодорхойлох аргачлалыг 
2-р түвшинд хэрэгжүүлнэ (iii) 3-р түвшинд зах зээлийн ашиглаж болох өгөгдөлд тулгуурлахгүйгээр 
(ашиглагдахгүй өгөгдөл) бодит үнэ цэнийг тодорхойлно. Тайлант хугацааны эцэст бодит үнэ 
цэнийн түвшин хооронд шилжилт явагдсан гэж үзнэ. 

Гүйлгээний зардал нь санхүүгийн хэрэглүүрийг худалдан авах, шинээр гаргах эсвэл борлуулахтай 
шууд холбоотой нэмэлт зардлууд юм. Нэмэлт зардал нь гүйлгээ хийгдээгүй тохиолдолд гарахгүй 
байх байсан зардлыг хэлнэ. Гүйлгээний зардалд зуучлагч (мөн борлуулалтын агентын үүрэг 
гүйцэтгэж буй ажиллагсад), зөвлөхүүд, брокерууд болон дилерүүдэд төлсөн шимтгэл, хураамж, 
зохицуулах байгууллага, хөрөнгийн зах зээлийн байгууллагад төлсөн төлбөр, шилжүүлгийн татвар, 
хураамж хамаарна. Гүйлгээний зардалд өрийн шимтгэл эсвэл хөнгөлөлт, санхүүжилтийн зардал, 
захиргааны дотоод зардал, хадгалалтын зардал орохгүй. 
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Хорогдуулсан өртөг нь санхүүгийн хэрэглүүрийг анхлан хүлээн зөвшөөрсөн дүнгээс аливаа 
үндсэн төлбөрийн эргэн төлөлтийг хасч, хуримтлагдсан хүүг нэмж, санхүүгийн хөрөнгийн хувьд 
хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдал (ХЭА)-тай холбоотой аливаа хасагдуулгыг хассан дүн юм.  
Хуримтлагдсан хүүнд түүнийг анх хүлээн зөвшөөрөх үед үүссэн хойшлогдсон гүйлгээний зардал, 
мөн нэрлэсэн үнээс аливаа урамшууллын эсвэл хямдруулалтын дүнг үр ашигт хүүгийн аргаар 
тооцсон хорогдуулалт багтана. Хуримтлагдсан хүүгийн орлого, хуримтлагдсан хүүгийн зардал, мөн 
хуримтлагдсан купон болон үнийн хорогдуулсан урамшуулал ба хямдруулалтыг (мөн аливаа 
хойшлогдсон шимтгэлийн хамт) тусад нь толилуулагдаагүй ба тэдгээрийг санхүүгийн байдлын 
тайлангийн холбогдох хэсэгт дансны үнээр тусгасан. 

Үр ашигт хүүгийн арга нь хүүгийн орлого эсвэл хүүгийн зардлыг хамаарах хугацааны туршид 
бүртгэлийн дүнгээс тооцогдох хүүгийн хувь (үр ашигт хүү)-ийг тогтмол байлгахаар хуваарилах арга 
юм. Үр ашигт хүүгийн хувь нь ирээдүйд орж ирэхээр тооцоолсон мөнгөн орлого, гарах зарлагыг 
(ирээдүйн эрсдэлийн алдагдлыг үл харгалзан) санхүүгийн хэрэглүүрийн хүлээгдэж буй хугацааны 
эсвэл зохистой бол түүнээс богино хугацааны туршид дискаунтчилж, санхүүгийн хэрэглүүрийн 
бүртгэлийн цэвэр дүнг гаргаж авах хүүгийн хувь болно. Үр ашигт хүүгийн хувь нь хувьсах хүүтэй 
хэрэглүүрүүдийн мөнгөн урсгалын хүүг өөрчлөх дараагийн мөч хүртэл дискаунтчлах боловч 
хэрэглүүрт тусгагдсан хөвөгч хүү дээр нэмэгдэх зээлийн хүүгийн зөрүүг илэрхийлсэн урамшуулал 
болон хөнгөлөлтийг мөн зах зээлийн түвшинд тохируулагддаггүй ба бусад хувьсах хүчин зүйлсэд 
үл хамаарна. Эдгээр урамшуулал болон хөнгөлөлтийг хэрэглүүрийн хүлээгдэж буй нийт 
хугацаагаар хорогдуулна. Өнөөгийн үнэ цэнийн тооцоололд гэрээний талуудын хооронд төлөх 
эсвэл хүлээн авах бүх хураамжийг оруулах ба тэдгээр нь үр ашигт хүүгийн бүрэлдэхүүн хэсэг 
болно. Санхүүгийн хөрөнгийг анхнаас нь үнэ цэнийн бууралттай байх үед нь худалдан авсан эсвэл 
үнэ цэнийн бууралттай шинээр гаргасан үед анх хүлээн зөвшөөрөхдөө үр ашигт хүүгийн хэмжээг 
зээлийн эрсдэлийг харгалзан үзэж тохируулдаг, жишээ нь: гэрээнд заасан төлбөр бус анхны 
хүлээн зөвшөөрөлтөөр хүлээгдэж буй мөнгөн урсгалд тулгуурлан тооцоолдог. 

Санхүүгийн хэрэглүүрүүд - анхны хүлээн зөвшөөрөлт. Бодит үнэ цэнийг ашиг алдагдлаар 
хүлээн зөвшөөрөх санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн хувьд анх бодит үнэ цэнээр бүртгэнэ. Бусад бүх 
санхүүгийн хэрэглүүрийг анхлан бодит үнэ цэнийг гүйлгээний зардлаар тохируулга хийсэн дүнгээр 
бүртгэдэг. Анхлан хүлээн зөвшөөрөх бодит үнэ цэнэ нь гүйлгээний дүнгээр хамгийн сайн 
нотлогдоно. Анхлан хүлээн зөвшөөрөх үед үүсэх олз эсвэл гарз нь зах зээлийн үнэ болон 
гүйлгээний дүнгийн хооронд зөрүү гарсан тохиолдолд л бүртгэгдэх бөгөөд үүнийг зөвхөн ижил 
төрлийн хэрэглүүрийн идэвхтэй зах зээл дээрх сүүлийн үеийн арилжааны мэдээллээр 
баталгаажуулсан эсвэл зөвхөн идэвхтэй зах зээлээс авсан мэдээлэлд үндэслэж хийсэн үнэлгээний 
аргачлалаар тооцсон тохиолдлуудад бүртгэх болно. Анх хүлээн зөвшөөрсний дараа хүлээгдэж буй 
эрсдэлийн алдагдал (“ХЭА”)-ын хасагдуулгыг хорогдуулсан өртгөөр бүртгэж хэмжих санхүүгийн 
хөрөнгөд болон бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр хэмжигдэх өрийн хэрэглүүрээрх 
хөрөнгө оруулалтад хүлээн зөвшөөрөх ба энэ нь нягтлан бодох бүртгэлд гарзаар хүлээн 
зөвшөөрөгдөнө. 

Зохицуулах байгууллагаас тогтоосон эсвэл зах зээлийн жишгээр тогтсон (“хэвийн” борлуулалт 
болон худалдан авалт) тодорхой хугацаанд багтаан нийлүүлэх шаардлагатай санхүүгийн 
хөрөнгийн бүхий л борлуулалт болон худалдан авалтыг арилжаа хийсэн өдөр буюу ХДК нь тухайн 
санхүүгийн хөрөнгийг нийлүүлэх үүрэг хүлээсэн үед бүртгэнэ. Бусад бүх худалдан авалтыг ХДК нь 
санхүүгийн хэрэглүүрийн гэрээний нэг тал болсон үед хүлээн зөвшөөрнө. 

Санхүүгийн хөрөнгө - ангилал болон дараа үеийн хэмжилт - хэмжилтийн ангилал. ХДК нь 
санхүүгийн хөрөнгийг дараах хэмжилтийн төрлүүдээр ангилна: Ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнэ 
(“ААБҮЦ”), Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнэ (“БДОБҮЦ”) болон Хорогдуулсан өртөг 
(“ХӨ”). Санхүүгийн өрийн хэрэглүүрийн ангилал болон дараа үеийн хэмжилт нь (i) ХДК-ийн 
холбогдох хөрөнгүүдийн багцыг удирдах бизнесийн загвар (ii) хөрөнгийн мөнгөн урсгалын 
онцлогоос хамаарна. 

Санхүүгийн хөрөнгө - ангилал болон дараа үеийн хэмжилт - бизнес загвар. Бизнес загвар нь 
ХДК нь хөрөнгийг мөнгөн урсгал бий болгох зорилгоор хэрхэн удирдаж байгаагаар 
тодорхойлогдоно. Өөрөөр хэлбэл ХДК-ийн зорилго нь (i) зөвхөн хөрөнгийн гэрээт мөнгөн урсгалыг 
цуглуулах (гэрээт мөнгөн урсгалыг цуглуулах зорилгоор эзэмших), (ii) хөрөнгийн гэрээт мөнгөн 
урсгалыг цуглуулж авахаас болон хөрөнгийг худалдсанаас олох мөнгөн урсгалыг авахын аль нь вэ 
гэдгээс хамаарах (гэрээт мөнгөн урсгалыг цуглуулах ба худалдах зорилгоор эзэмших), хэрэв (i) ба  
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(ii)-ын аль ч тохиолдол биш бол санхүүгийн хөрөнгийг нь "бусад" гэсэн бизнес загварт хамааруулан 
ангилах ба ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжинэ.  

Бизнес загварыг үнэлгээг хийсэн өдрийн байдлаар бэлэн байгаа багцын хувьд тодорхойлсон 
зорилгод хүрэхийн тулд ХДК-ийн хийж буй үйл ажиллагаанд хамааралтай бүхий л нотолгоонд 
үндэслэн бүлэг хөрөнгүүдийн (багцын түвшинд) хувьд тодорхойлно. Бизнес загварыг 
тодорхойлоход ХДК-ийн авч үзсэн хүчин зүйлүүдэд багцын бүрэлдэхүүн болон зорилго, холбогдох 
хөрөнгүүдийн мөнгөн урсгал хэрхэн цуглуулагдаж байсан талаарх өнгөрсөн үеийн туршлагууд, 
эрсдэлээ хэрхэн үнэлж удирдаж байгаа, тухайн хөрөнгийн гүйцэтгэлд хэрхэн үнэлгээ хийж, 
удирдаж байгаа мөн удирдлагыг хэрхэн урамшуулж байгаа зэргийг авч үздэг. 

Санхүүгийн хөрөнгө - ангилал болон дараа үеийн хэмжилт - мөнгөн урсгалын онцлог. 
Бизнес загвар нь хөрөнгийн гэрээт мөнгөн урсгалыг цуглуулах эсвэл хөрөнгийн гэрээт мөнгөн 
урсгалыг эзэмших болон хөрөнгийг худалдсанаас олох мөнгөн урсгалыг авах зорилготой үед 
мөнгөн урсгал нь зөвхөн үндсэн болон хүүгийн төлбөр (ЗҮХТ)-өөс бүрдэж буй эсэхэд ХДК үнэлгээ 
өгнө. Энэ үнэлгээг хийхдээ гэрээт мөнгөн урсгал нь зээлийн гэрээний үндсэн тохиролцоонд 
тогтвортой нийцтэй эсэх, ялангуяа хүү нь зээлийн эрсдэл, мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ болон 
зээлийн бусад эрсдэл, ашгийн түвшинг багтаасан эсэхийг авч үздэг.  

Гэрээний нөхцөлүүд нь эрсдэлтэй эсвэл зээлийн үндсэн нөхцөлтэй үл нийцэх хэлбэлзлийг харуулж 
байвал санхүүгийн хөрөнгө нь ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжигдэж ангилагдана. ЗҮХТ-
ийн үнэлгээ нь хөрөнгийн анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн үед хийгдэх бөгөөд дараа үед дахин 
үнэлэгдэхгүй. Санхүүгийн хөрөнгүүдэд ЗХҮТ-ийн тестийг хийхэд ХДК-ийн ашигласан үнэлэлтүүдийг 
тодруулга 4-өөс харна уу. 

Санхүүгийн хөрөнгө – дахин ангилал. Багцыг удирдаж байгаа бизнес загвар бүхэлдээ 
өөрчлөгдсөн бол санхүүгийн хэрэглүүрийг дахин ангилна. Дахин ангилал нь ирээдүйд нөлөө үзүүлэх 
бөгөөд бизнес загвар өөрчлөгдсөний дараах хамгийн эхний тайлант үеийн эхнээс хэрэгжинэ. ХДК нь 
тайлант жил болон харьцуулах өмнөх хугацаанд бизнесийн загвараа өөрчлөөгүй бөгөөд дахин 
ангилал хийгээгүй болно. 

Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт - хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлын сан. ХДК 
нь хорогдуулсан өртөг болон бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр хэмжигдэх санхүүгийн 
өрийн хэрэглүүрүүдийн хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлыг үнэлэхдээ ирээдүйд чиглэсэн 
мэдээллийг харгалзан үздэг. ХДК нь хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлыг (“ХЭА”) хэмжиж, 
санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнэ бууралтын цэвэр гарзыг тайлант хугацаа бүрт хүлээн зөвшөөрдөг. 
Хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлын хэмжилт нь (i) олон янзын боломжит үр дүнг үнэлсний үр 
дүнд тодорхойлсон зохистой, магадлалаар жинлэсэн дүн (ii) мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ 
болон (iii) өнгөрсөн үйл явдлууд, одоогийн нөхцөл байдал болон ирээдүйн эдийн засгийн нөхцөл 
байдлын талаарх хэт их өртөг, хүчин чармайлтгүйгээр олдох боломжтой үндэслэл бүхий бэлэн 
мэдээллүүдэд үндэслэдэг. 

Хорогдуулсан өртгөөрх өрийн хэрэглүүр болон гэрээний хөрөнгийг санхүүгийн байдлын тайланд 
ХЭА-ын хасагдуулгыг хассан цэвэр дүнгээр тайлагнана. Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ 
цэнээрх өрийн хэрэглүүрийн хувьд хорогдуулсан өртгийн өөрчлөлт, ХЭА-ын хасагдуулгыг хассан 
цэвэр дүнгээр нь ашиг алдагдлаар хүлээн зөвшөөрч, бусад дансны үнийн өөрчлөлтийг бусад 
дэлгэрэнгүй орлогод тайлагнадаг (БДОБҮЦ-ээрх өрийн хэрэглүүрийн олзоос хасах гарз гэж). 

ХДК нь анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн дараах зээлжилтийн чанарын өөрчлөлтөд үндэслэсэн үнэ 
цэнийн бууралтын "3 шатлал" бүхий загварыг ашигладаг. Анхлан хүлээн зөвшөөрөх үед ямар нэг 
үнэ цэнийн бууралтгүй санхүүгийн хэрэглүүр нь "1-р шатлал"-д ангилагдана. 1-р шатлалын 
санхүүгийн хөрөнгүүдийн ХЭА нь ашиглалтын хугацаанд хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлын 
тайлант өдрөөс хойш 12 сарын дотор эсвэл хэрэв үүнээс богино бол гэрээний хугацаа дуусах 
хүртэл (12 сарын ХЭА) үүсч болох санхүүгийн хэрэглүүрийн дефолтоос үүдэн гарах хүлээгдэж буй 
эрсдэлийн алдагдлын хэсгийн хэмжээтэй ижил дүнгээр хэмжигдэнэ. Хэрэв ХДК нь анхны хүлээн 
зөвшөөрөлтөөс хойш зээлийн эрсдэл нь мэдэгдэхүйц нэмэгдсэн гэдгийг тогтоовол хөрөнгийг "2-р 
шатлал"-д ангилах бөгөөд ХЭА нь ашиглалтын хугацаанд хүлээгдэж буй алдагдалд үндэслэн 
хэмжигдэх буюу эргэн төлөлтүүдийг харгалзан үзсэний дараах гэрээ дуусах хүртэлх хугацааг 
харгалзан үзнэ (Ашиглалтын хугацааны ХЭА). Тодруулга 18-д ХДК нь зээлийн эрсдэлийн 
мэдэгдэхүйц өсөлтийг хэрхэн тодорхойлдог талаар тайлбарласан. Хэрэв ХДК тухайн санхүүгийн 
хөрөнгө үнэ цэнэ буурсан гэж үзвэл “3-р шатлал”-д ангилах бөгөөд ашиглалтын хугацааны турш 
дахь ХЭА-ыг тооцдог. Санхүүгийн хөрөнгийг анхнаас нь үнэ цэнийн бууралттай байх үед нь  
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худалдан авсан эсвэл үнэ цэнийн бууралттай шинээр гаргасан үед ХЭА нь үргэлж хөрөнгийн 
ашиглалтын хугацааны турш дахь ХЭА-тай ижил хэмжигдэнэ. ХЭА-ын загварыг хэмжихэд 
ашиглагдсан мэдээллүүд, таамаглал болон тооцооллын аргуудыг мөн ХДК нь ХЭА загварт 
ирээдүйг харсан мэдээллүүдийг хэрхэн ашигласан талаар илүү дэлгэрэнгүйг Тодруулга 18-аас 
харна уу. 

ХДК-ийн авлагын тоо бага тул санхүүгийн хөрөнгө тус бүрийн хувьд тусгай үнэлгээ хийсэн.   

Санхүүгийн хөрөнгө – данснаас хасах. ХДК санхүүгийн хөрөнгийг нэхэмжлэх ажилд бүх хүчин 
чармайлтаа гарган нэхэмжлэх үндэслэл байхгүй гэж дүгнэсэн тохиолдолд бүхэлд нь буюу зарим 
хэсгийг нь данснаас хасдаг. Данснаас хасах нь үл хүлээн зөвшөөрөх үйл явдлыг илэрхийлнэ. ХДК 
нь аливаа хөрөнгөд нөхөн сэргээгдэнэ гэсэн ямар ч таамаглал байхгүй тохиодолд ч тухайн 
хөрөнгийн гэрээний дагуу төлөгдөх дүнг нөхөхийн тулд албадан сэргээх үйл ажиллагаа явуулж 
болдог. 

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

Холбогдох тал хөрөнгийн борлуулалтанд нэмэлт хязгаарлалт хийхгүйгээр холбоогүй гуравдагч 
этгээдэд бүхэлд нь худалдах боломжгүй тохиолдолд хяналтын эрхийг хадгалж үлдсэн гэж үзнэ. 

Санхүүгийн хөрөнгө - өөрчлөлт. ХДК-д санхүүгийн хөрөнгийн гэрээний нөхцөлийг өөрчлөх буюу 
дахин тохиролцох тохиолдол гардаг. ХДК нь гэрээт мөнгөн урсгалын өөрчлөлт мэдэгдэхүйц эсэхийг 
дараах зүйлсийг харгалзан үзэж үнэлнэ; хөрөнгийн эрсдэлийн үнэлгээнд мэдэгдэхүйц нөлөө 
үзүүлэхээр гэрээний шинэ зүйл заалт байгаа эсэх, (ялангуяа ашгийн хуваарилалт эсвэл өмчийн 
өгөөж), хүүгийн түвшний мэдэгдэхүйц өөрчлөлт, валютын өөрчлөлт, шинэ барьцаа эсвэл 
хөрөнгөтэй холбоотой зээлийн эрсдэлд мэдэгдэхүйц нөлөөлөх зээлийн өсөлт, мөн зээлдэгчийн 
санхүүгийн хүндрэлд ороогүй байх үе дэх зээлийн сунгалт гэх мэт. 

Хэрэв өөрчлөгдсөн нөхцөлүүд нь анхны нөхцөлөөс мэдэгдэхүйц зөрүүтэй бол анхны хөрөнгийн 
мөнгөн урсгалыг хүчингүй болгож ХДК нь анхны санхүүгийн хөрөнгийг бүртгэлээс хасаж бодит үнэ 
цэнээр нь шинэ хөрөнгөд хүлээн зөвшөөрнө. Дахин тохиролцоо хийсэн өдөр нь дараах үеийн үнэ 
цэнийн бууралтыг тооцоолох зорилгоор анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн өдөр болон зээлийн эрсдэлд 
мэдэгдэхүйц өсөлт байгаа эсэхийг харгалзан үзэх өдөр болно. Мөн ХДК нь шинэ зээл буюу өрийн 
хэрэглүүр нь үндсэн төлбөр болон зээлийн хүүгийн шалгуурт нийцэж байгаа эсэхийг үнэлж үзнэ. 
Данснаас хассан анхны хөрөнгийн дансны үнэ болон мэдэгдэхүйц өөрчлөлт орсон шинэ хөрөнгийн 
бодит үнэ цэнийн зөрүү нь өмчлөгчидтэй хийсэн хөрөнгийн гүйлгээтэй холбоотойгоос бусад 
тохиолдолд ашиг алдагдлаар хүлээн зөвшөөрнө. 

Дахин тохиролцоо нь харилцагч талын санхүүгийн хүндрэлтэй болон анхны тохиролцсон төлбөрөө 
төлөх боломжгүй болсон үед хийгдэж байгаа нөхцөлд ХДК нь хөрөнгийн одоогийн шинэчлэгдсэн 
мөнгөн гүйлгээ болон анхны мөнгөн гүйлгээг харьцуулж гэрээний өөрчлөлтөөс үүдэлтэй 
мэдэгдэхүйц өөрчлөгдсөн хөрөнгөд эрсдэл болон өгөөж байгаа эсэхийг үнэлнэ. Хэрэв эрсдэл 
болон өгөөж өөрчлөгдөөгүй бол өөрчилсөн хөрөнгө нь анхны хөрөнгөөс мэдэгдэхүйц өөрчлөлтгүй 
гэх ба өөрчлөлтөөс үүдэн бүртгэлээс хасахгүй. 

ХДК нь анхны үр ашигт хүүгийн түвшин (санхүүгийн хөрөнгийг үнэ цэнийн бууралттай байх үед нь 
худалдан авсан эсвэл үнэ цэнийн бууралттай шинээр гаргасан үед тохируулагдсан үр ашигт 
хүүгийн түвшин)-ийг ашиглан өөрчлөгдсөн гэрээт мөнгөн урсгалыг хорогдуулах замаар нийт 
дансны үнийг дахин тооцоолж, өөрчлөлтийн ашиг алдагдлыг хүлээн зөвшөөрнө. 

Санхүүгийн өр төлбөр - хэмжилтийн ангилал. Ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр 
бүртгэгдсэн санхүүгийн өр төлбөрөөс бусад санхүүгийн өр төлбөрүүдийг дараа үед хорогдуулсан 
өртгөөр хэмжиж бүртгэнэ.  
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Санхүүгийн өр төлбөр – бүртгэлээс хасах. Санхүүгийн өр төлбөр нь төлж барагдуулснаар 
бүртгэлээс хасагдана (мөн гэрээгээр хүлээсэн үүрэг нь хүчингүй болсон цуцлагдсан үед бүртгэлээс 
хасагдана). 

ХДК болон түүний анхны зээлдэгчдийн мэдэгдэхүйц өөр нөхцөл бүхий өрийн хэрэглүүр болон одоо 
буй санхүүгийн өр төлбөрийн нөхцөл, хугацааны мэдэгдэхүйц өөрчлөлт нь анхны санхүүгийн өр 
төлбөрийг данснаас хасаж, шинэ санхүүгийн өр төлбөр бүртгэх үндэслэл болно. Аливаа төлсөн 
төлбөр хураамж болон хүлээн авсан төлбөр хураамжийн цэвэр дүнг багтаасан шинэ нөхцөлөөрх 
мөнгөн гүйлгээний хорогдуулсан өнөөгийн үнэ цэнэ нь анхны санхүүгийн өр төлбөрийн үлдэх 
хугацааны мөнгөн гүйлгээний хорогдуулсан өнөөгийн үнэ цэнээс хамгийн багадаа 10% зөрүүтэй 
бол мэдэгдэхүйц өөр нөхцөлтэй гэж үзнэ. Өрийн хэрэглүүрийн нөхцөл хугацаа өөрчлөгдсөнөөр 
хэрэв өрийн хэрэглүүр хүчингүй болсон гэж үзвэл төлсөн төлбөр хураамж болон аливаа зардал нь 
өрийн хэрэглүүрийг үл хүлээн зөвшөөрөгдсөнөөс үүдсэн олз, гарзаар бүртгэдэг. Харин эсрэг 
тохиолдолд төлсөн төлбөр хураамжийн зардлын дүнгээр өр төлбөрийн дансны үнийг нэмэгдүүлэх 
бөгөөд өөрчлөгдсөн өр төлбөрийн үлдэх хугацаанд ногдуулан хорогдуулж тооцно. 

Дансны үнийн өөрчлөлтийн эдийн засгийн шинж чанар нь өмчлөгчидтэй хийсэн хөрөнгийн 
гүйлгээтэй холбоотойгоос бусад тохиолдолд барагдуулаагүй байгаа өр төлбөрийн өөрчлөлтийг 
хуримтлуулан тооцох аргыг ашиглан тооцоолоход гарсан өөрчлөлт гэж тооцон бүртгэдэг. Үүссэн 
аливаа олз, гарзыг ашиг алдагдлаар хүлээн зөвшөөрдөг.  

Санхүүгийн өр төлбөр – ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хүлээн зөвшөөрөх. ХДК 
тодорхой өр төлбөрүүдийг ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр анхлан хүлээн зөвшөөрч болно. 
Тухайн өр төлбөрүүдээс үүссэн олз, гарз нь өр төлбөрийн зээлийн эрсдэлийн өөрчлөлттэй 
холбоотой үүссэн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлт (зах зээлийн эрсдэлийг бий болгодог зах зээлийн 
нөхцөл байдлын өөрчлөлттэй холбоогүй дүн гэж тодорхойлсон)-ийн дүнгээс бусад хэсгийг ашиг 
алдагдалд тайлагнана. Үүнийг бусад дэлгэрэнгүй орлогод бүртгэдэг ба дараа нь орлого зардалд 
дахин ангилдаггүй. Тус толилуулга нь нягтлан бодох бүртгэлийн зөрүү үүсгэж, уг зөрүүг ихэсгэхгүй 
бол өр төлбөрийн зээлийн эрсдэлд өөрчлөлт орсноор үүссэн олз, гарзыг ашиг алдагдалд 
тайлагнана.  

Санхүүгийн хэрэглүүрүүдийг хооронд нь хаах. Санхүүгийн хөрөнгө болон өр төлбөрийг 
хооронд нь хааж санхүүгийн байдлын тайланд цэвэр дүнгээр бүртгэх нь хүлээн зөвшөөрсөн 
дүнгүүдийн хаалт хийх эрх зүйн үндэслэл байгаа бөгөөд төлбөрийг цэвэр дүнгээр хийх эсвэл 
хөрөнгийг худалдаж, нэгэн зэрэг өр төлбөрийг барагдуулах төлөвлөгөө байгаа тохиолдолд л 
зөвшөөрөгдөнө. Энэхүү хооронд нь хаах эрх нь (а) ирээдүйд болох үйл явдлын болзошгүй төлбөр 
биш байх, (б) дараах тохиолдол бүрийг хуульд заагдсанаар шийдэх буюу (i) бизнесийн хэвийн үйл 
ажиллагаа, (ii) үүргээ үл биелүүлэх (iii) төлбөрийн чадваргүй болсон эсвэл дампуурсан үед бий 
болдог. 

Өмчийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт. Хувьцаа гаргагчийн хувьд өмчийн тодорхойлолтод 
нийцэх санхүүгийн хөрөнгийг ХДК-ийн хувьд өмчийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт гэж үзнэ. 
Өөрөөр хэлбэл, бэлэн мөнгөөр төлөх гэрээний үүрэг хариуцлагыг агуулаагүй хэрэглүүр мөн 
хувьцаа гаргагчийн цэвэр хөрөнгөд ашиг сонирхол нь байгаа гэдгийг нотлох хэрэглүүр гэх мэт. ХДК 
нь өмчийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалтыг анхлан хүлээн зөвшөөрөхдөө бусад дэлгэрэнгүй 
орлогоорх бодит үнэ цэнээр хэмжин, хэмжилтийн сууриа дахин өөрчлөхгүй гэж шийдсэнээс бусад 
үед ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжинэ. ХДК-ийн бодлогод өмчийн хэрэглүүрээрх 
хөрөнгө оруулалтуудыг бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр хэмжихийн тулд эдгээр 
хөрөнгө оруулалтууд нь зөвхөн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг хүртэх гэхээсээ илүү стратегийн 
зорилготой байна гэж заасан. Хэрэв бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр хэмжинэ 
хэмээн заасан бол бодит үнэ цэнийн өөрчлөлт болон борлуулах үеийн олз гарз нь бусад 
дэлгэрэнгүй орлогын тайланд ашиг, алдагдалд дахин ангилагдахгүйгээр тусгагдана. Үнэ цэнийн 
бууралтын гарз үүсвэл бодит үнэ цэнийн бусад өөрчлөлтөөс тусад нь хэмжихгүй. ХДК нь төлбөр 
хүлээн авах эрхтэй болох үед ногдол ашгийг хөрөнгө оруулалтын өгөөж гэхээс илүү хөрөнгө 
оруулалтын буцаан төлөлт байдлаар авахаас бусад тохиолдолд ногдол ашиг нь ашиг алдагдалд 
хүлээн зөвшөөрөгдөнө. 

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгөд бэлэн мөнгө, 
банкинд байршуулсан хадгаламж ба 3 сар болон түүнээс бага хугацаатай бусад богино хугацаат  
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хөрвөх чадвар сайтай хөрөнгө оруулалтууд багтана. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө нь (1) 
гэрээт мөнгөн урсгалыг цуглуулах болон гэрээт мөнгөн урсгал нь зөвхөн үндсэн төлбөр болон 
хүүгийн төлбөрөөс бүрдэж байгаа (2) ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэхээр заагдаагүй 
тул хорогдуулсан өртгөөр илэрхийлэгдсэн. Эдгээр шинж чанаруудыг зөвхөн хууль тогтоомжоор 
баталгаажуулсан ба жишээлбэл зарим улсад байдаг “Bail in” хуулийн адил тухайн хууль тогтоомж 
өөрчлөгдсөн ч тухайн гэрээний нөхцөл өөрчлөгдөхгүй гэж заагаагүй бол ЗХҮТ-ийн шалгуурт нөлөө 
үзүүлэхгүй. 

Үндсэн хөрөнгө. Үндсэн хөрөнгийг өртгөөс хуримтлагдсан элэгдлийг мөн шаардлагатай бол үнэ 
цэнэ бууралтын зардлыг хассан дүнгээр тусгадаг.  

Дараа нэмэгдэн гарах зардал, өртгүүдийг хөрөнгийн дансны үнэнд багтаан эсвэл тухайн хөрөнгөнд 
хамаарах ирээдүйн эдийн засгийн өгөөжийг Компани хүртэх магадлалтай үед тухайн хөрөнгийн 
өртгийг найдвартай хэмжих боломжтой тохиолдолд тусдаа хөрөнгө гэж хүлээн зөвшөөрнө. Урсгал 
засвар үйлчилгээний өртгийг тухайн гарсан үед нь зардал болгож бүртгэнэ. Үндсэн хөрөнгийн гол 
эд ангийг солиход гарсан өртгийг капиталжуулж, хуучин эд ангийг данснаас хасна. 

Тайлант хугацааны эцэс бүрт удирдлага нь тухайн үндсэн хөрөнгийн үнэ цэнэ буурсан шинж 
тэмдэг илэрсэн эсэхийг үнэлж тодорхойлдог. Хэрэв тийм шинж тэмдэг илэрвэл удирдлага уг 
хөрөнгийн нөхөгдөх өртгийг хөрөнгийн бодит үнэ цэнээс борлуулахад гарах зардлыг хассан дүн 
болон түүний ашиглалтын үнэ цэнийн аль ихээр нь тодорхойлдог. Дансны дүнг нөхөгдөх өртөг 
хүртэл бууруулж, холбогдох үнэ цэнэ бууралтын гарзыг тухайн жилийн ашиг, алдагдалд хүлээн 
зөвшөөрдөг. Хэрэв үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын үнэ цэнэ эсвэл бодит үнэ цэнээс борлуулахад 
гарах зардлыг хассан дүнг тодорхойлоход ашигласан тооцоололд өөрчлөлт орох тохиолдолд 
өмнөх жилүүдэд хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг буцааж болно. 

Үндсэн хөрөнгө борлуулсны олз, гарзыг тухайн хөрөнгийн борлуулсан үнийг тухайн үеийн 
бүртгэлийн дүнтэй харьцуулан тооцож тухайн жилийн ашиг, алдагдалд хүлээн зөвшөөрнө. 

Элэгдэл. Үндсэн хөрөнгүүдийн элэгдлийг тооцохдоо хөрөнгийн өртгийг үлдэх өртөг хүртэл нь 
ашиглалтын хугацааны туршид шулуун шугамын аргыг ашиглан хуваарилна: 

Oффисын тавилга               - 10 жил 
Автомашин                           - 10 жил 
Тоног төхөөрөмж                 - 3 жил 

 

ХДК-ийн тухайн хөрөнгийн хүлээгдэж буй ашиглалтын хугацааны эцэст хэрэв уг хөрөнгө аль 
хэдийн ашиглагдаж дууссан бол хөрөнгийн борлуулах үнээс холбогдох тооцоолсон зардлуудыг 
хасч тооцсон дүнг хөрөнгийн үлдэх өртөг гэдэг. Тайлант хугацаа бүрийн эцэст хөрөнгийн үлдэх 
өртөг болон ашиглалтын хугацааг хянаж үзэх ба шаардлагатай бол залруулдаг.  

Гүүдвилээс бусад биет бус хөрөнгүүд. Гүүдвилээс бусад ХДК-ийн биет бус хөрөнгүүд нь 
тодорхой ашиглалтын хугацаатай бөгөөд үүнд голчлон капиталжуулсан компьютерийн програм 
хангамжийг оруулдаг. Шинээр  авч  буй  компьютерийн  программ  хангамжийн  лицензүүдийг  
худалдан  авах  мөн тэдгээрийг ашиглалтанд оруулах хүртэлх гарсан зардлуудыг оруулан 
капиталжуулна. Биет бус хөрөнгүүдийг ашиглалтын хугацааных нь дагуу шулуун шугамын аргаар 
хорогдуулна. Хэрэв үнэ цэнэ буурвал биет бус хөрөнгийн дансны үнийг тухайн хөрөнгийн 
ашиглалтын үнэ цэнэ болон бодит үнэ цэнээс борлуулалтын зардлыг хассан дүнгийн аль их рүү нь 
бууруулж бичнэ.  

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 болон хорогдол байгуулдаг хөрөнгийн хувьд дансны үнэ 
нь нөхөгдөх боломжгүй байж болохыг илтгэх нөхцөл байдал үүсэх бүрт үнэ цэнийн бууралт үүссэн 
эсэхийг шалгадаг. Хөрөнгийн дансны үнэ түүний нөхөгдөх өртгөөс хэтэрсэн хэмжээгээр үнэ цэнийн 
бууралтыг хүлээн зөвшөөрнө. Нөхөгдөх өртөг нь хөрөнгийн бодит үнэ цэнээс борлуулах зардлыг 
хассан дүн ба ашиглалтын үнэ цэнийн аль их нь байна. Үнэ цэнийн бууралтыг үнэлэх зорилгоор,  
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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. 

Дансны ба бусад өглөг. Дансны өглөг нь холбогдох тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх үед 
хуримтлуулан, анх бодит үнэ цэнээр хүлээн зөвшөөрч цаашид үр ашигт хүүгийн аргаар 
хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгдэнэ. 

Болзошгүй өр төлбөрийн нөөц сан. Энэ нь өр төлбөрийн цаг хугацаа болон дүн нь тодорхойгүй 
санхүүгийн бус өр төлбөр юм. ХДК-д  өнгөрсөн үйл явдлын үр дүнд өнөөгийн хуулийн дагуу эсвэл 
хууль эрх зүйн дагуу үүрэг хариуцлага хүлээх болсон мөн уг үүрэг хариуцлагыг шийдвэрлэх явцад 
эдийн засгийн өгөөж агуулсан урсгал зардал гарах өндөр магадлалтай болон энэхүү үүргийг хүлээх 
нь найдвартай тооцоологдож, мөнгөн дүнгээр илэрхийлэх боломжтой болсон тохиолдолд нөөцийн 
санг тооцож бүртгэнэ. 

Монголбанкнаас авсан зээл. Зээлийг анхлан бодит үнэ цэнээр нь буюу ажил гүйлгээний өртгийг 
оруулан цэвэр дүнгээр бүртгэлд тусгах ба дараа үеийн хэмжилт нь үр ашигт хүүгийн аргыг ашиглан 
хорогдуулсан өртгөөр бүртгэнэ. Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд авсан зах зээлийн 
түвшнээс доогуур хүүтэй зээлийн хувьд анхлан хүлээн зөвшөөрөлтийн олзыг бүртгэнэ. Засгийн 
газрын буцалтгүй тусламжийн талаарх нягтлан бодох бүртгэлийг харна уу. Зах зээлийн түвшнээс 
доогуур хүүтэй авсан зээлийн тухай болон холбогдох удирдлагын үнэлэмжийн талаар дэлгэрэнгүйг 
Тодруулга 4 болон 12-оос харна уу.  

Оруулсан хөрөнгө. Оруулсан хөрөнгө нь Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын тухай 
хуульд тодорхойлогдсон ХДК-ийн сан бөгөөд харгалзах өдрөөрх бүртгэлтэй өөрийн хөрөнгүүд 
багтана (Тодруулга 17-ыг харна уу). 

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

Даатгалын хураамж нь хуулийн дагуу хураамж төлөгдөх ёстой өдрөөр дэлгэрэнгүй орлогын 
тайланд (тайлант хугацааны үр дүнд) хүлээн зөвшөөрөгдөнө. 

ХДК нь орлогыг хүлээн зөвшөөрөхдөө хэмжээг тодорхойлох боломжтой, ирээдүйн эдийн засгийн үр 
өгөөжийг ХДК хүлээн авах магадлалтай бөгөөд ХДК-ийн үйл ажиллагаа бүрт тодорхой шалгуур 
хангагдсан нөхцөлийг харгалзан үзнэ. 

Хүүгийн орлого. Хүүгийн орлогыг ашиг алдагдлаар хүлээн зөвшөөрөгдөх бодит үнэ цэнээр 
хэмжигдэхээс бусад бүх өрийн хэрэглүүрийн хувьд аккруэль суурь дээр үндэслэн үр ашигт хүүгийн 
аргаар тооцоолон бүртгэнэ. Энэ аргын дагуу гэрээний талуудын хооронд төлөгдсөн эсвэл хүлээн 
авсан бүх шимтгэл хураамж, урамшуулал болон хямдруулалтыг үр ашигт хүүнд оруулан тооцож, 
цаг хугацааны хувьд хойшлуулан хүүгийн орлогод бүртгэдэг.  

Засгийн газрын буцалтгүй тусламж. Монголбанкнаас зах зээлийн хүүгээс бага хүүтэй авсан 
зээлийг Засгийн газрын буцалтгүй тусламж гэж бүртгэлд тусгана. Засгийн газрын буцалтгүй 
тусламжийг тухайн тусламжийг хүлээн авах үндэслэлтэй баталгаа байгаа мөн ХДК заасан бүх 
нөхцөлийг дагаж мөрдөх нь тодорхой болсон үед бодит үнэ цэнээр бүртгэнэ. Зах зээлийн хүүгээс 
бага хүүгийн түвшний ашгийг (ө.х зээлийг анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн олз) СТОУС 9-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-ын нөхцөлүүд 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  



Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци 
Санхүүгийн тайлангуудын тодруулгууд – 2020 оны 12 дугаар сарын 31 

 

18 

3 Нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогууд (Үргэлжлэл) 

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.  

Түрээслэгчийн түрээсийн бүртгэл. ХДК оффисын талбайг түрээслэдэг. ХДК-ийн ашиглах 
боломжтой түрээслэх хөрөнгө гэж үзсэн өдөр түрээсийг ашиглах эрхтэй хөрөнгө болон харгалзах 
түрээсийн өр төлбөр гэж хүлээн зөвшөөрч бүртгэдэг. Түрээсийн төлбөрийг өр төлбөрийн үндсэн 
дүн ба санхүүгийн зардлын хооронд хуваарилдаг. Санхүүгийн зардал нь түрээсийн хугацааны 
туршид ашиг алдагдлаар тусгагдах бөгөөд тайлант хугацаа бүрд үе тутмын хүүгийн зардлаар 
түрээсийн өр төлбөрийн үлдэгдэлд тусгагдана. Ашиглах эрхтэй хөрөнгийг ихэнхдээ хөрөнгийн 
ашиглалтын хугацаа болон түрээсийн хугацааны аль багаар нь шулуун шугамын аргаар элэгдүүлэн 
зардалд бүртгэдэг. 

Өнөөгийн үнэ цэнийг үндэслэн түрээсийн өр төлбөрийг анхлан хүлээн зөвшөөрсөн. Түрээсийн өр 
төлбөр нь дараах түрээсийн төлбөрийн өнөөгийн цэвэр үнэ цэнийг агуулна: 

• тогтмол төлбөрүүд (чанарын хувьд тогтмол төлбөрүүд орно), хасах нь аливаа түрээсийн 
урамшууллын авлага; 

• индекс буюу хувь хэмжээнээс хамаардаг, түрээсийн хувьсах төлбөр; 

• баталгаат үлдэх өртгийн дагуу түрээслэгчийн төлөхөөр тооцоолж буй дүн; 

• худалдан авах сонголтоо түрээслэгч хэрэгжүүлэх нь үндэслэлтэй тодорхой бол тэрхүү 

сонголтыг хэрэгжүүлэх; болон  

• түрээсийн гэрээнд түрээслэгч түрээсийн хугацааг цуцлах эрхтэй үед түрээсийн гэрээг 

цуцлахад үүсэх торгууль. 

Түрээсийн төлбөрүүдийг түрээсийн нуугдмал хүүгийн түвшинг ашиглан хорогдуулах ба хэрвээ энэ 
түвшинг тодорхойлох боломжгүй бөгөөд энэ нь ихэнхдээ түрээслэгчийн түрээст тохиолддог бол 
түрээслэгчийн өсөн нэмэгдэх зээлийн хүүний түвшинг ашиглана. Энэ нь эдийн засгийн ижил төстэй 
нөхцөл байдалд (хугацаа болон нөхцөл) ашиглах эрхтэй хөрөнгөтэй ижил төстэй өөр хөрөнгийг 
худалдан авахад шаардлагатай санхүүжилтийг ижил төстэй нөхцөлөөр зээлэх үед төлөх зээлийн 
хүүгийн түвшинг хэлнэ. 

Ашиглах эрхтэй хөрөнгийг дараах өртгөөр хэмжинэ: 

• түрээсийн өр төлбөрийн анхны хэмжилтийн дүн, 

• түрээсийн гэрээ хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлэх өдөр болон түүнээс өмнө төлсөн түрээсийн 

төлбөрүүд (хүлээн авсан аливаа түрээсийн урамшууллыг хассан дүнгээр), 

• анхдагч шууд зардал; болон 

• хөрөнгийг нөхөн сэргээх зардал. 

Дээр дурдсанаас бусад тохиолдолд ХДК нь түрээсийн төлбөрийг шулуун шугамын аргыг ашиглан 
үйл ажиллагааны зардлаар хүлээн зөвшөөрөх замаар бага үнэтэй хөрөнгийн түрээсийг богино 
хугацааны түрээсийн дансанд бүртгэдэг. 2020 оны 12 сарын 31 болон 2019 оны 12 сарын 31-ний 
өдрийн байдлаар ХДК нь зөвхөн богино хугацааны түрээстэй байсан бөгөөд үйл ажиллагааны 
түрээс гэж тооцон бүртгэсэн. 

Орлого, зардлын хүлээн зөвшөөрөлт. Хүүгийн зардлыг өрийн хэрэглүүр бүрийн хувьд аккруэль 
суурь дээр үндэслэн үр ашигт хүүгийн аргаар тооцоолон бүртгэнэ.  

Бусад бүх шимтгэл, хураамж болон бусад орлого, зардлын зүйлүүдийг ерөнхийдөө аккруэль суурь 
дээр үндэслэн тухайн ажил гүйлгээний гүйцэтгэлтэй уялдуулан хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд 
гүйцэтгэлийг нийт тохирсон үйлчилгээнээс бодитоор үзүүлсэн үйлчилгээний хувь хэмжээгээр 
тооцдог.  

Ажиллагсдын зардал болон холбогдох шимтгэлүүд. Цалин хөлс болон цалинтай холбоотой 
бусад зардлуудыг ХДК-ийн ажиллагсад холбогдох ажил үйлчилгээ үзүүлсэн жилд хүлээн 
зөвшөөрдөг. Цалинтай ээлжийн амралт болон нөхөн олговортой бусад богино хугацаат 
хуримтлагдах чөлөө авалтыг ажиллагсад ирээдүйд нөхөн олговортой чөлөө авах эрхийг үүсгэх  
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үйлчилгээг үзүүлсэн үед, нөхөн олговортой богино хугацаат хуримтлагдахгүй 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 эрүүл мэндийн даатгалын сангуудад шимтгэл төлдөг. Эдгээр шимтгэлүүдийг 
үүссэн үед нь ашиг, алдагдлаар бүртгэдэг. Энд дурдсан улсын тогтмол шимтгэлтэй сангуудад 
болон тогтмол шимтгэлтэй хөтөлбөрт төлдөг төлбөрүүдээс гадна ХДК нь өөр ямар нэгэн тэтгэвэр, 
тэтгэмжийн төлбөр хийх хууль эрх зүйн буюу зохиомол үүрэг хүлээгээгүй болно. 

Санхүүгийн тайлангуудыг батлан гаргасны дараах нэмэлт засвар. ХДК-ийн удирдлага нь 
санхүүгийн тайланг батлан гаргасны дараа нэмэлт засвар хийх эрхтэй. 

4. Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоолол ба хэмжилтийн суурь 

СТОУС-д нийцсэн санхүүгийн тайлангууд 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. 

ХДК 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. 

Монголбанкинд төлөх зээл болон холбогдох хөрөнгийн бүртгэл. Төрийн банк нь Хадгаламж 
банктай нэгдсэний дараа санхүүгийн туслалцаа үзүүлэхийн тулд ХДК нь Монголбанкнаас жилийн 
0.5 хувийн хүүтэй 119,9 тэрбум төгрөгийн зээл, 85 тэрбум төгрөгийн хүүгүй зээлийг авсан 
(Тодруулга 12). Эдгээр зээлийг ХДК нь Төрийн банкинд санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх 
нөхцөлтэйгөөр зах зээлийн хүүгийн түвшнээс бага хүүтэй авсан. Монголбанк, Засгийн газартай 
байгуулсан дээрх хэлцлүүдийн дүнд ХДК нь Хадгаламж банкны Эрх Хүлээн Авагч болон Засгийн 
Газраас авах хүүгүй авлага (Тодруулга 9) болон Төрийн банкинд өмчийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө 
оруулалт (Тодруулга 10) бүртгэсэн. Зээлийг тодорхой зориулалтын дагуу ашиглах нөхцөлтэй учир 
Монголбанкнаас олгосон зээлүүд нь НББОУС 20-ийн дагуу Засгийн газрын буцалтгүй тусламж 
ангилалд багтана. 

ХДК-ийн удирдлага нь Монголбанкны бодлогын хүү болох жилийн 10.5 хувийг төгрөгийн эх 
үүсвэрийн зах зээлийн хүүтэй хамгийн ойролцоо байна гэж үзэн дээрх зээлүүдийг анх хүлээн 
зөвшөөрөх үед холбогдох олзыг хүлээн зөвшөөрсөн. 

119,9 тэрбум 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, зах зээлийн 
хүүтэй хамгийн ойролцоо) Монголбанк болон Эрх хүлээн авагчаас авах авлагын анх хүлээн 
зөвшөөрөх үеийн гарзтай хаагдсан.  

85 тэрбум 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 2013 онд бүртгэгдсэн ба улмаар зээлийн хугацааны турш үр ашигт 
хүүгийн аргаар системтэйгээр ашиг алдагдалд бүртгэгдэнэ. Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн 
талаарх ХДК-ийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг Тодруулга 3-аас харна уу. 

2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар ХДК нь Эрх Хүлээн Авагчаас зөвхөн 11,335,401 
мянган төгрөгийг хүлээн аваад байгаа бөгөөд Монголбанкны зүгээс Эрх Хүлээн Авагчийн хугацааг 
2021 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэл сунгах шийдвэр гаргасан. Удирдлага нь Эрх Хүлээн Авагчаас 
авах авлагын хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлын санг дахин үнэлэхдээ Монголбанктай хийх 
хаалтын гүйлгээний одоогийн байдлыг харгалзан үзсэн. Удирдлага нь авлагыг 2020-2021 онд 
хийгдэх төлөвтэй байгаа Монголбанктай холбоотой зээлийн өр төлбөрийг барагдуулах боломжтой  
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гэж үзэж байгаа юм. Энэхүү дүгнэлтийг гаргахад удирдлага нь өөр банкны авлагаас авах авлагын 
хувьд 2019 онд хийгдэж байсан гүйлгээг тооцсон болно. (Тодруулга 11). 

Төрийн банкин дахь хөрөнгө оруулалтын хяналтын талаарх үнэлгээ болон хэмжилт. 
Тодруулга 10-т толилуулснаар 2013 оны 9 дүгээр сард ХДК нь Төрийн банкны хувьцааны 75 хувийг 
худалдан авсан. Хувьцаа худалдан авах гэрээний дагуу ХДК нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дахь 
саналын эрх болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл дэх төлөөллийн болон саналын эрхээ Сангийн 
яаманд итгэмжлэн шилжүүлсэн тул Төрийн Банкинд хяналт байхгүй гэж удирдлага үзсэн. Мөн ХДК-
ийн удирдлага дээрх итгэмжлэх эрхийг буцаах боломжгүй, ХДК нь Төрийн банкны гол стратеги, 
санхүүгийн үйл ажиллагаанд оролцдоггүй болон Сангийн яамнаас Төрийн банкны Төлөөлөн 
Удирдах Зөвлөлд сууж буй төлөөлөгчид ХДК-ийн ашиг сонирхлыг төлөөлж буй эсэхэд баталгаа 
өгөх боломжгүй зэргийг анхаарч үзсэний үндсэн дээр дээрх дүгнэлтэнд хүрсэн. Түүнчлэн Төрийн 
Банкны стратегийг тодорхойлоход ХДК нөлөөлөх боломжгүйн дээр Төрийн Банкны Төлөөлөн 
Удирдах Зөвлөлийн санхүү, үйл ажиллагааны бодлогын шийдвэрт оролцох боломжгүй учир 
удирдлага нь ХДК Төрийн банкинд нөлөөгүй гэж үзсэн. Улмаар ХДК болон Төрийн Банк хоорондын 
материаллаг хэлцэл нь Төрийн Банкны санхүү, үйл ажиллагааныг бодлогын шийдвэрт ХДК 
нөлөөтэй болохыг илэрхийлэхгүй.  

Иймээс ХДК-ийн удирдлага нь Төрийн банкин дахь хөрөнгө оруулалт нь СТОУС-ын дагуу хараат 
эсвэл охин компани биш харин ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжигдэх өмчийн 
хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт гэж дүгнэсэн. 

Төрийн Банк болон Монголын бусад банкнуудын хувьцаа нь нээлттэйгээр хөрөнгийн бирж дээр 
арилжаалагддаггүй тул удирдлага хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийг өөр хувьцаа эзэмшигчийн 
холбогдох зээлээ хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд хөрвүүлэлт хийсэн ажил гүйлгээнд үндэслэн 
тогтоосон. Өөр найдвартай мэдээлэл байхгүй байсан тул удирдлага өртгөөс үнэ цэнэ бууралтыг 
хасах арга зүйг авч үзсэн. Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлангийн дагуу Төрийн банк нь 
2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар ашигтай ажилласан бөгөөд нийт цэвэр хөрөнгийн 
хэмжээ 253,760,500 мянган төгрөг, 2018 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар 208,156,400 мянган 
төгрөг байсан ба аливаа үнэ цэнэ бууралтын үзүүлэлт тэмдэглэгдээгүй. Удирдлага өмчийн 
хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалтын хувьд бодит үнэ цэнийн залруулга хийх шаардлагагүй гэж 
дүгнэсэн.  

Хэрэв Төрийн Банкны санхүүгийн үзүүлэлтүүд болон цэвэр хөрөнгө нь санхүүгийн тайлангуудад 
тайлагнасан дүнгээс нэлээд хэмжээгээр ялгаатай байвал бодит үнэ цэнэд тохируулга хийх 
шаардлагатай болно. 

Хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлын хэмжилт. ХЭА-ын хэмжилт нь арга зүй, загвар, 
мэдээллийн өгөгдлүүдийг тодорхойлох зэргийг багтаасан чухал тооцоолол юм. ХЭА-ын 
хэмжилтийн арга зүйн дэлгэрэнгүйг Тодруулга 18-аас харна уу. Эрсдэлийн алдагдлын 
хасагдуулгад дараах бүрэлдэхүүнүүд чухал нөлөөтэй: дефолтын тодорхойлолт, зээлийн эрсдэлийн 
мэдэгдэхүйц өсөлт (“SICR”), дефолт болох магадлал (“PD”), дефолт болсон үеийн дүн (“EAD”), 
дефолт болох үеийн алдагдлын хэмжээ (“LGD”) болон макро эдийн засгийн нөхцөлүүд. ХДК нь 
хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлын тооцоолол болон бодит эрсдэлийн алдагдлын хоорондын 
зөрүүг багасгах загвар болон түүнд ашиглах өгөгдлүүдийг байнга хянаж, баталгаажуулж байдаг. 
ХДК нь хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлыг хэмжихдээ олон улсын зээлийн үнэлгээний 
агентлагуудын мэдээллийг ашигладаг бөгөөд зээлийн үнэлгээнд ирээдүйг харсан таамаглалууд 
багтсан байдаг гэсэн дүгнэлтийг харгалзан үзсэн.  

2020 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар LGD-г 10%-аар өсгөх болон бууруулахад хүлээгдэж 
буй эрсдэлийн алдагдлын хэмжээ 2,164,232 мянган төгрөгөөр өсч буурна.  

Зээлийн эрсдэлийн мэдэгдэхүйц өсөлт (SICR). Зээлийн эрсдэл мэдэгдэхүйц өссөн эсэхийг 
тодорхойлохын тулд ХДК  нь тайлант үеийн эцэст санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн бүх хугацаан дах 
дефолт болох эрсдэл болон анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн дефолт болох эрсдэлийг харьцуулна. 
Тайлант хугацааны эцэст ийнхүү үнэлэхдээ тодорхой нэг эрсдэлийн түвшинд хүрэх гэхээсээ илүү 
эрсдэлийн харьцангуй өсөлтийг нь авч үздэг. ХДК нь санхүүгийн хэрэглүүр тус бүрийн түвшинд 
зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж алдагдлыг тогтоохоосоо өмнө зээлийн эрсдэлийн өсөлтийн мөн  
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чанарын үзүүлэлтүүдийг олж тогтоодог. Тодруулга 18-ыг харна уу. 

Санхүүгийн бүх хөрөнгүүдийн хувьд ашиглалтын хугацааны туршид хүлээгдэж буй эрсдэлийн 
алдагдлыг тооцвол (үүнд одоогийн байдлаар шатлал 1-д байгаа бөгөөд 12 сарын ХЭА-ыг 
тооцоолсон хөрөнгүүдийг оруулан) хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулгын хэмжээ 2020 
оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар 345,189 мянган төгрөгөөр ихэснэ (2019 оны 12 сарын 31-
ний өдрийн байдлаар тооцвол 107,823 мянган төгрөгөөр их). 

Бизнес загварын үнэлгээ. Бизнес загварт үндэслэн санхүүгийн хөрөнгийг ангилна. Удирдлага нь 
бизнес загварын үнэлгээг хийхдээ санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн багц болон түвшинг харгалзан үзэж 
үнэлэмж өгсөн. Борлуулалтын гүйлгээг үнэлэхдээ ХДК нь түүхэн давтамж, цаг хугацаа болон үнэ 
цэнэ, борлуулалтын зорилго, ирээдүйн борлуулалтын үйл ажиллагааны тухай хүлээлт зэргийг авч 
үздэг. Зээл чанаргүй болсноос үүдэн гарах боломжит алдагдлыг багасгах зорилготой 
борлуулалтын гүйлгээ нь “гэрээт мөнгөн урсгалыг цуглуулах” бизнесийн загвартай таарч байна. 
Зээлийн эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаанд хамааралгүй, хугацаанаас өмнөх бусад 
борлуулалтууд дангаараа болон нийт дүнгээрээ олон давтамжтай биш эсвэл үнийн дүнгийн хувьд 
их биш гэдгийг харгалзан “гэрээт мөнгөн урсгалыг цуглуулах” бизнесийн загвартай таарч байна. 
Мөн түүнчлэн зөвхөн стрессийн тохиолдлын үед эсвэл ХДК-ийн хяналтаас гадуур нэг удаагийн үйл 
явдлын үр дүнд хийгдэж болох санхүүгийн хөрөнгийн борлуулалт нь байнга давтагддаггүй бөгөөд 
ХДК-ийн зүгээс таамаглах боломжгүй байх, бизнесийн загварын зорилгын хувьд тохиолдлын гэж 
үзэх учир тухайн санхүүгийн хөрөнгийн ангилалд нөлөөлөхгүй. 

“Гэрээт мөнгөн урсгалыг цуглуулах ба борлуулах” бизнес загвар нь гэрээт мөнгөн урсгалыг 
цуглуулахаас гадна тухайн хөрөнгийг борлуулснаас үүссэн мөнгөн урсгалыг цуглуулах нь мөн 
энэхүү бизнес загварын зорилгыг биелүүлэхэд чухал нөлөөтэйг илэрхийлнэ. Үүнд: хөрвөх 
чадварын удирдлагын шаардлага, тодорхой нэг өгөөжид хүрэхийн тулд эсвэл тухайн хөрөнгийг 
санхүүжүүлэхэд ашигласан өр төлбөрийн хугацааг санхүүгийн хөрөнгийн хугацаатай нь 
тохируулахын тулд гэх мэт. 

Үлдсэн ангиллын гол зорилго нь худалдан борлуулснаас үүсэх мөнгөн урсгалыг цуглуулах 
зорилгоор удирдаж байгаа санхүүгийн хөрөнгийн багцууд багтах бөгөөд жишээ нь, өмнө нь 
худалдан борлуулсан төлөв байх ёстой. Гэрээт мөнгөн урсгалыг цуглуулах нь энэ бизнес загварын 
хувьд заримдаа тохиолддог. 

Мөнгөн урсгал нь зөвхөн хүү болон үндсэн төлбөрөөс бүрдэж буй эсэх үнэлгээ. Санхүүгийн 
хөрөнгийн мөнгөн урсгал нь зөвхөн хүү болон үндсэн төлбөрөөс (“ЗХҮТ”) бүрдэж буй эсэхийг 
тодорхойлоход үнэлэлт өгөх шаардлагатай.  

Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнийн элемент нь хувирах магадлалтай, жишээ нь хэрэв гэрээний 
хүүгийн түвшин давтамжтайгаар өөрчлөгддөг боловч тэр давтамж нь өрийн хэрэглүүрийн суурь 
хүүгийн түвшний чиглэлтэй таарахгүй байдаг. Өөрчлөгдсөн мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнийн 
нөлөөг тодорхой хэрэглүүрийн мөнгөн урсгалыг ЗХҮТ мөнгөн урсгалтай жишиг өрийн хэрэглүүртэй 
харьцуулалт хийх байдлаар үнэлэх бөгөөд үүнийг тайлант хугацаа бүрт болон хэрэглүүрийн 
хугацааны туршид хуримтлуулан тооцно. Үнэлгээ хамгийн боломжит бүх тохиолдолд хийгдсэн 
бөгөөд санхүүгийн зах зээлд тохиолдож болох санхүүгийн стрессийн боломжит нөхцөл байдалд ч 
мөн хийгдсэн байна. ХДК нь жишиг санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн зөрүүг хэр их байгааг 
тодорхойлохын тулд 30%-ийн босгыг хэрэглэсэн. Мөнгөн урсгал нь жишиг үзүүлэлтээс ихээхэн 
зөрүүтэй байх тохиолдолд үнэлгээ хийгдсэн хэрэглүүрийн мөнгөн урсгалыг ЗХҮТ шалгуурыг хангаж 
байна гэж үзэхгүй бөгөөд тухайн хэрэглүүрийг ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр бүртгэнэ.  

ХДК нь гэрээний мөнгөн урсгалын дүн болон хугацааг өөрчлөх боломжтой гэрээний нөхцөлүүдийг 
тодорхойлж, авч үзсэн. Хэрэв аливаа зээлийг хугацаанаас нь өмнө төлөх боломжтой мөн төлбөр 
хийж буй дүнд үндсэн зээл болон хуримтлагдсан хүүгийн төлбөр багтдаг түүнчлэн гэрээг 
хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болговол тодорхой хэмжээний торгууль төлдөг бол ЗХҮТ шалгуур 
хангагдсан гэж үзнэ. Хөрөнгийн үндсэн дүн гэдэг нь анхлан хүлээн зөвшөөрсөн бодит үнэ цэнээс 
үндсэн төлбөрийн буцаан төлөх дүнг хассан дүн бөгөөд өөрөөр хэлбэл үр ашигт хүүгийн аргыг 
ашиглан тодорхойлсон хүүг оролцуулалгүй тооцсон дүн юм. Энэ зарчмыг үл харгалзан стандарт нь 
урьдчилан төлөх нөхцөлтэй санхүүгийн хэрэглүүрүүдийг доорх шалгуурыг хангасан тохиолдолд 
ЗХҮТ шалгуур хангасан гэж үзнэ: (1) хөрөнгийг хөнгөлөлт эсвэл урамшуулалтайгаар гаргасан (2)  
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урьдчилгаа төлбөрийн дүн нь гэрээний эхэн төлбөрийн дүн ба хуримтлуулсан хүүгийн дүнгээс 
бүрддэг мөн гэрээг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болговол тодорхой хэмжээний торгууль төлдөг 
мөн (3) анхлан хүлээн зөвшөөрөх үеийн урьдчилгаа төлбөрийн бодит үнэ цэнэ нь материаллаг биш 
байх гэх мэт.  

ХДК нь стандарт дах жишээнүүдийг харгалзан үзсэн ба гэрээнд тусгагдаагүй боловч хууль 
тогтоомжоос үүдэлтэй онцлог шинжүүд нь тухайн хууль тогтоомж өөрчлөгдсон тохиолдолд цаашид 
хэрэгжих боломжгүй болдог (зарим улсад байдаг Bail-in хуулийн адил) бөгөөд ийм тохиолдолд 
мөнгөн гүйлгээ нь ЗХҮТ эсэхэд үнэлгээ хийх шаардлагагүй юм.  

Хадгаламж эзэмшигчдэд олгох нөхөн төлбөрийн нөөц сан. Хадгаламж эзэмшигчдэд олгох 
нөхөн төлбөрийн нөөц санг тодорхойлох нь тооцооллын хувьд ихээхэн хэмжээний тодорхой бус 
байдлыг бий болгодог бөгөөд удирдлага нь чухал үнэлэмжүүдийг харгалзан үзэх шаардлагатай 
болдог. 

Удирдлага нь хадгаламж эзэмшигч нарт олгох нөхөн төлбөрийн нөөц санг тодорхойлохын тулд 
тооцоолол болон таамаглалыг гаргадаг. Энэхүү тооцооллыг хийхдээ ХДК нь дараах шалгуурууд 
дээр үндэслэн арилжааны банк тус бүрийг үнэлсэн:   

- Монголбанкны шалгуур харьцаануудыг арилжааны банкуудын хангасан байдал 
- Даатгагдсан хадгаламжуудын тайлант хугацааны нийт дүн 
- 20.0 сая төгрөгөөс дээш хадгаламжтай хадгаламж эзэмшигчдийн тоо 
- Түүхэн мэдээлэлд үндэслэсэн Монголын арилжааны банкнуудын татан буугдсан статистик 

үзүүлэлт 
- Даатгалын нөхөн төлбөрийн түүхэн эргэн төлөлтийн хэмжээ 
- Арилжааны банкуудын талаарх ХДК-ийн олж авсан мэдлэг 

Түүнчлэн удирдлага нь балансын дараах үйл явдал буюу тайлант хугацаа дуусгавар болсон үеэс 
санхүүгийн тайлангууд батлагдан гарах үе хүртэлх хугацаанд болсон үйл явдлуудыг харгалзан 
үзсэн (Тодруулга 23). Хадгаламж эзэмшигчдэд олгох нөхөн төлбөрийн нөөц санг тодорхойлохдоо 
тайлант хугацааны дараа татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдэд олгосон бодит нөхөн 
төлбөрийн хэмжээ болон ирээдүйд шилжүүлэх нөхөн төлбөрийн тооцооллыг тусгасан. 

Бодит үр дүн нь энэхүү тооцооллоос цаг хугацаа болон үнийн дүнгийн хувьд өөрчлөгдөж болох ба 
үүнд арилжааны банкуудын ирээдүйн алдагдлын үр дүнд ХДК-д учирч болзошгүй алдагдлууд орно. 
Энэ нь нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн дансны үнэд материаллаг хэмжээний залруулга хийхийг 
шаардаж болно. Бодит үр дүн нь одоогийн тооцооллоос өөр байх тохиолдолд тухайн нөхцөл 
байдлаас шалтгаалан арилжааны банкуудаас авах жилийн хураамжийн хэмжээг ихэсгэж багасгаж 
болохыг ХДК санал болгож болно. Хадгаламж эзэмшигчдэд олгох нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн 
талаар дэлгэрэнгүйг Тодруулга 11-ээс харна уу.  
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5. Шинэ ба нэмэлт орсон стандартууд болон тайлбаруудын хэрэгжилт 

COVID-19-тэй холбоотой түрээсийн хөнгөлөлтийн өөрчлөлт - 2020 оны 5 сарын 28-ны 
өдөр батлагдсан СТОУС 16-д оруулсан нэмэлт өөрчлөлт, 2020 оны 6 сарын 1-ний өдөр 
болон түүнээс хойших тайлант хугацаануудад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө. Энэхүү 
нэмэлт өөрчлөлт нь түрээслэгчдэд түрээсийн өөрчлөлт үзүүлэх COVID-19-тэй холбоотой түрээсийн 
хөнгөлөлт эдлэх эсэхийг үнэлэн үүнээс чөлөөлөх хэлбэрийг сонгон хөнгөлөлт үзүүлэх хэлбэрээр 
олгодог. Түрээслэгчид түрээсийн хөнгөлөлтийг түрээсийн өөрчлөлт хийгээгүйтэй адилаар тооцож 
сонгох боломжтой. Зөвхөн COVID-19 цар тахлын шууд үр дагавраар бий болох түрээсийн 
хөнгөлөлтийг практикт авч үзэх бөгөөд энэ нь зөвхөн дараах бүх нөхцөлийг хангасан тохиолдолд 
практикт хэрэглэгдэнэ: түрээсийн төлбөрийн шинэчлэгдсэн өөрчлөлт нь түрээсийн төлбөртэй бараг 
ижил төстэй эсвэл түүнээс бага байх, өөрчлөлтийн өмнөх түрээсийн төлбөрийг харгалзан үзэх; 
түрээсийн төлбөрийн аливаа бууралт нь зөвхөн 2021 оны 6 сарын 30-ны өдөр эсвэл түүнээс өмнө 
төлөх төлбөрт нөлөөлөх; түрээсийн бусад нөхцөлүүдэд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт ороогүй бол. 

Дараах нэмэлт өөрчлөлт орсон стандартууд нь 2020 оны 1-р сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлсэн 
боловч ХДК-д ямар нэгэн материаллаг хэмжээний нөлөө үзүүлээгүй: 

• Санхүүгийн тайлагналын үзэл баримтлалын хүрээнд гарсан нэмэлт өөрчлөлтүүд (2018 оны 
3 сарын 29-нд батлагдан гарсан бөгөөд 2020 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэх болон 
түүнээс хойших тайлант хугацаануудад дагаж мөрдөнө). 

• Бизнесийн тодорхойлолт - СТОУС3-д орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд (2018 оны 10 сарын 22-нд 
батлагдан гарсан бөгөөд 2020 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэх болон түүнээс хойших 
тайлант хугацааны эхний худалдан авалтаас эхлэн дагаж мөрдөнө). 

• Материаллаг байдлын тодорхойлолт – НББОУС 1 болон НББОУС 8-д орсон нэмэлт 
өөрчлөлтүүд (2018 оны 10 сарын 31-нд батлагдан гарсан бөгөөд 2020 оны 01 сарын 01-ний 
өдрөөс эхлэх болон түүнээс хойших тайлант хугацаануудад дагаж мөрдөнө).  

• Зах зээлийн жишиг хүүгийн түвшний шинэчлэл - СТОУС 9, НББОУС 39 ба СТОУС 7-д орсон 
нэмэлт өөрчлөлтүүд (2019 оны 9 сарын 26-ны өдөр батлагдан гарсан бөгөөд 2020 оны 1 
сарын 1-нээс хойших тайлант хугацаануудад дагаж мөрдөнө). 

6. Нягтлан бодох бүртгэлийн шинэ мэдэгдлүүд 

2020 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойших тайлант хугацаанд заавал мөрдөх 
стандартууд ба тайлбарууд шинээр батлагдаж, хэвлэн нийтлэгдсэн ба эдгээрийг ХДК хугацаанаас 
нь өмнө хэрэгжүүлж эхлээгүй. 

• СТОУС 17 “Даатгалын гэрээнүүд” (2017 оны 5 сарын 18-ны өдөр батлагдан гарсан бөгөөд 
2021 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс эхлэх болон хойших тайлант хугацаануудад дагаж 
мөрдөнө). 

• СТОУС 17 болон СТОУС 4-ийн нэмэлт өөрчлөлтүүд (2020 оны 6 сарын 25-нд батлагдан 
гарсан бөгөөд 2023 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэх болон түүнээс хойших тайлант 
хугацаануудад дагаж мөрдөнө).   

• Хөрөнгө оруулагч болон түүний хараат компани эсвэл хамтарсан үйлдвэр хоорондын 
хөрөнгө худалдан борлуулах болон хөрөнгө оруулах – СТОУС 10 болон НББОУС 28-д 
орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд (2014 оны 9-р сарын 11-ний өдөр батлагдаж гарсан бөгөөд 
тодорхойлогдсон өдөр болон түүнээс хойших тайлант хугацаануудад дагаж мөрдөнө). 

• Богино ба урт хугацаат өр төлбөрийн ангилал - НББОУС 1-ийн нэмэлт өөрчлөлтүүд (2020 
оны 1 сарын 23-нд батлагдан гарсан бөгөөд 2022 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэх болон 
түүнээс хойших тайлант хугацаануудад дагаж мөрдөнө).   

• Богино ба урт хугацаат өр төлбөрийн ангилал, хүчин төгөлдөр болох хугацааг хойшлуулах - 
НББОУС 1-ийн нэмэлт өөрчлөлтүүд (2020 оны 7 сарын 15-нд батлагдан гарсан бөгөөд 2023 
оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэх болон түүнээс хойших тайлант хугацаануудад дагаж 
мөрдөнө).   



Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци 
Санхүүгийн тайлангуудын тодруулгууд – 2020 оны 12 дугаар сарын 31 

 

24 

• Зориулалтын дагуу ашиглахаас өмнөх орлого, нарийн түвэгтэй гэрээ - гэрээний 
гүйцэтгэлийн өртөг, Үзэл баримтлалын хамрах хүрээний лавлагаа - НББОУС 16, 
НББОУС 37 ба СТОУС 3-т оруулсан хязгаарлагдмал өөрчлөлтүүд, 2018-2020 оны  
СТОУС-д орсон жилийн сайжруулалтууд - СТОУС 1, СТОУС 9, СТОУС 16 ба НББОУС 
41-ийн нэмэлт өөрчлөлтүүд (2020 оны 5 сарын 14-нд батлагдан гарсан бөгөөд 2022 оны 
01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэх болон түүнээс хойших тайлант хугацаануудад дагаж 
мөрдөнө).   

• Зээлийн хүүгийн жишиг (IBOR) -ийн шинэчлэл - СТОУС 9, НББОУС 39, СТОУС 7, СТОУС 
4, СТОУС 16-д оруулсан 2-р үе шатны нэмэлт өөрчлөлтүүд (2020 оны 8 сарын 27-нд 
батлагдан гарсан бөгөөд 2021 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэх болон түүнээс хойших 
тайлант хугацаануудад дагаж мөрдөнө).   

Дээр дурдсанаас өөрөөр тайлбарлаагүй тохиолдолд шинэ стандарт болон тайлбарууд нь ХДК-ийн 
санхүүгийн тайлангуудад мэдэгдэхүйц нөлөөллийг үзүүлэхгүй.  
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7. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 

Мянган төгрөгөөр  2020 оны 12 сарын 31   2019 оны 12 сарын 31 

Монголбанкны богино хугацаат үнэт цаас              171,767,731    296,830,223 
Банкин дахь хадгаламж         320,267,376   6,292,411  
Касс дахь бэлэн мөнгө                    1,780   14,322  

Нийт дүн          492,036,887    303,136,956   

2020 оны 12 сарын 31 болон 2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаарх мөнгө ба түүнтэй 
адилтгах хөрөнгө нь дотоодын арилжааны банкууд дахь харилцах данс болон хугацаатай 
хадгаламжийн дансанд байсан. Монголбанкны богино хугацаат үнэт цаасны анхны хугацаа нь 4-
өөс 55 хоног хүртэл, дунджаар жилийн 7.2 хувийн өгөөжтэй (2019: 14-ээс 28 хоног хүртэл 
хугацаатай, дунджаар жилийн 11 хувийн өгөөжтэй). Бүх мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө нь 
Монгол төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн. 

2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх зээлийн эрсдэлийн зэрэглэлийг үндэслэн 
мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн үлдэгдлийн зээлин эрсдэлийн чанарыг дараах хүснэгтэнд 
харуулав. ХДК-ийн зээлийн эрсдэлийн зэрэглэлийн системийн талаарх тайлбарыг Тодруулга 18-
аас харна уу. 

Мянган төгрөгөөр  Банкин дахь  
хадгаламж 

Монголбанкны 
богино хугацаат 

үнэт цаас 

Нийт дүн 

 - Хангалттай           320,181,735             171,767,731       491,949,466  
 - Тусгайлан хянах                 85,641                              -                  85,641  

Нийт дүн            320,267,376             171,767,731       492,035,107  

 

ХДК-ийн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх зээлийн эрсдэлийн зэрэглэлийг 
үндэслэн мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн үлдэгдлийн зээлийн эрсдэлийн чанарыг дараах 
хүснэгтэд харуулав: 

 

Мянган төгрөгөөр  Банкин дахь  
хадгаламж 

Монголбанкны 
богино хугацаат 

үнэт цаас 

Нийт дүн 

 - Сайн  5,888,628   112,343,627   118,232,255  
 - Хангалттай  219,148   109,575,364   109,794,512  
 - Тусгайлан хянах  184,635   74,911,232   75,095,867  

Нийт дүн  6,292,411   296,830,223   303,122,634  

Хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлыг хэмжих зорилгоор мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө нь 2020 
оны 12 сарын 31 болон 2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар шатлал 1-д багтсан. Энэхүү 
үлдэгдэлд хамаарах хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдал нь материаллаг бус тул ХДК нь мөнгө ба 
түүнтэй адилтгах хөрөнгөд эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулгыг тооцоолоогүй болно.  

 
8. Өрийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт 

Мянган төгрөгөөр  2020 оны 12 сарын 31   2019 оны 12 сарын 31 

Монголбанкны богино хугацаат үнэт цаас (3 сараас 
дээш) 

                                 -    
 

135,437,072 
Засгийн газрын үнэт цаас                      2,053,445  2,081,183 

Нийт дүн 2,053,445 137,518,255 
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8. Өрийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт (Үргэлжлэл) 

Засгийн газрын үнэт цаас болон Монголбанкны богино хугацаат үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтууд 
нь хорогдуулсан өртгөөр хэмжигддэг. Засгийн газрын үнэт цааснууд нь олон янзын дуусгавар 
болох хугацаатай бөгөөд 9 жилээс 10 жил хүртэл хугацаатай бөгөөд жилийн өгөөж нь 11%-ээс 
13.5% байна (2019: 3 сараас 10 жил, жилийн ашиг нь 11%-ээс 13.5%).  

2020 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаарх зээлийн эрсдэлийн зэрэглэлийг үндэслэн өрийн 
хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалтын үлдэгдэл дэх зээлжилтийн чанарыг дараах хүснэгтэнд 
харууллаа. ХДК-ийн зээлийн эрсдэлийн зэрэглэлийн системийн талаарх тайлбарыг Тодруулга 18-
аас харна уу. 

 

Мянган төгрөгөөр 
Засгийн газрын 

 үнэт цаас 
Нийт дүн 

 - Хангалттай               2,053,445       2,053,445  

Нийт дүн                 2,053,445           2,053,445  

2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар зээлийн эрсдэлийн зэрэглэлд үндэслэсэн 
Засгийн газрын үнэт цаасны зээлжилтийн чанар “В3” байсан бөгөөд 1-р шатлалд багтсан. 2019 оны 
12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар Засгийн газрын үнэт цаас болон Монголбанкны богино 
хугацаат үнэт цааснууд “В3” зэрэглэлд байсан бөгөөд 1-р шатлалд багтсан. ХДК-ийн ашигласан 
зээлийн эрсдэлийн зэрэглэлийн системийн талаарх тодорхойлолт болон ХЭА-ын хэмжилт, Засгийн 
газрын үнэт цаасны хувьд боломжтой байх зээлийн эрсдэлийн мэдэгдэхүйц өсөлт (ЗЭМӨ) болон 
төлбөрийн чадваргүй/дефолтын тодорхойлолтыг Тодруулга 18-аас харна уу.  

Энэхүү үлдэгдэлд хамаарах Хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдал нь материаллаг бус тул ХДК нь 
өрийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалтанд эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулгыг тооцоолоогүй 
болно. 

9. Эрх хүлээн авагч болон бусад талуудаас авах авлага 

Мянган төгрөгөөр  2020 оны 12 сарын 31   2019 оны 12 сарын 31 

Эрх хүлээн авагчаас авах авлага                 108,564,999  108,614,400 
Засгийн газраас авах авлага                     7,830,973  7,875,014 
Банкуудаас авах авлага                   26,358,713                              -    

Эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулгыг  
хасахаас өмнөх дансны дүн 

                
                142,754,685   116,489,414  

Хасах нь эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулга  

                  
                 (83,274,013) (62,536,403) 

Дансны нийт дүн 59,480,672  53,953,011 

2013 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр 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 ХДК нь Төрийн 
банкинд Монголбанкнаас 10 жилийн хугацаатай жилийн 0.5 хувийн хүүтэй зээлж авсан 119,9 
тэрбум төгрөгөөр санхүүгийн туслалцаа үзүүлсэн (Тодруулга 12).  

Монголбанктай хийсэн зээлийн гэрээний нөхцөлийг үндэслэн ХДК нь Хадгаламж банкны эрх хүлээн 
авагчаас (“Эрх хүлээн авагч”) 119,9 тэрбум төгрөгийг хүлээн авах эрхтэй.  

Хадгаламж банкны зээлийн багцтай холбоотой авлагуудыг цуглуулах зорилготой Засгийн газрын 
байгууллага байгуулагдсан ба ХДК, Монголбанк, Төрийн банк болон Эрх хүлээн авагчийн хооронд 
хийгдсэн хэлцлийн хүрээнд Хадгаламж банкны зээлийн багц Төрийн банкны эзэмшлээс Эрх хүлээн 
авагчийн эзэмшилд шилжсэн бөгөөд үүний хариуд Төрийн банк нь ХДК-аас санхүүгийн туслалцаа  
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авсан. 2020 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар буюу эдгээр санхүүгийн тайлангуудыг 
батлагдан гарах өдрийн байдлаар, Эрх хүлээн авагч нь дээр дурдсан авлагаас 11,335,401 мянган 
төгрөгийг эргүүлэн ХДК-д төлсөн. Тайлангийн өдрөөр буюу эдгээр санхүүгийн тайлангуудыг 
батлагдан гарах өдрийн байдлаар удирдлага Эрх хүлээн авагчийн хугацааг сунгах сонголтыг 
хийхээр хэлэлцэж байсан.  

Удирдлага Эрх хүлээн авагчаас авах авлагад эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулгыг тооцон дахин 
үнэлсэн бөгөөд түүнийг Монголбанкнаас авсан зээлийн үлдэгдлийн 64,001,704 мянган төгрөгөөр 
хаах талаар авч үзсэн. Энэхүү дүгнэлтийг хийхдээ ХДК нь хадгаламж эзэмшигчдэд төлсөн дүнгээр 
эрх хүлээн авагчаас харгалзах авлагыг хүлээн зөвшөөрөхөд Капитал банкийг татан буулгахтай 
холбогдуулан 2019 оны 6 сард Монголбанктай гэрээ байгуулж, ижил төстэй гүйлгээг хийсэн гэж 
удирдлага үзсэн. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Тодруулга 11-ээс харна уу. Үүний үр дүнд эдгээр авлагын 
үнэ цэнэ бууралтын нэмэлт нөөц санг 2020 онд 9,671,531 төгрөгөөр байгуулсан. 

Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын тухай хууль болон Засгийн газрын холбогдох 
тушаалуудын дагуу Монголбанк болон Сангийн яам тус бүр 50 тэрбум төгрөгийг ХДК-д  анхны 
хөрөнгө болгон оруулах үүрэгтэй. Монголбанк өөрийн 50 тэрбум төгрөгөө 2013 онд төлсөн. Гэвч 
Сангийн яам 2013 онд 35,011,902 мянган төгрөг, 2014 онд 7,194,100 мянган төгрөг төлсөн. 2020 
оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар Сангийн яамнаас авах авлагын үлдэгдэл 7,793,998 мянган 
төгрөг (2019 онд 7,793,998 мянган төгрөг)-ийг Засгийн газраас авах авлагаар тайланд бүртгэсэн. 
Энэхүү авлага нь 2016 оноос хойш төлөгдөх эсэх нь тодорхой бус байгаа тул Засгийн газраас авах 
авлагын нийт дүн болох 7,793,998 мянган төгрөгт ХДК нь эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулга 
тооцсон.  

Зарим банкууд 2020 оны сүүлчээр банк хоорондын гүйлгээгээ хийж чадаагүй тул үлдэгдлийг 2020 
оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн данснаас авлагын 
дансанд ангилсан. Удирдлага банкнуудаас авах авлагын эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулгыг 
эрсдэлийн алдагдлын жигнэсэн дундажаар, тодорхой хугацаанд үүсэх дефолтын харгалзах  
эрсдэлийн хамт тус тус үнэлсэн. Үүний үр дүнд эдгээр авлагын үнэ цэнийн бууралтын сангийн 
11,066,079 мянган төгрөгийг 2020 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар хуримтлуулан тооцсон. 
Тодруулга 18-д ХЭА-ыг хэмжихэд ашигласан орц, таамаглал, тооцооллын аргыг оруулж өгсөн.  

Эдгээр авлагуудын эргэн төлөгдөх талаар болон анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн алдагдлыг 
тодорхойлохтой холбоотой удирдлагын үнэлэмж болон холбогдох хүүгийн орлогын талаар 
Тодруулга 4-өөс харна уу. Засгийн газрын буцалтгүй тусламж болон холбогдох тохируулгуудын 
талаарх нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг Тодруулга 3-аас харна уу.  

Дараах хүснэгтэнд 2020 оны 12 сарын 31 болон 2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар 
харилцагчдад өгсөн урьдчилгаа болон зээлийн нийт дансны дүн болон эрсдэлийн алдагдлын 
хасагдуулга\сангийн дүнг хорогдуулсан өртгөөр ангиллаар нь харуулав: 

  2020 оны 12 сарын 31   2019 оны 12 сарын 31 

Мянган төгрөгөөр 

Дансны 
нийт дүн 

Эрсдэлийн 
алдагдлын  

хасагдуулга 

Дансны 
цэвэр дүн 

Дансны 
нийт дүн 

Эрсдэлийн 
алдагдлын  

хасагдуулга 

Дансны 
цэвэр дүн 

Эрх хүлээн авагчаас 
авах авлага 108,564,999  (64,413,936) 44,151,063  108,614,400 (54,742,405) 53,871,995 

Засгийн газраас авах 
авлага   7,793,998  (7,793,998)          -    7,793,998 (7,793,998) - 

Банкуудаас авах авлага  26,395,688  (11,066,079) 15,329,609  81,016 - 81,016 

       
Харилцагчдаас авах 

нийт урьдчилгаа 
болон зээлийн 
хорогдуулсан 
өртгөөрх дүн 

142,754,658  (83,274,013) 59,480,672  116,489,414 (62,536,403) 53,953,011 
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Дараах хүснэгтэнд тайлант хугацааны болон өмнөх хугацааны эхнээс дуусгавар болох хүртэлх хугацааны турш Эрх хүлээн авагч болон Засгийн 
газраас авах хорогдуулсан өртөг бүхий авлагын дансны нийт дүн болон эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулга\санд орсон өөрчлөлтийг тайлбарлан 
харуулав: 

 Эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулга Дансны нийт дүн 

Мянган төгрөгөөр 

Шатлал 1 
(12-сарын турш 

дахь ХЭА) 

Шатлал 2 
(ЗЭМӨ-ийн 

ашиглалтын 
хугацааны 
турш дахь 

ХЭА) 

Шатлал 3 
(Үнэ цэнэ 
буурсан, 

ашиглалтын 
хугацааны турш 

дахь ХЭА) 

Нийт дүн Шатлал 1 
(12-сарын турш 

дахь ХЭА) 

Шатлал 2 
(ЗЭМӨ-ийн 

ашиглалтын 
хугацааны 
турш дахь 

ХЭА) 

Шатлал 3 
(Үнэ цэнэ 
буурсан, 

ашиглалтын 
хугацааны турш 

дахь ХЭА) 

Нийт дүн 

Эрх хүлээн авагчаас авах авлага     
    

 
2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн 

байдлаар 
- - (54,742,405) (54,742,405)                  -                     -    108,614,400  108,614,400  

Тайлант хугацааны эрсдэлийн алдагдлын 
хасагдуулгад нөлөөлсөн өөрчлөлтүүд: 

        

Шилжүүлэлт:         
- Ашиглалтын хугацааны туршид (1-р 

шатлалаас 2-р шатлал хүртэл) 
- - - - - - - - 

- Үнэ цэнэ буурсан (1 болон 2-р шатлалаас 
3-р шатлал хүртэл) 

- - - - - - 
 

- 
- 

- 12 сарын турш дахь ХЭА-д (2 болон 3-р 
шатлалаас 1-р шатлал хүртэл) 

- - - - - - 
 

- 
- 

Шинээр үүссэн эсвэл худалдаж авсан - - (9,671,531) (9, 671,531) - - - - 
Тайлант хугацаанд үл хүлээн зөвшөөрсөн 

дүн 
- - - - - - (49,401) (49,401) 

ХЭА-ын хэмжилтийн загварын таамаглалын 
өөрчлөлт 

- - - - - - - - 

Хөнгөлөлтийн буцаалт  - - - - - - - - 
         

         
Тайлант хугацааны эрсдэлийн алдагдлын 

хасагдуулгын зардалд нөлөөлсөн 
өөрчлөлтийн дүн - - (9, 671,531) (9, 671,531) - - (49,401) (49,401) 

         

Тайлант хугацааны эрсдэлийн алдагдлын 
хасагдуулгын зардалд нөлөөлөхгүй 
өөрчлөлт: - - - - - - - - 

         

         
At 31 December 2020 оны 12 сарын 31-ний 

өдрийн байдлаар - - 
(64,413,936) (64,413,936)                   -                      -           108,564,999       108,564,999  
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 Эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулга Дансны нийт дүн 

 
Мянган төгрөгөөр 

Шатлал 1 
(12-сарын турш 

дахь ХЭА) 

Шатлал 2 
(ЗЭМӨ-ийн 

ашиглалтын 
хугацааны 

турш дахь ХЭА) 

Шатлал 3 
(Үнэ цэнэ 
буурсан, 

ашиглалтын 
хугацааны 

турш дахь ХЭА) 

Нийт дүн Шатлал 1 
(12-сарын турш 

дахь ХЭА) 

Шатлал 2 
(ЗЭМӨ-ийн 

ашиглалтын 
хугацааны 

турш дахь ХЭА) 

Шатлал 3 
(Үнэ цэнэ 
буурсан, 

ашиглалтын 
хугацааны 

турш дахь ХЭА) 

Нийт дүн 

Засгийн газраас авах авлага     
    

 
2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн 
байдлаар - - (7,793,998) (7,793,998) - - 7,793,998 7,793,998 

Тайлант хугацааны эрсдэлийн 
алдагдлын хасагдуулгын зардалд 
нөлөөлөх өөрчлөлтүүд:       

  

Шилжүүлэлт:         
- Ашиглалтын хугацааны туршид (1-р 

шатлалаас 2-р шатлал хүртэл) - - - - - - 
- - 

- Үнэ цэнэ буурсан (1 болон 2-р 
шатлалаас 3-р шатлал хүртэл) - - - - - - 

- - 

- 12 сарын турш дахь ХЭА-д (2 болон 3-р 
шатлалаас 1-р шатлал хүртэл) - - - - - - 

- - 

Шинээр үүссэн эсвэл худалдаж авсан - - - - - - -  -  
Тайлант хугацаанд үл хүлээн зөвшөөрсөн - - - - - - - - 
ХЗА-ын хэмжилтийн загварын 

таамаглалын өөрчлөлт - - - - - - - - 
Хөнгөлөлтийн буцааалт - - - - - - - - 
         

         
Тайлант хугацааны эрсдэлийн 

алдагдлын хасагдуулгын зардалд 
нөлөөлсөн нийт өөрчлөлтийн дүн 

- - - - - - - - 

         

Тайлант хугацааны эрсдэлийн 
алдагдлын хасагдуулгын зардалд 
нөлөөлөхгүй өөрчлөлт: 

         
         

         
2020 оны 12 сарын 31-ний өдрийн 

байдлаар  - - (7,793,998) (7,793,998) - - 7,793,998 7,793,998 
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 Эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулга Дансны нийт дүн 

 
Мянган төгрөгөөр 

Шатлал 1 
(12-сарын 

турш дахь ХЭА) 

Шатлал 2 
(ЗЭМӨ-ийн 

ашиглалтын 
хугацааны 
турш дахь 

ХЭА) 

Шатлал 3 
(Үнэ цэнэ буурсан, 

ашиглалтын 
хугацааны турш дахь 

ХЭА) 

Нийт дүн Шатлал 1 
(12-сарын 
турш дахь 

ХЭА) 

Шатлал 2 
(ЗЭМӨ-ийн 

ашиглалтын 
хугацааны 
турш дахь 

ХЭА) 

Шатлал 3 
(Үнэ цэнэ 
буурсан, 

ашиглалтын 
хугацааны 
турш дахь 

ХЭА) 

Нийт дүн 

Банкуудаас авах авлага     
    

 
2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн 

байдлаар - 
- - - 

                 -                     -    81,016  81,016 

Тайлант хугацааны эрсдэлийн алдагдлын 
хасагдуулгын зардалд нөлөөлөөгүй 
өөрчлөлт:       

 

 
Шилжүүлэлт:         
- Ашиглалтын хугацааны туршид (1-р 

шатлалаас 2-р шатлал хүртэл) - - - - - - 
- 

- 
- Үнэ цэнэ буурсан (1 болон 2-р шатлалаас 

3-р шатлал хүртэл) - - - - - - 
 

- - 
- 12 сарын турш дахь ХЭА-д (2 болон 3-р 

шатлалаас 1-р шатлал хүртэл) - - - - - - 
 

- - 
Шинээр үүссэн эсвэл худалдаж авсан - - (11,066,079) (11,066,079)    1,002,441                   -      26,358,713    27,361,154  
Тайлант хугацаанд үл хүлээн зөвшөөрсөн - - - -     (965,466)      (81,016)                   -     (1,046,482) 
ХЗА-ын хэмжилтийн загварын таамаглалын 

өөрчлөлт - - - - - - - - 
Хөнгөлөлтийн буцаалт - - - - - - - - 
         

         
Тайлант хугацааны эрсдэлийн алдагдлын 

хасагдуулгын зардалд нөлөөлсөн 
өөрчлөлтийн нийт дүн - - (11,066,079) (11,066,079) 

               
36,975  

           
(81,016) 

        
26,358,713  

        
26,314,672  

         

Тайлант хугацааны эрсдэлийн алдагдлын 
хасагдуулгын зардалд нөлөөлөхгүй 
өөрчлөлтүүд: - - - - - - - - 

         

         
2020 оны 12 сарын 31-ний өдрийн 

байдлаар  - - 
(11,066,079) (11,066,079)         36,975                   -      26,358,713    26,395,688  
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9. Эрх хүлээн авагч болон бусад талуудаас авах авлага (Үргэлжлэл)

 Эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулга Дансны нийт дүн 

 
Мянган төгрөгөөр 

Шатлал 1 
(12-сарын 

турш дахь ХЭА) 

Шатлал 2 
(ЗЭМӨ-ийн 

ашиглалтын 
хугацааны 
турш дахь 

ХЭА) 

Шатлал 3 
(Үнэ цэнэ буурсан, 

ашиглалтын 
хугацааны турш дахь 

ХЭА) 

Нийт дүн Шатлал 1 
(12-сарын 
турш дахь 

ХЭА) 

Шатлал 2 
(ЗЭМӨ-ийн 

ашиглалтын 
хугацааны 
турш дахь 

ХЭА) 

Шатлал 3 
(Үнэ цэнэ 
буурсан, 

ашиглалтын 
хугацааны 
турш дахь 

ХЭА) 

Нийт дүн 

Эрх хүлээн авагчаас авах авлага     
    

 
2018 оны 12 сарын 31-ний өдрийн 
байдлаар  - - (34,939,855) (34,939,855) - - 

108,736,000 
108,736,000 

Тайлант хугацааны эрсдэлийн алдагдлын 
хасагдуулгын зардалд нөлөөлөөгүй 
өөрчлөлт:       

 

 
Шилжүүлэлт:         
- Ашиглалтын хугацааны туршид (1-р 

шатлалаас 2-р шатлал хүртэл) - - - - - - 
- 

- 
- Үнэ цэнэ буурсан (1 болон 2-р шатлалаас 

3-р шатлал хүртэл) - - - - - - 
 

- - 
- 12 сарын турш дахь ХЭА-д (2 болон 3-р 

шатлалаас 1-р шатлал хүртэл) - - - - - - 
 

- - 
Шинээр үүссэн эсвэл худалдаж авсан - - - - - - - - 
Тайлант хугацаанд үл хүлээн зөвшөөрсөн - - - - - - (121,600) (121,600) 
ХЗА-ын хэмжилтийн загварын таамаглалын 

өөрчлөлт - - (19,802,550) (19,802,550) - - - - 
Хөнгөлөлтийн буцаалт - - - - - - - - 
         

         
Тайлант хугацааны эрсдэлийн алдагдлын 

хасагдуулгын зардалд нөлөөлсөн 
өөрчлөлтийн нийт дүн - - (19,802,550) (19,802,550) - - (121,600) (121,600) 

         

Тайлант хугацааны эрсдэлийн алдагдлын 
хасагдуулгын зардалд нөлөөлөхгүй 
өөрчлөлт: 

         
Данснаас хассан - - - - - - - - 
Гадаад валютын ханшийн олз ба гарз болон 

бусад өөрчлөлтүүд - - - - - - - - 

Гэрээт мөнгөн урсгалын өөрчлөлт - - - - - - - - 

Хөнгөлөлтийн буцаалт (3-р шатлалын хувьд) - - - - - - - - 
         

         
2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн 

байдлаар - - (54,742,405) (54,742,405) - - 108,614,400 108,614,400 
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9. Эрх хүлээн авагч болон бусад талуудаас авах авлага (Үргэлжлэл)

 Эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулга Дансны нийт дүн 

 
Мянган төгрөгөөр 

Шатлал 1 
(12-сарын 

турш дахь ХЭА) 

Шатлал 2 
(ЗЭМӨ-ийн 

ашиглалтын 
хугацааны 
турш дахь 

ХЭА) 

Шатлал 3 
(Үнэ цэнэ буурсан, 

ашиглалтын 
хугацааны турш дахь 

ХЭА) 

Нийт дүн Шатлал 1 
(12-сарын 
турш дахь 

ХЭА) 

Шатлал 2 
(ЗЭМӨ-ийн 

ашиглалтын 
хугацааны 
турш дахь 

ХЭА) 

Шатлал 3 
(Үнэ цэнэ 
буурсан, 

ашиглалтын 
хугацааны 
турш дахь 

ХЭА) 

Нийт дүн 

Засгийн газар болон бусад талуудаас 
авах авлага     

    
 

2018 оны 12 сарын 31-ний өдрийн 
байдлаар  - - (7,793,998) (7,793,998) - - 

 
7,793,998 

 
7,793,998 

Тайлант хугацааны эрсдэлийн алдагдлын 
хасагдуулгын зардалд нөлөөлөөгүй 
өөрчлөлт:       

  

Шилжүүлэлт:         
- Ашиглалтын хугацааны туршид (1-р 

шатлалаас 2-р шатлал хүртэл) - - - - - - 
- - 

- Үнэ цэнэ буурсан (1 болон 2-р шатлалаас 
3-р шатлал хүртэл) - - - - - - 

 
- 

 
- 

- 12 сарын турш дахь ХЭА-д (2 болон 3-р 
шатлалаас 1-р шатлал хүртэл) - - - - - - 

 
- 

 
- 

Шинээр үүссэн эсвэл худалдаж авсан - - - - - 81,016 - 81,016 
Тайлант хугацаанд үл хүлээн зөвшөөрсөн - - - - - - - - 
ХЗА-ын хэмжилтийн загварын таамаглалын 

өөрчлөлт - - - - - - - - 
Хөнгөлөлтийн буцаалт - - - - - - - - 
         

         
Тайлант хугацааны эрсдэлийн алдагдлын 

хасагдуулгын зардалд нөлөөлсөн 
өөрчлөлтийн нийт дүн - - - - - 81,016 - 81,016 

         

Тайлант хугацааны эрсдэлийн алдагдлын 
хасагдуулгын зардалд нөлөөлөхгүй 
өөрчлөлт: 

         
Данснаас хассан - - - - - - - - 
Гадаад валютын ханшийн олз ба гарз болон 

бусад өөрчлөлтүүд - - - - - - - - 

Гэрээт мөнгөн урсгалын өөрчлөлт - - - - - - - - 

Хөнгөлөлтийн буцаалт (3-р шатлалын хувьд) - - - - - - - - 
         

         
2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн 

байдлаар - - (7,793,998) (7,793,998) - 81,016 7,793,998 7,875,014 
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9. Эрх хүлээн авагч болон бусад талуудаас авах авлага (Үргэлжлэл) 

Эрх хүлээн авагч, Засгийн газраас авах авлагын талаарх Холбоотой талуудын мэдээллийг Тодруулга 
22-оос харна уу. 2020 оны 12 сарын 31 болон 2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаарх Эрх 
хүлээн авагч болон Засгийн газраас авах авлагуудын бодит үнэ цэнийг Тодруулга 21-оос харна уу. 

10.  Өмчийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт 

Засгийн газар, Монголбанктай тохиролцсоны дагуу ХДК нь 2013 онд Төрийн банкны нийт 
хувьцааны 75% болох 85,000 ширхэг энгийн хувьцааг нэг бүрийг 1 сая төгрөгийн нэрлэсэн үнээр 
худалдан авч 85,000,000 мянган төгрөгийн санхүүгийн туслалцаа үзүүлсэн. Уг худалдан авалт нь 
Монголбанкнаас хүүгүй авсан зээлээр санхүүжигдсэн (Тодруулга 12). 2019 онд Засгийн газар 
Төрийн банкин дахь эзэмшлээ 20,900,000 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлснээр энэ нь ХДК-ийн 2020 
оны 12 сарын 31 болон 2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар Төрийн банкны энгийн 
хувьцааны эзэмшлийг 63.48 хувь хүртэл бууруулсан байна. Гэвч гэрээний нөхцөлийн дагуу ХДК нь 
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын саналын эрх, төлөөлөл зэрэг тодорхой эрхүүдээ Сангийн 
яаманд итгэмжлэн шилжүүлэх үүрэгтэй байгаа. 

ХДК нь Төрийн банкны нийт хувьцааны 63.48 хувийг эзэмшдэг учир ХДК-ийн удирдлага Төрийн 
банк нь ХДК-ийн охин компани, хараат компани эсвэл өмчийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалтын 
аль болох талаар авч үзсэн бөгөөд ХДК нь Төрийн банкинд хяналт болон нөлөө үзүүлдэггүй гэж 
үзсэн. ХДК-ийн удирдлагын шийдвэрийн талаар дэлгэрэнгүйг Тодруулга 4-өөс харна уу.      

Төрийн Банк болон бусад Монголын банкуудын хувьцаа нь нээлттэйгээр хөрөнгийн бирж дээр 
арилжаалагддаггүй нь Төрийн Банк дахь хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийг тодорхойлох 
найдвартай мэдээлэл байхгүйд хүргэсэн тул удирдлага нь хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийг 
тодорхойлохдоо зах зээл дээрх одоогийн гүйлгээг ашигласан. Удирдлагын үнэлэмжийн талаар 
илүү дэлгэрэнгүйг Тодруулга 4-өөс харна уу.  

Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээнүүдийн талаарх мэдээллийг энэхүү санхүүгийн 
тайлангийн Тодруулга 22-оос харна уу.  

11. Хадгаламж эзэмшигчдэд олгох нөхөн төлбөрийн нөөц сан 

2018 оны 2 сарын 8-ны өдөр батлагдсан Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацийн шинэчилсэн 
хуулийн дагуу ХДК-ийн гол үүрэг хариуцлагын нэг нь шаардлагатай тохиолдолд арилжааны 
банкнуудад санхүүгийн туслалцаа үзүүлж байх тухай заасан байдаг. (жишээ нь, банк дампуурсан 
эсвэл татан буугдах нөхцөл байдалд орсон банкны хадгаламжийг тухайн банк хүлээн авах) Хэрэв 
хуульд заасан үүргүүдийг биелүүлэх хангалттай нөөц байхгүй бол Монголбанк болон Засгийн газар 
нь ХДК-д  нэмэлт санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх боломжтой.  

2018 оны 1 сарын 18-ны өдөр шинэчлэгдэн батлагдсан Банкны тухай хуулийн дагуу, Монголбанкны 
дүрэм журмыг зөрчсөн, эсвэл зөрчигдөж болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн, эсвэл банкны 
лицензийн шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдол арилжааны банкуудад илэрвэл Монголбанк нь 
ХДК-д  нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.  

2018 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаарх хадгаламж эзэмшигчдэд олгох нөхөн төлбөрийн нөөц 
санг тооцоолохдоо удирдлага 2019 оны 4 сарын 8-ны өдрийн Монголбанкны Капитал Банк ХХК-ийг 
албадан татан буулгах тухай #A-96 тоот тушаалыг анхаарч үзэн тохируулга хийх шаардлагатай 
үйл явдал хэмээн үзэж тайланд тусгасан. 

2019 онд Капитал банк татан буугдсаны үр дүнд хадгаламж эзэмшигчдэд олгох нөхөн төлбөрийг 
төлсөний дараа ХДК нь эрх хүлээн авагчаас авах авлагад хамаарах төлсөн дүнг (44,662,556 
мянган төгрөг) хүлээн зөвшөөрсөн. 2019 оны 6 сарын 20-нй өдөр ХДК болон Монголбанкны 
хооронд гэрээ зурагдсан ба энэ гэрээний дагуу хүлээн зөвшөөрсөн авлагуудыг Монголбанкинд 
шилжүүлсэн. Шилжүүлсэн авлагуудын дүнг Монголбанкны гаргасан зээлийн үндсэн дүнд хаасан. 
(Тодруулга 12) 

2019 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар ХДК нь зээлийн эрсдэлийг нэмэгдүүлэх банкуудад 
консерватив нөхцөлөөр хандсан. Монголбанкнаас 2020 онд зээлийн эрсдэлийг нэмэгдүүлэх банк 
байхгүй гэж мэдэгдсэн бөгөөд банкны салбарт дефолт болсон банк гараагүй болно. Тиймээс 
хадгаламж эзэмшигчдэд олгох нөхөн төлбөрийн нэмэлт нөөц санг 2020 онд нэмж байгуулаагүй 
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9. Хадгаламж эзэмшигчдэд олгох нөхөн төлбөрийн нөөц сан (Үргэлжлэл) 

болно. 2020 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаарх нөөц сангийн үлдэгдэл 27,833,654 мянган 
төгрөгтэй тэнцүү байсан (2019: 27,833,654 мянган төгрөг). Удирдлагын холбогдох үнэлэмж болон 
тооцооллын талаар Тодруулга 4-өөс харна уу.  
 
 
12. Монголбанкнаас авсан зээл 

Мянган төгрөгөөр 2020 оны 12 сарын 31 2019 оны 12 сарын 31 

   
Монголбанкнаас авсан зээл                       148,957,978                       149,006,514 
         
Нийт зээлийн дүн                       148,957,978                        149,006,514   
      

 
2020 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон тайлант жилийн байдлаар Монголбанкнаас 
авсан зээл: 
 

Мянган төгрөгөөр 
Мөнгөн 

 тэмдэгт 
Жилийн хүүгийн 

хэмжээ  
Нэрлэсэн үнэ  

    

Монголбанкнаас авсан зээл (I) Төгрөг 0.5% 63,957,978 
Монголбанкнаас авсан зээл (II) Төгрөг - 85,000,000 

Дараах хүснэгтэнд ХДК-ийн тайлагнагдсан хугацаа бүрийн санхүүгийн үйл ажиллагаанаас бий 
болсон өр төлбөрүүдийн хөдөлгөөнийг харууллаа. Тэдгээр өр төлбөрүүдийн үзүүлэлтийг мөнгөн 
гүйлгээний тайлангийн санхүүгийн үйл ажиллагааны хэсэгт тайлагнасан.  

Мянган төгрөгөөр 
Монголбанкнаас 

авсан зээл (I) 
Монголбанкнаас 

авсан зээл (II) 
Нийт дүн 

    
2019 оны 1 сарын 1-ний өдрийн байдлаарх 

санхүүгийн үйл ажиллагаанаас бий болсон өр 
төлбөр 108,744,933 85,000,000 

193,744,933 

    

     
Мөнгөн урсгал (75,863) - - 
Бусад мөнгөн бус урсгал - - - 
Бэлэн бус төлбөр тооцоо (44,662,556) - (44,662,556) 
    

    
2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаарх 
санхүүгийн үйл ажиллагаанаас бий болсон өр 
төлбөр 

64,006,514 85,000,000 149,006,514 

    

    
Мөнгөн урсгал  865 - - 
Бэлэн бус төлбөр тооцоо (49,401) - - 
    

    
2020 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаарх 

санхүүгийн үйл ажиллагаанаас бий болсон өр 
төлбөр 

63,957,978 85,000,000 148,957,978 

    

Эдгээр зээлүүдийн хүүгийн хувь хэмжээг Монголын зах зээл дэх бусад зээлдүүлэгчийн 
санжүүжилтээс олж авч болох ХДК-ийн хувь хэмжээнээс доогуур тогтоосон. Аль ч тохиолдолд ХДК 
нь Төрийн банкинд санхүүгийн туслалцаа үзүүлэхийн тулд авсан санхүүжилтээ ашиглах үүргийг 
хүлээсэн.    

2019 оны бэлэн бус төлбөр тооцоонд нийт 44,662,556 мянган төгрөгөөр Капитал банк татан 
буугдсанаас үүссэн эрх хүлээн авагчийн авлага болон Монголбанкнаас авсан зээлийн өрийг  
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12.  Монголбанкнаас авсан зээл (Үргэлжлэл) 

хооронд нь хааж тусгасан (Тодруулга 11). 2020 оны бэлэн бус төлбөр тооцоонд Хадгаламж 
банкнаас авах эрх хүлээн авагчийн авлага болон Монголбанкнаас авсан зээлийн өрийг 49,401 
мянган төгрөгөөр хооронд нь хааж тусгасан. 

Монголбанкнаас авсан зээл (I) 
 

Анхлан олгосон 119,9 тэрбум төгрөгийн зээлийг Төрийн банкны хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх, 
дийлэнх нь чанаргүй зээлээс бүрдэх Хадгаламж банкны зээлийн багцыг Төрийн банкны санхүүгийн 
бүртгэлээс салгах зорилгоор олгосон. 2013 оны 9 дүгээс сард хийгдсэн тус хэлцлийн үр дүнд ХДК 
нь Монголбанк буюу Эрх хүлээн авагчаас авах авлагыг хүлээн зөвшөөрсөн (Тодруулга 9). Зээлийн 
гэрээний хугацаа 10 жил боловч хэлцлийн эхнээс 3 жилийн дотор төлбөр тооцоо дуусахаар 
хүлээгдэж байсан. 

2019 онд зээлийн үндсэн дүн нь ХДК болон Монгобанкны хооронд байгуулсан гэрээний дагуу 
буурсан (Тодруулга 11). 2020 онд Монголбанкинд төлөх зээлийн үндсэн төлбөр төлөгдөөгүй болно.  

Монголбанкнаас авсан зээл (II) 
 
85 тэрбум төгрөгийн зээл нь Төрийн банкны нийт хувьцааны 75 хувийг худалдан авахад 
зориулагдсан бөгөөд тус хэлцлийн үр дүнд ХДК нь НББОУС 39-ийн дагуу борлуулахад бэлэн 
хөрөнгө оруулалт, СТОУС 9-ийн дагуу ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр өмчийн хэрэглүүрээрх 
хөрөнгө оруулалтыг хүлээн зөвшөөрсөн (Тодруулга 10). Уг зээлийн хугацаа 1 жил байсан бөгөөд 
гэрээний талууд зээл нь Төрийн банкны хувьчлалаас орж ирэх орлогоор эргэн төлөгдөнө гэж 
тохирсон. Зээл нь Төрийн банкны хувьчлал хойшлогдсоноос шалтгаалан эдгээр санхүүгийн 
тайланг баталгаажуулах өдрийн байдлаар эргэн төлөгдөөгүй. Хувьчлал нь ХДК-ийн удирдлагаас 
хамаарахгүй учир ХДК нь 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 газраас тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд тодорхой нөхцөлтэйгээр 
олгосон санхүүжилт багтдаг. Хэдий тийм боловч Засгийн газар өөрөө хувь эзэмшдэг ХДК-ийн үйл 
ажиллагаан дахь Засгийн газрын оролцоо болон ХДК-ийн хэвийн өдөр тутмын ажил гүйлгээнээс 
ялгах боломжгүй бол Засгийн газрын туслалцаа нь үүнд багтахгүй. Удирдлага дээрх хоёр 
буцалтгүй зээл нь тодорхой нөхцөлтэйгээр олгогдсон учир НББОУС 20-д хамаарна гэж үзсэн. 
Удирдлагын үнэлэмжийн талаарх дэлгэрэнгүйг Тодруулга 4-өөс харна уу.  

ХДК нь Монголбанкинд (жилийн 0.5 хувийн нэрлэсэн хүүгээр тооцон) төлөх эсвэл төлсөн хүүгийн 
дүнг эдгээр санхүүгийн тайлангуудад хүүгийн зардлаар бүртгэсэн. Зах зээлийн хүүгээр тооцогдсон 
нэмэлт хүүгийн зардал нь 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл холбогдох авлага 
(тусламжийн орлогыг төлөөлөх)-д зах зээлийн хүүгээр тооцогдох хүүгийн орлоготой ойролцоо 
байсан тул хоорондоо хаагдсан. Засгийн газрын буцалтгүй зээлийн талаарх нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлого болон удирдлагын үнэлэмжийн талаар Тодруулга 3 болон Тодруулга 4-өөс 
харна уу. 

2020 оны 12 сарын 31 болон 2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаарх Монголбанкнаас авсан 
зээлүүдийн бодит үнэ цэнийн талаар мэдээллийг Тодруулга 21-ээс харна уу.   

13. Оруулсан хөрөнгө 

Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын тухай хуулийн дагуу болон Засгийн газрын 
холбогдох тушаалуудын дагуу Монголбанк болон Сангийн яам тус бүр 50 тэрбум төгрөгийг ХДК-д 
анхны хөрөнгө болгон оруулах үүрэгтэй. Монголбанк 50 тэрбум төгрөгийг 2013 онд оруулсан ба 
Сангийн яам нь 2013 онд 35,011,902 мянган төгрөг, 2014 онд 7,194,100 мянган төгрөгийн хөрөнгийг 
тус тус оруулсан. Засгийн газраас авах авлагын талаар дэлгэрэнгүйг Тодруулга 9-өөс харна уу.  
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14. Үр ашигт хүүгийн аргыг ашиглан тооцоолсон хүүгийн орлого 

Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын тухай хуулийн дагуу ХДК нь даатгалын шимтгэлээс 
орсон орлогоороо Засгийн газрын болон Монголбанкны үнэт цаасуудад хөрөнгө оруулалт хийх 
боломжтой.  

Засгийн газрын үнэт цааснаас (үүнд мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгөнд ангилагдсан хэсгийг 
оролцуулан) олсон хүүгийн орлогын хураангуйг дараах хүснэгтэнд харуулав (Тодруулга 7):   

Мянган төгрөгөөр  2020 2019 

Монголбанкны үнэт цаасны хүүгийн орлого                 41,034,856    38,680,054   

Засгийн газрын үнэт цаасны хүүгийн орлого                      103,151   326,484  

Нийт хүүгийн орлого                 41,138,007    39,006,538   

 

ХДК нь Монголбанк болон Засгийн газраас гаргасан 1 долоо хоногоос 10 жилийн хугацаатай үнэт 
цаасыг худалдан авдаг. Монголбанкны үнэт цааснуудын 3 сараас доош хугацаатай нь энэхүү 
санхүүгийн тайланд мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгөөр (Тодруулга 7) ангилагдан бүртгэгдсэн. 

15. Хүүгийн зардал 

Нийт 321,718 мянган төгрөгийн (2019 онд 425,574 мянган төгрөг) хүүгийн зардал нь бүгд 
Монголбанкнаас авсан зээл (Тодруулга 12), жилийн 0.5 хувийн нэрлэсэн хүүтэй зээлийн хүүгийн 
зардал юм (Тодруулга 4). Засгийн газрын зээлд хамрагдах орлогыг бүхэлд нь хөнгөлсөн тул 
буцалтгүй тусламжийн орлогод хаагдах холбогдох хүүгийн зардлууд 2020 онд байхгүй (2019: Тэг) 
байсан. Тодруулга 4 болон Тодруулга 12-оос харна уу.  

16. Даатгалын хураамжийн орлого 

ХДК нь 2020 онд арилжааны 12 банкнаас нийт 43,439,715 мянган төгрөг (2019 онд 48,312,810 
мянган төгрөг, 13 банкнаас)-ийн даатгалын хураамжийн орлого олсон бөгөөд эдгээр хураамжийн 
орлогуудыг улирлаар нь цуглуулан авч төлбөрийг сар бүрийн сүүлийн өдөр төлөх нөхцөлтэй 
байдаг. Даатгалын хураамжийн орлого нь тухайн банкны хадгаламжийн дундаж үлдэгдлийг ХДК-
ийн Үндэсний Хорооноос тодорхойлсон хувь хэмжээгээр үржүүлж гаргадаг. 2020 оны хураамжийн 
хувь хэмжээ нь улирлын 0.0625% буюу 2019 оныхоос өөрчлөгдөөгүй байна. Банкин дахь Мөнгөн 
Хадгаламжийн Даатгалын тухай хуулийн дагуу энэ хувь хэмжээ нь жилийн 0.5%-аас хэтрэхгүй байх 
ёстой.  

Шимтгэлийн орлогын бууралт нь Хадгаламжийн даатгалын үндэсний хорооноос 2020 оны 7 сарын 
8-ны өдөр гаргасан "Ковид-19 цар тахлын үед даатгалын хураамжийн талаарх түр бодлого"-той 
холбоотой бөгөөд үүнд гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн хадгаламж ороогүй, өөрөөр хэлбэл 2020 
оны 7-р сараас ХДК гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн хадгаламжийн даатгалыг зогсоосон. 

Хэрэв ХДК-ийн сангийн үлдэгдэл бүх банкны хадгаламжийн нийт үлдэгдлийн 10%-аас хэтэрсэн бол 
улирлын хураамжийг ХДК цуглуулахгүй бөгөөд ХДК-ийн тооцооллоор 2021 он хүртэл энэхүү үйл 
явдал гарахгүй бөгөөд хураамжаа цуглуулсаар байх болно гэж үзсэн.    
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17. Ерөнхий ба үйл ажиллагааны зардал 

2020 болон 2019 оны ерөнхий болон үйл ажиллагааны зардлыг доорхи хүснэгтэд харуулав: 

Мянган төгрөгөөр 2020 2019 

Цалин хөлс      2,260,949          1,455,919  
Түрээсийн зардал         410,144             289,657  
Элэгдэл, хорогдлын зардал         400,066             320,451  
Нийгмийн даатгалын шимтгэл         319,196             316,696  
Зар суртчилгааны зардал         112,263             110,648  
Оффисийн үйлчилгээний зардал           98,623               34,759  
Албан томилолтын зардал           87,505             161,339  
Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал           86,212               57,920  
Даатгалын зардал           46,128               42,752  
Шуудангийн зардал           26,339               27,230  
Нөхөн төлбөрийн зардал            22,440             111,399  
Түлш шатахуун           20,125               22,340  
Сургалтын зардал           17,345             198,281  
Бусад зардал         203,434             226,825  

Нийт дүн      4,110,769          3,376,216  

 

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын 250,985 мянган төгрөг (2019 он: 161,471 мянган төгрөг)-ийг 
цалингийн зардалд оруулсан. Цалингийн зардлын өсөлт нь ихэвчлэн шинэ ажилчдын тоо, үндсэн 
цалингийн өсөлттэй холбоотой.  

2020 оны 12 сарын 31 болон 2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар ХДК оффисын талбай 
түрээслэсэн. ХДК түрээсийн гэрээг 12 сар тутамд дахин тохиролцож, дахин үнэлэх тул түрээсийг 
бага үнэтэй, богино хугацааны түрээс гэж үзсэн тул үйл ажиллагааны түрээс гэж тооцдог. 
Түрээсийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг Тодруулга 3-аас харна уу. 

18. Санхүүгийн эрсдэлийн удирдлага 

ХДК-ийн эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс нь санхүү, үйл ажиллагаа болон хуультай холбогдох бүх 
эрсдэлийг хариуцан ажилладаг. Санхүүгийн эрсдэлд зах зээлийн эрсдэл (үүнд гадаад валют, 
хүүгийн болон бусад үнийн эрсдэл орно), зээлийн эрсдэл болон хөрвөх чадварын эрсдэлийг 
хамруулан авч үздэг. Эрсдэлийн удирдлагын үндсэн зорилго нь ХДК-ийн гүйцэтгэлд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг багасгах явдал юм.  

ХДК нь Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын Тухай хууль болон Үндэсний Хорооны 
тогтоосон дүрэм журмын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд ямар нэгэн арилжааны 
шинжтэй үйл ажиллагаанд оролцдоггүй. ХДК-д санхүүгийн эрсдэлийн удирдлагын талаар 
батлагдсан дүрэм журам байхгүй боловч эдгээр эрсдэлүүдийг удирдахад ашигласан арга барилыг 
доор толилуулав. 

Зээлийн эрсдэл. Санхүүгийн хэрэглүүрийн хувьд нөгөө тал үүргээ биелүүлээгүйн улмаас ХДК-д  
санхүүгийн алдагдал учрах эрсдэлийг зээлийн эрсдэл гэнэ. Энэхүү эрсдэл нь ХДК-ийн зээлийн 
борлуулалт эсвэл санхүүгийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх бусад ажил гүйлгээнээс үүсдэг. ХДК-ийн 
зээлийн эрсдэлд хамгийн их өртдөг санхүүгийн хөрөнгүүдийг ангиллаар, дансны үнэд нь тусган 
санхүүгийн байдлын тайланд дараах байдлаар толилуулсан: 

Мянган төгрөгөөр 2020 оны 12 сарын 31 2019 оны 12 сарын 31 

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө             492,036,887           303,136,956  
Өрийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт                 2,053,445           137,518,255  
Эрх хүлээн авагч болон бусад талуудаас авах авлага               59,480,672             53,953,011  

Даатгалын хураамжийн авлага                 2,180,144               1,938,722  

Зээлийн эрсдэлийн хамгийн их дүн             555,751,148           496,546,944  
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Зээлийн эрсдэлийн үнэлгээний систем. Зээлийн эрсдэлийг үнийн дүнгээр нь санхүүгийн 
хэрэглүүрийг үнэлэх болон зээлийн эрсдэлийг хэмжихийн тулд ХДК нь хөндлөнгийн олон улсын 
үнэлгээний байгууллагуудын (Мүүди`с, Стандард энд Пүүрс - “S&P”, Фитч) гаргасан эрсдэлийн 
үнэлгээг үндэслэсэн аргачлалыг ашигладаг. Хөндлөнгийн зээлийн үнэлгээг дотооддоо бий 
болгосон дефолт болох магадлалын тодорхойлогдсон үнэлгээтэй уялдуулан дараах байдлаар 
тооцоолдог: 

Зээлийн эрсдэлийн үнэлгээний 
үндсэн хэмжүүр 

Хөндлөнгийн олон улсын үнэлгээний 
байгууллагын үнэлсэн харгалзах зэрэг 
(Mүүди`с) 

Төлбөрийн 
чадваргүй болох 

харгалзах 
магадлалын хүрээ 

    
Маш сайн AAA to A3 0% -0,07% 
Сайн Baa1 to Ba3 0,13% - 1,40a% 
Хангалттай B1 to Caa3 2,03% - 5,00% 
Тусгайлан хянах Ca to D 4,00% - 35,68% 
Төлбөрийн чадваргүй болох Default 100% 
    

Зээлийн эрсдэлийн үнэлгээний үндсэн хэмжүүр бүрээр зээлжих чадварын зэргийг тодорхойлсон: 

• Маш сайн - хүлээгдэж буй зээлийн эрсдэл багатай, чанартай зээл; 

• Сайн - дунд зэргийн зээлийн эрсдэлтэй, зээлийн чанар хангалттай; 

• Хангалттай – хангалттай зээлийн эрсдэлтэй, зээлийн чанар дунд зэрэг; 

• Тусгайлан хянах – удирдлага илүү ойр ойрхон хяналт тавьж, арга хэмжээ авах 
шаардлагатай; ба 

• Төлбөрийн чадваргүй болох– төлбөрийн чадваргүй болсон хэрэгслүүд.  
 

Харилцагч байгууллагуудыг үнэлэхдээ хөндлөнгийн олон улсын үнэлгээний агентлагууд болох 
Мүүди`с, Стандард энд Пүүрс, Фитч-с гаргасан үнэлгээг ашигласан. Эдгээр үнэлгээнүүд нь олон 
нийтэд нээлттэй байдаг. Эдгээр үнэлгээнүүд болон дефолт буюу төлбөрийн чадваргүй болох 
магадлалын харгалзах хүрээ нь мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө, авлага болон Засгийн газрын 
үнэт цаас зэрэг санхүүгийн хөрөнгүүдэд хэрэглэгдсэн.  

Үнэлгээ хийгдээгүй харилцагч байгууллагын хувьд ХДК нь дотоодын зээлийн үнэлгээний системийг 
ашиглахын оронд өөрийн мэргэжилтнүүдийн дүгнэлтийг зээлийн эрсдэлийн үнэлгээндээ 
ашигладаг. Ийм тохиолдолд хамгийн дээд үнэлгээ нь зээлийн бие даасан үнэлгээтэй тэнцэх болно.   

Хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдал (ХЭА)-ын хэмжилт. ХЭА нь ирээдүйд хүлээж болзошгүй 
мөнгөний алдагдлын өнөөгийн үнэ цэнийг магадлалын үндсэн дээр жинлэсэн тооцоолол (өөрөөр 
хэлбэл: зээлийн үргэлжлэх хугацаанд зээл төлөгдөхгүй болоход эрсдэлээр жинлэсэн дундаж 
алдагдал) юм. ХЭА нь нэг хүчин зүйлээс шууд хамааралтай бус хэд хэдэн боломжит 
хувилбаруудаас хамаарч тооцоологддог. Компанийн ХЭА–ын тооцоолол дөрвөн бүрэлдэхүүн 
хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: Дефолт/Төлбөр төлөгдөхгүй болох магадлал ("PD"), Дефолт/Төлбөр 
төлөгдөхгүй  болох үеийн үлдэгдэл ("EAD"), Дефолт болсон тохиолдолд хүлээх алдагдлын хэмжээ/ 
Алдагдал үүсэх магадлал ("LGD") болон хорогдуулалтын хувь (“DR”). 

EAD гэдэг нь төлбөр төлөгдөхгүй болох үеийн үлдэгдэл бөгөөд тайлант хугацаанаас хойших 
төлбөрийн үлдэгдлийг таамаглахдаа зээлийн эргэн төлөлт буюу үндсэн зээлийн болон хүүгийн 
төлөлт, нэмж олгож болзошгүй зээлийн дүнг харгалзан авч үздэг. PD нь өгөгдсөн хугацааны 
туршид төлбөр төлөгдөхгүй болох магадлалын тооцоолол юм. LGD нь зээл\төлбөр төлөгдөхгүй 
болсон тохиолдолд түүнээс хүлээж болзошгүй алдагдлын тооцоолол юм. LGD нь гэрээний дагуух 
төлөх ёстой мөнгөн дүн болон зээлдүүлэгч тухайн зээлээс төлүүлж чадах мөнгөн дүн хоёрын зөрүү 
юм. Харилцагчаас төлүүлж чадах мөнгөн дүнд барьцаа хөрөнгө орно. LGD нь ихэвчлэн EAD –д 
эзлэх хувиар илэрхийлэгддэг. Хүлээгдэж буй алдагдлыг тайлант хугацааны эцэст өнөөгийн үнэ 
цэнээр хорогдуулна. Хорогдуулалтын хувь нь санхүүгийн хэрэглүүрийн үр ашигт хүүгийн түвшин 
("EIR") юм. 

Хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлыг санхүүгийн хэрэглүүрийн ашиглалтын хугацааны турш 
загварчилсан ба ашиглалтын хугацаа гэдэг нь өрийн хэрэглүүрийн гэрээний дагуух үлдсэн хугацаа  



Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци 
Санхүүгийн тайлангуудын тодруулгууд – 2020 оны 12 дугаар сарын 31 

 

39 

18.  Санхүүгийн эрсдэлийн удирдлага (Үргэлжлэл) 

(хэрэв төлөлт хийгдсэн бол түүнийг тохируулсан хугацаа) юм.  

Ашиглалтын хугацааны ХЭА-ын удирдлагын загвар. Энэ нь санхүүгийн хэрэглүүрийн үлдсэн 
хугацааны туршид дефолт болж болзошгүй бүх үйл явдлын үр дүнд үүсэх алдагдал юм. 12 сарын 
ХЭА нь тайлант хугацаанаас хойш (эсвэл нэг жилээс бага бол санхүүгийн хэрэглүүрийн 
ашиглалтын үлдсэн хугацаа) 12 сарын хугацаанд ашиглах боломжтой санхүүгийн хэрэглүүрийн 
дефолт болох үйл явдлаас үүссэн ашиглалтын хугацааны ХЭА-ын ногдох хэсгийг илэрхийлнэ. 

Эдгээр санхүүгийн тайлангийн зорилгоор удирдлагаас үнэлдэг ХЭА нь зохицуулалтын зорилгоор 
ихэвчлэн ашиглагддаг мөчлөгийн тооцоолол гэхээс илүү тухайн цаг хугацааны тооцоолол байдаг. 
Тооцоололд ирээдүйд чиглэсэн мэдээллийг буюу зээлийн эрсдэлд нөлөөлөх макро эдийн засгийн 
гол хувьсагчдын жинлэсэн магадлалын дүнг ХЭА-д тусгасан эсэхийг авч үздэг. 

Дараахаас бусад тохиолдолд үнэ цэнийн бууралттай байх үед нь худалдан авсан эсвэл үнэ цэнийн 
бууралттай шинээр гаргасан (“POCI”) санхүүгийн хөрөнгүүдийн ХЭА-ын загварчлал нь ялгаатай 
байдаггүй: (а) гэрээт мөнгөн урсгалд суурилсан гэхээс илүүтэйгээр хөрөнгийг анхлан хүлээн 
зөвшөөрөх үед нөхөн олгосон мөнгөн урсгалд суурилсан хөрөнгийн дансны нийт үнэ ба 
хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ (б) ХЭА нь үргэлж ашиглалтын хугацааны турш дахь ХЭА байдаг. POCI 
хөрөнгө гэдэг нь өмнөх бизнесийн нэгдлийн явцад олж авсан үнэ цэнийн бууралттай зээл гэх мэт 
анхны хүлээн зөвшөөрөлтөөр үнэ цэнэ нь буурсан санхүүгийн хөрөнгийг хэлнэ. 

Дефолт болох магадлалыг хэмжих зорилгоор ХДК нь доорхоос нэг буюу хэд хэдэн шалгуурыг 
хангасан нөхцөл байдлыг дефолт гэж тодорхойлдог: 

• Гэрээний төлбөрийг 90-ээс дээш хоногоор хугацаа хэтэрсэн; 

• Төлбөр төлөхгүй байх магадлалын доорх шалгууруудыг хангасан:  
- Гэрээний үүрэгт хүү эсвэл үндсэн төлөлтийг төлөөгүй эсвэл хугацаа хэтэрсэн 
- Дампуурлаа зарласан эсвэл хуулийн эрх хүлээн авсанаас үүдэн гэрээгээр хүлээсэн өр 

төлбөрийн эргэн төлөлтийг төлөхгүй байх эсвэл хугацаа хэтрэх магадлалтай болсон 
- Валютын ханшийн хямрал 
- Гэрээний эргэн төлөлтийн нөхцөлд өөрчлөлт орсон эсвэл эрх бүхий байгууллагаас 

гэрээ байгуулсанаас үүдэн санхүүгийн үүрэг хариуцлагыг нь бууруулсан, үүнд гэрээний 
валютыг хүчээр өөрчилсөн (зээлдэгч эсвэл зээлдэгчийн эрх бүхий байгууллагаас) эсвэл 
анхны амлалтын зарим зүйлсийг хүчээр өөрчилсөн, жишээ нь индексжүүлэлт, дуусах 
хугацаа гэх мэт. 

Дефолт болох шалгуур үзүүлэлтүүдийг дараалсан 6 сарын турш хангаагүй үед хэрэглүүрийг 
дефолт гэж үзэхээ болино. 

ХДК-д  цөөн тооны харилцагч талуудтай тул анхны хүлээн зөвшөөрөлтөөс хойш зээлийн эрсдэлийн 
мэдэгдэхүйц өсөлт (SICR) байгаа эсэх үнэлгээг тухайн санхүүгийн хэрэглүүр тус бүрийн хувьд 
хийнэ. Зээлийн эрсдэлд мэдэгдэхүйц өсөлтийг доор дурдсан шалгууруудыг хянан үзэж үнэлдэг. 
Зээлийн эрсдэлд мэдэгдэхүйц өсөлт байгаа эсэхийг тодорхойлоход ашиглагдах шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг ХДК-ийн удирдлагын зүгээс зохих хугацаанд байнга хянаж үздэг. Санхүүгийн 
хөрөнгө 30 хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн бол анхны хүлээн зөвшөөрөлтөөс хойш зээлийн 
эрсдэлийн нөлөө өөрчлөлт байсан гэсэн таамаглалыг няцаагаагүй болно.  

ХДК нь хөрөнгө оруулалтын зэрэглэлтэй санхүүгийн хөрөнгөөс бусад хөрөнгөд бага зээлийн 
эрсдэлийн үнэлгээг ашиглахгүй байхаар шийдсэн. Тиймээс хөрөнгө оруулалтын зэрэглэл бүхий 
хөрөнгийг зээлийн эрсдэлийн мэдэгдэхүйц өсөлт байгаа эсэхийг үнэлнэ.  

ХДК нь санхүүгийн хэрэглүүрийг доорх тоон болон чанарын үзүүлэлтүүдээс нэг буюу хэд хэдэн 
шалгууруудыг хангасан тохиолдолд SICR байна гэж үзнэ.    

• 30 болон 90 хоногоор хугацаа хэтэрсэн 

• Хөндлөнгийн үнэлгээнд суурилсан тайлант хугацааны дефолт болох магадлалын 
коефициэнтийг хүлээн зөвшөөрөх үеийн дефолт болох магадлал коефициэнттэй 
харьцуулна. Хөндлөнгийн үнэлгээ 2 зэргээр буурахад зээлийн эрсдэлийн мэдэгдэхүйц 
өсөлт гэж үзнэ. 

• Тухайн бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж буй орчинд бизнес, санхүү, эдийн засгийн  
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нөхцөлд мэдэгдэхүйц сөрөг өөрчлөлт гарсан 

• Аж, ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны үр дүн болон санхүүгийн үзүүлэлтэд бодитоор эсвэл 
хүлээгдэж буй мэдэгдэхүйц сөрөг өөрчлөлт гарсан 

• Худалдааны өглөг/зээлээ оройтож төлөх гэх мэт мөнгөн урсгал/хөрвөх чадварын асуудалд 
орсон байж болох эхэн үеийн шинж тэмдгүүд илэрсэн 

• Монголбанкнаас санхүүгийн хүндрэлийн улмаас албан ёсны мэдэгдэл хүлээн авах 

• Хэрэв дефолт шинж тэмдэг байгаа бол зээлдэгчийг 3-р шатлалд хуваарилна. 
 
Энэхүү санхүүгийн тайланд хүлээн зөвшөөрсөн ХЭА-ын түвшин нь зээлдэгчийн зээлийн эрсдэл 
анхны хүлээн зөвшөөрөлтөөс хойш мэдэгдэхүйц өссөн байгаа эсэхээс хамаарна. Энэ нь ХЭА-ын 
хэмжилтийн 3-шатлалт загвар болно. Анхны хүлээн зөвшөөрөлтөөр зээлийн үнэ цэнэ буураагүй 
мөн анхны хүлээн зөвшөөрөлтөөс хойш зээлийн эрсдэлд мэдэгдэхүйц өсөлт гараагүй санхүүгийн 
хэрэглүүрийг 12 сарын ХЭА (1-р шатлал)-д үндэслэн эрсдэлийн алдагдлын нөөц санг байгуулна. 
Хэрэв анхны хүлээн зөвшөөрөлтөөс хойш SICR гарсан бол санхүүгийн хэрэглүүрийг 2-р шатлалд 
шилжүүлэх боловч зээлийн үнэ цэнэ хараахан буураагүй бөгөөд эрсдэлийн санг ХЭА-ын 
ашиглалтын хугацаанд үндэслэн байгуулна. Хэрэв санхүүгийн хэрэглүүрийн зээлийн үнэ цэнэ 
буурсан бол 3-р шатлалд шилжүүлэх бөгөөд эрсдэлийн санг ХЭА-ын ашиглалтын хугацаанд 
үндэслэн байгуулна. Хөрөнгө 3-р шатлалд байснаар нийт дансны үнэд суурилсан хүүгийн орлогыг 
хүлээн зөвшөөрөхөө зогсоох бөгөөд хүүгийн орлогоо тооцоолохдоо ХЭА-ыг хассан дансны үнэд 
хөрөнгийн үр ашигт хүүгийн аргаар тооцоолно.  

Хэрэв SICR шалгуур хангагдахаа больсон гэдэг нь нотлогдсон бол хэрэглүүрийг 1-р шатлалд 
буцааж шилжүүлнэ. Чанарын үзүүлэлтээр үнийн дүнг 2-р шатлалд шилжүүлсэн бол ХДК нь энэ 
үзүүлэлт хэвээр байгаа эсвэл өөрчлөгдсөн эсэхэд хяналт тавина. 

Анхнаас нь үнэ цэнийн бууралттай байх үед нь худалдан авсан эсвэл үнэ цэнийн бууралттай 
шинээр гаргасан санхүүгийн хөрөнгүүдийн ХЭА-ыг ашиглалтын хугацааных нь туршид хэмжинэ. 
Иймд ХДК нь зөвхөн нийт хугацааны турш дахь ХЭА-д гарсан хуримтлагдсан өөрчлөлтийг хүлээн 
зөвшөөрнө.  

Хөрөнгө тус бүрийн хувьд хийгдэх ХЭА-ын үнэлгээг олон төрлийн боломжит үр дагаварууд дээрх 
зээлийн алдагдлыг үр дагавар бүрийн магадлалынх нь эсрэг хэмжиж гүйцэтгэдэг. ХДК нь үнэлгээ 
хийх хөрөнгө бүрийн хувьд хамгийн багадаа 2 боломжит үр дагаварыг тодорхойлж, түүний аль нэг 
хувилбарын магадлал маш бага байсан ч эрсдэл гарсан байдаг. Хөрөнгө тус бүрт хийх үнэлгээ нь 
голцуу туршлагатай ажилтнуудын мэргэжлийн дүгнэлт дээр үндэслэсэн байдаг. Мэргэжилтнүүдийн 
дүгнэлтийг тооцооцол болон бодит алдагдлын зөрүүг багасгах зорилгоор тогтмол хянаж байдаг.  

ХЭА нь зээлийн эрсдэлийн үзүүлэлтүүд болох дефолт болсон үеийн дүн, дефолт болох магадлал 
ба дефолт болсон үеийн алдагдлын хувь хэмжээний үржвэрүүдийн нийлбэрийг үр ашигт хүүний 
түвшинг ашиглан дискаунтчилсан дүн юм. Эдгээр гурван бүрэлдэхүүн хэсгүүд хамтдаа үржигдэж, 
оршин тогтнох магадлалыг тохируулна (жишээ нь зээл нь өмнөх саруудад төлөгдөөгүй эсвэл 
дефолт болсон). Энэ нь ирээдүйн  ХЭА-ыг тооцоолж дараа нь тайлангийн огноо руу буцаан 
дискаунтчилан нэгтгэх юм.  ХЭА-ын тооцоололд ашигласан дискаунтын түвшин нь анхны үр ашигт 
хүүний түвшин буюу түүнтэй ойролцоо дүн байна. 

Зээлийн эрсдэлийн параметрүүдийг тооцоолох гол зарчмууд. Дефолт болсон үеийн дүнг 
бүтээгдэхүүний төрлөөс хамааран өөр өөр байдаг хүлээгдэж буй төлбөрийн байдалд үндэслэн 
тодорхойлно. Дефолт болсон үеийн дүнг 12 сар эсвэл нийт хугацааны туршид бүтээгдэхүүнийг 
хорогдуулан харилцагч байгууллага/зээлдэгчийн төлөх ёстой гэрээний эргэн төлөлтүүдэд 
үндэслэнэ. Зээлдэгчийн илүү төлөлтөөр залруулга хийнэ. Хугацаанаас нь өмнө эргэн төлөлт хийх 
болон дахин санхүүжилт хийх эсэх талаар таамаглалуудыг мөн тооцоололд оруулдаг. Эдгээр 
таамаглал нь бүтээгдэхүүний төрөл, одоогийн зээлийн хязгаарыг ашигласан байдал болон бусад 
зээлдэгчийн зан байдлын онцлогоос хамааран олон янз байна. 

ХЭА-ыг тооцоолоход 2 төрлийн дефолт болох магадлалыг ашиглана: 12 сарын болон ашиглалтын 
хугацааны дефолт болох магадлал. 12 сарын дефолт болох магадлалын үнэлгээг хийхэд 
хөндлөнгийн олон улсын байгууллагаас гаргасан хамгийн сүүлийн үеийн ашиглах боломжтой 
дефолтын мэдээллийг боломжтой бол ирээдүйг харсан мэдээлэлд тохируулж ашиглана. 
Ашиглалтын хугацааны дефолт болох магадлал нь санхүүгийн хэрэглүүрийн үлдсэн ашиглалтын  
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хугацаанд тохиолдох дефолтын магадлалыг тооцоолох ба энэ нь санхүүгийн хэрэглүүрийн 
ашиглалтын хугацааны турш дахь 12 сарын дефолт болох магадлалын нийлбэр юм. 

Дефолт болсон үеийн алдагдлын хэмжээ нь дефолт болсон үнийн дүнд ХДК-ийн хүлээх алдагдлын 
түвшинг илтгэнэ. ХДК нь түүхэн мэдээллийн хязгаарлагдмал байдлын улмаас дефолт болсон 
үеийн алдагдлын хэмжээг тооцоололдоо Бэйзэлийн тоон нөлөөллийн судалгаа 3, техник 
зааварчилгаа, дефолт болсон үеийн алдагдлын хэмжээний суурь аргыг ашигладаг. Тайлант 
хугацааны турш тооцоолол хийх арга барил эсвэл чухал таамаглалуудад мэдэгдэхүйц хэмжээний 
өөрчлөлт ороогүй болно.  

Хөрвөх чадварын эрсдэл. Хөрвөх чадварын эрсдэл гэдэг нь ХДК нь мөнгө эсвэл өөр бусад 
санхүүгийн хөрөнгөөр барагдуулах санхүүгийн өр төлбөртэй холбоотой үүргээ биелүүлэхэд үүсч 
болзошгүй хүндрэлтэй холбоотой эрсдэлийг хэлнэ. ХДК энэхүү эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд 
санхүүгийн хэвийн болон хүндрэлтэй аль ч нөхцөлд шаардлагагүй гарз хүлээж, ХДК-ийн нэр 
хүндийг сэвтээхгүйн тулд санхүүгийн өр төлбөрийн төлөгдөх хугацаанд хангалттай хэмжээний 
нөөцтэй байхыг зорилго болгож ажилладаг.  

ХДК нь мөнгөний хэрэгцээ шаардлагыг мөнгөн орлоготой тогтмол уялдуулан хянадаг ба мөнгөн 
гүйлгээний төсвийг тогтмол бэлдэж, үндсэн үйл ажиллагаа, санхүүжилт, мөн капитал зарцуулалтын 
хэрэгцээнд шаардлагатай мөнгөн хөрөнгийг хангалттай түвшинд байлгадаг. Удирдлага ХДК-ийн 
хөрөнгийн томоохон хэсгийг богино хугацаат үнэт цаас зэрэг мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 
бүрдүүлдэг бөгөөд бусад авлага нь (жишээ нь Эрх хүлээн авагчаас авах авлага) Монголбанкинд 
төлөх адил хэмжээний өр төлбөртэй тэнцүү учир хөрвөх чадварын эрсдэлийг маш бага гэж үзэж 
байна.  
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2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх санхүүгийн хэрэглүүрийг гэрээний үлдсэн хугацаагаар нь доорх хүснэгтэнд тодруулж байна. 

Мянган төгрөгөөр 
1 сараас бага 

хугацаатай 
1 сараас 6 сар 

хүртэл 
6 сараас 

12 сар хүртэл 
12 сараас 5 
жил хүртэл 

5 жилээс  
дээш 

Нийт дүн 

Хөрөнгө       

 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө        437,836,887         54,200,000  
                            

-    
                              

-    
                      -    

       492,036,887  
 Өрийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт                          -                              -                             -              2,053,445                        -              2,053,445  
 Эрх хүлээн авагч болон бусад талуудаас авах авлага          59,480,672                            -                             -                              -                          -     59,480,672 
 Даатгалын хураамжийн авлага            2,180,144                            -                             -                              -                          -              2,180,144  
 Өмчийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт          85,000,000                            -                             -                             -                          -             85,000,000  
       

Нийт дүн        584,497,703          54,200,000                           -               2,053,445                        -           640,751,148 

       
Өр төлбөр       
Монголбанкнаас авсан зээл       148,957,978                           -                             -     -                        -           148,957,978 
Хадгаламж эзэмшигчдэд олгох нөхөн төлбөрийн нөөц 
сан 

                          -                              -    -          27,833,654                       -            27,833,654 

Дансны ба бусад өглөг                  10,672                           -                             -                              -                          -                   10,672 
       

Санхүүгийн үүргийн ирээдүйн боломжит нийт 
төлбөрийн дүн 

       148,968,650                           -                              -             27,833,654                       -           176,846,030 

       
Санхүүгийн хэрэглүүрээс үүссэн хөрвөх чадварын 
зөрүү дүн 

      435,529,053           54,200,000                           -          (25,780,209)                       -           463,948,844  
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18.  Санхүүгийн эрсдэлийн удирдлага (Үргэлжлэл) 

2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх санхүүгийн хэрэглүүрийг гэрээний үлдсэн хугацаагаар нь доорх хүснэгтэнд тодруулж байна: 

Мянган төгрөгөөр   

1 сараас 
бага 

хугацаатай 

1 сараас 
6 сар хүртэл 

6 сараас 
12 сар 

хүртэл 

12 сараас 5 
жил хүртэл 

5 жилээс  
дээш 

Нийт дүн 

Хөрөнгө        
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө    303,136,956   - - - -   303,136,956   
Өрийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт   61,060,349    74,376,723    -     2,081,183  - 137,518,255 
Өмчийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт   85,000,000  - - - -  85,000,000  
Эрх хүлээн авагч болон Засгийн газраас авах авлага  53,953,011  - - - - 53,953,011 
Даатгалын хураамжийн авлага   1,938,722  - - - -  1,938,722  
        

Нийт дүн  
 

505,089,038 
 

74,376,723 
 

- 
 

2,081,183 
 

- 
 

581,546,944 

        
Өр төлбөр        
Монголбанкнаас авсан зээл  149,006,514 - - - - 149,006,514 
Хадгаламж эзэмшигчдэд олгох нөхөн төлбөрийн нөөц сан   -    - - 27,833,654 - 27,833,654 
Дансны ба бусад өглөг   35,788 - - - - 35,788 
        

Санхүүгийн үүргийн ирээдүйн боломжит нийт төлбөрийн дүн  
 

149,042,302 
 

- 
 

- 
 

27,833,654 - 
 

 
176,875,956 

 

        

Санхүүгийн хэрэглүүрээс үүссэн хөрвөх чадварын зөрүү дүн  
356,046,736 74,376,723 - (25,752,471) - 

 
404,670,988 
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ХДК нь хөрвөх чадварыг удирдахын тулд өр төлбөрийг хөнгөлөлт тооцоогүй гэрээний хугацааг 
үндэслэн дээр дурдсан төлбөрийн хугацааг ашигладаггүй. Үүний оронд ХДК хүлээгдэж буй хугацаа 
болон хүлээгдэж буй хөрвөх чадварын зөрүүг дараах байдлаар хянадаг: 

 

Мянган төгрөгөөр 

1 сараас 
бага 

хугацаатай 

 1 сараас 
6 сар хүртэл 

6 сараас 
12 сар 

хүртэл 

12 сараас 5 
жил хүртэл 

5 жилээс 
дээш 

Нийт дүн 

 

    

 

 
2020 оны 12 сарын 
31-ний өдрийн 

байдлаар   

 

 
Санхүүгийн 
хөрөнгө  

            
667,771,716  

           
54,200,000  

                            
-    

                 
2,053,445  

                       
-    

                          
724,074,563  

Санхүүгийн өр 
төлбөр 

          
(148,968,650) 

                          
-    

                            
-    

             
(27,833,654) 

                      -    
                         

(176,846,030) 
       

Хүлээгдэж буй 
хугацаанд 
үндэслэсэн 
хөрвөх чадварын 
цэвэр зөрүү 

518,803,066 54,200,000 - (25,780,209) - 547,222,857 

       
2019 оны 12 сарын 31-
ний өдрийн байдлаар  

 
 

Санхүүгийн 
хөрөнгө 

 
567,625,441 

 
74,376,723 

- 
 

2,081,183 
 
- 

644,083,347 

Санхүүгийн өр 
төлбөр 

 
(149,042,302) 

- - 
 

(27,833,654) 
 
- 

(176,875,956) 

       

Хүлээгдэж буй 
хугацаанд 
үндэслэсэн 
хөрвөх чадварын 
цэвэр зөрүү 

418,583,139 74,376,723 - (25,752,471) - 467,207,391 

 

Зах зээлийн эрсдэл. Зах зээлийн эрсдэл гэдэг нь зах зээлийн үнийн өөрчлөлтөөс үүсэх эрсдэлийг 
хэлнэ. Үүнд гадаад валютын ханшийн өөрчлөлт болон хүүгийн түвшний өөрчлөлт зэрэг ХДК-ийн 
орлого болон санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн үнэ цэнэд нөлөөлөхүйц өөрчлөлтүүд орно. ХДК нь зах 
зээлийн эрсдэлийн удирдлагаар хүлээн зөвшөөрч болохуйц хэмжээнд эрсдэлийг барихын зэрэгцээ 
өгөөжийг оновчтой түвшинд байлгахыг зорилго болгон ажилладаг.  

Гадаад валютын эрсдэл. ХДК-ийн бүртгэлийн мөнгөн тэмдэгт болох Төгрөгөөс бусад гадаад 
валютаар ажил гүйлгээ хийдэггүй. Иймээс гадаад валютын эрсдэл байхгүй.  

Хүүгийн эрсдэл. ХДК нь санхүүгийн хэрэглүүрүүдийнхээ хүүгийн түвшнийг хянаж байдаг. Дараах 
хүснэгтэнд харгалзах тайлант хугацааны эцэс дэх үр ашигт хүүгийн хэмжээг харуулаа: 

 2020 2019 
  Төгрөг Төгрөг 

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 0%-3.6% 0%-10.96% 
Өрийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт 5%-8.04% 9.9%-14.5% 

ХДК-ийн хүү олдог хөрөнгүүд нь (мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө болон богино хугацаат 
хөрөнгө оруулалт) тогтмол хүүтэй. ХДК-ийн хүүтэй өр төлбөр 2020 оны 12 сарын 31 болон 2019 
оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар хязгаарлагдмал хэмжээтэй буюу Монголбанкны жилийн 0.5 
хувийн хүүтэй зээл болно. Иймд удирдлага нь ХДК-ийн хүүгийн эрсдэлийг их биш бөгөөд хүүгийн 
түвшний өөрчлөлт нь санхүүгийн тайланд материаллаг нөлөөгүй гэж үзсэн.  



Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци 
Санхүүгийн тайлангуудын тодруулгууд – 2020 оны 12 дугаар сарын 31 

45 

18.  Санхүүгийн эрсдэлийн удирдлага (Үргэлжлэл) 

Капиталын удирдлага 

ХДК нь Монголбанкны зохицуулалт байдаггүй ямар нэгэн хөндлөнгийн капитал (Цэвэр хөрөнгө)-ын 
удирдлагын шаардлагуудаар зохицуулагддаггүй. 

ХДК нь хөрөнгө оруулагчид, зээлдэгчид, олон нийт болон зах зээлийн итгэлийг өндөр байлгах 
үүднээс хангалттай хэмжээний капиталтай байхыг эрмэлздэг. ХДК-ийн 2020 оны 12 дугаар сарын 
31-ний өдрийн байдлаарх эздийн өмч нь 465,501,550 мянган төгрөг (2019: нь 406,038,121 мянган 
төгрөг) байна. 

19. Санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн хэмжилтийн ангиллаарх тодруулга 

СТОУС 9 “Санхүүгийн хэрэглүүр” нь санхүүгийн хөрөнгүүдийг хэмжилтээр нь дараах ангилалд 
хуваасан: а) Ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнэ (“ААБҮЦ”)-ээр хэмжигдэх санхүүгийн хөрөнгө б) 
Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр хэмжигдэх өрийн хэрэглүүр в) Бусад дэлгэрэнгүй 
орлогоорх бодит үнэ цэнээр хэмжигдэх өмчийн хэрэглүүр болон г) Хорогдуулсан өртөг (“ХӨ”)-өөр 
хэмжигдэх санхүүгийн хөрөнгө. Ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжигддэг санхүүгийн 
хөрөнгүүдийг дотор нь (1) зайлшгүй тохиолдолд ангилсан (2) анхлан хүлээн зөвшөөрөхөд болон 
дараа үеийн хэмжилтээр ангилсан гэж 2 хуваана. 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 
байдлаарх энэхүү хэмжилтийн төрлөөрх санхүүгийн хөрөнгүүдийг доор харуулав: 

  

Мянган төгрөгөөр 
Хорогдуулсан 

өртөг 

Ашиг 
алдагдлаарх 

бодит үнэ цэнэ 
бүхий өмчийн 

хэрэглүүр Нийт дүн 

Санхүүгийн хөрөнгө:       
Монголбанкны богино хугацаат үнэт цаас          171,767,731                          -         171,767,731  
Банкин дахь хадгаламж         320,267,376                          -         320,267,376  
Бэлэн мөнгө                     1,780                          -                    1,780  
Өмчийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт                            -             85,000,000         85,000,000  
Эрх хүлээн авагч болон бусад талуудаас 
авах авлага 

           59,480,672                          -          59,480,672  

Даатгалын хураамжийн авлага              2,180,144                          -             2,180,144  
Өрийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт              2,053,445  - 2,053,445 

Санхүүгийн хөрөнгийн нийт дүн         555,751,148           85,000,000       640,751,148  

2020 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар ХДК-ийн санхүүгийн бүх өр төлбөрүүд хорогдуулсан 
өртгөөр бүртгэгдсэн.  

2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар хэмжилтийн ангиллаарх санхүүгийн хөрөнгүүдийг 
дараах хүснэгтээр харууллаа: 

Мянган төгрөгөөр 
Хорогдуулсан 

өртөг 

Ашиг 
алдагдлаарх 

бодит үнэ цэнэ 
бүхий өмчийн 

хэрэглүүр Нийт дүн 

Санхүүгийн хөрөнгө:       
Монголбанкны богино хугацаат үнэт цаас         296,830,223                       -           296,830,223  
Банкин дахь хадгаламж            6,292,411                       -               6,292,411  
Бэлэн мөнгө                 14,322                       -                    14,322  
Өмчийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт                         -           85,000,000           85,000,000  
Эрх хүлээн авагч болон Засгийн газраас 
авах авлага 

         53,953,011                       -             53,953,011  

Даатгалын хураамжийн авлага            1,938,722                       -               1,938,722  
Өрийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө оруулалт        137,518,255                       -           137,518,255  

Санхүүгийн хөрөнгийн нийт дүн   496,546,944    85,000,000    581,546,944   
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20. Болзошгүй өр төлбөр ба үүрэг 

Шүүхийн үйл явц. ХДК-ийн бизнесийн хэвийн үйл явцад ХДК-ийн эсрэг зарга үүсгэгдэх 
боломжтой. ХДК-ийн өөрийн тооцоогоор заргаас үүдэн материаллаг хэмжээний гарз үүсэхгүй 
бөгөөд иймд санхүүгийн тайланд холбогдох нөөц санг байгуулаагүй болно. 

Татварын болзошгүй өр төлбөр. ХДК нь ашгийн төлөө бус учир татвар төлдөггүй ба үүнтэй 
холбоотой татварын болзошгүй өр төлбөр байхгүй. 

Үүрэг, барьцаа хөрөнгө ба бусад гэрээгээр хүлээх үүргүүд. ХДК-д  зээлтэй холбоотой ямар 
нэг үүрэг, барьцаанд тавигдсан болон хязгаарлагдсан хөрөнгө байхгүй бөгөөд 2020 оны 12 сарын 
31 болон 2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн баталгаа 
гаргаагүй. ХДК-д  зээлийн гэрээтэй холбоотой гэрээгээр хүлээсэн санхүүгийн үүрэг байхгүй болно. 

21. Санхүүгийн хөрөнгө болон өр төлбөрийн бодит үнэ цэнэ 

Бодит үнэ цэнэ ба бодит үнэ цэнийн ангиллын тодорхойлолт 

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

ХДК-ийн голлох санхүүгийн хэрэглүүрүүд нь кассын бэлэн мөнгө болон харилцах дансан дахь 
мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө, Эрх хүлээн авагч болон Засгийн газраас авах авлага, 
даатгалын хураамжийн авлага, бусад авлага, дансны болон бусад өглөг болон Монголбанкны 
зээлээс бүрдэнэ. 

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

Төрийн банкинд оруулсан, ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр бүртгэгдсэн өмчийн хэрэглүүрээрх 
хөрөнгө оруулалтаас бусад бүх хөрөнгө ба өр төлбөрүүд нь хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгддэг 
(Тодруулга 10). 

ХДК хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгддэг санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн бодит үнэ цэнийг дараах 
байдлаар тодорхойлдог: 

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

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

(i) Тогтмол хүүтэй санхүүгийн хэрэглүүрүүд 

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

Удирдлага нь засгийн газрын үнэт цаасны (урт хугацаат үнэт цаасыг оролцуулан) хүүгийн түвшин 
өөрчлөгдсөн ч бодит үнэ цэнэ болон дансны үнийн хооронд материаллаг зөрүү үүсэхгүй гэдгийг 
хүүгийн түвшин, өөр өөр дуусах хугацаатай үнэт цааснууд, санхүүгийн тайлангийн хэрэглэгчдийн 
үзэл бодлын үүднээс материаллаг байдал зэргийг харгалзан үзэж үнэлгээ хийсэн.  
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21.  Санхүүгийн хөрөнгө болон өр төлбөрийн бодит үнэ цэнэ (Үргэлжлэл) 

Бодит үнэ цэнийг түвшингээр нь бодит үнэ цэнийн шатлалд шинжилсэн бөгөөд бодит үнэ цэнээр хэмжигдээгүй хөрөнгө болон өр төлбөрийн дансны 
үнэ дараах байдалтай байна. 

Мянган төгрөгөөр 

2020 оны 12 сарын 31 2019 оны 12 сарын 31 

Түвшин 1 Түвшин 2 Түвшин 3 Нийт дүн Түвшин 1 Түвшин 2 Түвшин 3 Нийт дүн 

         

Санхүүгийн хөрөнгө         
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах 
хөрөнгө 

  492,036,887                     -                        -     492,036,887   303,136,956                    -                    -     303,136,956  

Өрийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө 
оруулалт  

                      -         2,053,445                     -         2,053,445                    -    
137,518,255 

                -     137,518,255  

Эрх хүлээн авагч болон бусад 
талуудаас авах авлага 

                      -                       -      59,480,672   59,480,672                    -                      -     53,953,011     53,953,011  

Даатгалын хураамжийн авлага                       -         2,180,144                    -         2,180,144                    -        1,938,722                  -         1,938,722  
Өмчийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө 
оруулалт  

                      -       85,000,000                    -       85,000,000                    -      85,000,000                  -       85,000,000  

          
 

        
Санхүүгийн хөрөнгийн нийт 
дүн 

  492,036,887   89,233,589     59,480,672   640,751,148   303,136,956  224,456,977   53,953,011   581,546,944  

          
 

        
Санхүүгийн өр төлбөр         
Дансны ба бусад өглөг            10,672                     -                       -              10,672            35,788                    -                    -              35,788  
Хадгаламж эзэмшигчдэд олгох 
нөхөн төлбөрийн нөөц сан 

                      -       27,833,654                     -      27,833,654                    -     27,833,654                  -       27,833,654  

Монголбанкнаас авсан зээл                        -    148,957,978                    -     148,957,978                    -    149,006,514                  -     149,006,514  
          

         

Санхүүгийн өр төлбөрийн 
нийт дүн 

            10,672   176,791,632                     -     176,802,304            35,788  176,840,168                  -     176,875,956  
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22. Холбоотой талуудын ажил гүйлгээ 

Холбоотой талууд ба тэдгээртэй хийсэн ажил гүйлгээнүүд нь НББОУС 24 “Холбоотой талын 
тодруулга”-ын дагуу үнэлэгддэг. Тодруулга 1-д дурдсанчлан ХДК нь 100 хувийн төрийн өмчит, 
ашгийн бус байгууллага бөгөөд арилжааны банкнуудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг үйл 
ажиллагааг эрхлэн явуулдаг. Иймд ХДК нь Засгийн газрын өмчлөлийн үр дүнд холбоотой 
талуудтай олон тооны нөлөө бүхий хэмжээний ажил гүйлгээнүүдийг хийдэг. 

НББОУС 24-ийн дагуу ХДК-ийн бусад холбоотой талуудад Засгийн газрын шууд болон хамтарсан 
хяналтад байдаг эсвэл томоохон нөлөө бүхий бусад төрийн өмчит компани, байгууллагууд багтдаг. 

ХДК-ийн үйл ажиллагааны онцлогоос шалтгаалж Засгийн газрын буцалтгүй зээл зэрэг Засгийн 
газар болон бусад холбоотой талуудтай олон тооны нөлөө бүхий ажил гүйлгээг хийдэг. ХДК-ийн 
ашигт ажиллагаа, өсөлтийн тогтвортой байдал нь Засгийн газрын тасралтгүй дэмжлэгээс 
хамааралтай. ХДК-ийн үйл ажиллагааны орчны талаарх мэдээллийг Тодруулга 2-оос харна уу. 

Холбоотой талуудын ажил гүйлгээний дэлгэрэнгүйг доор толилууллаа. 

2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар холбоотой талуудын үлдэгдэл дүн: 

Мянган төгрөгөөр Монголбанк 

Сангийн 
яам Төрийн банк 

Бусад 
холбоотой тал 

Монголбанкнаас авсан зээл   (148,957,978)                   -                         -                           -    

Эрх хүлээн авагч, Засгийн газраас 
авах авлага 

                      -                      -                         -            44,151,063  

Өмчийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө 
оруулалт  

                      -                      -          85,000,000                         -    

Өрийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө 
оруулалт 

                      -         2,053,445                       -                           -    

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө      491,899,156                    -                   4,279                         -    

 
2020 онд холбоотой талуудтай хийсэн орлого зарлагын гүйлгээнүүд дараах байдалтай байна: 
 

Мянган төгрөгөөр Монголбанк Сангийн яам Төрийн банк 

Бусад 
холбоотой 

тал 

Хөрөнгө оруулалтын орлого        38,717,117          103,151                       -                           -    
Хүүгийн зардал             321,718                    -                         -                           -    
Түрээсийн орлого                       -                      -                 54,142                         -    
Эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулга                       -                      -                         -    9,671,531 

 
2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар холбоотой талуудын үлдэгдэл дүн: 

 

Мянган төгрөгөөр Монголбанк Сангийн яам Төрийн банк 

Бусад 
холбоотой 

тал 

Монголбанкнаас авсан зээл   (149,006,514)                   -                         -                           -    
Эрх хүлээн авагч, Засгийн газраас 
авах авлага 

                      -                      -                         -            53,953,011  

Өмчийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө 
оруулалт  

                      -                      -          85,000,000                         -    

Өрийн хэрэглүүрээрх хөрөнгө 
оруулалт 

     135,437,072       2,081,183                       -                           -    

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө      302,718,851                    -               104,129                         -    

 
2019 онд холбоотой талуудтай хийсэн орлого зарлагын гүйлгээнүүд дараах байдалтай байна: 

Мянган төгрөгөөр Монголбанк Сангийн яам Төрийн банк 

Бусад 
холбоотой 

тал 

Хөрөнгө оруулалтын орлого        38,680,054  326,484                      -                           -    
Хүүгийн зардал             425,574                    -                         -                           -    
Түрээсийн орлого                       -                      -                 54,145                         -    
Эрсдэлийн алдагдлын хасагдуулга                       -                      -                         -            19,802,550  
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22.  Холбоотой талуудын ажил гүйлгээ (Үргэлжлэл) 

2020 онд гол удирдах ажилтнуудын цалин болон шагнал урамшуулал нийт 299,253 мянган төгрөг 
байсан ба үүний 46,723 мянган төгрөг нь шагналт цалин байсан (2019 онд 361,043 мянган төгрөг 
байсан ба үүний 48,000 мянган төгрөг нь шагналт цалин байсан). 

23. Тайлант хугацааны дараах үйл явдлууд 

КОВИД-19 тархалт. КОВИД-19-ийн нэмэлт тохиолдлууд 2021 онд бүртгэгдсэн хэвээр байгаа 
бөгөөд Бэлэн байдлын зэрэглэлээр олон нийтийн цугларалтыг хориглох зэрэг КОВИД-19-ийн 
тархалтыг хязгаарлах арга хэмжээг хэрэгжүүлсээр байна. Удирдлага ХДК дээр КОВИД-19 
тохиолдлоос урьдчилан сэргийлэх, Засгийн газрын дүрэм журамд нийцүүлэн шаардлагатай бүх 
арга хэмжээг авч байна гэж үзэж байна. Эдгээр санхүүгийн тайлангуудыг гаргах үед нөхцөл байдал 
өөрчлөгдөж байгаа хэдий ч өнөөдрийг хүртэл ХДК-ийн үйл ажиллагаанд мэдэгдэхүйц нөлөө 
гараагүй боловч ирээдүйн үйл явдлыг урьдчилан таамаглах боломжгүй юм. ХДК нь болзошгүй 
нөлөөллийг тасралтгүй хянаж байгаа бөгөөд аливаа нөлөөллийг бууруулах бүхий л арга хэмжээг 
авах болно. 

Банкны тухай хуулийн өөрчлөлт. Банкны хадгаламжийн тухай хууль, Төв банкны тухай хууль, 
Банкны салбарын тогтвортой байдлын тухай хууль болон Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай дагалдах бусад дүрэм, журмуудыг багтаасан хэд хэдэн хуульд оруулах нэмэлт, 
өөрчлөлтийг 2021 оны 1 сарын 28-ны өдрийн УИХ-ын хуралдаанаар баталсан. Банкны тухай 
хуульд орсон энэхүү нэмэлт өөрчлөлтүүдийг идэвхтэй хэрэгжүүлэх нь банкны өмчлөлийн 
төвлөрлийг бууруулж, банкны бүтэц дэх өмчлөл-удирдлага-хяналтын тэнцвэржилтийг 
баталгаажуулах үр дүнг өгнө. Эдгээр санхүүгийн тайлангуудыг гаргах өдрийн байдлаар хуулийн 
өөрчлөлтийн ХДК-д үзүүлэх нөлөө тодорхойгүй байна. ХДК нь болзошгүй сөрөг нөлөөллийг 
тасралтгүй хянаж байдаг тул аливаа сөрөг нөлөөг бууруулахын тулд шаардлагатай арга хэмжээг 
авч ажиллаж байна. 

Эдгээр санхүүгийн тайланд нөлөөлөхүйц, тайлангийн хугацаа дууссанаас хойш эдгээр санхүүгийн 
тйалангуудыг гаргахыг зөвшөөрсөн өдөр хүртэл гарсан аливаа үйл явдлын талаарх мэдээлэл 
Удирдлагад байхгүй байна. 

 


