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Эрхэм хүндэт Харилцагчид, Хувьцаа эзэмшигчид, Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн гишүүд болон Ажиллагсадаа,

Одоогоос 21 жилийн тэртэй үүсгэн байгуулагдаж байсан Монголын 

анхны хувийн банкны нэг –Тээвэр хөгжлийн банкны хувьд 2017 он 

өөрчлөлт шинэчлэлтийг дагуулсан түүхэн жил болж өнгөрлөө. 

Сүүлийн жилүүдэд үйл ажиллагаа нь бараг зогссон байсан тус 

банкийг 2016 оны сүүлээр шинэ хөрөнгө оруулагч нар худалдан 

авсны дараа банкны нэр хүндийг сэргээх, үйл ажиллагааг нь 

жигдрүүлэх, шинэ чадварлаг гүйцэтгэх удирдлагаар хангах зэрэг 

шилжилтийн үеийн хүндхэн сорилтуудыг 2017 ондоо бид амжилттай 

даван гарсныг цохон тэмдэглэхэд нэн таатай байна. 2016 оны эцэст 

тус банкийг шинэ хөрөнгө оруулагч нар авч байх үед банкны актив 

хөрөнгө ердөө 10.0 хүрэхгүй тэрбум төгрөг, өөрийн хөрөнгө 9.9 

тэрбум төгрөг байсан бол 2017 оны эцэст тус банкны өөрийн хөрөнгө 

45.5 тэрбум төгрөгт, нийт активын хэмжээ 200.0 гаруй тэрбум 

төгрөгт хүрсэн амжилтыг бид үзүүлээд байна. Энэхүү тоон 

үзүүлэлтүүдийн цаана чанарын үзүүлэлтүүд бас эрс сайжирсан билээ. 

Тухайлбал: банкны хэмжээнд чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй болсон, 

банкны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг сар тутам 

хангаж ажилласан, интернет банкны системийг нэвтрүүлсэн, банкны 

шинэ програм хангамжийг ашиглаж эхэлсэн, шинэ чадварлаг 

боловсон хүчнээр баг хамт олныг бүрдүүлсэн зэрэг олон жишээ 

нэрлэж болно. Эдгээр 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнд бид одоо 

Монгол Улсын арилжааны банкны хувьд банкны бүхий л төрлийн 

үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрлүүдийг Монголбанкаас сэргээн 

авч ажиллаж байгааг мэдэгдэхэд таатай байна.
 
Ялангуяа Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зүгээс Банкны зохистой 

засаглалын оновчтой бүтэц бодлогыг хэрэгжүүлэх, Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн бүрэлдэхүүн болон Гүйцэтгэх удирдлагын бүрэлдэхүүнийг 

өндөр мэдлэг мэргэжил туршлагатай гишүүдээр шат дараалан 

шинэчлэх, хараат бус хяналт, дотоод аудитын тогтолцоог 

болосронгуй болгох зэрэг ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүлж эхлээд 

байна. 2017 онд Тээвэр хөгжлийн Банк нь банкны салбарт орчин 

үеийн оновчтой санхүүгийн шийдлүүдийг нэвтрүүлэх зорилгоор 

өөрийн алсын хараа, зорилго, зорилтыг шинэчлэн боловсруулж 

улмаар 2018 оноос 2020 оны хооронд хэрэгжүүлэн ажиллах бизнес 

төлөвлөгөөгөө батлаж, төлөвлөсний дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж 

байна. Бид 2018 онд гаргасан амжилтуудаа улам 

бататгаж улмаар Монгол Улсын банк санхүүгийн зах 

зээлд амжилттай өрсөлдөхүйц болон нөлөөлөхүйц 

хэмжээний банк болох зорилтыг тавин ажиллаж байна.
 
Мөн түүнчлэн 2017 оны 11 дүгээр сард банкныхаа бүтэц 

зохион байгуулалтын бүтцийг шинэчлэн баталсан ба тус 

бүтцийн дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх 4 хороо, Гүйцэтгэх 

удирдлагын дэргэд 6 хороо, нийт 8 газар, 25 хэлтэс, 

алба, харьяа төв салбар, салбар, тооцооны төвүүдтэй 

байхаар тусгасан билээ. Ингэснээр банкныхаа алсын 

хараа, стратегид нийцсэн үйл ажиллагааг явуулах газар, 

хэлтэс, нэгжүүдтэй болсноос гадна ажлын уялдаа 

холбоог сайжруулж, эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагын 

хувиарлалтыг оновчтой болгосон нь банкны үе шаттай 

хөгжлийн дагуу бүтэц зохион байгуулалт уян хатан 

нийцэж байгаа юм. 

Бид цаашид улс орны урт хугацааны тогтвортой хөгжилд 

хувь нэмэр оруулж ажиллах үүднээс банкны 

бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулах, ялангуяа орчин 

ү е и й н  ш а а р д л а г а д  н и й ц с э н  с а н х ү ү г и й н 

бүтээгдэхүүнүүдийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, Монгол 

Улсын дэд бүтэц, уул уурхай, тээвэр ложистик, экспорт 

импортын бүтээгдэхүүний санхүүжилтийг хөгжүүлэхэд 

онцгой анхааран ажиллах зорилт тавин ажиллаж байна.
 
Эндээс дүгнэн хэлэхэд өнгөрөгч 2017 он  Тээвэр 

хөгжлийн банкны хувьд Монгол Улсын банк санхүүгийн 

салбарт амжилттай эргэн ирсэн он жил байсан ба 

энэхүү амжилтыг бий болгоход хувь нэмрээ оруулж 

ажилласан Банкны нийт хамт олон болон бидэнд итгэж 

хамтран ажилласан нийт оролцогч талууд, Харилцагч, 

Хөрөнгө оруулагч нартаа Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 

нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлж байна.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Хүндэтгэсэн,

О.ЭНХБАЯР
ТУЗ-ийн Дарга
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Эрхэм хүндэт Харилцагчид, Хувьцаа эзэмшигчид, Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн Дарга, гишүүд болон Ажиллагсадаа,

“Хөгжлийг хурдасгагч санхүүгийн түнш” хэмээх уриан доор эвлэлдэн 

нэгдсэн бидний хамт олон 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 

шинэ хөрөнгө оруулагч, шинэ Гүйцэтгэх удирдлагын баг, чадварлаг 

баг хамт олонтойгоор үйл ажиллагаагаа дахин эхлүүлэн 2017 оныг 

амжилт бүтээлээр дүүрэн үдлээ. 

2017 онд Монгол Улсын эдийн засаг хүнд сорилтуудтай тулгарсан 

хэдий ч ТрансБанкны Хувьцаа эзэмшигчид, ТУЗ-ийн алсын хараа, 

стратеги төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын үр дүнд банкныхаа хувь 

нийлүүлсэн хөрөнгийг 3.1 дахин, актив хөрөнгийг 20.5 дахин, 

зээлийн багцыг 7.9 дахин нэмэгдүүлж, татварын дараах байдлаар 1.9 

тэрбум төгрөгний ашигтай ажилласан. Мөн 2017 онд хөрөнгө 

оруулагчдын зүгээс банкны мэдээллийн аюулгүй байдал, програм 

хангамж, тоног төхөөрөмж, ажлын байранд зориулж нийт 4.0 орчим 

тэрбум төгрөгний хөрөнгө оруулалтыг хийсэн. Түүнчлэн өмнөх 

хувьцаа эзэмшигчдийн үед үүссэн бүхий л чанаргүй актив, зээлүүдийг 

төлүүлж, ямарваа нэгэн чанаргүй актив, зээлгүйгээр үйл ажиллагаа 

явуулж байна. 

2017 оны 3 дугаар сараас Монголбанкнаас арилжааны банкуудад 

тавьдаг “Банкны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт”-үүдийг 

бүхий л үзүүлэлтээр ханган ажиллаж байгаа ба үүний үр дүнд 2017 

оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 

тушаалаар энгийн болон зарим нэмэлт зөвшөөрлийг авсан бол 2018 

оны 3 дугаар сарын 05-ны өдрийн Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 

тушаалаар арилжааны банкны хувьд Банкны тухай хуульд заасан 

бүхий л үйлчилгээг үзүүлэх эрхийг авсан. Ингэснээр бид банкны 2018 

оноос 2020 оны бизнес төлөвлөгөөнд орсон бүхий л ажлыг 

хэрэгжүүлэх боломжтой болж байна. 

Үүнээс гадна өнгөрөгч 2017 онд тус банкинд Татварын ерөнхий 

газраас хийсэн өнгөрсөн 5 жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд 

хийсэн шалгалт, Монголбанкнаас хийсэн ээлжит хяналт шалгалт, 

Монгол Улсын Засгийн газар, Монголбанк, Олон Улсын валютын 

сангийн хамтарсан “Өргөтгөсөн санхүүжилтын хөтөлбөр”-ийн 

хүрээнд хийгдсэн “Активын чанарын үнэлгээ” шалгалт, Хөндлөнгийн 

аудитын байгууллага “KPMG”-ын шалгалт, Хөндлөнгийн үнэлгээ 

“Moody's”-ний шалгалтыг тус тус амжилттайгаар даван 

гарсан. 

2018 оноос 2020 онуудын хооронд  бид 2017 онд бий 

болгосон бааз суурин дээрээ тулгуурлан гадаад, дотоод 

хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, харилцагчдынхаа 

бааз суурийг нэмэгдүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх, орон зай, цаг хугацааг 

үл хамааран дэлхийн өнцөг булан бүрээс тус банкны 

үйлчилгээг саадгүй авах боломжийг бий болгохын 

төлөө зорилт тавин ажиллах болно. Энэ бүгдийн эцэст 

и р э х  г у р в а н  ж и л и й н  х у г а ц а а н д  б и д  б ү х э н 

харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан 

санхүүгийн иж бүрэн, сэтгэл ханамжтай үйлчилгээг 

хүргэх замаар тэдэнд хүлээлтээс нь давсан чанарыг 

үзүүлж, улмаар санхүүгийн чадвар болон итгэл 

үнэмшлийг нь дээшлүүлж, үнэ цэнийг нь нэмэгдүүлэн, 

өрсөлдөх чадавхи бүхий бизнесийн байгууллагуудыг 

олноор бий болгон хөгжүүлэх болно. Ингэснээр тус 

банкны эрхэм зорилгод тусгагдсан Монгол Улсын 

хөгжил дэвшил, эдийн засагт хувь нэмэр оруулах 

хэмжээний банк болох гэсэн зорилтоо биелүүлэх болно 

хэмээн үзэж байна. 

Банкныхаа одоогийн болон ирээдүйд бидэнтэй хамтран 

ажиллах харилцагч нартаа энэхүү мэндчилгээ хүрэх 

өдрийн мэндийг хүргэхийн ялдамд хамтдаа  улс 

орныхоо эдийн засагт бодит хувь нэмэр оруулан 

ажиллахыг уриалж байна. Та бүгдийн ажил үйлсэд 

өндөр амжилтыг ТрансБанкныхаа Удирдлагын баг 

болон нийт ажиллагсдынхаа өмнөөс хүргэж байгааг 

хүлээн авна уу. 

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

7

Хүндэтгэсэн,

М.ОТГОНБАЯР
Гүйцэтгэх захирал
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М.ТЭМҮҮЖИН Д.ОЮУНГЭРЭЛ Л.БОЛД
“ИНФРСТРАКЧЕР”

ХХК

68.00% 13.49% 10.35% 8.16%

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ

Банкны хувьцаа эзэмшигчид нь Монгол Улсын иргэн М.Тэмүүжин (68.00%), Д.Оюунгэрэл (13.49%), Л.Болд (10.35%) болон иргэн 

Л.Болдын 100%-ийн өмчлөлтэй Инфрастракчер ХХК (8.16%) нар юм. Тус банкны Хувьцаа эзэмшигчид нь бүгдээрээ бизнесийн салбарт 

5-20 жил ажилласан мэдлэг чадвар, туршлагаараа Монголын хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулахуйц оюуны болон санхүүгийн өндөр 

чадамжтай хүмүүс юм. Мөн өөр нэг чухал зүйл нь тус банкны хувьцаа эзэмшигч нар нь ямар нэгэн байдлаар улс төрийн аливаа нам, 

эвсэлд харьяалагддаггүй ба улс төрөөс ангид байж, төрөөс зарладаг аливаа сонгон шалгаруулалт, тендер, ажил үйлчилгээнд оролцож 

байгаагүй нь томоохон давуу талыг бий болгож байгаа юм. 

М.Тэмүүжин, Д.Оюунгэрэл, Л.Болд нар нь уул уурхай, хүнд даацын автомашины борлуулалт худалдаа, засвар үйлчилгээ, үл хөдлөх 

хөрөнгийн чиглэлээр тус тусын бизнесийг олон жилийн турш амжилттай удирдаж ирсэн бөгөөд цаашид эх орныхоо эдийн засгийн 

хөгжлийг хурдасгахад бодит дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор банкны салбарт хөрөнгө оруулж байгаа болно.
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М.Отгонбаяр
 Гүйцэтгэх захирал

Ч.Сайнбилэг
Санхүү эрхэлсэн 
дэд захирал 

 Ц.Гантулга
Үйл ажиллагаа хариуцсан 
дэд захирал 

 О.Одхүү
Хөрөнгө оруулалт 
хариуцсан дэд захирал 

 Ж.Батаа
Хөрөнгө зохицуулалт 
хариуцсан дэд захирал 

  С.Бат-Оргил
Байгууллагын банк 
хариуцсан дэд захирал 

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН БАГ
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М.Отгонбаяр
 Гүйцэтгэх захирал

М.Отгонбаяр нь Монгол Бизнес дээд сургуулийг 

эдийн засагч мэргэжлээр бакалавр зэрэг, Хойд 

Виржинагийн их сургуулийг санхүүгийн 

удирдлагаар мастерын зэрэг хамгаалсан. Банк 

санхүү, төслийн удирдлагын чиглэлээр хувийн 

хэвшилд удирдах түвшинд амжилттай ажиллаж 

ирсэн 18 орчим жилийн ажлын туршлагатай.

Дэлхийн банк ба Нордикийн Хөгжлийн Сангийн 

санхүүжилттэй Тээвэр Хөгжүүлэх Төслийн дэд 

хэсэг болох Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

сайжруулах Зөвлөх үйлчилгээний төслийн 

Монголын талыг хариуцсан менежер, Азийн 

хөгжлийн банкны санхүүжилттэй Хөдөө орон 

нутгийн нийтийн аж ахуйг сайжруулах төслийн 

удирдагч, Монгол шуудан, Голомт зэрэг 

банкнуудад дэд захирал, газар, хэлтсийн 

захирлаар ажиллаж байсан.

2016 оны 10 дугаар сараас ТрансБанкны 

Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилогдон 

ажиллаж байна.

Ч.Сайнбилэг
 Санхүү эрхэлсэн дэд захирал

Ч.Сайнбилэг нь МУИС-ийн Эдийн засгийн 

сургуулийг Эдийн засагч, Банк-Мэдээлэл 

боловсруулагч мэргэжлээр бакалавр зэрэг, АНУ-

ын Калифорнийн Олон улсын бизнес, худалдаа 

мэргэжлээр магистрын зэрэг хамгаалсан. 

Банк санхүү, хувийн хэвшлийн байгууллагад 

ажилласан 20 орчим жилийн туршлагатай. Монгол 

Шуудан банканд гадаад төлбөр тооцооны ажилтан, 

валют арилжааны дилер, ахлах эдийн засагч, 

хэлтсийн захирал, Төрийн банкны ТУЗ-ын хараат 

бус гишүүн, Хадгаламжийн даатгалын корпорацад 

дэд захирлаар ажиллаж байсан.

2017 оны 3 дугаар сараас ТрансБанкны Санхүү 

эрхэлсэн дэд захирлын албан тушаалд томилогдон 

ажиллаж байна.

 Ц.Гантулга
 Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал

Ц . Г а н т у л г а  н ь  М У И С - и й н  М а т е м а т и к 

компьютерын сургуулийг Программ хангамжийн 

и н ж е н е р и й н  б а к а л а в р  з э р э г ,  А Н У - ы н 

Бриджпортын Их Сургуулийн Эрнэст Трефз 

нэрэмжит Бизнесийн сургуулийг Бизнесийн 

удирдлагын магистрын зэрэг, Бриджпортын Их 

Сургуулийн Инженерийн сургуулийг Технологийн 

менежментийн магистрын зэрэг, болон тус их 

сургуулийн Олон нийтийн болон олон улсын 

харилцааны коллежийг Олон улсын харилцааны 

магистрын зэрэг, МУИС-ийн Хуулийн сургуулийг 

эрх зүйн бакалавр зэрэгээр суралцсан. 

Мэдээллийн технологи, төслийн менежмент, уул 

уурхай, зам барилга, тээвэр логистик, банк санхүү 

зэрэг хөгжлийн тэргүүлэх салбаруудад, АНУ-д 

хангамж, нөөцийн менежмент болон худалдааны 

зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр нийт 20 орчим 

жил ажилласан олон улсын туршлагатай.
 
2017 оны 12 дугаар сараас ТрансБанкны Үйл 

ажиллагаа хариуцсан дэд захирлаар ажиллаж 

байна.

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН БАГ

10
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 О.Одхүү
 Хөрөнгө оруулалт хариуцсан дэд захирал

О.Одхүү нь Турк улсад Стамбулын их сургуулийг 

бизнесийн удирдлагын мэргэжлээр бакалавр 

зэрэг, Англи улсад Лондонгийн Бизнесийн их 

сургуулийг санхүүгийн мэргэжлээр мастерын 

зэрэг хамгаалсан. 

Банк санхүү, уул уурхай, барилга логистикийн 

салбарт ажилласан 10 орчим жилийн туршлагатай. 

Монголын арилжааны тэргүүлэгч банкнуудад 

эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр, Сингапур, Турк, 

АНУ зэрэг орнуудад хөрөнгө оруулалтын судалдаа 

болон хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр удирдах 

албан тушаалд ажиллаж байсан.

ТрансБанкны ТУЗ-ийн даргын Зөвлөхөөр 

ажиллаж байсан ба 2017 оны 11 дүгээр сараас 

ТрансБанкны Гүйцэтгэх удирдлагын багт орж, 

Хөрөнгө оруулалт хариуцсан дэд захирлаар 

ажиллаж байна.

 Ж.Батаа
 Хөрөнгө зохицуулалт хариуцсан дэд захирал

Ж.Батаа нь МУИС-ийн Эдийн засаг газар зүйн 

сургуулийг бакалавр зэрэг, Цог дээд сургуулийн 

Мэргэжлийн англи хэлний бакалавр зэрэг, Англид 

Бирмингемийн их сургуулийг бизнесийн 

удирдлагын магистрын зэрэг хамгаалсан. 

Банк санхүүгийн салбарт ажилласан 24 орчим 

жилийн туршлагатай. Жалсрай хязгаарлагдмал 

х а р и у ц л а г а т а й  к о м п а н и й н  м е н е ж е р , 

Монголбанканд дилер, ахлах дилер, Худалдаа 

хөгжлийн банканд ахлах дилер, газрын захирал, 

“Aim Capital Partners”-ын гүйцэтгэх захирал, 

Кредит Монгол банк бус санхүүгийн байгууллагын 

Гүйцэтгэх захирал, Монголбанкинд санхүүгийн 

зах зээлийн хэлтсийн захирал, зах зээлийн газрын 

захирал, ахлах эдийн засагч зэрэг албан тушаалд 

ажиллаж байсан.

2017 оны 10 дугаар сараас ТрансБанкны Хөрөнгө 

зохицуулалт хариуцсан дэд захирлаар ажиллаж 

байна.    

  С.Бат-Оргил
 Байгууллагын банк хариуцсан дэд захирал

С.Бат-Оргил нь Идэр дээд сургуулийг бизнесийн 

удирдлагын мэргэжлээр бакалавр зэрэг, 2006 

оноос хойш эрсдэлийн шинжилгээ болон 

даатгалын чиглэлээр мэргэшсэн зэрэг хамгаалсан. 
Банк санхүү, зээлийн эрсдэлийн удирдлагын 

чиглэлээр ажилласан 12 орчим жилийн 

туршлагатай. Хаан банканд зээлийн ажилтан, 

Монгол шуудан банканд зээлийн бодлого 

хариуцсан хэлтсийн мэргэжилтэн, Хадгаламж 

банканд салбарын удирдлага хариуцсан хэлтсийн 

ахлах ажилтан, зээлийн удирдлагын хэлтсийн 

хөдөө орон нутаг хариуцсан захирал, үйл 

ажиллагааны менежментийн хэлтсийн хөдөө орон 

нутаг хариуцсан захирал, зээлийн эрсдэлийн 

хэлтэс хариуцсан захирал, Төрийн банкинд 

зээлийн эрсдэлийн хэлтэс хариуцсан захирлаар 

ажиллаж байсан.

2017 оны 3 дугаар сараас ТрансБанкны 

Байгууллагын банк хариуцсан дэд захирлаар 

ажиллаж байна.

11
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ТрансБанк нь 1997 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр Монголбанкнаас 

банкны үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авч 400.0 сая төгрөгийн 

дүрмийн сан, 7 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа эхэлсэн бөгөөд 

тухайн үед зогсонги байдалд ороод байсан дэд бүтцийн тэргүүлэх 

салбар болох тээврийн байгууллагуудыг дэмжин хөрөнгө оруулах 

замаар хөгжүүлэх хэтийн зорилготойгоор ажлаа эхэлсэн.

2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр тус банкийг шинэ хувьцаа 

эзэмшигчид 100% өмнөх хувьцаа эзэмшигч нараас хүлээн авсан ба 

ингэсээр шүүхийн шатанд урт хугацаанд үргэлжилсэн хувьцаа 

эзэмшилтэй холбоотой маргаантай асуудлууд эцэс болсон. Шинэ 

хувьцаа эзэмшигч нар банкийг хүлээн авч байх үед тус банкны хувь 

нийлүүлсэн хөрөнгийг хэмжээ 16.0 тэрбум төгрөг, нийт актив 9.9 

тэрбум төгрөг байсан бол нэг жилийн дотор буюу 2017 оны 4 дүгээр 

улирлын байдлаар тус банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 50.0 тэрбум 

төгрөгт, нийт актив 203.0 гаруй тэрбум төгрөгт тус тус хүрч, хувь 

нийлүүлсэн хөрөнгөө 50.0 тэрбум төгрөгт хүргэсэн 8 дахь арилжааны 

банк, актив хөрөнгөө нэг жилийн дотор 20 дахин өсгөсөн арилжааны 

банк болж байна.

2017 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр банкны хувь 

нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 50,000,000,000 /тавин 

тэрбум/ төгрөгт хүрснийг Монголбанкнаас ирүүлсэн 

зөвшөөрлийн бичгийг үндэслэн Оюуны өмч, улсын 

бүртгэлийн ерөнхий газраас банкны шинэчлэсэн дүрэм, 

улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тамга тэмдэгээ дарснаар 

албан ёсоор баталгаажуулсан. 

Ингэснээр банк нь 2017 онд өмнөө тавьсан зорилтоо 

амжилттай хэрэгжүүлж, шилжилтийн үеийг амжилттай 

даван гарч байна. Банкны Хөрөнгө оруулагчид, ТУЗ, 

Гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс 2018 оныг банк 

санхүүгийн зах зээлд нэвтрэх, харилцагчдынхаа бааз 

суурийг бэхжүүлэх, өрсөлдөх чадвараа сайжруулах он 

жил хэмээн төлөвлөж байгаа бол 2019 болон 2020 оныг 

банк санхүүгийн салбарт системийн хэмжээний нөлөө 

үзүүлэхүйц банк болгох хэмээн зорилт тавин ажиллаж 

байна.

Банкны товч танилцуулга

БАНКНЫ ТАНИЛЦУУЛГА
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Бид харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад 
тулгуурласан санхүүгийн иж бүрэн, сэтгэл 
ханамжтай үйлчилгээг хүргэх замаар тэдний 
хүлээлтээс давсан чанарыг үзүүлж, улмаар 
санхүүгийн чадвар болон итгэл үнэмшлийг нь 
дээшлүүлж, үнэ цэнийг нь нэмэгдүүлнэ. 

Бид банкаа гэсэн чин сэтгэлтэй, 
мэргэжлийн өндөр ур чадвартай 
ажиллагсдыг сэтгэл ханамжтай, 
тогтвортой,  өндөр бүтээмжтэй 
ажиллуулах хүний нөөцийн бодлого 
хэрэгжүүлэх замаар ажилтнуудын 
ажиллах хамгийн таатай орчинг 
бүрдүүлж, тал бүрээр дэмжин хөгжин 
д э в ш и х  б о л о л ц о о г о о р  х а н г а ж 
ажиллана.

Б и д  ө р с ө л д ө х  ч а д а в х и  б ү х и й 
б и з н е с и й н  б а й г у у л л а г ы г 
хөгжүүлснээр үйл ажиллагаагаа 
байгаль дэлхий, хүрээлэн буй орчин, 
хүн ардынхаа сайн сайхныг цогцлоон 
бүтээхэд зориулан тууштай ажиллана.

Бид эрхэм зорилго ба үнэт зүйлсээ дээдлэн, үйл 
ажиллагааныхаа удирдлага болгон ажилласнаар 
хувь нийлүүлэгчдийн баялагийг нэмэгдүүлнэ.

13

БАНКНЫ УРИА: БАНКНЫ АЛСЫН ХАРАА: 

Хөгжлийг хурдасгагч санхүүгийн түнш

БАНКНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: 

“Банкны салбарт орчин үеийн оновчтой санхүүгийн шийдлүүдийг нэвтрүүлэх замаар нэмүү өртөг бий болгож буй уул уурхай, хөдөө аж 

ахуй, барилга, боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжиж, тухайн салбарт бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж буй харилцагч нартаа түргэн 

шуурхай, чанартай үйлчилгээг үзүүлж, улс орны хөгжил дэвшил, эдийн засагт бодит хувь нэмэрийг оруулсан үндэсний хэмжээний 

тэргүүний банк болох”

Худалдааны иж бүрэн санхүүжилтийн үйлчилгээг бий 

болгох замаар импортлогч орныг экспортлогч орон 

болгоход хувь нэмрээ оруулах
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Банкны ирээдүйн үйл ажиллагааны чиглэл, хөрөнгө оруулагчийн алсын хараа, стратегийн зорилт, банкны сайн засаглалт, шат дараалсан 

хяналтын механизмтэй уялдсан бүтэц зохион байгуулалтыг Гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс боловсруулан ТУЗ-өөр батлуулахаар санал 

оруулж, 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Т/01-53-01 тоот тогтоолоор батлуулсан. 

Тээвэр Хөгжлийн Банкны шинэ бүтэц, зохион байгуулалтын дагуу ТУЗ-ийн дэргэд 4 хороо, Гүйцэтгэх захирлын дэргэд 6 хороо, нийт 7 

газар, 25 хэлтэс, төв салбар, салбар, тооцооны төвүүдтэй байна.

Тус шинээр батлуулсан банкны удирдлага зохион байгуулалтын бүтцэд банкны үндсэн бизнес, чиглэлийг илүүтэй тодотгосон ба 

тэдгээрийн ажлын уялдаа холбоо, эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагын хувиарлалтыг оновчтой болгох чиглэлийн зохицуулалтууд орсон болно.

БАНКНЫ БҮТЭЦ ЗОХИОН 

БАЙГУУЛАЛТ

14

Банкны үйл ажиллагааны хэлбэр, ирээдүйн чиглэл

Худалдааны цогц санхүүжилт /экспорт, 
импорт, гадаад худалдааг дэмжсэн/

Лизингийн 
санхүүжилтын үйлчилгээ

Хөрөнгийн зах зээл 
дэх мэргэжлийн үйлчилгээ

Иж бүрэн зөвлөхийн үйчилгээ
/судалгаа, шинжилгээ, ТЭЗҮ боловсруулалт/

Гадаад, дотоодын хамтын ажиллагаа 
/Төр хувийн хэвшлийн түншлэл/

Гадаад худалдааны эрсдлээс 
хамгаалах даатгалын үйчилгээ

Арилжааны банкны уламжлалт 
үйлчилгээ /зээл, хадгаламж/

Банкны үйл 
ажиллагааны 

хэлбэр, 
ирээдүйн чиглэл
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ТрансБанк нь үйл ажиллагааны бүхий л түвшинд банкны зохистой 

засаглалын үндсэн зарчмуудыг хэрэгжүүлэн ажиллана.

Банкны засаглалд оролцогчдын эрх ба хууль ёсны сонирхолыг хүндэтгэж 

үзэж, банкны хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгох, санхүүгийн 

тогтвортой байдлыг хангах болон ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх зэргээр 

банкны үйл ажиллагааны үр ашигтай байдлыг хангах нь банкны зохистой 

засаглалын зорилго юм.

Банкны зохистой засаглалын удирдлагын тогтолцоо нь банкны тунгалаг 

бөгөөд тулхтай үйл ажиллагааг удирдамж, хяналт, үндсэн чиглэл бүхий 

шаардлагатай бүтэц зохион байгуулалт, дотоод үйл явцаас бүрдэнэ. Уг 

зохистой удирдлагын тогтолцоог бид банкны хувь нийлүүлэгч, хөрөнгө 

оруулагчид, гүйцэтгэх шатны удирдлага, ажиллагсад зэрэг бусад сонирхол 

нэгтэй олон төрлийн этгээдийн этгээдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Ингэснээр банкны үйл ажиллагааны 

гүйцэтгэлийг сайжруулах, шаардлагатай хөрөнгө нөөцийг бүрдүүлэхэд 

гадаад эх үүсвэрийг төвлөрүүлэх, нөөц боломжийг үр ашигтай, үр дүнтэй 

ашиглах боломжтой болно.

Сүүлийн жилүүдэд компанийн засаглалыг сайжруулах асуудалд олон 

улсын хэмжээнд ихээхэн анхаарал хандуулж байна. Ийнхүү анхаарал 

татах болсон гол шалтгаан нь олон улсын зах зээл дээрх мэргэжлийн 

томоохон хөрөнгө оруулагчид буюу институтциональ хөрөнгө оруулагчид 

компанийн сайн засаглалыг илүү ихээр шаардах 

болсонтой холбоотой. Тиймээс бид өсөлтийн 

стратегийг хэрэгжүүлэх замаар нээлттэй, тунгалаг, ил 

тод бодлогыг хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага урган 

гарч байна. Бид хэрэгжүүлэн ажиллах болно.

Банкны Гүйцэтгэх удирдлага ба Хувьцаа эзэмшигчдийн 

хооронд эсхүл Гүйцэтгэх удирдлагын хооронд бий 

болсон ашиг сонирхолын зөрчил нь банкны эрх ашигт 

нөлөөлж байвал уг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлж, эсхүл сонирхолын зөрчил бий болсон 

тохиолдолд зохицуулах чадвартай байх нь банкны 

хэвийн үйл ажиллагааг хангах, тавьсан зорилгодоо 

хүрэх боломжийг бүрдүүлэн өгнө.
 
Иймээс ТУЗ нь Гүйцэтгэх удирдлагадаа хяналт тавих, 

хариуцлага тооцож чаддаг байх, Гүйцэтгэх удирдлага нь 

ТУЗ-өөс баталсан стратегийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа 

явуулдаг, эргэж тайлагнадаг боломж бололцоог олгох 

зорилгоор ТУЗ-ийн гишүүдтэй хамааралгүй хүмүүсээр 

Гүйцэтгэх удирдлагын багийг бүрдүүлэх нь цаашид ашиг 

сонирхолын зөрчил гарахаас сэргийлэх хамгийн 

боломжит хувилбар гэж үзэж байгаа ба ийм байдлаар 

анхаасаа зохицуулалт хийн ажиллаж байна.  

Зохистой засаглалыг бодлого
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ТрансБанкны Дотоод аудитын газар (ДАГ) нь Төлөөлөн 

удирдах зөвлөл (ТУЗ) болон ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын 

хороонд ажлаа тайлагнах зарчмаар ажилладаг. Аудитын 

хороо нь дараах үндсэн үүрэгтэй ажиллана:

ДАГ-ын үйл ажиллагааг зайны хяналтын хэсэг, газар дээр 

аудит хийх хэсэг гэж 2 хуваана. Газар дээр аудит хийх хэсэг 

нь төлөвлөгөөний дагуу аудит хийх, дотоод хяналтын болон 

газар нэгжийн захирлуудын үр дүнтэй байдлыг үнэлэх, 

оновчтой зөвлөмж өгөх, ТУЗ болон Удирдлагын хорооноос 

өгсөн тусгай аудитыг гүйцэтгэх үндсэн зорилготой. Зайны 

хяналтын хэсэг нь эрсдэлд үндэслэсэн жилийн аудитын 

төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний дагуу зайнаас 

аудит хийх, оновчтой зөвлөмж өгөх, ТУЗ болон Удирдлагын 

хорооноос өгсөн тусгай аудитыг гүйцэтгэх, ДАГ-ын гадаад 
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ТрансБанкны нээлттэй байх зарчимтай холбогдолтой бүтэц зохион байгуулалт 

 Банкны ил тод байдал

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

БИЗГЕСИЙН БОЛОН 
ДЭМЖИХ ГАЗАР,

 НЭГЖҮҮД

ХЯНАЛТ

ТУЗ

ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАГЧИД

АУДИТЫН 
ХОРОО

ДОТООД 
АУДИТЫН ГАЗАР

1. Удирдлагын хороо
2. АПУ Хороо
3. Эрсдлийн удирдлагын
    хороо
4. Бизнес хөгжлийн хороо
5. Хүний нөөц, сонгон 
    шалгаруулах хороо

Хариуцлага

Найдвартай 
байдал

Тайлагнал

Шудрага

ХУВЬ 
НИЙЛҮҮЛЭГЧ

БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ЗАСАГЛАЛЫН ҮНДЭС

БАРИМТЛАХ 
ЗАРЧИМ

СОНИРХОЛЫН
ЗӨРЧЛИЙН 

ЗОХИЦУУЛАЛТ

ЕС ЗҮЙН 
ДҮРЭМ ҮҮРЭГ 
ХАРИУЦЛАГА

ЭРСДЭЛИЙН 
УДИРДЛАГА,

ХЯНАЛТ

ГҮЙЦЭТГЭЛД
ТУЛГУУРЛАСАН
УРАМШУУЛАЛ

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагаа

17

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн дэх өөрчлөлт нь банк нь өмнө батлагдсан бүтцээр 

ТУЗ нь дэргэдээ 4 хороотой байсныг хэвээр нь үлдээсэн. Хороо болгоны 

хэлэлцэх асуудал, хуралдах давтамжийг нь одоогийн шинэ бүтцийн дагуу 

доор байдлаар өөрчлөн найруулсан болно.

ТУЗ-ийн түвшинд байгаа дээрх хороодууд нь банкны үйл ажиллагааг тал 

бүрээс хянах, удирдах, зөв оновчтой заавар зөвлөгөөг Гүйцэтгэх 

удирдлагад өгөхөд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажиллана. 

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодууд нь хэдэн гишүүд болон ямар гишүүнчлэлтэй 

байх талаарх шийдвэрийг дээрх хүснэгтээр харуулав.

ТУЗ-ийн 
гишүүнчлэл Аудитын хороо

Эрсдлийн 
удирдлагын хороо

Урамшууллын 
хороо

Хүний нөөцийн 
хороо

3 3 3 3

ТУЗ-ийн дарга

Гишүүн – 
Хөндлөнгийн

Гишүүн – 
Хөндлөнгийн

Гишүүн – 
Гүйцэтгэх захирал

ТУЗ-ийн хараат 
бус гишүүн

Нийт гишүүдийн 
тоо

Дотоод аудит, дотоод хяналтын тогтолцоо

ТУЗ-д санхүүгийн удирдлагын хууль журмын биелэлт, 

дотоод хяналтын үр ашигтай байдлын талаар зөвлөх;

Хөндлөнгийн аудитортой ТУЗ-ийн өмнөөс нягт хамтран 

ажиллах, тэдний тусгаар байдлыг хангаж ажиллах;

Банкны удирдлагын шат дамжлага бүрт хийсэн ээлжит 

шалгалтын акт материалыг хэлэлцүүлэх, шаардлагатай 

шийдвэр, тогтоолыг гаргуулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

Банкны зохистой засаглалыг хэрэгжүүлэх журмын 

хэрэгжилтийн тайланг хэлэлцэх, энэ талаарх зөвлөмжийг 

ТУЗ-д өгөх.
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болон дотоод харилцаа холбоог зохицуулах, газар дээрх аудитыг 

оновчтой болгох, ДАГ-аас өгсөн зөвлөмж, үүрэг даалгавар болон 

Гүйцэтгэх захирлын тушаалын биелэлтийг эргэн хянах үндсэн 

зорилготой. 

ДАГ нь дараа жилд хийх эрсдэлд үндэслэсэн аудитын төлөвлөгөөг 

боловсруулан жил бүрийн 12 дугаар сард ТУЗ-өөр батлуулна. 

Аудитын төлөвлөгөө нь эрсдэлийн үнэлгээ болон ДАГ-ын нөөцүүдийн 

хувиарлалт гэсэн үндсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Эрсдэлд үндэслэсэн 

аудитын төлөвлөгөөнд дараах зүйлсийг тодорхой зааж өгсөн байна:

Эрсдэлийг дараах газар, нэгжүүдийн үйл ажиллагаа тус бүрээр болон 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээ тус бүрээр үнэлнэ. Зайны хяналтын хэсэг нь 

Үйл ажиллагаа, мэдээллийн системийн эрсдэлийн удирдлагын 

хэлтэстэй хамтран ажиллаж банкны бүх үйл ажиллагаа болон 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээний эрсдэлийн шинжилгээг байнга хийж 

үнэлнэ. Эрсдэлийн шинжилгээ, өмнөх жилийн аудитын гүйцэтгэлийн 

эргэн хяналтын үнэлгээ зэрэг нь дараа жилд хийх аудитын 

төлөвлөгөөний суурь болдог.
 
Аудитын төлөвлөгөө нь банкны стратеги, төлөвлөгөөг агуулсан, 

баталгаажуулах шаардлагатай үйл ажиллагааг бүрэн хамарсан, 

төлөвлөгөөс гадна гарч ирэх гэнэтийн асуудалд аудит хийх талаар 

болон гадна талаас үзүүлэх үйлчилгээг тусгасан байна. 

Аудитын төлөвлөгөөг боловсронгуй болгохдоо банкны бизнес, үйл 

ажиллагаа, схем, дотоод хяналтад гарсан гол гол өөрчлөлтүүдийг 

заавал анхаарч үзсэн байна. 

Тээвэр Хөгжлийн Банк нь 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар 

толгой компани болон ямар нэг охин, хараат компанигүйгээр үйл 

ажиллагаагаа явуулж байна. Банкны тухай хууль шинэчлэгдэн 

батлагдаж улмаар 2018 оны 4 дүгээр сарын 01–нээс хэрэгжиж эхлэх 

болсонтой холбоотойгоор тус банк нь ямарваа нэгэн хараат болон 

охин компанийг хуульд нийцүүлэн шинээр бий болгохгүй байх 

бодлогыг баримтлан ажиллана.

ТрансБанкны удирдлагын мэдээллийн системийг Банкны Санхүүгийн 

удирдлагын газрын  шууд харъяанд байх Төлөвлөлт, 

судалгаа, удирдлагын мэдээллийн хэлтэс хариуцан 

гүйцэтгэдэг.
 
Төлөвлөлт, судалгаа, удирдлагын мэдээллийн хэлтсийн 

(ТСУМХ) үндсэн зорилго нь эдийн засгийн тооцоо судалгаа 

хийх, банкны төсөв, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө 

боловсруулах, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавих,  тайлагнах, 

харьцуулалт, процессийн шинжилгээ хийх, санал, дүгнэлт, 

зөвлөмж гаргах, банкны хэрэглэгчийн болон Удирдлагын 

түвшний тайлан, мэдээг боловсронгуй болгох, банкны суурь 

бүртгэлийн үндсэн болон нэмэлт программ хангамжийн 

ашиглалтыг хариуцан, хэвийн ажиллагааг хангах, програмыг 

турших, сургах, нэвтрүүлэхэд оршино. 

ТСУМХ нь дараах зорилтыг хангаж ажиллана. Үүнд:

ТСУМХ-ийн үйл ажиллагааг банкны Санхүү хариуцсан дэд 

захирлын санал болгосноор Хүний нөөцийн хороогоор 

хэлэлцэн шийдвэрлэж, Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар 

томилогдсон захирал удирдана. ТСУМХ нь хэлстийн 

захирал, төсвийн ахлах мэргэжилтэн, програм ашиглалтын 

мэргэжилтэн, судалгааны мэргэжилтэн болон тайлангийн 

мэргэжилтэн гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байна. 

Толгой, охин, хараат, групп компаниудын тухай
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Аудит хийх зорилго;

Аудитын хамрах хүрээ;

Аудит хийх хуваарь, аудитын 

хэсгийн хийгдэх ажлууд;

Ажиллах хүчний төлөвлөгөө

Санхүүгийн төсөв.

Удирдлагын мэдээллийн систем

Банкны төсөв, төлөвлөгөөг журам зааврын 

дагуу боловсруулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих;

Эдийн засгийн макро түвшний тооцоо судалгаа, 

таамаглал хийх;

Банкны тайлан мэдээг боловсронгуй болгох, 

загварчлах, автоматжуулах;

Тайлан, төлөвлөгөө, аргачлал, мэдээ, зөвлөмж 

дүгнэлтээр Удирдлага, холбогдох нэгжийг хангах;

Удирдлагын мэдээллийн системийг загварчлах, 

хэвийн ажиллагааг хангах, мэдээ мэдээллийн 

үнэн зөв  байдлыг хариуцах;

Суурь бүртгэлийн үндсэн болон нэмэлт програмын 

хэвийн ажиллагааг хангах, хэрэглэгчийн шаардлагыг 

боловсруулах, програм зохиогчид дамжуулах, 

турших, хүлээж авах, сургах, нэвтрүүлэх.
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Дотоод аудитын газар нь аудитын үр дүн, ажлын 

тайланг ТУЗ-д тайлагнах, Гүйцэтгэх шатны удирдлагад 

мэдээлэх зарчмаар ажилладаг.  ТУЗ, Аудитын хороо 

нь дотоод аудитын хараат бус байдлыг хангах, хүний 

нөөцийг бэхжүүлэх шат, дараатай арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэн ажилладаг.

ДОТООД
АУДИТ

ДХ, ХУУЛЬ, ДҮРМИЙН 
ХЭАРЭГЖИЛТ, САНХҮҮГИЙН 
ТАЙЛАН

ХО-ЫН ӨГӨӨЖ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
САЙЖРУУЛЖ, ЗАРДАЛ 
ХЭМНЭХ БОЛОМЖИЙГ 
НЭМЭГДҮҮЛНЭ

ШИНЭ САНААЧИЛГА, 
ШИЛДЭГ ТЕХНОЛОГИЙГ 
НЭВТРҮҮЛНЭ.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАГНАЛЫН
ЧИГЛЭЛД ХИЙХ АЖЛЫГ 
БАГАСГАНА

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ
БАЙДЛЫГ БАТАЛГААЖУУНА.

ДХ, ЭРСДЭЛИЙН 
УДИРДЛАГА, ЗАСАГЛАЛЫН 

ТОГТОЛЦООГ ҮНЭЛНЭ.

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧ

ТУЗ, АУДИТЫН ХОРОО

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

АЖИЛТНУУД

МОНГОЛБАНК

ХАРИЛЦАГЧ, 
БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧ

ХӨНДЛӨНГИЙН АУДИТ

Дотоод аудитын газар нь дотоод аудитын харилцагч бүрийн хүсэн хүлээж байгаа үр дүнг бий болгож, үйл ажиллагааны үнэ 

цэнийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах зорилгоор:

Банкны дотоод хяналтын тогтолцоо;

Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо;

Засаглалын зарчмуудын хэрэгжилтийг хараат бус, бодит 
хандлагаар баталгаажуулах, зөвлөх үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлж байна. 

Дотоод аудитын газар нь 2017 онд Олон улсын тэргүүн туршлагыг судлах чиглэлд The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway (COSO)-ийн дотоод хяналтын зарчмуудыг судалж, эдгээр зарчмын дагуу дотоод хяналтын тогтолцоог үнэлэх ажлыг хийж 

эхэлсэн. Мөн мэдээллийн системийн аудитыг олон улсын стандартын дагуу хийж, аудитын үр нөлөөг сайжруулан ажиллаж байна.

Цаашид, ТУЗ, Аудитын хороо, Гүйцэтгэх шатны удирдлага, харилцагч, ажилтан бүрийн хүсэн хүлээж буй үр дүнд хүрэхийн тулд  

тэдэнтэй нягт хамтран ажиллаж, олон улсын тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэн, дотоод аудитын хөгжлийг шинэ түвшинд гаргах зорилт 

тавин ажиллаж байна.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

АУДИТЫН ХОРОО

ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

ДОТООД АУДИТ
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ТрансБанкны эрсдэлийн удирдлага нь банкны үйл ажиллагаанд учирч 

болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх, урьдчилан сэргийлэх, 

хянах замаар банкны хүлээж болзошгүй хохирлыг бууруулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс хараат бус байж эрсдэлийн удирдлагын үр 

ашигтай тогтолцоог бий болгож хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэнэ. Энэ нь 

банкны зорилго, зорилтуудыг амжилттай биелүүлэх гол үндэс суурь 

бөгөөд банкны нийт ажилтан бүрт эрсдэлийг ухамсарлах сэтгэлгээг 

төлөвшүүлж  эрсдэлийн соёлыг бий болгох, түгээх, эрсдэлд 

суурилсан засаглалыг бий болгож, бэхжүүлэх чухал ач холбогдолтой.
 
Банк нь эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд Зээлийн эрсдэл, Үйл 

ажиллагаа, мэдээллийн системийн эрсдэл, Зах зээлийн эрсдэл, 

Комплаенсийн эрсдэл зэргээр үндсэн төрлөөр ангилж удирдан хянаж 

байна.

Банк эрсдэлийн удирдлагын зорилгын хүрээнд дараах байдлаар 

эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:

Уг хороо нь банкны эрсдэлийн удирдлагыг төрөл тус бүрээр удирдаж 

хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Мөн банкны 

эрсдэлийн удирдлагыг зүй зохистой байдлаар хангахын тулд банкны 

Гүйцэтгэх захирлын дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хорооны үйл 

ажиллагаа, шийдвэртэй тогтмол танилцан банкны эрсдэлийн 

удирдлагын тогтолцоо, үйл явцыг үнэлж дүгнэн холбогдох санал,
 

зөвлөмж, шийдвэрийг гаргах, банкинд учирсан болон учирч 

болзошгүй ТОП эрсдэлүүд, тэдгээрийн үнэлгээ, авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж банкны 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнан ажилладаг. Эдийн 

засгийн ямар ч нөхцөл байдалд банк нь нийт харилцагч, 

хадгаламж эзэмшигч, ажиллагсад, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх 

ашгийг хамгаалан, хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийн хязгаарын 

хүрээнд банкны үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион 

байгуулахад дэмжлэг үзүүлэн, хяналт тавин ажиллаж байна. 

Уг хороо нь банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Эрсдэлийн 

удирдлагын хорооноос баталсан Эрсдэлийн удирдлагын 

бодлогын хүрээнд, хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийн хэм 

хэмжээнд банкны үйл ажиллагааг зохион байгуулж 

ажилладаг бөгөөд үр дүнг ТУЗ-ийн Эрсдэлийн удирдлагын 

хорооны хуралд  тайлагнах, мөн банкны топ эрсдэлүүдийг 

тодорхойлж, түүнийг бууруулах арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах, хэрэгжилтийг хангуулах, 

эрсдэлийн удирдлагатай холбоотой журам заавар, 

аргачлалыг батлан, банкны үйл ажиллагааны бүхий л төрлийн 

эрсдэлийг үнэлэх, бууруулах, сэргийлэх чиглэлээр ажиллаж 

байна.

Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хороо

Гүйцэтгэх захирлын дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хороо
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ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА 

Эрсдэлийн удирдлага
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Зээлийн эрсдэлийн удирдлагын үндсэн зорилго нь зээлийн үйл 

ажиллагаанаас учирч болзошгүй  эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд 

барьж ажиллахад оршино.

Зээлийн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч нь Зээлийн эрсдэлийн 

удирдлагын хэлтэс байх бөгөөд зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой 

үүсэх эрсдэлийг тухайлбал, зээлийн багцын өсөлтийг эрсдэл багатай 

бүтээгдэхүүн, харилцагчийн сегментэд чиглүүлэх, эрсдэл өндөртэй 

секторт багцын лимит тогтоон эрсдэлийг бууруулах бодлогыг барих,  

зээлээс хүлээж болзошгүй алдагдлыг тооцоолох, стресс тест хийх, 

багцын чанарыг сайжруулах, хадгалах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх 

зэрэг Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх захирлаар баталсан 

банкны хүлээн зөвшөөрөх хязгаарлалтын түвшинд эрсдэлийг барих, 

үүсч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлж түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр ажилладаг нэгж юм. 2017 онд Олон улсын 

валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд арилжааны банкуудад 

хийгдсэн Активын чанарын үнэлгээгээр Тээвэр хөгжлийн банк нь 

“Сайн” үнэлгээ авсан ба олон улсын стандарт, IFRS 9, IAS 39, 

Базелийн хорооноос тавигдаж буй шаардлага, зөвлөмж,  шалгалтын 

хүрээнд хуримтлуулсан туршлага.

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын зорилго нь тухайн эрсдэлийг 

үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, учирсан эрсдэлийн хохирлыг хамгийн 

бага түвшинд оновчтой удирдахад оршино.

Үйл ажиллагаа, мэдээллийн системийн эрсдэлийн удирдлагыг 

хэрэгжүүлэгч нь Үйл ажиллагаа, мэдээллийн системийн эрсдэлийн 

удирдлагын хэлтэс байх бөгөөд банкны бүхий л түвшний нийт үйл 

ажиллагааны эрсдэлийг тухайлбал, банкны дотоод үйл ажиллагааны 

тохиромжгүй, доголдолтой байдал, мэдээллийн системийн аюулгүй 

байдал, хувь хүн болон гадаад хүчин зүйлийн нөлөөгөөр үүссэн болон 

үүсч болзошгүй эрсдэлийг үр дүнтэй удирдаж, хянан тогтмол 

хугацаанд болзошгүй эрсдэлээ тодорхойлж, үнэлэн, эрсдэлийг 

бууруулах зохих арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн хэрэгжүүлэх замаар 

эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч нэгж юм. 2017 онд олон улсын 

“ISO 31000:2009 Эрсдэлийн удирдлагын зарчим ба заавар”, “ISO 

31010:2009 Эрсдэлийн удирдлага-Эрсдэлийн үнэлгээний арга” 

стандартад нийцүүлэн бодлого, журам, заавар аргачлалыг шинэчлэн 

боловсруулж үйл ажиллагаандаа мөрдөж байна. Банкны эрсдэлийг 

төрөл, чиглэл тус бүрээр тодорхойлж үйл ажиллагаанд учирч 

болзошгүй ТОП 5 эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлж 

эрсдэлийг бууруулах, сэргийлэх, зохистой хэмжээнд даван 

туулах чиглэлээр төлөвлөгөө гарган үйл ажиллагааны 

эрсдэлийг удирддаг төдийгүй мэдээллийн аюулгүй байдлын 

чиглэлээр эрхийн матриц үүсгэн үндсэн болон дэд 

системийн эрхийн зохицуулалтыг хийх, хэвийн тасралтгүй 

үйл ажиллагааг хангах, гаднын болон дотоод халдлага, 

доголдолтой үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр тогтмол хяналт тавин ажилладаг.

Банкны зах зээлийн эрсдэлийн удирдлагын үндсэн зорилго 

нь зах зээлийн таагүй нөхцөл байдлын улмаас үүсэх 

хохирлыг хамгийн бага түвшинд барьж ажиллахад оршино.

Зах зээлийн эрсдэлийн удирдлага болон хөрвөх чадварын 

эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч нь Зах зээлийн 

эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс байх бөгөөд хүүгийн эрсдэл, 

ханшийн эрсдэл, хөрвөх чадварын эрсдэлийг тухайлбал, 

банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ алдагдаагүй боловч 

харилцагчийн өмнө хүлээсэн төлбөрийн үүргээ цаг 

хугацаанд нь биелүүлэх чадваргүй болох магадлал, эсвэл 

тухайн үүргийг биелүүлэхэд төлөвлөгдөөгүй зардал гаргах 

нөхцөл байдал үүсэх магадлал, гадаад валютын спот болон 

үүсмэл хэрэгсэл ашиглан Монголбанк, гадаад дотоодын 

банкнууд, харилцагчидтай хийх арилжааны лимит, нийт 

арилжаа болон ханшийн тэгшитгэлийн алдагдлын стоп-лосс 

лимитийг тогтоон батлуулан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг 

болгох,  гадаад валютын ханшийн эрсдэлийн стресс тестийг 

хийх зэргээр Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх 

захирлаар  баталсан  банкны хүлээн  зөвшөөрөх 

хязгаарлалтын түвшинд барих, үүсч болзошгүй эрсдэлийг 

урьдчилан тодорхойлж түүнээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр ажилладаг нэгж юм. Тухайн чиг үүргийн хүрээнд 

2017 онд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, орчин үеийн 

техник шинжилгээнд үндэслэн макро эдийн засгийн 

цаашдын хандлага, тэдгээрийн нөлөөллийг тооцох, зах зээл, 

хөрвөх чадвар, ханшийн эрсдэлийн шинжилгээ, таамаглалыг 

хийж банкны эрсдэл даах чадварыг тодорхойлох, эрсдэлийг 

хянах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажилласан. 

Үйл ажиллагаа, мэдээллийн системийн эрсдэлийн удирдлага

Зах зээлийн эрсдэлийн удирдлага

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН НЭГЖҮҮД

Зээлийн эрсдэлийн удирдлага
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ЭРСДЭЛИЙН 
УДИРДЛАГЫН 
ТОГТОЛЦОО

БАНКНЫ ЗОРИЛГО,
ЗОРИЛТ

ЭРСДЭЛИЙН 
УДИРДЛАГЫН БОДЛОГО

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 
ХЭРЭГСЭЛ

ХЯНАЛТЫН ШУГАМ

ЭРСДЭЛИЙН СОЁЛ

Эрсдэлийн удирдлагын бодлогын үндсэн зорилт: Эрсдэлийн удирдлагын бодлогын үндсэн зорилт нь Банк өөрийн үйл ажиллагааны 
эрсдэлийг Монгол Улсын банкны салбарын хэмжээнд хамгийн бага байлгахыг зорино. 
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Комплаенсийн Газар нь Гүйцэтгэх Захирлын шууд удирдлага дор 

банкны бизнесийн үйл ажиллагааны салшгүй бөгөөд хараат бус нэгж 

байхаар бүтэцлэгдсэн нь Комплаенсийн газрыг илүү өргөн цар 

хүрээнд чиг үүргээ хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлж байна. 

Банкны комплаенсийн бодлого нь Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 

түвшинд, холбогдох аливаа журмууд нь Гүйцэтгэх Захирлын түвшинд 

батлагдан, мөрдөгдөж байгаа ба энэхүү бодлогын бичиг баримтууд нь 

Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага (FATF)-н 

зөвлөмжүүд болон Basel хорооноос комплаенсийн бүтэц болон чиг 

үүрэгтэй  уялдаатайгаар  банкуудад  зориулан  гаргасан 

зөвлөмжүүдийн хүрээнд боловсруулагдсан юм. 2017 онд банк нь 

Комплаенсийн газрын ажилтнуудыг мэргэшүүлэхээс гадна, банкны 

ажилтнуудын хүрээнд гадны сургалтуудыг амжилттай зохион 

байгуулж, дотооддоо комплаенсийн системтэй сургалтуудыг нийт 

ажилтнуудын хүрээнд зохион байгуулах суурь баазыг 

бий болголоо. Банкны комплаенсийн чиг үүргийн 

хэрэгжилтийг өндөр түвшинд хангах үүднээс харилцагч 

бүртгэх, гүйлгээ хийх бүхий л явцад Олон улсын эдийн 

засгийн хориг жагсаалтуудтай цаг алдалгүй (real-time) 

шүүн, тулгахаас гадна санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

үйл ажиллагааны хүрээнд илүү гүнзгийлүүсэн 

мэдээллийн сан бүхий Accuity компанитай хамтран 

ажиллаж байна. Цаашлаад банкны дотоод дүрэм, 

журам, ёс зүйд нийцээгүй үйл ажиллагаа, оролдлогыг 

таслан зогсоох, үүнтэй тэмцэх “Шүгэл Үлээх” 

мэдээлийн шугамыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүллээ.

КОМПЛАЕНС
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ТрансБанкны нь хүний нөөцийн бодлого нь ур чадвартай, өндөр бүтээмжтэй боловсон хүчнээр банкны хамт олныг бүрдүүлэх, 

бүрдүүлсэн ажилтнуудыг шат дараатай идэвхижүүлэн хөгжүүлсний үр дүнд банкны өмнөө тавьсан стратегийн зорилго, зорилтууддаа 

хүрч ажиллахад оршино.

ХҮНИЙ НӨӨЦ

ДЭЭД ТҮВШНИЙ УДИРДАХ АЖИЛТАН

ДУНД ТҮВШНИЙ УДИРДАХ АЖИЛТАН 

47

31

Эм

Эр

78
10

7

76%

НИЙТ АЖИЛЧДЫН ТОО

17
24%
Эмэгтэй удирдах
ажилтан

Эрэгтэй удирдах
ажилтан

21-30

31-40

41-50

55-c1%

54%

8%

27%

НАСНЫ БҮЛЭГ
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Инфляцийн түвшин 2018 оны эцэс хүртэл нэмэгдэх хэдий ч 8 хувийн зорилтот түвшинд хадгалагдана. 

Гадаад эдийн засгийн төлөвт гарч буй эерэг өөрчлөлтүүд нь эдийн засагт эерэгээр нөлөөлж, эдийн засгийн өсөлтийн гүйцэтгэл 

хүлээлтээс давж, төсөөллийг сайжруулах шалтгаан боллоо. Экспортын барааны үнэ болон уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалт 

нэмэгдсэнээр уул уурхайн салбарын (зэсээс бусад бүтээгдэхүүний) үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж байна. Уул уурхайн салбарын өсөлтийн 

дам нөлөөгөөр гадаад худалдааны эргэлт нэмэгдэж, худалдаа, тээвэр, боловсруулах зэрэг уул уурхайн бус салбаруудын идэвхжил 

сүүлийн 3 улирал дараалан нэмэгдэж эдийн засгийн өсөлтийг тэтгэлээ.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

21.86%
20.09%

17.09%16.47%
14.86%

16.44%

19.25%

21.55%

19.51%
20.20%

27.05%

УУЛ УУРХАЙН САЛБАР

ДНБ-нд уул уурхайн салбарын эзлэх хувь

МОНГОЛ УЛСЫН 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОРЧИН

Хүндрэлүүд, түүнээс гарах төлөвлөгөө
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Зэсийн баяжмал олборлолт

Зэсийн баяжмал экспорт

Молибдений  баяжмал олборлолт

Молибдений  хүдэр ба баяжмал экспорт

Алт олборлолт

Алт экспорт

Хайлуур жонш, баяжмал олборлолт

Жоншны хүдэр ба баяжмал экспорт

Төмрийн хүдэр олборлолт

Төмрийн хүдэр баяжмал экспорт

Цайрын баяжмал олборлолт

Цайрын баяжмал экспорт

Нүүрс олборлолт

Нүүрс экспорт

Чулуун нүүрс экспорт

Газрын тос олборлолт 

Газрын тос экспорт

мян.тн

мян.тн

мян.тн

мян.тн

мян.тн

мян.тн

мян.тн

мян.тн

мян.тн

мян.тн

мян.тн

мян.тн

мян.тн

мян.тн

мян.тн

мян.баррель

мян.баррель

803.0

649.8

3.7

4.0

8.9

7.6

238.1

338.1

5011.9

5724.5

104.1

130.9

30123.3

18379.1

18193.8

5128.9

5243.8

2013

1080.4

1378.1

4.1

4.0

11.5

10.0

374.9

313.9

6293.1

6324.4

93.2

994

25287.8

19499.1

19481.5

7405.3

6885.1

2014 2015 2016 2017

1334.7

1477.8

5.2

5.0

14.5

11.3

230.8

280.1

4273.6

5065.1

89.6

84.1

24205.9

14472.6

14426.3

8769.3

8135.2

1445.1

1562.0

5.2

5.8

18.4

19.2

201.8

248.8

4936.2

6084.8

100.2

126.0

35522.3

25810.6

25713.9

8249.8

8015.9

1597.2

1447.2

6.2

6.5

19.8

14.6

164.1

319.3

7694.7

6257.8

82.7

118.2

47101.4

33400.1

33991.6

7624.3

7514.2

Ашигт малтмалын төрөл Хэмжих нэгж

Уул уурхайн олборлолт, экспортын хэмжээ /мян.тн/ 

Дэлхийн эдийн засгийн төлөв, худалдааны түнш орнуудын эдийн 

засгийн өсөлт болон экспортын үнийн сэргэлт манай эдийн засгийн 

гадаад эрэлтэд эерэгээр нөлөөлж байна. Нэгдүгээрт, манай гадаад 

эрэлтийг тодорхойлдог БНХАУ, Европ, ОХУ болон АНУ-ын эдийн 

засгууд хүлээлтээс давж өслөө. Цаашид БНХАУ-ын эдийн засгийн 

өсөлт саарах боловч өсөлтийн хандлага нь өмнөх төсөөллөөс өндөр 

байх хандлагатай байна. Мөн Евро бүсийн эдийн засгийн өсөлт ч 

өмнөх төсөөллөөс сайн байхаар байна. Геополитикийн нөхцөл 

байдал, Хятадын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлого зэрэгтэй 

холбоотойгоор Хятадын нүүрсний зах зээл дээр манай улсад таатай 

нөхцөлүүд бий болсон нь нүүрсний экспорт нэмэгдэхэд 

дэмжлэг болсон. Харин шинжээчдийн үзэж байгаагаар 

эдийн засгийн хориг арга хэмжээ чангарсан, нефтийн үнэ 

төдийлөн хүчтэй сэргэхээргүй байгаа зэрэг нь ОХУ-ын 

эдийн засгийн өсөлтийг өмнөх төсөөллөөс бууруулах гол 

үндэслэл болж байна. Нөгөө талаас экспортын үнийн 

өсөлт харьцангуй өндөр бөгөөд импортын үнийн өсөлтөөс 

өндөр түвшинд хадгалагдаж байгаа нь гадаад худалдааны 

нөхцөл сайжрахад нөлөөлж байна. Ирэх улирлын хувьд 

экспортын үнэ өндөр түвшинд хадгалагдах тул худалдааны 

Эдийн засгийн идэвхжихийн хэрээр ХАА болон ХАА-н бус салбарууд 

болох худалдаа, уул уурхай, тээвэр зэрэг салбаруудад ажил эрхлэлт 

нэмэгдэж байна. Хөдөлмөрийн зах дээр гарч буй эерэг өөрчлөлт нь 

нийт дотоод эрэлт, өрхийн хэрэглээний өсөлтийг дэмжлээ. Мөн уул 

уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалт болон нүүрсний экспортын 

өсөлт, эскпортын тээвэрлэлтэй холбоотойгоор машин тоног 

төхөөрөмж, уул уурхайн бүтээн байгуулалт болон материаллаг 

хөрөнгийн нөөцөд оруулж буй хөрөнгө оруулалт ихээхэн нэмэгдлээ. 

Өрхийн хэрэглээ болон хөрөнгө оруулалт нь дотоод эрэлтийг 

нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ импортын эрэлтийг ч нэмэгдүүлж байна. 

Экспортын бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэй уялдуулан уул уурхайн 

салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-үүд үйлдвэрлэл, 

экспортоо нэмэгдүүлж байгаа нь эдийн засгийн өсөлтөд 

хамгийн том хувь нэмэр үзүүлж байна. Уул уурхайн 

салбарт  хийгдэж буй бүтээн байгуулалттай 

холбоотойгоор худалдаа, бүтээгдэхүүний цэвэр татвар 

өссөн нь үйлдвэрлэлийн зөрүү эерэг болоход нөлөөлж 

байна. Цаашид уул уурхайн салбарын идэвхжил 

сайжирч, бусад салбаруудаа тэтгэн ажил эрхлэлт, 

өрхийн орлого сайжран хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт 

нэмэгдэн эдийн засгийн өсөлтийг тэтгэх төлөвтэй 

байна.
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нөхцөл жилийн өмнөх түвшнээс сайжрах ч 2018 оны хувьд экспортын 

үнэ 2017 оны түвшнээс давж өсөхөөргүй төлөвтэй байгаа тул 

импортын үнийн өсөлттэй холбоотойгоор 2017 оны түвшнээс 

муудахаар байна.

Нийт төлбөрийн тэнцэл IV дугаар улиралд ашигтай гарлаа. Хэдийгээр 

машин, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл зэрэг хөрөнгө оруулалтын 

шинжтэй импортын эрэлт нэмэгдэж байгаа ч үнээ даган экспортын 

хэмжээ нэмэгдэж байгаа нь төлбөрийн тэнцэлд хамгийн том эерэг 

нөлөө үзүүлж байна. Мөн аялал, жуулчлал, санхүүгийн болон 

мэргэжлийн зөвлөгөө авах зэрэг үйлчилгээний дансны алдагдал 

буурсан нь төлбөрийн тэнцлийг сайжруулах нөлөө үзүүллээ. Харин 

сүүлийн жилүүдэд гадаад өр, зээлийн хэмжээ эрс нэмэгдсэнтэй 

холбоотойгоор гадаад өрийн үйлчилгээ, гадаадын хөрөнгө 

оруулалтын ашгийн хуваарилалттай холбоотой гарах урсгалууд 

өндөр болж байна.

Төсвийн алдагдал буурч, төсвийн бодлогын чангарах төлөв 

үргэлжлэхээр байна. Монгол Улсын Засгийн газар төсвийн алдагдлыг 

бууруулан өрийн тогтвортой байдлыг хангах бодлогоо үргэлжүүлэн 

хэрэгжүүлж байна. Төсвийн орлогын гүйцэтгэл сайн байгаа ч төсвийн 

алдагдлыг бууруулах бодлого үргэлжилж байгаа тул төсвийн импульс 

төсвийн бодлого чангарах төлвийг илэрхийлж байна. Эдийн засгийн 

идэвхжил нэмэгдэж, худалдааны эргэлт сайжрахын хэрээр орлогын 

албан татвар болон импортын гаалийн болон НӨАТ-ын орлогын 

гүйцэтгэл сайн байгаа нь төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх шаардлага 

буурахад эерэгээр нөлөөлж байна. Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх, 

санхүүжилтийн дутагдлыг нөхөх зорилгоор гаргаж буй шинэ өрийн 

хэмжээ эргэн төлж буй өрөөс өнгөрсөн онд 87 хувиар давж байсан 

бол энэ онд 8 хувь болж буурах төлөвтэй байна.

Мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдэж байгаа ч бизнесийн зээл сэргээгүй 

байна. Мөнгөний нийлүүлэлтийн өнгөрсөн оны сүүлийн хагасаас 

үргэлжилж буй жилийн өсөлт тогтвортой түвшинд хадгалагдлаа. 

Банкны системээс авч буй Засгийн газрын зээл, өрхийн хэрэглээний 

шинж чанартай зээл болон ипотекийн зээлийн өсөлт нь мөнгөний 

нийлүүлэлт өсөхөд нөлөөлж байна. Эрдэс бүтээгдэхүүний сэргэлтийг 

даган уул уурхайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл нэмэгдэж байгаатай 

холбоотойгоор шинээр зээл олголт уул уурхайн салбарт эрс 

нэмэгдээд байна.

Эдийн засгийн хямралд хүчтэй нэрвэгдэж, чанаргүй зээлийн дийлэнх 

хэсгийг бүрдүүлж байсан зарим салбарууд тухайлбал, уул уурхай, 

худалдааны салбарууд сэргэж байгаа нь чанаргүй болон хугацаа 

хэтэрсэн зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь буурахад нөлөөллөө.

Эдийн засаг идэвхжихийн хэрээр хэлцлүүд нэмэгдэн 

мөнгө үржих процессийн дагуу харилцах, хадгаламж 

нэмэгдэж байна. Мөн төгрөгийн ханш тогтворжиж, зах 

зээлд оролцогчдын итгэл сэргэж, хүлээлт сайжрахын 

хэрээр энэ онд төгрөгийн харилцах, хадгаламж гадаад 

валютын харилцах, хадгаламжаас илүү нэмэгдлээ.

ЗГҮЦ-ны хүү болон хадгаламжийн хүү буурлаа. Банкууд 

активын хөрвөх чадвараа хадгалан ЗГҮЦ эзэмших 

сонирхол өндөр байгаа, бодлогын хүү 2 нэгж хувиар 

буурсан зэрэг нь ЗГҮЦ-ны хүү буурахад нөлөөллөө. 

Ялангуяа богино хугацаат буюу 1 жил хүртлэх 

хугацаатай ЗГҮЦ-ны хүү 7 орчим нэгж хувиар буураад 

байна. Хадгаламжийн хүү ялангуяа банкинд шинээр 

байршуулсан болон шинээр хугацаа нь сунгагдсан 

хадгаламжийн хүү буурч, хадгаламж, зээлийн хүүний 

зөрүү тэлсээр байна.

Хөрөнгийн захын идэвхжил нэмэгдэж өсөлт ажиглагдаж 

байна. Эдийн засгийн идэвхжил нэмэгдэн худалдаа, 

хэрэглээ нэмэгдэж байгаа нь хөрөнгийн бирж дээрх 

компаниудын зах зээлийн үнэлгээ сайжирахад нөлөөлж 

байна. Хэдийгээр хэлбэлзэл өндөртэй байгаа ч ТОП 20 

индекс жилийн өмнөх үеэс болон өмнөх улирлаас 

сайжираад байна. Мөн хувьцааны арилжааны идэвхи 

нэмэгдлээ. Нийт хувьцааны арилжааны идэвхжил болон 

зах зээлийн үнэлгээ, индекс өсөхөд Дархан Сэлэнгэ 

ЦТС, Таван Толгой, АПУ, Говь, Монгол Шуудан зэрэг 

томоохон компаниудын хувьцааны арилжаа болон 

тэдгээрийн зах зээлийн үнэлгээ нэмэгдсэн нь голлон 

нөлөөллөө.

Монгол Улсын эдийн засгийн бодит өсөлт 2015 онд 2.4 

хувь, 2016 онд 1.0 хувь, 2017 оны эхний улирлын 

байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 4.2 хувиар өссөн 

үзүүлэлттэй байна. Сүүлийн жилүүдэд эдийн засгийн 

өсөлтийн дийлэнх хувийг тайлбарлаж байсан уул 

уурхайн салбарын өсөлт удааширч 2017 оны эхний 

улирлын байдлаар -1.8 хувьд хүрэв. Харин уул уурхайн 

бус салбар тайлант хугацаанд өмнөх оны мөн үеэс 6.0 

хувиар өссөнөөр 2 улирал дараалан өссөн үзүүлэлттэй 

байна.

Эдийн засаг 2017 оны 2 дугаар улиралд үргэлжлэн 

идэвхжиж, өмнөх оны мөн үеэс 6.1 хувиар өссөнөөр 

оны эхний хагас жилд өсөлт 5.3 хувьтай гарлаа.
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Нийт эрэлт: Тайланд эдийн засгийн өсөлтөд эрэлт талаас өрхийн 

хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт эерэг нөлөө үзүүлсэн бол цэвэр экспорт, 

засгийн газрын хэрэглээ бууруулах нөлөө үзүүллээ. 

Дотоод эрэлт 8 улирал дараалан хумигдсаны эцэст сүүлийн 3 улирал 

дараалан өслөө. Үүнд хөрөнгө оруулалт буюу нийт хуримтлал 

сүүлийн 4 улиралд нэмэгдүүлэх нөлөө үзүүлсэн бол өрхийн хэрэглээ 

сүүлийн 4 улирал дараалан бууруулах нөлөө үзүүлж байна.

Нийт нийлүүлэлт: Нийлүүлэлт талаас тайлант улиралд эдийн засгийн 

өсөлтийн дийлэнх хувийг  бүтээгдэхүүний цэвэр татвар, худалдааны 

салбар бүрдүүлсэн бол боловсруулах, хөдөө аж ахуй, тээвэр, бусад 

үйлчилгээний салбарууд өсөлтөд эерэг нөлөө, уул уурхай, 

барилгын салбарууд сааруулах нөлөө үзүүлжээ. Сүүлийн 

жилүүдэд идэвхжил нь сулраад байсан уул уурхайн бус 

салбарын өсөлт сүүлийн 3 улирал дараалан эрчимжиж, 

тайлант улиралд 9.2 хувьд хүрэв. Харин эдийн засгийн 

өсөлтөд голлох нөлөө үзүүлж байсан уул уурхайн салбар 

өнгөрсөн оны сүүлийн хагасаас эхлэн буурч, тайлант улиралд 

6.1 хувиар агшсан.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон техникийн үйл ажллагаа

Барилга

Бөөний болон жижиглэн худалдаа, машин мотоциклийн
 засвар, үйлчилгээ

 Зочид буудал, байр сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээ

Төрийн удирдлага ба батлах хамгаалах ажиллагаа, албан 
журмын нийгмийн хамгаалал

Боловсруулах үйлдвэрлэл

Урлаг, үзвэр, тоглоом, наадам

Уул уурхай, олборлот
 

Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа

Боловсрол

Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл ажиллагаа

Удирдлагын болон даатгалын үйл ажиллагаа

Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа

үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа

Бүтээгдэхүүний цэвэр татвар
 

Усан хангамж; бохирус, хог, хаягдлын менежмент 
болон цэвэрлэх үйл ажиллагаа

Мэдээлэл, холбоо
 

Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт
 

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур
 

Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа
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Гадаад худалдаа: Импортын өсөлт экспортоос давж эрчимжсэнээр 

гадаад худалдааны тэнцэл буюу цэвэр экспорт тайланд өмнөх оны 

мөн үеэс саарч, эдийн засгийн өсөлтийг 5.8 нэгж хувиар бууруулах 

нөлөө үзүүллээ. 

Экспорт: Бараа, үйлчилгээний нийт экспорт тайланд өмнөх оны мөн 

үеэс 40.5 хувиар өслөө. Олон улсын зах зээл дээр манай экспортын 

гол түүхий эдийн үнэ ханш харьцангуй өндөр түвшинд хадгалагдаж 

байгаатай холбогдуулан өнгөрсөн оны сүүлийн хагасаас эхлэн 

дотоодын нүүрс, төмрийн хүдэр олборлогчид олборлолт, экспортоо 

нэмэгдүүлсэн нь нийт экспортыг тэтгэх гол нөлөөг үзүүлж байна. 

Тодруулбал, чулуун нүүрсний экспорт тайланд  өмнөх оны 

мөн үеэс 70.3 хувиар буюу 4.5 сая тонноор өсч, 10.9 сая 

тоннд хүрчээ. Үүний зэрэгцээ, үйлчилгээний экспорт 

нэмэгдсэн нь нийт экспортын өсөлтөд эерэгээр нөлөөлжээ. 

Нөгөө талаас, мөнгөжөөгүй алтны экспорт тайланд өмнөх 

оны мөн үеэс 30.7 хувиар, баяжмал дахь зэс, алтны 

агууламжийн  бууралттай  холбогдуулан  зэсийн  

баяжмалын экспорт 14.5 хувиар тус тус буурснаар нийт 

экспортыг сааруулах нөлөө үзүүлсэн. 
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Уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэл, тэрбум төгрөг

Дэлхийн зах зээл дэх экспортын үнийн өсөлттэй уялдан уул уурхайн 

салбарын үйлдвэрлэл сүүлийн 3 - 4 улирлын туршид эрчимжиж байгаа 

төдийгүй уул уурхайн бус салбарын өсөлтийг тэтгэх нөлөө үзүүлж 

байна. Гэвч гүйцэтгэлээр уул уурхайн салбарын өсөлт өнгөрсөн оны 

сүүлийн хагасаас эхлэн буурч, тайланд 6.1 хувиар агшиж, эдийн 

засгийн өсөлтөд  1.2  нэгж  хувийн  сөрөг  нөлөө  үзүүлсэн  нь  

зэсийн баяжмал олборлолт, үүнд агуулагдах металлын хэмжээний 

бууралтаар голлон тайлбарлагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл, сүүлийн 5 

улирлын туршид уул уурхайн салбарын өсөлтийг сааруулах нөлөө 

үзүүлж буй зэсийн баяжмал олборлолт, түүний агууламжаас бусад 

уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэл тайланд 6 орчим хувиар 

өсчээ. Уул уурхайн салбар дахь хөдөлмөрийн захын үзүүлэлтүүд 

ч мөн адил идэвхжиж байгаа бөгөөд ажиллагчдын тоо тайланд 

өмнөх оны мөн үеэс 34.2, дундаж цалин 9.3 хувиар нэмэгджээ. 

Үүнээс гадна, коксжих нүүрсний экспорт нэмэгдсэн нь 

боловсруулах аж үйлдвэрлэлийн салбар эрчимжихэд эерэгээр 

нөлөөлж байгаа бөгөөд тайланд тус салбарын 22.9 хувийн 

өсөлтийн 1/3-ийг тайлбарлаж байна.
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Газрын тос, байгалийн хий олборлолт

Бусад ашигт малтмал олборлолт

30

547.4
954.6 665.4 593.8 362.6 328.2

820.7

1,037.5

1,006.9 1,275.0
1,740.6

2,628.4 3,166.5

3,409.8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 20

423.2

1,104.5
1,436.3

1,063.2 803.2 926.8 751.7

1,522.4

50 107.5

209.2

303.8
456.3 776.1

1153.8

784.4

732.1

1,593.1 1,512.0
1,399.0

1,772.6

1,821.1 2,287.0 2,410.2

5,779.2

5,543.9

5,562.3

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Нүүрс             

Уул уурхайн салбарын орлого, тэрбум төгрөг.

Газрын тос Металлын хүдэр Бусад ашигт малтмал

Ийнхүү уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэл эрчимжсэнтэй холбоотойгоор 

тээврийн салбарын өсөлт сүүлийн улирлуудтай ойролцоо өндөр түвшинд 

хадгалагдаж (тайланд 18.8 хувь) эдийн засгийн өсөлтийг 0.9 нэгж хувиар 

тэтгэв. Уг өсөлтийн дийлэнх хэсгийг авто замын ачаа эргэлт өмнөх оны 

мөн үеэс 60.6 хувиар, төмөр замын экспортын зориулалттай ачаа эргэлт 

5.5 хувиар өсч бүрдүүлсэн байна .Тээврийн салбар дахь 

хөдөлмөрийн захын нөхцөл байдлыг авч үзвэл ажиллагчдын тоо 

өмнөх оны мөн үеэс 14.6 хувиар, дундаж цалин 5.4 хувиар 

тэлжээ.
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306.9

390.9 416.5 421.4 427.9 387.9
436.8

529.1
76.1

100.1
128.5

172.2

205.5

417.6 376.2 363.8 444.4

497.1

506.4

92.8

114.1
110.7

114.5

164.5

206.9 247.3 246.2
254.3

287.3

322.2

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Төмөр зам
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Авто Агаар
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18,447.7
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19,150.8 19,989.1

22,699.0

12,610.2
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21,321.9
23,514.2

16,682.2

20,406.2

31,212.3

0
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Тээсэн ачаа, сая тонн

Төмөр зам Авто Агаар

Импорт: Бараа, үйлчилгээний нийт импорт 2017 он гарсаар 

эрчимтэй нэмэгдэж байгаа бөгөөд тайланд өмнөх оны мөн үеэс 9.9 

хувиар өсчээ. Нийт импортын өсөлтийн дийлэнх хувийг уул уурхайн 

салбарт хийгдэж буй бүтээн байгуулалт болон онцгой албан татварын 

өсөлтийн нөлөөгөөр нэмэгдсэн машин, тоног төхөөрөмж, нефтийн 

бүтээгдэхүүний импорт тайлбарлаж байна. Үүнээс гадна, түргэн 

эдэлгээтэй хэрэглээний бүтээгдэхүүн болон барилгын материалын 

импорт өмнөх оны мөн үеэс өсөлттэй байна. Дотоодын 

үйлдвэрлэлийн идэвхжил сэргэж, татварын суурь нэмэгдэж   

байгаагаас   гадна   импорт,   тэр   дундаа   машин механизм, тоног 

төхөөрөмжийн импорт ийнхүү өсч байгаатай холбогдуулан  2013  

оны  сүүлчээс  хойш  уналттай  байсан бүтээгдэхүүний  цэвэр  татвар  

сүүлийн  3  дахь  улиралдаа эрчимтэй нэмэгдэж, тайланд 

өмнөх оны мөн үеэс 24.0 хувиар өсч, улмаар 2.5 нэгж хувийн 

эдийн засгийн өсөлтийг бий  болгов. Тодруулбал, 

бүтээгдэхүүний цэвэр татварын өсөлтийг улсын төсөвт 

төвлөрүүлсэн дотоодын болон импортын бараа, 

бүтээгдэхүүний НӨАТ, гаалийн албан татварын өсөлт голлон 

бүрдүүлж байна. Түүнчлэн, импортын өсөлттэй уялдан 

импортын зориулалттай төмөр замын ачаа эргэлт тайланд 

өмнөх оны мөн үеэс 37.1 хувиар нэмэгдэж, тээврийн 

салбарын өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлэв.
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        23,935.90 

        11,152.70 

       2,420.30 

  1.20 

  0.20 

  1.60 

  1.10 

  2.10 

    5,852.10 

    9,519.90 

     (3,667.80)

    (15.30)

4,916.30

 

3,358.10

 

1,558.20

Үзүүлэлтүүд

ДНБ, оны үнээр (тэрбум төгрөг)

ДНБ, оны үнээр (тэрбум ам.доллар)

Нэг хүнд ноогдох Бодит ДНБ (ам.доллар) 

ДНБ-ийн бодит өсөлт (хувь)

Уул уурхайн бодит өсөлт

Уул уурхай бус салбарын бодит өсөлт

Хэрэглээний үнийн индукес 

(жилийн өөрчлөлт)

ДНБ-ийн дефлятор (өсөлтийн түвшин)

Төсвийн тэмцэл (тэрбум төгрөг)

Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого, тусламж

Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн

Тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл

Тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн ДНБ-д эзлэх хувь

Гадаад тэнцэл (сая ам.доллар)

Экспорт

Импорт

Гадаад худалдааны тэнцэл

ХБГ Төсөөлөл

2016

         27,438.40             30,386.90             33,905.40             37,565.70 

         11,109.00             12,146.00             13,010.90             13,825.20 

        2,126.00            2,143.70            2,137.80            2,101.40 

   3.30       4.20       6.00       4.50 

     (7.40)       3.90       8.10        13.80 

   6.80       4.30       5.30       1.80 

   7.70       8.60       6.90       6.50 

       11.00       6.30       5.30       6.00 

        6,537.10            7,231.40            8,217.50            9,110.70 

        9,154.50            9,651.50             10,323.30             10,790.90 

          (2,617.40)             (2,420.10)              (2,105.80)             (1,680.10)

        (9.50)         (8.00)         (6.20)         (4.50)

6,063.00

  

5,867.80

  

6,269.40

  

6,967.30

  

4,208.70

  

4,580.00

  

4,812.20

  

5,053.00

  

1,854.30 1,287.80 1,457.20 1,914.30

2017 2018 2019 2020

Хүснэгт  : Монгол Улсын эдийн засгийн ирээдүйн чиг хандлага
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ХӨРӨНГӨ

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө

Хөрөнгө оруулалт

Зээл (цэвэр дүнгээр)

Дериватив санхүүгийн хөрөнгө

Бусад хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгө

Биет бус хөрөнгө

Нийт хөрөнгийн дүн

ӨР ТӨЛБӨР

Харилцах

Хадгаламж

Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр

Бусад эх үүсвэр

Дериватив санхүүгийн өр төлбөр

Бусад өр төлбөр 

Нийт өр төлбөрийн дүн

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл

Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал

Бусад өөрийн хөрөнгө

Өөрийн хөрөнгийн дүн

Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн

 

178,186.3

53,779.5

0.0

7,324,724.8

0.0

1,582,027.6

740,948.9

7,763.5

9,887,430.6

161,484.3

40,280.0

719.7

198,649.0

0.0

6,390.5

407,523.5

16,000,000.0

16,353.4

(6,564,393.0)

27,946.7

9,479,907.1

9,887,430.6

 

2,893,336.5

0.0

9,140.0

5,513,505.9

0.0

533,200.5

750,333.0

325,907.9

10,025,423.6

103,166.4

40,879.6

740.5

0.0

0.0

311,497.0

456,283.5

16,000,000.0

16,353.4

(6,475,160.0)

27,946.7

9,569,140.1

10,025,423.6

 

4,461,432.5

0.0

9,140.0

5,257,693.8

0.0

831,611.3

287,938.0

306,002.2

11,153,817.8

 

71,232.0

28,817.6

557.5

247,976.0

0.0

0.0

348,583.1

16,000,000.0

16,353.4

(5,239,065.4)

27,946.7

10,805,234.7

11,153,817.8

 

37,223,286.0

0.0

9,140.0

24,204,597.5

0.0

673,399.7

357,131.6

517,525.6

62,985,080.4

 

91,814.7

29,494.4

17,337,546.4

0.0

0.0

158,427.5

17,617,283.0

50,000,000.0

16,353.4

(4,676,502.7)

27,946.7

45,367,797.4

62,985,080.4

 

92,374,661.9

0.0

36,950,056.6

70,483,770.6

0.0

963,714.5

1,734,329.3

540,031.1

203,046,564.0

 

225,247.4

29,095.8

109,986,762.7

37,000,000.0

0.0

10,382,219.4

157,623,325.3

50,000,000.0

571.2

(4,605,279.2)

27,946.7

45,423,238.7

203,046,564.0

САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН
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Балансын үзүүлэлт

Нийт актив Өсөлтийн хувь /баруун багана/ Нийт актив Өсөлтийн хувь /баруун багана/

Өөрийн хөрөнгө /сая төгрөг/ Цэвэр зээл /сая төгрөг/

Өөрийн хөрөнгө ба Зээл
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Зээл цэвэр Өсөлтийн хувь /баруун багана/
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№ Үзүүлэлт 2016 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4

1 Хүүгийн орлого 345,812.5 223,143.8 550,896.5 1,085,342.3 3,504,839.7

2 Хүүгийн зардал 1,859.3 691.1 1,188.4 60,589.7 825,381.6

3 Цэвэр хүүгийн орлого 343,953.2 222,452.7 549,708.1 1,024,752.5 2,679,458.1

4 Эрсдэлийн сангийн зардал 104,828.3 4,622.0 5,569.7 94,708.1 -976,277.6

5 Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого  239,124.9 217,830.7 544,138.4 930,044.5 3,655,735.7

6 Бусад орлого 1,709,894.2 71,015.1 1,571,646.2 2,283,847.5 986,915.4

6.1 Хүүгийн бус орлого 1,402,583.2 71,015.1 1,557,512.8 2,252,391.4 632,039.3

6.2 Бусад орлого, олз 307,311.0 0.0 14,133.4 31,456.2 354,876.0

7 Бусад зардал 2,375,731.6 208,752.9 540,072.6 1,313,943.0 2,447,533.4

7.1 Хүүгийн бус зардал 2,287,701.5 205,426.9 539,880.5 1,058,195.9 2,014,954.2

7.2 Бусад зардал, гарз 88,030.1 3,325.9 192.1 255,747.1 432,579.2

8 Татварын өмнөх ашиг, алдагдал -426,712.6 80,093.0 1,575,712.0 1,899,949.0 2,195,117.7

9 Орлогын татварын зардал 0.0 0.0 11,813.0 21,198.7 245,143.9

10 Татварын дараах ашиг, алдагдал -426,712.5 80,093.0 1,563,899.0 1,878,750.3 1,949,973.8

11
Зогсоосон үйл ажиллагааны цэвэр 
орлого, зардал 0.0 0.0 -247,711.4 0.0 0.0

12 Тайлант үеийн цэвэр ашиг, алдагдал -426,712.5 80,093.0 1,316,187.6 1,878,750.3 1,949,973.8

 5.0

 10.0

 15.0
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 25.0

1.4 1.9 1.8 

-

19.2 
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- -

1.7 

12.0 
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10.9 
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1.8 

8.1 

11.5 

2016 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4

Нийт зээлийн багц салбараар /тэрбум төгрөг/

Барилга

Уул уурхай, олборлолт

Бусад

Бөөний болон жижиглэн худалдаа

Зочил буудал, байр, сууц, болон нийтийн хоолны үйлчилгээ

36

 /мянган төгрөг/



ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 20

3,506.7 
1,860.0 

5,277.1 
24,216.4 70,498.9 

4,037.4 

3,757.4 

1,758.1 
1,861.8 

633.5 

2016 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4

Нийт зээлийн багцын чанар

9 
8 

6 

10 

26 

2016 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4

Зээлийн тоо
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Хүүгийн бус болон бусад орлого 

Орлогын өсөлт /улирал/
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Эрсдэлийн сангийн зардал /сая төгрөг/
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2016

Татварын өмнөх ашиг, алдагдал /сая төгрөг/

Ашиг

Татварын өмнөх ашиг, алдагдал
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Үзүүлэлт
Зохистой 
харьцаа 2016 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4

I зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр 
жигнэсэн активын зохистой харьцаа 9.00% 113.67% 152.01% 188.73% 110.07% 52.15%

Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн 
активын харьцаа  14.00% 113.87% 152.28% 189.02% 110.11% 52.15%

Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт  25.00% 56.92% 634.10% 1279.90% 211.36% 58.61%

Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн 
хөрөнгийн харьцаа     /нэгж валютаар/ 15.00% -0.30% -0.25% -0.20% 14.42% -14.66%

Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн 
хөрөнгийн харьцаа /нийт/ 40.00% 0.20% -0.33% -0.30% 37.30% -14.75%

2016 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4

-4.34% 0.81% 13.03% 10.05% 4.27%

-4.58% 0.84% 13.58% 12.13% 8.49%

Үзүүлэлт

Активын ашигт байдал ROA

Өөрийн хөрөнгийн орлогот байдал ROE

113.9%

152.3%

189.0%

110.1%

52.2%

0.0%

40.0%

80.0%

120.0%

160.0%

200.0%

2016 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4

113.9%

152.3%

189.0%

110.1%

52.2%

0.0%

40.0%

80.0%

120.0%

160.0%

200.0%

2016 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4

Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ > 14%

Зохистой харьцаа

Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт > 25%

Зохистой харьцаа

Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт

-4.34%

0.81%

13.03%

10.05%

4.27%

2016 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4

-4.58%

0.84%

13.58%
12.13%

8.49%

2016 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4

Активын ашигт байдал ROA Өөрийн хөрөнгийн орлогот байдал ROE
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Хөрөнгө

Бэлэн мөнгө ба Монголбанк дахь харилцах

Бусад банк, санхүүгийн байгууллага дахь харилцах, 

хадгаламж

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт -борлуулах боломжит

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа

Үндсэн хөрөнгө

Биет бус хөрөнгө

Бусад хөрөнгө

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй хөрөнгө 

Нийт хөрөнгө

Эздийн өмч ба өр төлбөр

Өр төлбөр

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, 

хадгаламж

Репо хэлцэл

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

Бусад өр төлбөр

Орлогын албан татварын өглөг

Нийт өр төлбөр

Эздийн өмч

Хувьцаат капитал

Бусад нөөцүүд 

Хуримтлагдсан алдагдал

Нийт эздийн өмч

Нийт эздийн өмч ба өр төлбөр

(Мянган төгрөгөөр) Тодруулга

 

91,943,312 

 

431,350 

 36,950,057 

 70,483,771 

1,734,329

540,031

963,714

-   

 203,046,564

 

109,911,583

36,940,917

254,343

10,287,878

228,605

157,623,326

50,000,000

28,518

(4,605,280)

45,423,238

203,046,564

 

 

162,614

69,352

-

7,324,725

 740,949

 7,764

400,702

1,181,325

9,887,431

 

-

-

208,974

193,404

5,146

407,524

 

16,000,000

44,300

(6,564,393)

9,479,907

9,887,431

2017.12.31 2016.12.31

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

 

13

14

15

16

17

18

19

20

 

21 

22 

23 

24

25

43



ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 20

(Мянган төгрөгөөр)

2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний үлдэгдэл

Тайлант жилийн алдагдал

2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл

2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний үлдэгдэл

Нийт дэлгэрэнгүй орлого

Тайлант жилийн ашиг

Эздийн өмчөөр шууд бүртгэгдсэн хувьцаа 

эзэмшигчидтэй хийсэн ажил гүйлгээ

Хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгө оруулалт

Бусад хөдөлгөөнүүд

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл

Хувьцаат капитал             

(Тодруулга 25)

16,000,000

-

16,000,000

16,000,000

-

34,000,000

-

50,000,000

Бусад 

нөөцүүд

44,300

-

44,300

44,300

-

-

(15,782)

28,518

Хуримтлагдсан 

алдагдал

(6,137,680)

(426,713)

(6,564,393)

(6,564,393)

1,949,973

-

9,140

(4,605,280)

Эздийн өмчийн 

дүн

9,906,620

(426,713)

9,479,907

9,479,907

1,949,973

34,000,000

(6,642)

45,423,238

44

(Мянган төгрөгөөр)

Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого

Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал

Хүүгийн цэвэр орлого

Хураамж ба шимтгэлийн орлого

Хураамж ба шимтгэлийн зардал

Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр зардал

Арилжааны цэвэр орлого

Үйл ажиллагааны бусад цэвэр орлого

Үйл ажиллагааны нийт орлого

Үйл ажиллагааны зардал

Үйл ажиллагааны бус зардал

Болзошгүй алдагдлын сангийн өмнөх 

ашиг (алдагдал)

Болзошгүй алдагдлын сангийн нөхөлт / 

(зардал)

Татварын өмнөх ашиг (алдагдал)

Орлогын албан татварын зардал

Тайлант жилийн цэвэр ашиг (алдагдал)

Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй 

орлого (алдагдал)

3,504,840 

(825,382)

 2,679,458

94,703 

(131,864)

(37,161)

(102,884) 

292,270 

 3,431,625

(1,797,342)

(432,579)

 1,201,704

993,413

 2,195,117

(245,144)

1,949,973 

1,949,973 

345,725 

(1,859)

343,866

85 

(24,318)

 (24,233)

(174)

292,270 

  611,729

(800,080)

(88,030)

 (276,381)

(150,332)

(426,713)

-(426,713)

 

(426,713)

4

5

6

6

7

8

9

10

11

12

Тодруулга 2017 2016

Ашиг, Алдагдал болон Бусад Дэлгэрэнгүй Орлогын Тайлан 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон жилийн 

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН 
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Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Тайлант жилийн цэвэр ашиг/(алдагдал)

Тохируулгууд: 

    Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл   

    Биет бус хөрөнгийн хорогдуулга

    Данснаас хассан үндсэн хөрөнгө 

    Үндсэн хөрөнгө борлуулсны гарз

    Өмчлөх бусад хөрөнгө борлуулсны олз

    Хүүгийн цэвэр орлого

    Болзошгүй алдагдлын сангийн (нөхөлт) / зардал

    Орлогын албан татварын зардал

Хөрөнгө, өр төлбөрийн өөрчлөлт:

    Харилцагчдад олгосон зээл ба  урьдчилгаа

    Монголбанкинд заавал байлгах нөөц

    Бусад хөрөнгө

    Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, 

    хадгаламж

    Репо хэлцэл

    Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

    Бусад өр төлбөр

Хүлээн авсан хүү

Төлсөн хүү

Төлсөн орлогын албан татвар

Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн 

гүйлгээ

Худалдан авсан үндсэн хөрөнгө

Худалдан авсан биет бус хөрөнгө

Худалдсан үндсэн хөрөнгө

Худалдсан өмчлөх бусад хөрөнгө

Худалдан авсан хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн 

гүйлгээ

Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Энгийн хувьцаа нэмж гаргаснаас орж ирсэн мөнгө

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн 

гүйлгээний дүн

Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн 

цэвэр өөрчлөлт  

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний 

үлдэгдэл

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн 

үлдэгдэл 

 

1,949,973

91,749

126,238

5,955

235,769

(531,459)

(2,679,458)

(993,413)

245,144

(61,845,359)

(6,948,953)

(557,973)

109,911,583

36,940,917

45,369

10,019,294

3,167,430

(750,202)

(21,685)

88,410,919

(1,921,818)

(658,505)

591,280

1,712,784

(36,940,917)

(37,217,176)

34,000,000

34,000,000

85,193,743

207,448

85,401,191

 

(426,713)

60,953

267

77,742

-

-

(343,866)

150,332

-

278,115

(13,071)

(101,339)

-

-

93,578

149,027

373,165

(1,859)

(2,585)

293,746

(110,526)

(6,747)

-

-

-

(117,273)

-

-

176,473

30,975

207,448

9,17

9,18

10,17

10,17

8,20

4,5

11

12

16

26

21

22

23

17

18

17

20

15

25

26

26

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

(Мянган төгрөгөөр) Тодруулга 2017 2016
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Тээвэр Хөгжлийн Банк ХХК (цаашид “Банк” гэх) нь Монгол Улсад 

үүсгэн байгуулагдсан, тус улсад үйл ажиллагаа эрхэлдэг 

хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани юм. Банкны үндсэн үйл 

ажиллагаагаа эрхэлдэг албан ёсны хаяг нь Монгол Улс, Улаанбаатар, 

Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Олимпийн гудамж, Шангрилла 

оффис, 15 дугаар давхар юм.

Банк нь Монгол улсын Банкны тухай хуулийн дагуу Монголбанкны 

Ерөнхийлөгчийн 1997 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн тушаалаар 

банкны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан. Банк нь 1997 

оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр Улсын бүртгэлийн албанд 

бүртгүүлсэнээр 2078201 тоот регистр бүхий 9016001016 дугаартай 

гэрчилгээ болон арилжааны банкны үйл ажиллагаа эрхлэх 12 тоот 

тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ авсан.

Өмнөх хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд үүссэн маргаан болон 

түүнээс үүдсэн Банкны үйл ажиллагааны доголдлуудаас хамааран 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 12 дугаар сарын 09-ний 

өдрийн А/229 дугаар тушаалаар Монголбанкны зүгээс банкны үйл 

ажиллагааны энгийн эрхийг олгосон. Мөн Банкны үйл ажиллагаа 

сүүлийн жилүүдэд жигд явагдаагүй, зогсонги байдалтай байсан, 

хөрөнгийн зохист харьцаа алдагдсан зэргээс шалтгаалан 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2016 оны 9 дүгээр сарын 30-ны 

өдрийн А/271 тоот тушаалаар Банкны зарим тусгай зөвшөөрлүүдийг 

хүчингүй болгосон.

Одоогийн хувьцаа эзэмшигчид 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны 

өдөр Банкыг хуучин хувьцаа эзэмшигчдээс худалдан авсан бөгөөд 

өмнөх хувьцаа эзэмшигчдийн удаан үргэлжилсэн маргаан шүүхийн 

шатанд шийдвэрлэгдсэн.

2017 онд шинэ хувьцаа эзэмшигчид 34,000,000 мянган төгрөгийн 

нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийж, Банкны дүрмийн санг нэмэгдүүлсэн 

бөгөөд дахин 22,000,000 мянган төгрөгийн нэмэлт хөрөнгө 

оруулалт хийх хүсэлтийг Монголбанкинд тавьж 2017 оны 12 дугаар 

сарын 05-ны өдөр Монголбанкны зөвшөөрлийг авсан. Банкны 

зүгээс уг хөрөнгө оруулалтыг хувьцаа эзэмшигчдээс 2018 оны эхний 

улиралд хүлээн авна гэсэн хүлээлттэй байна.

2017 оны 3 дугаар сараас эхлэн Банк нь Монголбанкнаас тавьсан 

арилжааны банкны үйл ажиллагааны зохистой шалгуур 

үзүүлэлтүүдийг  хангаж эхэлсэн  учир  Монголбанкны 

Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн A/176 тоот 

тушаалын дагуу банкны үйл ажиллагааны нэмэлт зөвшөөрлийг 

олгосон. Банк нь 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр үлдсэн 

зөвшөөрөгдөөгүй үйл ажиллагаануудын хувьд нэмэлт зөвшөөрлийг 

авсан. Банкыг гурван хувь хүн, нэг компани эзэмшдэг ба эцсийн 

хяналт тавигч этгээд нь ноён М.Тэмүүжин юм.

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

(а)    Тайлагналын нийцэл

Санхүүгийн тайланг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт 

(“СТОУС”)-ын дагуу бэлтгэж тайлагнасан. 

(б)    Үнэлгээний суурь

Санхүүгийн тайланг холбогдох тодруулгад тусгайлан тодруулснаас 

бусад зүйлсийн хувьд түүхэн өртгийн зарчимд үндэслэн бэлтгэсэн.

(в)    Үйл ажиллагааны ба тайлагналын валют

Энэхүү санхүүгийн тайланг Банкны бүртгэлийн валют болох Монгол 

Улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр толилуулсан бөгөөд энэ 

нь Банкны үйл ажиллагаа явуулж буй гол эдийн засгийн орчны үндсэн 

валют болно. Тусгайлсан хэсэгт онцлон зааснаас бусдаар санхүүгийн 

тайланг мянгачилж толилуулсан.

(г)    Таамаглал, тооцоолол болон үнэлэмжийн хэрэглээ

Санхүүгийн тайланг СТОУС-д нийцүүлэн бэлтгэх үйл явц нь 

таамаглал, тооцоолол болон үнэлгээ хэрэглэхийг удирдлагаас 

шаарддаг ба энэхүү таамаглал, тооцоолол, үнэлгээ нь нягтлан бодох 

бүртгэлийн бодлогын хэрэгжилт болон бүртгэсэн хөрөнгө, өр 

төлбөр, орлого, зардлын дүнг тодорхойлоход нөлөөлдөг. 

Тооцооллыг гаргахад өнөөгийн болон хүлээгдэж буй эдийн засгийн 

нөхцөл байдал, түүхэн туршлага гэх мэт хүчин зүйлс, мөн олон 

төрлийн таамаглал дээр суурилсан үнэлэмж гаргахыг шаардаж 

байдаг. Гүйцэтгэлээрх үр дүн нь эдгээр таамаглал, тооцооллоос 

ялгаатай байж болно.

Тооцоолол, түүнийг хийхэд хэрэглэсэн гол чухал таамаглал, 

төсөөллийг байнга хянаж байдаг. Нягтлан бодох бүртгэлийн 

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАГНАЛЫН ЗАРЧИМ
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тооцоололд хийсэн өөрчлөлтийн нөлөөллийг тухайн өөрчлөлт 

хийгдсэн тайлант жил болон ирээдүйн тайлант жилүүдэд тусгадаг.

(I) Таамаглал болон тооцооллын тодорхойгүй байдал

Дараагийн санхүүгийн жилд материаллаг залруулгад хүргэж болох 

нөлөөлөхүйц эрсдэлтэй тооцоолол болон таамаглалын тодорхойгүй 

байдлын талаарх мэдээлэл дараах тодруулгуудад орсон болно:

(а)  Хүүгийн орлого хүлээн зөвшөөрөлт – Тодруулга 3 (й);

(б)  Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгийн үнэ цэнийн    

      бууралт – Тодруулга 3 (ё), (ж);

(в)  Борлуулах боломжтой хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас;

(г)  Үндсэн хөрөнгийн ашиглагдах хугацаа – Тодруулга 3 (д);

(д)  Биет бус хөрөнгийн ашиглагдах хугацаа – Тодруулга 3 (е).

(II)  Бодит үнэ цэнийн хэмжилт

Банк нь хөрөнгө болон өр төлбөрийн бодит үнэ цэнийг 

тодорхойлохдоо тухайн зах зээл дээрх хамгийн сайн ажиглагдахуйц 

мэдээллийг ашиглахыг зорьдог. Бодит үнэ цэнийг үнэлгээний арга 

барилд ашиглагдах өгөгдлүүдээс нь хамааруулан дараах шатлалаар 

ангилдаг:

ижил төстэй хөрөнгө эсвэл өр төлбөрийн 

идэвхтэй зах зээлийн жишиг үнэ

тухайн хөрөнгө, өр төлбөрийн хувьд 1 дүгээр 

түвшинд багтсан жишиг үнээс бусад өгөгдлүүд, 

шууд эсвэл шууд бусаар

хөрөнгө эсвэл өр төлбөрийн зах зээлийн 

ажиглагдахуйц мэдээлэл дээр суурилаагүй 

өгөгдлүүд

3.  НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГУУД

Банк нь санхүүгийн тайлангаа бэлтгэхдээ нягтлан бодох бүртгэлийн 

дараах хураангуйлсан үндсэн бодлогуудыг баримталсан ба эдгээр 

нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогууд нь тайланд тусгагдсан бүх 

жилүүдэд тогтвортойгоор хэрэглэгдсэн болно.

Гадаад валютаар гарсан ажил гүйлгээг тухайн ажил гүйлгээ гарсан 

өдрийн албан ханшаар төгрөгт хөрвүүлдэг. Гадаад валютаар 

илэрхийлэгдсэн мөнгөн хөрөнгө болон өр төлбөрийг тайлагналын 

өдрийн хаалтын ханшаар үйл ажиллагааны валют руу хөрвүүлэн 

илэрхийлдэг. Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн ба бодит үнэ цэнээрээ 

хэмжигдсэн мөнгөн бус хөрөнгө, өр төлбөрийг уг бодит үнэ цэнийг 

тодорхойлсон өдрийн албан ханшаар үйл ажиллагааны валют руу 

хөрвүүлэн илэрхийлдэг.

Борлуулах боломжтой өмчийн хэрэгслүүд дээрх валютын 

хөрвүүлэлтийн зөрүүнээс бусад гадаад валютын дахин хөрвүүлэлтээс 

үүссэн ханшийн зөрүүг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрдөг. Гадаад 

валютаарх түүхэн өртгөөрөө хэмжигдсэн мөнгөн бус зүйлсийг ажил 

гүйлгээ гарсан өдрийн валютын ханшаар тайлагнадаг.
Харин, борлуулах боломжтой өмчийн хөрөнгө оруулалтын 

хөрвүүлэлтээс үүссэн гадаад валютын ханшийн зөрүү (үнэ цэнийн 

бууралтаас бусад тохиолдолд гадаад валютын ханшийн зөрүүг бусад 

дэлгэрэнгүй орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрч ашиг, алдагдал руу 

дахин ангилна)-г бусад дэлгэрэнгүй орлогын тайланд хүлээн 

зөвшөөрдөг.

(I). Хүлээн зөвшөөрөлт

Банк зээл ба урьдчилгаа, хадгаламж, гаргасан өрийн үнэт цаас, 

хоёрдогч өр төлбөр зэргийг үүссэн өдрөөр нь анх хүлээн 

зөвшөөрнө. Бусад бүх санхүүгийн хэрэгслүүд (санхүүгийн 

хөрөнгийн тогтмол худалдан авалт, борлуулалтыг хамруулаад)-ийг 

Банк гэрээний дагуу үүрэг хариуцлага хүлээх болсон үеэс буюу 

арилжаа хийгдэх үед хүлээн зөвшөөрнө. 
Ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдэхээс бусад 

санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрүүдийг анхлан бодит үнэ цэнээр нь 

бүртгэх ба худалдан авах эсвэл гаргахтай шууд холбоотой гарсан 

зардлыг нэмж бүртгэнэ.

Урамшуулал ба хөнгөлөлтийг (анхны ажил гүйлгээний өртгийг 

хамруулаад) тухайн хэрэгслийн дансны үнэд оруулах ба үр ашигт 

хүүгийн хувь хэмжээнд үндэслэн хорогдуулдаг.

(II).   Ангилал

(а)    Гадаад валютаар хийгдсэн ажил гүйлгээ

(б) Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр

Түвшин 1:

Түвшин 2:

Түвшин 3:

Хэрэв хөрөнгө эсвэл өр төлбөрийн бодит үнэ цэнийг тодорхойлоход 

бодит үнэ цэнийн ялгаатай шатлалууд дамжсан мэдээллүүдийг 

ашигласан бол Банк нь хөрөнгө эсвэл өр төлбөрийн бодит үнэ 

цэнийг тодорхойлоход гол нөлөөлсөн өгөгдлийн бодит үнэ цэнийн 

шатлалын хамгийн доод түвшнээр тодорхойлох ба бодит цэнийн 

үнэлгээний шатлалын хооронд шилжилт гарсан тохиолдолд тайлант 

үеийн эцэст эдгээр шилжилтүүдийг хүлээн зөвшөөрдөг.

(III)  Тасралтгүй байх зарчим

Санхүүгийн тайланг удирдлага зохистой гэж үзсэний дагуу 

тасралтгүй байх зарчмын дагуу бэлтгэсэн.
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Санхүүгийн хөрөнгө

Банк нь санхүүгийн хөрөнгийг дараах төрлүүдэд ангилдаг:

Санхүүгийн өр төлбөр
        
Банк нь санхүүгийн баталгаа болон зээлийн үүрэг амлалтаас бусад 

санхүүгийн өр төлбөрийг хорогдуулсан өртгөөр эсвэл ашиг, 

алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмждэг. 

(III).   Дараа үеийн хэмжилт

Арилжаалах зорилгоор эзэмшиж буй бүх санхүүгийн хөрөнгө, өр 

төлбөр, ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр бүртгэгдсэн 

деривативууд, ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдсэн 

санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрүүд болон арилжаалах боломжтой 

хөрөнгүүдийг анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн дараа үед бодит үнэ 

цэнээр нь хэмждэг. Харин идэвхтэй зах зээл дээр зарлагдсан үнэ 

ханшгүй ба бодит үнэ цэнийг нь найдвартай хэмжих боломжгүй 

санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрүүдийг ажил гүйлгээний өртгийг 

оролцуулаад өртгөөр нь хэмжих ба үнэ цэнийн бууралтын гарзыг 

хасдаг. Арилжааны хэрэгслүүд болон арилжаалах боломжтой 

хөрөнгийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтөөс үүсэх олз, гарзыг ашиг, 

алдагдлаар болон шууд эзэмшигчийн өмчийн хэсэгт тус тус хүлээн 

зөвшөөрдөг.

Арилжааны бус санхүүгийн өр төлбөрүүд, зээл болон авлагууд, 

гэрээний хугацаа дуусах хүртэл эзэмших хөрөнгүүдийг хорогдуулсан 

өртгөөс үнэ цэнийн бууралтыг хассан дүнгээр хэмждэг. 

Хорогдуулсан өртгийг үр ашигт хүүгийн аргаар тооцоолдог. 

Урамшуулал ба хөнгөлөлтийг (анхны ажил гүйлгээний өртгийг 

хамруулаад) тухайн хэрэгслийн дансны үнэд оруулах ба үр ашигт 

хүүгийн хувь хэмжээнд үндэслэн хорогдуулдаг.
 
(IV).  Үл хүлээн зөвшөөрөлт

Санхүүгийн хөрөнгө

Банк нь тухайн санхүүгийн хөрөнгөөс орж ирэх мөнгөн гүйлгээг авах 

гэрээний эрхийн хугацаа дууссан, эсвэл тухайн хөрөнгөөс орж ирэх 

мөнгөн гүйлгээг эзэмших гэрээний эрхээ бусдад санхүүгийн 

хөрөнгийн бараг бүх өгөөж болон эрсдлийн хамтаар шилжүүлсэн, 

эсвэл санхүүгийн хөрөнгийн бараг бүх эрсдэл болон өгөөжийг 

шилжүүлээгүй боловч хадгалж үлдээгүй ба хөрөнгөд хяналт тавих 

эрхийг хадгалж үлдээгүй бол санхүүгийн хөрөнгийг үл хүлээн 

зөвшөөрдөг.

Санхүүгийн хөрөнгийг үл хүлээн зөвшөөрөхөд хөрөнгийн дансны 

үнэ (эсвэл хөрөнгийн үл хүлээн зөвшөөрөгдөж буй хэсгийн дансны 

үнэ) болон (i) шинээр хүлээн авсан хөрөнгөөс шинээр тооцоолсон өр 

төлбөрийг хассаны дараах хүлээн авсан төлбөр болон (ii) бусад 

дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрсөн хуримтлагдсан олз, гарзын 

нийлбэрийн зөрүүгээр ашиг, алдагдалд хүлээн зөвшөөрнө. 

Санхүүгийн хөрөнгийн үл хүлээн зөвшөөрөх нөхцлийг хангасан 

боловч Банк өөртөө хадгалсан хэсгийг тусдаа хөрөнгө эсвэл өр 

төлбөрөөр бүртгэнэ.

Банк нь санхүүгийн байдлын тайланд тусгасан байсан хөрөнгийг 

бусдад шилжүүлсэн боловч тэдгээр хөрөнгийн эсвэл тодорхой 

хэсгийнх нь бүх эсвэл бараг бүх эрсдэл, өгөөжийг хадгалсан хэвээр 

үлдэх хэлцэл хийх тохиолдол байдаг. Ийм тохиолдолд шилжүүлсэн 

хөрөнгийг үл хүлээн зөвшөөрөхгүй. Ийм ажил гүйлгээний жишээ нь 

үнэт цаасны зээл,  борлуулалт болон эргүүлэн худалдан авах ажил 

гүйлгээ юм. 

Банк нь шилжүүлсэн санхүүгийн хөрөнгийн бүх эрсдэл, өгөөжийг 

шилжүүлээгүй болон өөртөө  хадгалаагүй боловч хөрөнгөд хяналт 

тавих эрхийг хадгалж үлдсэн бол Банк нь уг хөрөнгийг өөрийн 

оролцооны хэр хэмжээгээр өөрөөр хэлбэл шилжүүлсэн хөрөнгийн 

үнэ цэнийн өөрчлөлтөнд хэдий хэмжээгээр өртсөн хэвээр байгаа 

хувь хэмжээгээр нь бүртгэлдээ хэвээр үлдээнэ.

Санхүүгийн хөрөнгийн мөнгөн гүйлгээнд хамаарах гэрээний эрхийн 

хүчинтэй хугацаа дууссан эсвэл уг санхүүгийн хөрөнгийн мөнгөн 

гүйлгээг хүлээн авах гэрээний эрхийг шилжүүлсэн бөгөөд 

санхүүгийн хөрөнгийн эзэмшилтэй холбоотой бүх эрсдэл, өгөөжийг 

бодитойгоор шилжүүлсэн бол уг санхүүгийн хөрөнгийг үл хүлээн 

зөвшөөрдөг.

Санхүүгийн өр төлбөр

Банк санхүүгийн өр төлбөрийг гэрээнд тодорхойлсон үүрэг 

хариуцлага дуусгавар болсон, цуцлагдсан эсвэл хугацаа дуусгавар 

болсон үед үл хүлээн зөвшөөрдөг.

(V). Цэвэр дүн 

Банк хүлээн зөвшөөрөгдсөн дүнг хооронд нь хаах хууль эрх зүйн 

эрхтэй байх, мөн цэвэр дүнгээр нь төлбөр хийх эсвэл нэгэн зэрэг 

·  Зээл ба авлага;

  Хугацааг дуусах хүртэл эзэмших; ·

  Борлуулах боломжит; ба ·

  Ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжсэн, үүнд; ·

     Арилжаалах зорилгоор эзэмшиж буй; эсвэл-

     Ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр бүртгэгдэх.-
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хөрөнгийг борлуулах, өр төлбөрийг барагдуулах зорилготой үед 

санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрийг хааж санхүүгийн байдлын тайланд 

цэвэр дүнгээр нь тусгадаг.

Орлого ба зардлыг эсвэл Банкны арилжааны үйл ажиллагааны гэх мэт 

ижил төрлийн ажил гүйлгээнээс үүссэн олз, гарзыг СТОУС-ын дагуу 

хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд цэврээр толилуулна.

(VI). Хорогдуулсан өртгөөр хэмжих

Санхүүгийн хөрөнгө эсвэл санхүүгийн өр төлбөрийн “хорогдуулсан 

өртөг” нь санхүүгийн хөрөнгө эсвэл санхүүгийн өр төлбөрийн анх 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн дүнгээс үндсэн төлбөрийг хасч анхны хүлээн 

зөвшөөрсөн үнэ ба хугацааны эцэст төлөгдөх дүнгийн зөрүүгээс үнэ 

цэнийн бууралтыг хассан үр ашигт хүүгийн аргаар тооцсон нийлмэл 

хорогдуулалтыг нэмж эсвэл хасч тооцсон дүн.

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө нь касс дахь бэлэн мөнгө, төв 

банкинд байршуулсан хязгаарлагдаагүй харилцах, бодит үнэ цэнийн 

өөрчлөлтөд бага өртдөг өндөр хөрвөх чадвартай санхүүгийн 

хөрөнгүүд ба богино хугацааны үүргүүдийг төлж барагдуулахад 

ашигладаг харилцах, хадгаламжаас бүрдэж байна.

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө нь санхүүгийн байдлын тайланд 

хорогдуулсан өртгөөр илэрхийлэгддэг.

Ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжсэнээс бусад хөрөнгө 

оруулалтын үнэт цаасыг бодит үнэ цэнэ дээр шууд хамаарах зардлыг 

нэмэгдүүлсэн дүнгээр анх хүлээн зөвшөөрөх ба дараа үеийн 

ангиллаас хамааран хугацааны эцэс хүртэл эзэмших эсвэл ашиг, 

алдагдлаарх бодит үнэ цэнээрх үнэт цаас, эсвэл борлуулах боломжит 

хэмээн бүртгэнэ.

(I).  Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших

Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших хөрөнгө оруулалт гэдэг нь Банк 

хугацаа нь дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших хандлага болон 

чадвартай, ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээрх үнэт цаас эсвэл 

борлуулах боломжтой үнэт цаасанд хамаарахгүй, тогтмол эсвэл 

тодорхойлж болохуйц төлбөртэй, тогтсон хугацаатай үүсмэл бус 

хөрөнгийг хэлнэ.

Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших хөрөнгө оруулалтыг үр ашигт 

хүүгийн арга ашиглаж тооцсон хорогдуулсан өртгөөс үнэ цэнийг 

бууралтыг хассан дүнгээр хэмжинэ. Багаас их хэмжээний хугацааны 

эцэс хүртэл эзэмших хөрөнгө оруулалтыг худалдах эсвэл дахин 

ангилах бол нийт бүлгээр нь борлуулах боломжит гэж дахин 

ангилахад хүргэх бөгөөд Банк нь дараагийн хоёр жилд аливаа нэг 

санхүүгийн хөрөнгийг хугацааны эцэс хүртэл эзэмших бүлэгт 

ангилахыг хориглодог. 

Гэвч дараах нөхцлүүд дэх борлуулалт ба дахин ангилалтыг үнэт 

цаасны дахин ангиллын нөхцөл гэж үзэхгүй:

(II). Ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр  хэмжсэн

Банк нь зарим хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасыг бодит үнэ цэнээр 

толилуулж, түүнд гарсан өөрчлөлтийг ашиг, алдагдалд шууд хүлээн 

зөвшөөрдөг. 

(III). Борлуулах боломжтой 

Борлуулах боломжтой хөрөнгө оруулалт гэдэг нь борлуулахад 

бэлэн, бусад төрлийн санхүүгийн хөрөнгөөр ангилагдаагүй үүсмэл 

бус хөрөнгө оруулалтыг хэлнэ. Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт 

нь өмчийн үнэт цаас ба өрийн үнэт цааснаас бүрдэнэ. Биржээр 

арилжаалагддаггүй өмчийн үнэт цаасны бодит үнэ цэнийг 

найдвартай хэмжих боломжгүй үед өртгөөр нь бүртгэнэ. Бусад 

борлуулах боломжтой хөрөнгө оруулалтуудыг анхны хүлээн 

зөвшөөрөлтийн дараа бодит үнэ цэнээр хэмжинэ.

Хүүгийн орлогыг үр ашигт хүүгийн аргыг хэрэглэн ашиг, алдагдлаар 

хүлээн зөвшөөрнө. Банк ногдол ашиг авах эрхтэй болох үед ногдол 

ашгийн орлогыг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрнө. Борлуулах 

боломжтой өрийн үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтаас үүссэн гадаад 

валютын ханшийн олз ба гарзыг ашиг, алдагдлаар хүлээн 

зөвшөөрнө. Үнэ цэнийн бууралтын гарз нь ашиг, алдагдлаар хүлээн 

зөвшөөрөгдөнө. 

Үнэ цэнийн бууралтын гарзаас бусад бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг 

бусад дэлгэрэнгүй орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрч, эздийн 

өмчийн хэсэгт бодит үнэ цэнийн нөөцөөр толилуулна. Үнэт цаас 

борлуулах үед эздийн өмчийн хэсэгт хуримтлагдсан олз, гарзыг 

(в)  Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 

(г)  Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас

Борлуулалт ба дахин ангилал нь үнэт цаасны дуусгавар 

хугацаатай ойрхон бөгөөд хүүгийн зах зээлийн түвшинд 

гарах өөрчлөлт нь тухайн санхүүгийн хөрөнгийн бодит 

үнэ цэнэд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхгүй бол;

Банк тухайн санхүүгийн хөрөнгийн үндсэн төлбөрийн 

ихэнхийг хүлээн авсаны дараа борлуулах ба дахин 

ангилсан бол; 

Банкны хяналтаас гадуур, дахин давтагдахгүй үйл явдлын 

улмаас үүдсэн борлуулалт ба дахин ангилалт.
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(д)  Үндсэн хөрөнгө

ашиг, алдагдал руу дахин ангилна.

Хэрвээ үүсмэл бус санхүүгийн хөрөнгө нь зээл болон авлагын 

тодорхойлолттой нийцэж байх бөгөөд Банк уг санхүүгийн хөрөнгийг 

ойрын ирээдүйд эсвэл дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших хандлага 

болон чадвартай бол борлуулах боломжтой хөрөнгийн ангиллаас 

зээл болон авлагын ангилал руу дахин ангилах боломжтой.

 

Үндсэн хөрөнгийг анх өртгөөр нь хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд анхны 

хүлээн зөвшөөрөлтийн дараа үндсэн хөрөнгийг тухайн хөрөнгийн 

өртгөөс аливаа хуримтлагдсан элэгдэл болон аливаа үнэ цэнийн 

бууралтын гарзыг хассан дүнгээр нь бүртгэдэг. Үндсэн хөрөнгийн 

өртөгт тухайн хөрөнгийг худалдан авах болон барьж байгуулахтай 

шууд холбогдон гарсан зардал, мөн удирдлагын зорилгоор үйл 

ажиллагаа явуулахад бэлэн болгож түүнийг байршуулах болон 

шаардлагатай нөхцлийг хангахтай холбоотой гарсан бусад зардлууд, 

мөн тухайн хөрөнгийг задлах, зайлуулах болон байрлаж байсан 

талбайг нь сэргээн засварлахад гарах зардлуудыг хамааруулна.

Хэрэв үндсэн хөрөнгийн тодорхой хэсгийн элэгдүүлэх хугацаа тухайн 

үндсэн хөрөнгөөс ялгаатай бол тэдгээрийг үндсэн хөрөнгийн тусдаа 

зүйл (гол бүрэлдэхүүн) гэж үзнэ.
 
Банк нь дараа үеийн зардлаас эдийн засгийн ирээдүйн үр өгөөжийг 

хүртэх магадлалтай бөгөөд тухайн зардлыг үнэн зөв хэмжих 

боломжтой болсон үед түүнийг үндсэн хөрөнгийн дансны үнэ дээр 

нэмэгдүүлэх буюу эсвэл тусдаа хөрөнгөөр хүлээн зөвшөөрч 

бүртгэдэг. Солигдсон эд ангийн дансны үнээр хөрөнгийн дансны 

үнийг бууруулна. Өдөр тутмын үйлчилгээний зардлыг тухайн зардал 

гарсан тайлант үеийн ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрдөг.

Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийг түүний ирээдүйд авчрах эдийн засгийн 

үр өгөөжөөс нь хамаарч ашиглагдах жилийнх нь туршид шулуун 

шугамын аргаар тооцон байгуулдаг. Үндсэн хөрөнгийн нийт өртгийн 

дүнд багтсан гол бүрэлдэхүүн хэсгийн ашиглагдах хугацаа ялгаатай 

байгаа тохиолдолд тэдгээрт тусад нь элэгдэл байгуулдаг.

Үндсэн хөрөнгийн дансны үнэ болон данснаас хассаны цэвэр 

орлогын зөрүүгээр үндсэн хөрөнгийн данснаас хассаны олз, гарзыг 

тухайн жилийн бусад үйл ажиллагааны бус орлого (зардал)-оор 

хүлээн зөвшөөрдөг.

Үндсэн хөрөнгийн зүйлсийн тайлант жил болон түүнтэй зэрэгцүүлэх 

хугацаанд тооцсон эдийн засгийн элэгдүүлэх хугацаа дараах 

байдалтай байна:

Элэгдэл тооцох арга, ашиглалтын жил болон үлдэх өртгийг 

санхүүгийн жил бүрийн эцэст хянаж үздэг ба шаардлагатай бол 

залруулдаг. Өөрчлөлтийг нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын 

өөрчлөлтөөр тайлагнадаг.

Худалдан авсан программ хангамжийг өртгөөс хуримтлагдсан 

хорогдуулга болон үнэ цэнийн бууралтын гарзыг хассан дүнгээр 

бүртгэдэг.

Программ хангамжийн ирээдүйн эдийн засгийн өгөөжийг 

нэмэгдүүлэх тохиолдолд холбогдон гарсан аливаа дараа үеийн 

зардлыг капиталжуулна. Бусад гарсан зардлуудыг гарсан тухай бүрд 

нь ашиг, алдагдлаар бүртгэдэг.

Программ хангамжийн хорогдуулгыг тэдгээрийг ашиглах 

боломжтой болсон өдрөөс нь эхлэн тооцсон ашиглалтын хугацааны 

туршид шулуун шугамын аргаар тооцдог. Тайлант жилийн программ 

хангамжийн тооцоолсон ашиглагдах хугацаа нь гурван жил байна.  

Тодорхой хугацаанд ашиглагдах биет бус хөрөнгийн хорогдуулах 

хугацаа болон хорогдуулах аргыг тайлант үе бүрийн эцэст хянаж 

үздэг.

Ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжигдээгүй санхүүгийн 

хөрөнгийн хувьд тэдгээрт үнэ цэнийн бууралт үүссэн гэдэг бодит 

нотолгоо байгаа эсэхийг тайлант хугацааны эцэст үнэлж 

тодорхойлдог.  Хөрөнгийг анх бүртгэснээс хойш алдагдалд хүргэх 

үйл явдал болсон гэдгийн бодит нотолгоо байгаа бөгөөд уг үйл 

явдлын улмаас тухайн хөрөнгийн ирээдүйд бий болгох мөнгөн 

урсгал буурахыг найдвартайгаар тооцоолж болохоор байвал уг 

санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнэ буурсан гэж үзнэ.  Гэхдээ 

магадлалыг үл харгалзан, ирээдүйн үйл явдлын үр дүнд хүлээгдэж 

буй гарзыг хүлээн зөвшөөрдөггүй.

Тавилга, эд хогшил

Тээврийн хэрэгсэл

Компьютер, холбогдох хэрэгсэл

Ашиглагдах хугацаа (жилээр)

10

10

3

(е)  Биет бус хөрөнгө

(ё)  Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт



Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын бодит нотолгоог 

харуулах дараах үйл явдлууд байна:

Мөн өмчийн үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалтын хувьд бодит үнэ цэнэ 

нь өртгөөс бага байгаа тохиолдолд үүсэх нэлээд хэмжээний бууралт 

нь үнэ цэнийн бууралтын бодит нотолгоо юм. 

Хэрэв санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт үүссэн бодит 

нотолгоо байгаа бол уг үнэ цэнийн бууралтын гарз нь хүлээн 

зөвшөөрөгдөн хэмжигдэхүйц байх ёстой.

Банк нь хугацааны эцэс хүртэл эзэмших хөрөнгө оруулалтын үнэт 

цаасны үнэ цэнийн бууралтын нотолгоог тодорхой хөрөнгийн 

түвшинд харгалзан үздэг.

Хорогдуулсан өртгөөр нь илэрхийлэгдсэн санхүүгийн хөрөнгө (бусад 

банкин дахь харилцах, хадгаламж, харилцагчдад олгосон зээл ба 

урьдчилгаа гэх мэтчилэн)-ийн хувьд Банк эхлээд дангаараа чухал ач 

холбогдол бүхий санхүүгийн хөрөнгө тус бүрийн хувьд үнэ цэнийн 

бууралтын бодит нотолгоо байгаа эсэхийг тусгайлан үнэлж, түүний 

дараа нь дангаараа чухал ач холбогдолгүй санхүүгийн хөрөнгийг 

бүлгээр нь үнэлнэ. Хэрэв Банк нь нэг бүрчлэн үнэлэгдсэн санхүүгийн 

хөрөнгийн үнэлгээний хувьд үнэ цэнийн бууралтын бодит нотолгоо 

байхгүй гэж үзвэл ойролцоо зээлийн эрсдлийн шинж чанар бүхий 

санхүүгийн хөрөнгийн бүлэгт оруулан үнэ цэнийн бууралтыг нь 

нэгдсэн байдлаар үнэлдэг. Үнэ цэнийн бууралтын нэг бүрчилэн 
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Зээлдэгчийн санхүүгийн нөхцөл байдал нэлээд 

хэмжээгээр хүндэрсэн;

Хүүгийн болон үндсэн төлбөрийг үл төлөх, гэрээг үл 

биелүүлэх гэх мэтээр гэрээний заалтыг зөрчих;

Аливаа эдийн засгийн болон хууль зүйн шалтгааны 

улмаас зээлдэгчийн санхүүгийн нөхцөл байдал хүндэрсэн 

тохиолдолд зээлдүүлэгч, зээлдэгчид хөнгөлөлт эдлүүлэх;

Зээлдэгч нь дампуурал зарлах эсвэл санхүүгийн хувьд 

дахин зохион байгуулалт хийх магадлалтай байгаа;

Санхүүгийн хүнд нөхцөл байдлын улмаас санхүүгийн 

хөрөнгийн идэвхтэй зах зээл байхгүй болсон; эсвэл

Б ү л э г  с а н х ү ү г и й н  х ө р ө н г и й н  а н х н ы  х ү л э э н 

зөвшөөрөлтөөс хойш тэдгээр хөрөнгүүдийн ирээдүйн 

тооцоологдсон мөнгөн урсгалд хэмжигдэхүйц бууралтын 

шинж тэмдэг ажиглагдсан боловч бүлэг санхүүгийн 

хөрөнгөөс тухайн хөрөнгийн бууралтыг тусад нь 

тодорхойлох боломжгүй байх.

үнэлгээ хийгдсэн, үнэ цэнийн бууралтын алдагдал нь хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн, эсвэл үргэлжилж буй хөрөнгийг бүлгийн үнэ 

цэнийн бууралтын үнэлгээнд оруулахгүй.

Үнэ цэнийн бууралтын алдагдал гарсан талаар бодит нотолгоо 

байгаа бол алдагдлыг тухайн хөрөнгийн бүртгэлийн дүн ба ирээдүйд 

орж ирэхээр тооцоолсон мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнэ цэнийн 

(бодитоор тохиолдоогүй ирээдүйд хүлээгдэж буй зээлийн алдагдлыг 

оруулахгүй) зөрүүгээр хэмжинэ. 

Цаашид эргэн төлөгдөх ямар нэг бодит чиг хандлага байхгүй байгаа, 

бүх барьцаа хөрөнгийг борлуулсан эсвэл Банкинд шилжүүлсэн үед, 

зээлийг холбогдох зээлийн эрсдлийн сангийн хамт данснаас хасна. 

Хэрэв дараагийн тайлант хугацаанд үнэ цэнийн бууралтыг хүлээн 

зөвшөөрсний дараах үйл явдлын улмаас тооцоолсон үнэ цэнийн 

бууралтын алдагдал өсөж эсвэл буурвал, сангийн дансыг залруулах 

замаар өмнө хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтыг өсгөж эсвэл 

бууруулна. 

Үнэ цэнийн бууралтын гарзыг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрөх 

ба хугацааны эцэс хүртэл эзэмших хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны 

нөөцөд тусгагдсан. Үнэ цэнийн бууралттай хөрөнгийн хүү нь 

хөнгөлөлтийн буцаалтаар дамжуулан хүлээн зөвшөөрөгдсөөр 

байна. Дараа үед үнэ цэнийн бууралтын гарзын хэмжээ буурах үед 

үнэ цэнийн бууралтын гарзын бууралтыг ашиг, алдагдлаар буцаана.

Борлуулах боломжтой санхүүгийн хөрөнгийн бодит үнэ цэнийн 

бууралтыг өөрийн хөрөнгөд хүлээн зөвшөөрсөн хуримтлагдсан 

алдагдлыг ашиг, алдагдал руу дахин ангиллын залруулгаар ангилна. 

Өөрийн хөрөнгөөс ашиг, алдагдал руу дахин ангилсан 

хуримтлагдсан гарз нь анхны өртгөөс буцаан төлсөн  үндсэн төлбөр 

болон хорогдуулалтыг хассан дүн болон бодит үнэ цэнээс ашиг, 

алдагдалд хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийг хассан дүнгийн зөрүү 

байна. Үр ашигт хүүгийн аргаар тооцсоноос үүссэн үнэ цэнийн 

бууралтын өөрчлөлт нь хүүгийн орлогын хэсэгт тусгагдана.

Хэрэв дараа тайлант үед борлуулах боломжтой өрийн хэрэглүүрийн 

бодит үнэ цэнэ өссөн бөгөөд уг өсөлт нь үнэ цэнийн бууралтын 

гарзыг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрсний дараа тохиолдсон үйл 

явдалтай бодитойгоор холбоотой бол үнэ цэнийн бууралтын гарзыг 

ашиг, алдагдалд хүлээн зөвшөөрөгдсөн дүнгээр нь буцаадаг. Үнэ 

цэнийн бууралт үүссэн борлуулах боломжтой хөрөнгийн үнэ цэнэ 

дараа тайлант үед өсвөл бусад дэлгэрэнгүй орлогын хэсэгт хүлээн 

зөвшөөрдөг.

Хойшлогдсон татварын хөрөнгөөс бусад Банкны санхүүгийн бус 

(ж) Санхүүгийн бус хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт
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хөрөнгүүдийн дансны үнэд хөрөнгийн үнэ цэнэ буурч болзошгүй 

болохыг илтгэх шинж тэмдэг байгаа эсэхийг тайлант үе бүрийн эцэст 

үнэлдэг. Хэрэв ийм шинж тэмдэг илэрвэл хөрөнгийн нөхөгдөх дүнг 

тооцоолдог.

Мөнгөн хөрөнгө бий болгогч нэгжийн хувьд нөхөгдөх дүн нь мөнгөн 

хөрөнгө бий болгогч нэгжийн борлуулалтын зардлыг хассан бодит 

үнэ цэнэ болон ашиглалтын үнэ цэнийн аль их нь байдаг. Ашиглалтын 

үнэ цэнийг тооцохдоо хөрөнгийн хувьд онцлог эрсдэл болон 

мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнийн одоогийн зах зээлийн үнэлгээг 

тусгасан татварын өмнөх хувь хэмжээг ашиглан хөрөнгийг 

тасралтгүй ашигласнаас болон ашиглагдахаар тооцсон хугацааны 

эцэст данснаас хасах үед үүсэхээр хүлээгдэж буй тооцоолсон 

ирээдүйн мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнэ цэнээр хэмждэг. Банк бие 

даасан хөрөнгийн нөхөгдөх дүнг тооцдог ба хэрэв хөрөнгийн бие 

даасан нөхөгдөх дүнг тооцоолох боломжгүй бол банк хөрөнгөтэй 

хамааралтай мөнгөн хөрөнгө бий болгогч нэгжийн нөхөгдөх дүнг 

тодорхойлдог.

Үнэ цэнийн бууралтын гарзыг хөрөнгө эсвэл мөнгөн хөрөнгө бий 

болгогч нэгжийн дансны үнэ нь нөхөгдөх дүнгээс хэтэрсэн үед хүлээн 

зөвшөөрдөг. Үнэ цэнийн бууралтын гарзыг дэлгэрэнгүй орлогын 

тайланд тайлагнадаг. Мөнгө бий болгогч нэгжийн түвшинд 

тодорхойлогдсон аливаа үнэ цэнийн бууралт нь гүүдвилийн дансны 

үнийг эхлээд бууруулах бөгөөд дараа нь мөнгө бий болгогч нэгж дэх 

бусад хөрөнгийн дансны үнийг хувь тэнцүүлэн бууруулна. Хөрөнгийн 

үнэ цэнийн гарз буурсан аль эсвэл гарз үүсээгүй шинж тэмдгийг 

хэмжихийн тулд өмнөх үеийн хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн 

бууралтыг тайлант жил бүр үнэлдэг.

Нөхөгдөх дүнг тодорхойлоход ашигласан тооцоололд өөрчлөлт 

үүссэн тохиолдолд үнэ цэнийн бууралтыг буцаана. Үнэ цэнийн 

бууралтын гарзыг өмнөх жилүүдэд хөрөнгийн хувьд үнэ цэнийн 

бууралтын гарз хүлээн зөвшөөрөөгүй байсан бол элэгдэл буюу 

хорогдлыг хассаны дараа тодорхойлогдох байсан дансны үнээс 

тухайн хөрөнгийн дансны үнийг хэтрүүлэхгүй байхаар тооцож 

буцаана.

Энгийн хувьцаа нь эздийн өмчийн хэсэгт ангилагддаг. Энгийн 

хувьцаа болон хувьцааны опцион (худалдан авах эрх) гаргахад шууд 

холбогдон гарах өсөн нэмэгдэх зардлыг аливаа татварын 

нөлөөлөлгүй цэвэр дүнгээр өмчийн хэсгийг бууруулах байдлаар 

хүлээн зөвшөөрдөг.

(I) Ажилчдын богино хугацаат тэтгэмж

(II). Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал

Хүүгийн орлого ба зардлыг үр ашигт хүүгийн аргаар тооцож ашиг, 

алдагдлаар хүлээн зөвшөөрнө. Үр ашигт хүү гэдэг нь санхүүгийн 

хөрөнгө эсвэл өр төлбөрийн  хүлээгдэж буй хугацаан дахь 

(тохиромжтой бол бага хугацаа) ирээдүйд төлөгдөх буюу хүлээн 

авах мөнгөн урсгалыг санхүүгийн хөрөнгө эсвэл өр төлбөрийн  

дансны үнэд дискаунтчилахад ашиглаж буй хүү юм. Үр ашигт 

хүүгийн хувийг тооцоолоход санхүүгийн хэрэгслийн гэрээний бүх 

нөхцлийг харгалзан үзэж мөнгөн урсгалыг тооцох боловч ирээдүйн 

зээлийн алдагдлыг үүнд хамааруулахгүй. 

Үр ашигт хүүгийн тооцоололд гүйлгээний зардал, хураамж, төлбөр 

хийсэн эсвэл хүлээн авсан хугацаа зэрэг үр ашигт хүүгийн чухал 

хэсгүүд багтана. Гүйлгээний зардалд санхүүгийн хөрөнгө болон 

(з)  Хувьцаат капитал

(и) Ажилчдын тэтгэвэр, тэтгэмж

(й) Хүү

Хуулийн дагуу Монгол Улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа 

банкууд нь нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалыг зохих 

ёсоор төлөх ёстой бөгөөд уг зардлыг гарсан тухайн үед нь 

дэлгэрэнгүй орлогын тайланд зардлаар хүлээн зөвшөөрч 

бүртгэдэг.

Ажилчдын богино хугацаат тэтгэмж гэдэгт ажилтан Банкинд 

үзүүлсэн үйлчилгээнийхээ хариуд тайлант үеийн эцсээс хойш 

12 сарын дотор багтаан авахаар тохиролцсон ажилтны 

тэтгэмжийг хэлнэ. Ажилтан нь тайлант үеийн турш Банкинд 

үйлчилгээ үзүүлсэн тохиолдолд тухайн үйлчилгээний хариуд 

төлөгдөхөөр хүлээгдсэн ажилчдын богино хугацааны 

тэтгэмжийн дискаунтчилагдаагүй дүнг хүлээн зөвшөөрдөг.

52
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санхүүгийн өр төлбөрийг худалдан авах болон борлуулахтай шууд 

хамаарах нэмэгдэл зардал багтана.

Ашиг, алдагдал болон бусад дэлгэрэнгүй орлогод тусгагдсан хүүгийн 

орлого ба зардал нь дараах зүйлсийг багтаана:

Эрсдлийн удирдлагын зорилгоор эзэмшиж буй бусад үүсмэл хэрэгсэл 

дэх бодит үнэ цэнийн өөрчлөлт, мөн ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ 

цэнээр хэмжсэн бусад санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр 

нь ашиг, алдагдал болон бусад дэлгэрэнгүй орлогын тайланд ашиг, 

алдагдлаарх бодит үнэ цэнийг бусад санхүүгийн хэрэгслээс олсон 

цэвэр орлогоор толилуулна.

Санхүүгийн хөрөнгө эсвэл санхүүгийн өр төлбөрийн үр ашигт 

хүүгийн салшгүй хэсэгт хамаарах хураамж ба шимтгэлийн орлого, 

зардал нь үр ашигт хүүгийн хэмжилтэнд хамаардаг.

Бусад хураамж ба шимтгэлийн орлогод дансны үйлчилгээний 

хураамж, хөрөнгө оруулалтын удирдлагын хураамж, борлуулалтын 

хураамж, байршуулалт болон хөрвүүлэлтийн хураамж зэрэг орох 

бөгөөд холбогдох үйлчилгээг үзүүлэх үед нь хүлээн зөвшөөрдөг. 

Хэрэв зээлийг дуусгавар болох хугацаанаас нь өмнө авахаар 

төлөвлөөгүй бол зээлийн үүрэг хариуцлагын хураамжийг тухайн 

зээлийн үүрэг дуусах хүртэл шулуун шугамын аргаар хүлээн 

зөвшөөрнө. Бусад хураамж, шимтгэл нь ажил гүйлгээ болон 

үйлчилгээний төлбөртэй голдуу хамааралтай ба тухайн үйлчилгээг 

авсан үед нь зардлаар бүртгэнэ.

Арилжааны цэвэр орлого нь хөрөнгө, өр төлбөрийг арилжих олз, 

гарзын зөрүүнээс бүрдэх ба хэрэгжсэн, хэрэгжээгүй бодит үнэ 

цэнийн өөрчлөлт, хүү, ногдол ашиг, гадаад валютын зөрүү зэргийг 

багтаана. 

Ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжигдсэн бусад санхүүгийн 

хэрэгслийн цэвэр орлого нь арилжааны бус эрсдлийг удирдах 

зорилгоор эзэмшиж буй үүсмэл хейджингийн харилцааг бүрдүүлэх 

нөхцөлгүй ба санхүүгийн хөрөнгө, санхүүгийн өр төлбөр нь ашиг, 

алдагдалд хүлээн зөвшөөрөхтэй хамааралтай. Энэ нь бүхий л 

хэрэгжсэн болон хэрэгжээгүй ашиг, алдагдлын дараах бодит үнэ 

цэнэ эсвэл гадаад валютын зөрүүний бусад орлогыг багтаана. 

Түрээсийг түрээсийн хөрөнгийн эрсдэл болон өгөөж нь 

түрээслэгчид бүрэн шилжсэн тохиолдолд санхүүгийн түрээс хэмээн 

ангилан бүртгэдэг. Бусад түрээсийг үйл ажиллагааны түрээсээр 

ангилдаг.

Үйл ажиллагааны түрээс

Үйл ажиллагааны түрээсийн төлбөрийг түрээсэлсэн хөрөнгийн 

эдийн засгийн үр ашиг ашиглагдаж буй цаг хугацааны хүчин зүйлийг 

илүү оновчтойгоор харуулаагүй тохиолдолд түрээсийн хугацааны 

турш шулуун шугамын аргаар тооцож зардлаар хүлээн зөвшөөрдөг. 

Үйл ажиллагааны түрээсээс үүсч буй болзошгүй зардлыг тухайн 

түрээсийн хугацаанд хамаарах үеийн зардлаар хүлээн зөвшөөрдөг.

Орлогын татварын зардал нь тайлант үеийн болон хойшлогдсон 

татварын зардлаас бүрддэг. Тайлант үеийн татвар болон 

хойшлогдсон татварыг өмч эсвэл бусад дэлгэрэнгүй орлогын хэсэгт 

шууд хүлээн зөвшөөрдөг зүйлстэй холбоотойгоос бусад тохиолдолд 

дэлгэрэнгүй орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрдөг.

(I). Тайлант үеийн татвар

Тайлант үеийн татвар гэдэг нь өмнөх жилүүдийн татварын өрийн 

тохируулга болон тайлант үеийн эцэст хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж 

байсан эсвэл мөрдөгдөж байгаа татварын хувь хэмжээг ашиглан 

тухайн жилийн татвар ногдох ашиг, татварын алдагдалд суурилан 

хүлээгдэж буй татварын өр эсвэл авлага юм. Татвар ногдох ашгийг 

тооцохдоо ирээдүйн тайлант үеийн татвар ногдох ашиг (татварын 

алдагдал)-ийг тодорхойлоход хэрэглэгдэх татвар ногдох орлого 

эсвэл татвараас хасагдах зардлаар тооцогдох түр зөрүү, мөн 

нягтлан бодох бүртгэлийн ашгийн татвар ногдохгүй орлого, 

татвараас хасагдахгүй зардал зэргийг харгалзан үздэггүй учраас 

татвар ногдох ашиг нь нягтлан бодох бүртгэлийн ашгаас ялгаатай 

байдаг.(II). Хойшлогдсон татвар

Үр ашигт хүүгийн аргаар тооцож, хорогдуулсан өртгөөр 

хэмжсэн санхүүгийн хөрөнгө болон өр төлбөрийн хүү;

Үр ашигт хүүгийн аргаар тооцсон борлуулах боломжтой 

хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны хүү;

Хүүгийн орлого, зардалд нөлөө үзүүлж байх хугацааны 

хүүгийн мөнгөн урсгалын өөрчлөлтийн мөнгөн урсгалын 

хейджид ангилсан үүсмэл хейджингийн бодит үнэ цэнийн 

өөрчлөлтийн бодит хэмжээ;

Хүүгийн эрсдлийн бодит үнэ цэнийн хейджид ангилсан 

үүсмэл хейджийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн бодит 

хэмжээ.

(к)  Хураамж ба шимтгэл

(л)  Арилжааны цэвэр орлого

(м)  Ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжигдсэн бусад 
      санхүүгийн хэрэгслийн цэвэр орлого

(н)  Түрээс

(о)  Орлогын албан татвар
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Хойшлогдсон татварыг хөрөнгө, өр төлбөрийн аргыг ашиглан хүлээн 

зөвшөөрч бүртгэдэг бөгөөд энэ арга нь санхүүгийн тайлангийн 

зорилгоорх хөрөнгө, өр төлбөрийн дансны үнэ болон татварын 

зорилгоор ашиглагдах дүн хоёрын хоорондох түр зөрүүн дээр 

үндэслэдэг. Бүх татвар ногдох түр зөрүүнд хойшлогдсон татварын өр 

төлбөрийг хүлээн зөвшөөрдөг. Хойшлогдсон татварын хөрөнгийг 

татвар ногдох орлого олсон үед татварын орлого ногдох нь тодорхой 

болсон бүх хасагдах түр зөрүүнд хүлээн зөвшөөрнө.  

Дараах түр зөрүүнүүдэд хойшлогдсон татварыг хүлээн 

зөвшөөрдөггүй: гүүдвилийн анхдагч хүлээн зөвшөөрөлт, эсвэл 

бизнесийн нэгдэл биш бөгөөд ажил гүйлгээ гарах үед нягтлан бодох 

бүртгэлийн ашиг болон татвар ногдох ашиг/татварын алдагдлын аль 

алинд нөлөөлөхгүй ажил гүйлгээн дэх хөрөнгө буюу өр төлбөрийн 

анхдагч хүлээн зөвшөөрөлт.

Хойшлогдсон татварын хөрөнгийн дансны үнийг тайлант хугацааны 

эцэст дахин хянаж үздэг ба хойшлогдсон татварын хөрөнгийн бүх 

эсвэл зарим өгөөжийг хүртэх хангалттай хэмжээний татвар ногдох 

ашиг олох магадлал үгүй болох үед компани хойшлогдсон татварын 

хөрөнгийн дансны үнийг бууруулдаг.

Тайлант үеийн эцсээр хүчин төгөлдөр болсон, эсвэл хүчин төгөлдөр 

мөрдөж байгаа татварын хувь хэмжээ (татварын хууль)-нд үндэслэн 

хөрөнгө нь хэрэгжих буюу өр төлбөрийг төлөх тайлант үед 

мөрдөгдөхөөр хүлээгдэж буй татварын хувь хэмжээгээр 

хойшлогдсон татварын хөрөнгө болон өр төлбөрийг хэмждэг. 

Тайлант үеийн эцэст банк нь хойшлогдсон татварын өр төлбөр болон 

хойшлогдсон татварын хөрөнгийн дансны үнийг нөхөх буюу 

барагдуулах арга хэлбэрээс үүсэж байгаа татварын үр нөлөөг 

хойшлогдсон татварын өр төлбөр болон хойшлогдсон татварын 

хөрөнгийн хэмжилтэд тусгадаг.

Банк нь тайлант үеийн татварын өр төлбөрийг тайлант үеийн 

татварын хөрөнгөөр суутган тооцох хууль ёсны хүчин төгөлдөр 

эрхтэй байх, орлогын татвараар тооцоо хийдэг ижил татварын 

албатай харьцдаг ба тайлант үеийн татварын өр төлбөр болон 

хөрөнгийг цэвэр сууриар барагдуулахаар төлөвлөсөн тохиолдолд 

хойшлогдсон татварын өр төлбөр болон хөрөнгийг цэвэр дүнгээр 

тооцдог.

Хэрэв ногдол ашиг төлөлттэй холбоотойгоор нэмэлт орлогын албан 

татварын зардал үүссэн бол уг орлогын албан татварын зардлыг 

ногдол ашгийн төлөлттэй холбоотой өр төлбөрийг хүлээн 

зөвшөөрөх үед орлогын албан татварын зардлаар хүлээн зөвшөөрч 

бүртгэнэ.

Энэхүү санхүүгийн тайлантай холбоотойгоор Банкны хувьд 

холбоотой талуудад дараах холбоо, харилцаа бүхий талууд багтана:

Хувь хүний гэр бүлийн ойр дотны гишүүд гэдэг нь Банктай ажил 

хэргийн харилцаанд орох явцад хувь хүнд нөлөөлөх эсвэл түүний 

нөлөөнд автаж магадгүй гэр бүлийн гишүүдийг хэлнэ.

2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр 

үйлчилж эхлэх хэд хэдэн шинэ стандарт, нэмэлт өөрчлөлт болон 

тайлбарууд нь эдгээр санхүүгийн тайланг бэлтгэхэд мөрдөгдөөгүй 

болно. Банкны үйл ажиллагаатай холбогдох стандарт, түүний 

өөрчлөлтийг доор тусгасан ба эдгээрийг Банк эрт хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөгүй байна.

2014 оны 7 дугаар сард хэвлэгдсэн СТОУС 9 нь одоо мөрдөгдөж 

(ө)  Холбоотой талууд

(р)  Банк мөрдөж эхлээгүй байгаа, шинээр гарсан болон 

      өөрчлөгдсөн СТОУС-ууд

Банкыг шууд эсвэл нэг буюу түүнээс дээш зуучлагчаар    

дамжуулан шууд бусаар хянадаг, санхүүгийн болон үйл 

ажиллагааны бодлогын чанартай шийдвэрийг гаргахад 

Банкинд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэх чадвартай, эсвэл Банкыг 

хамтран хянадаг этгээд;

Банктай нэгдсэн нэг хяналтанд байдаг этгээд;

Банкны эсвэл Банкны толгой компанийн гол удирдах ажилтан, 

эсвэл уг ажилтны гэр бүлийн ойр дотны гишүүн, эсвэл уг 

ажилтны хяналтанд байдаг, хамтарсан хяналтанд эсвэл 

мэдэгдэхүйц нөлөөнд байдаг аж ахуйн нэгж;

(i)-д дурдсан этгээдийн гэр бүлийн ойр дотны гишүүн, эсвэл уг 

гишүүний хяналтанд байдаг, хамтарсан хяналтад байдаг эсвэл 

мэдэгдэхүйц нөлөөнд байдаг аж ахуйн нэгж;

Банкны эсвэл банктай холбоотой аж ахуйн нэгжийн аль 

нэгнийх нь ажилчдын тэтгэвэр тэтгэмжид зориулсан ажил 

эрхлэлтийн дараах тэтгэмжийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч 

этгээд.

I.

II.

III.

IV.

V.

СТОУС 9 Санхүүгийн хэрэглүүр
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байгаа НББОУС 39 Санхүүгийн хэрэглүүр: Хүлээн зөвшөөрөлт ба 

Хэмжилт-ийг орлох болсон. СТОУС 9 нь санхүүгийн хэрэглүүрийн 

ангилал, хэмжилтийн талаарх шинэчилсэн удирдамжийг агуулсан ба 

үүнд санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтыг тооцоход 

хүлээгдэж буй зээлийн алдагдлын загварыг ашиглах, мөн 

хейджингийн нягтлан бодох бүртгэлийн ерөнхий шинэ шаардлагууд 

багтсан. Мөн санхүүгийн хөрөнгийг хүлээн зөвшөөрөх болон үл 

хүлээн зөвшөөрөх НББОУС 39-ийн удирдамжийг уг стандартад 

оруулсан.

СТОУС 9 нь 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр буюу түүнээс 

хойших хугацаанд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх ба заасан 

хугацаанаас эрт хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрсөн. Банк 2017 оны сүүлийн 

хагас жилээс идэвхтэй ажиллаж эхэлсэн бөгөөд цөөн тооны зээлийг 

гол төлөв тайлант жилийн эцэст олгосон учир СТОУС 9-ийг 

хэрэгжүүлэх нөлөөлөл нь 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр 

Банкны цэвэр хөрөнгөнд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзсэн. 

2017 онд Монголбанкнаас арилжааны банкуудыг СТОУС 9-ийг 

хэрэгжүүлэхийг 2020 он хүртэл хойшлуулах шийдвэр гаргасан. Банк 

СТОУС 9-ийг Монголбанкнаас ирэх жилүүдэд хэрэгжүүлэхийг 

хойшлуулсанаас санхүүгийн тайланд үүсэх боломжит нөлөөлөл, 

нягтлан бодох бүртгэлийн тайлагналын зарчим, СТОУС-ын нийцэл 

зэргийг үнэлж байна. Үүнээс үүдэлтэйгээр СТОУС 9-ийг 

хэрэгжүүлсэнээс үүсэх нөлөөллийг бүрэн хэмжээнд үнэлээгүй байна.

СТОУС 15 нь хэзээ, ямар дүнгээр орлого хүлээн зөвшөөрөх талаар 

дэлгэрэнгүй суурийг бий болгосон. Энэ стандарт нь НББОУС 18 

Орлого, НББОУС 11 Барилгын Гэрээ болон НББОУСХТ 13 

Хэрэглэгчийн Урамшууллын Хөтөлбөр зэрэг одоо мөрдөгдөж буй 

стандартуудыг орлох юм.

Шинэ стандартын үндсэн зарчим нь Банк бараа эсвэл үйлчилгээ 

үзүүлсэний үр дүнд авахаар хүлээгдэж буй дүн нь харилцагчдад бараа 

эсвэл үйлчилгээ үзүүлсэний хариуд авсан дүнтэй нийцсэн дүнгээр 

орлого хүлээн зөвшөөрөх явдал юм. Шинэ стандарт нь орлогын 

тодруулгыг сайжруулах, өмнө нь дэлгэрэнгүй байдлаар хандаагүй 

ажил гүйлгээний удирдамжаар хангах, олон элементээс бүрдсэн 

гэрээний зааврыг сайжруулах зэргийг агуулсан.   

СТОУС 15 нь 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр буюу түүнээс 

хойших хугацаанд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх ба заасан 

хугацаанаас эрт хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрсөн. Банк СТОУС 15-ыг 

хэрэгжүүлснээр санхүүгийн тайланд үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийг 

үнэлсэн. Уг үнэлгээгээр СТОУС 15 нь Банкны одоогийн үйл 

ажиллагааны хүрээнд олж байгаа хүү, хураамж болон шимтгэлийн 

орлогын хүлээн зөвшөөрөлт эсвэл хэмжилтийн хувьд мэдэгдэхүйц 

нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзсэн.

СТОУС 16 нь түрээслэгчийн хувьд түрээсийг балансад бүртгэх 

бүртгэлийн нэг загварыг танилцуулсан. Түрээслэгч нь түрээсийн 

хөрөнгийг ашиглах эрхийг эзэмшиж байгаагийн хувьд тухайн 

хөрөнгийн-ашиглах-эрхийг хүлээн зөвшөөрөх ба түрээсийн төлбөр 

төлөх үүргийн дагуу түрээсийн өр төлбөрийг хүлээн зөвшөөрч 

бүртгэнэ.

Богино хугацаат болон бага дүнтэй зүйлсийн түрээсийн хувьд 

чөлөөлөх нөхцлүүд мөн тусгагдсан. Түрээслүүлэгчийн бүртгэл нь 

одоо мөрдөгдөж байгаа стандартаас өөрчлөгдөөгүй ба 

түрээслүүлэгч түрээсийг шинж чанараас нь хамааруулан 

санхүүгийн болон үйл ажиллагааны түрээсийн аль нэгээр нь 

бүртгэнэ.

Уг стандарт нь НББОУС 17 Түрээс, НББОУСХТ 4 Хэлцэлд түрээсийн 

шинж чанар агуулагдсан эсэхийг тодорхойлох, СТХ 15 Үйл 

ажиллагааны түрээс - Урамшуулал болон СТХ 27 Түрээсийн хууль 

эрх зүйтэй холбоотой гүйлгээний агуулгыг дүгнэх зэрэг 

стандартуудыг орлоно.

Уг стандарт нь 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр эсвэл түүнээс 

хойших хугацаанд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлнэ. СТОУС 16-ыг 

мөрдөж эхлэх үед, эсвэл анх мөрдөж эхлэхээс өмнө СТОУС 15 

Харилцагчтай Байгуулсан Гэрээний Орлогын стандартыг мөрдөж 

байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд заасан хугацаанаас өмнө хэрэглэхийг 

зөвшөөрсөн. Банк СТОУС 16-ыг хэрэгжүүлснээр санхүүгийн 

тайланд үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийг үнэлж байна.
 

СТОУС 15 Харилцагчтай байгуулсан гэрээний орлого

СТОУС 16 Түрээс
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4. ХҮҮ БОЛОН ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ОРЛОГО

(Мянган төгрөгөөр)

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа

Монголбанкны үнэт цаасны үнэт цаас

Бусад банкин дахь харилцах, хадгаламж

2,569,261

845,571

90,008

3,504,840

345,725

-

-

345,725

2017 2016

7. АРИЛЖААНЫ ЦЭВЭР ОРЛОГО

(Мянган төгрөгөөр)

Гадаад валютын арилжааны орлого

Гадаад валютын арилжааны зардал

295,272

(398,156)

(102,884)

2017 2016

-

(174)

(174)

5. ХҮҮ БОЛОН ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ЗАРДАЛ

(Мянган төгрөгөөр)

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 

Репо хэлцэл

761,018

1,994

62,370

825,382

-

1,859

-

  1,859

2017 2016

6. ХУРААМЖ БА ШИМТГЭЛИЙН ЦЭВЭР ОРЛОГО (ЗАРДАЛ)

(Мянган төгрөгөөр)

297

57,604

36,802

94,703

(5,611)

(60,774)

(65,479)

(131,864)

(37,161)

2017 2016

Хураамж ба шимтгэлийн орлого

Гүйлгээний хураамж

Дансны үйлчилгээний шимтгэл, хураамж

Бусад үйлчилгээ

Хураамж ба шимтгэлийн зардал

Картын үйлчилгээний шимтгэл, хураамж

Дотоодын банкны үйлчилгээний хураамж

Бусад хураамж

-

85

-

85

-

(516)

(23,802)

(24,318)

(24,233)
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8. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУСАД ЦЭВЭР ОРЛОГО

(Мянган төгрөгөөр)

Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)

Өмчлөх бусад хөрөнгө борлуусны олз

Данснаас хассан найдваргүй зээлийн буцаан төлөлт

Бусад

5,877

531,459

294,801

60,075

892,212

2017 2016

(10,699)

-

267,308

35,661

292,270

8. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУСАД ЦЭВЭР ОРЛОГО

(Мянган төгрөгөөр)

Боловсон хүчний зардлууд*

Түрээсийн зардал

Биет бус хөрөнгийн хорогдуулга (Тод 18)

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл (Тод 17)

Засварын зардал

Мэргэжлийн үйлчилгээний төлбөр

Харуул хамгаалалтын зардал

Хэрэглээний зардал

Бичиг хэрэг

Мэдээлэл технологи, шуудан холбооны зардал

Зар сурталчилгаа, маркетингийн зардал

Хөдөлмөр хамгаалал

Даатгалын зардал

Тээврийн зардал

Бусад зардлууд

933,011

238,322

126,238

91,749

90,525

75,858

53,671

32,522

21,621

16,536

15,828

11,510

9,338

6,892

73,721

1,797,342

2017 2016

               621,894                       

  -                         

267                  

60,953                    

5,858                  

24,313                  

12,800                  

30,657                    

7,976                  

11,028                    

2,310                       

529                       

396 

2,228                 

18,871 

800,080

(Мянган төгрөгөөр)

Боловсон хүчний зардал*:

Цалин

НДШ-ийн зардал

Ажилчдын сургалтын зардал

Томилолтын зардал

Бусад ажилчидтай холбоотой зардлууд

2017

670,468

73,740

9,882

136,311

42,610

933,011

                                    2018

 

351,645

31,802

-

1,020

237,427

621,894
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10. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ

(Мянган төгрөгөөр)

Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны гарз

Үндсэн хөрөнгийн худалдсаны гарз

Хоол, баяр ёслолын зардал

Торгууль 

Бусад 

5,955

235,769

41,150

66,594

83,111

432,579

2017 2016

77,742

-

917

231

9,140

88,030

11. БОЛЗОШГҮЙ АЛДАГДЛЫН САНГИЙН НӨХӨЛТ / (ЗАРДАЛ)

(Мянган төгрөгөөр)

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа   (Тод 16)

Зээлийн эрсдлийн сангийн буцаалт (Тод 16)

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй хөрөнгө

Бусад авлага

Найдваргүй авлагын нөөцийн буцаалт

(325,677)

1,301,954

-

-

17,136

993,413

2017 2016

(104,828)

4,429

(49,740)

(193)

-

(150,332)

12. ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

(Мянган төгрөгөөр)

Орлогын албан татвар

Тайлант жилийн татварын зардал 245,144

245,144

2017 2016

(1) Орлогын албан татварын зардал дараах байдалтай байна:

-

-

(2)  Орлогын татварын зардал ба хуулиар тогтоосон татварын хувь хэмжээг ашиглаж 
     тооцоолсон орлогын татварын уялдаа дараах байдалтай байна:

(Мянган төгрөгөөр)

Татварын өмнөх ашиг / (алдагдал)

10%-ийн орлогын албан татвар (2016: 10%)

Татвараас хасагдахгүй зардлын нөлөөлөл

Татвар ногдохгүй орлогын нөлөөлөл 

Өмнө нь хүлээн зөвшөөрөөгүй байсан татварын алдагдал

Тусгай хувь хэмжээгээр татвар ногдуулах орлогод тооцсон татварын нөлөөлөл

2,195,117

219,512

135,044

(82,428)

(48,183)

21,199             

 245,144

2017 2016

(426,713)

(42,671)

182,921

(140,250)

-

-            

-   
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(*) Монгол Улсын “Аж Ахуйн Нэгжийн Орлогын Албан Татварын 

тухай” хуулийн дагуу 3 тэрбум хүртэлх төгрөгийн албан татвар 

ногдуулах жилийн орлого олсон бол 10 хувиар, 3 тэрбум төгрөгнөөс 

дээш давсан татвар ногдуулах орлогын дүнгийн 25 хувиар албан 

татвар ногдуулдаг.

(1) Монгол Улсын Засгийн Газар зах зээлийн эдийн засагт 

шилжсэнээс хойш бизнес болон арилжааны дэд бүтцийг шинэчилсээр 

байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор бизнесийн үйл ажиллагаанд нөлөө 

үзүүлэхүйц хууль тогтоомж, дүрэм журмууд хурдацтай өөрчлөгдөн 

шинэчлэгдэж байна.

Эдгээр өөрчлөлтүүд нь зарим тохиолдолд хуулийн хангалтгүй 

боловсруулалт, маргаантай тайлбар болон татварын 

албадын ялгаатай хэрэглээ зэрэг нөхцөл байдлыг 

үүсгэдэг. Ялангуяа, татварыг хуулийн дагуу торгууль, 

алданги ногдуулах эрх бүхий олон тооны байгууллагууд 

хянаж шалгадаг. Банк нь татварын хууль тогтоомжийн 

талаарх өөрсдийн ойлголт болон тайлант жилийн эцэс 

дэх сахүүгийн үр дүнд үндэслэн татварын өр төлбөрийг 

зохистойгоор тооцоолж илэрхийлсэн гэж үзэж байгаа 

боловч дээрх нөхцөл нь Банкинд татварын эрсдлийг 

үүсгэж болзошгүй ба энэхүү эрсдлийг тоон хэмжээгээр 

илэрхийлэх боломжгүй юм.

13. БЭЛЭН МӨНГӨ БА МОНГОЛБАНК ДАХЬ ХАРИЛЦАХ

(Мянган төгрөгөөр)

Бэлэн мөнгө

Монголбанк дахь харилцах (төгрөг)*

Монголбанк дахь харилцах (валют)*

Үнэт цаас (3 сар хүртэл)

421,601

45,977,080

27,708,021

17,836,610

91,943,312

2017 2016

108,834

50,771

3,009

-

162,614

(*) Монголбанкны шаардлагын дагуу Монголбанкинд харилцах данс 

байршуулдаг. Монголбанкинд байршуулах бэлэн мөнгөний заавал 

байлгах үлдэгдэл нь 14 хоногийн татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 

дундажийн 12% (2016: 12%)-аас багагүй байдаг. 2017 оны 12 дугаар 

сарын 31-ний өдрийн байдлаар Банкны заавал байлгах шаардлагатай 

14 хоногийн дундаж нөөцийн хэмжээ төгрөгөөр 

2,524,852 мянган төгрөг (2016 онд 16,328 мянган 

төгрөг) ба гадаад валютаар 4,448,619 мянган төгрөг 

(2016 онд 8,190 мянган төгрөг) байсан.

14. БУСАД БАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ХАРИЛЦАХ, ХАДГАЛАМЖ

(Мянган төгрөгөөр)

Бусад банк, санхүүгийн байгууллага дахь харилцах, хадгаламж 431,350

431,350

2017 2016

69,352

69,352

Бусад банк, санхүүгийн байгууллага дахь харилцах, хадгаламж нь дотоодын болон гадаадын банк, санхүүгийн байгууллага дахь 

төгрөгөөр болон гадаад валютаарх харилцах хадгаламжууд болно.
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13. БЭЛЭН МӨНГӨ БА МОНГОЛБАНК ДАХЬ ХАРИЛЦАХ

(Мянган төгрөгөөр)

Монголбанкны үнэт цаас

Өмчийн хөрөнгө оруулалт, өртгөөр

36,940,917

9,140

36,950,057

2017 2016

-

-

-

Монголбанкны үнэт цаас нь хөнгөлөлттэй үнээр худалдаж авсан 

богино хугацаат хөрөнгө оруулалт юм. Дансны үнэ нь зах зээлийн үнэ 

цэнэтэйгээ ойролцоо байдаг.

Өмчөөрх хөрөнгө оруулалт нь хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлгүй 

компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг илэрхийлнэ. Үүнд: 

Монголын Банкны Холбоо, Зээлийн Мэдээллийн Төв, СИ ЖИ ЭФ ХХК 

Зээлийн Батлан Даалтын Сан зэрэг байгууллага дахь хөрөнгө 

оруулалт хамаарна. Өмчөөрх хөрөнгө оруулалтын 

бодит үнэ цэнийг бодитойгоор хэмжих боломжгүй учир 

тэдгээрийг өртгөөр нь бүртгэдэг. Үнэлгээний 

техникүүдийг ашиглан хийсэн бодит үнэ цэнийн 

тооцооллууд хоорондоо томоохон хэмжээгээр зөрөх 

боломжтой. Эдгээр хөрөнгө оруулалтын хувьд идэвхтэй 

зах зээл байхгүй байна.  

16. ХАРИЛЦАГЧДАД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БА УРЬДЧИЛГАА

(Мянган төгрөгөөр)

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Орон сууцны зээл

Бусад хэрэглээний зээл

2017 2016

Хуримтлагдсан хүүгийн авлага

Нийт харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа

Хасах нь: харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаанд байгуулсан сан

Цэвэр зээл ба урьдчилгаа

36,769,612

33,255,744

370,963

102,536

70,498,855

337,410

70,836,265

(352,494)

70,483,771

6,251,366

2,943,460

107,422

-

9,302,248

-

9,302,248

(1,977,523)

7,324,725
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(Мянган төгрөгөөр)

2017 оны 12-р сарын 31-нээр

2017 оны 01-р сарын 01-нээр

Тайлант жилд байгуулсан (Тод 11

Зээлийн болзошгүй алдагдлын 

сангийн буцаалт (Тод 11)

Данснаас хасагдсан

Гадаад валютын хөдөлгөөний нөлөөлөл

2017 оны 12-р сарын 31-нээр

Бусад Нийт

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгааны үнэ цэнийн бууралтын сангийн тохируулгыг зээлийн анги тус бүрээр нь салган үзүүлбэл:

Хөрөнгө 
оруулалтын зээл

461,366

155,555

(171,293)

(254,022)

(10,337)

181,269

Эргэлтийн 
хөрөнгийн зээл

Орон 
сууцны зээл

1,515,620

151,110

(1,114,542)

(384,393)

-

167,795

537

18,499

(16,119)

-

-

2,917

-

513

-

-

-

513

1,977,523

325,677

(1,301,954)

(638,415)

(10,337)

352,494

(Мянган төгрөгөөр)

2016 оны 12-р сарын 31-нээр

2016 оны 01-р сарын 01-нээр

Тайлант жилд байгуулсан (Тод 11)

Зээлийн болзошгүй алдагдлын сангийн 

буцаалт (Тод 11)

Гадаад валютын хөдөлгөөний нөлөөлөл

2016 оны 12-р сарын 31-нээр

Бусад Нийт
Хөрөнгө 

оруулалтын зээл

116,450

296,832(

1,750)

49,834

461,366

Эргэлтийн 
хөрөнгийн зээл

Орон 
сууцны зээл

1,709,286

(192,542)

(1,124)

-

1,515,620

-

537

-

-

537

1,555

-

(1,555)

-

-

1,827,291

104,827

(4,429)

49,834

1,977,523

(Мянган төгрөгөөр)

2017 оны 12-р сарын 31-нээр

Өртөг:2017 оны 01-р сарын 01-нээр

НэмэгдсэнХасагдсан

Данснаас хассан

Залруулга2017 оны 12-р сарын 31-нээр

Тээврийн 
хэрэгсэл НийтБарилга

804,663

236,400

(1,041,063)

-

-

-

Тавилга, 
эд хогшил

Компьютер, 
дагалдах хэрэгсэл

17. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

Үндсэн хөрөнгийн хөдөлгөөн дараах байдалтай байна:

244,687

361,545

-

(45,325)

(2,268)

558,639

167,796

137,005

-

(17,521)

2,323

289,603

9,555

1,186,868

-

-

-

1,196,423

1,226,701

1,921,818

(1,041,063)

(62,846)

55

2,044,665

Хуримтлагдсан элэгдэл:

2017 оны 01-р сарын 01-нээр

Тайлант жилд байгуулсан (Тод 9)

Хасагдсан

Данснаас хассан

Залруулга

2017 оны 12-р сарын 31-нээр

Дансны цэвэр дүн2017 оны 12-р сарын 31-нээр

208,985

5,029

(214,014)

-

-

-

-

212,554

21,846

-

(40,176)

1,989

196,213

362,426

64,213

47,453

-

(16,715)

1,672

96,623

192,980

-

17,421

-

-

79

17,500

1,178,923

485,752

91,749

(214,014)

(56,891)

3,740

310,336

1,734,329
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Үндсэн хөрөнгийн хөдөлгөөн дараах байдалтай байна, үргэлжлэл:

(Мянган төгрөгөөр)

2016 оны 12-р сарын 31-нээр

Өртөг:

2016 оны 01-р сарын 01-нээр

Нэмэгдсэн

Данснаас хассан

Залруулга2016 оны 12-р сарын 31-нээр

Тээврийн 
хэрэгсэл НийтБарилга

804,663

-

-

-

804,663

Тавилга, 
эд хогшил

Компьютер, 
дагалдах хэрэгсэл

350,405

-

(105,718)

-

244,687

66,825

100,971

-

-

167,796

-

9,555

-

-

9,555

1,221,893

110,526

(105,718)

-

1,226,701

Хуримтлагдсан элэгдэл:

2016 оны 01-р сарын 01-нээр

Тайлант жилд байгуулсан (Тод 9)

Данснаас хассан

Залруулга

2016 оны 12-р сарын 31-нээр

Дансны цэвэр дүн 2016 оны 

12-р сарын 31-нээр

188,868

20,117

-

-

208,985

595,678

209,256

31,123

(27,976)

151

212,554

32,133

55,297

9,713

-

(797)

64,213

103,583

-

-

-

-

-

9,555

453,421

60,953

(27,976)

(646)

485,752

740,949

(Мянган төгрөгөөр)

Программ хангамж Худалдан авалтын өртөг:

01-р сарын 01-нээр

Нэмэгдсэн

Данснаас хассан

Залруулга

12-р сарын 31-нээр

2017

             27,804            

658,505             

(21,923)

1,687          

666,073 

2016

18. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ 

Биет бус хөрөнгө хөрөнгийн хөдөлгөөн дараах байдалтай байна:

           21,057              

6,747 

 - 

-           

27,804 

Хуримтлагдсан хорогдол:

01-р сарын 01-нээр

Хорогдол

Данснаас хассан

Залруулга

12-р сарын 31-нээр

Үлдэгдэл өртөг:

01-р сарын 01-нээр

12-р сарын 31-нээр

             20,040            

126,238             

(21,923)                  

1,687              

126,042 

       7,764            

540,031 

           19,795                 

267                  

 -                    

(22)           

20,040 

            1,262              

 7,764
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(Мянган төгрөгөөр)

Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо

Хангамжийн материал

Бусад хөрөнгө

2017

             939,017                 

24,697                        

-                 

  963,714

2016

19. БУСАД ХӨРӨНГӨ

             363,363                  

37,273                        

66                

 400,702 

(Мянган төгрөгөөр)

Өмчлөх бусад хөрөнгө

Хасах нь: Үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын сан

2017

                       -                          

-   

-

2016

20. БОРЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ 

1,712,784

(531,459)

1,181,325

(Мянган төгрөгөөр)

01-р сарын 01-нээр

Тайлант жилд байгуулсан (Тод 11)

Өмчлөх бусад хөрөнгийн нөөцийн хэрэгжилт (Тод 8)

12-р сарын 31-нээр

2017

531,459

-

(531,459)                      

 -   

2016

481,719

49,740

-              

531,459

Банк зарим зээлдэгчдийн зээл болон тэдгээр зээлд байгуулсан болзошгүй алдагдлын санг бүртгэлээс хассан бөгөөд барьцааны 

хөрөнгүүдийг өмчлөх бусад хөрөнгөөр бүртгэсэн.  Өмчлөх бусад хөрөнгүүдийг өртөг эсвэл зах зээлийн үнээс борлуулалтын өртгийг 

хассан үнийн аль багаар хэмжсэн. 2017 онд өмчлөх бусад хөрөнгүүдийг борлуулсан.

21. БУСАД БАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАРИЛЦАХ, ХАДГАЛАМЖ

(Мянган төгрөгөөр)

Банк, санхүүгийн байгууллагын хадгаламж

Зээл ба урьдчилгаа

2017

101,911,583

8,000,000

109,911,583

2016

-

-

-

Банк болон санхүүгийн байгууллагуудын хадгаламж нь дотоодын арилжааны банкуудын байршуулсан гадаад болон дотоодын валютаар 

илэрхийлэгдсэн хадгаламж юм.

Зээл ба урьдчилгаа нь 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр авсан 5 хоногийн дуусгавар хугацаатай богино хугацаат зээл байна.
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22. РЕПО ХЭЛЦЭЛ

Гэрээлэгч тал

Худалдаа 

Хөгжлийн Банк

Хаан Банк

Хүүгийн 
хувь

2017
Мянган төгрөг

Борлуулсан 
өдөр

Дуусгавар 
хугацаа

2017.12.28

2017.12.28

2018.01.02

2018.01.02

11.0%

12.0%

11,981,945

24,958,972

36,940,917

Банк нь Монголбанкны үнэт цаасыг ирээдүйд эргэн худалдан авах нөхцөлтэй борлуулсан. Эргүүлэн худалдан авах гэрээний үргэлжлэх 

хугацаа нь 5 хоног. Үнэт цаасны бодит үнэ цэнэ нь дансны үнэтэйгээ ойролцоо байна.

(Мянган төгрөгөөр)

Хувийн сектор    

   Харилцах данс

Иргэд    

   Харилцах данс    

   Хугацаагүй хадгаламж

Санхүүгийн байгууллага      

   Харилцах данс

2017

 

196,406

28,841

29,096

-

254,343

2016

23. ХАРИЛЦАГЧДЫН ХАРИЛЦАХ, ХАДГАЛАМЖ

 

122,869

45,105

40,280

720

208,974

(Мянган төгрөгөөр)

Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацид өгөх өглөг

Хуримтлагдсан хүүгийн өглөг

Бусад татварын өглөг

Клирингийн саатал

Бусад өглөг

2017

10,000,000               

134,263                   

108                  

5,427          

148,080  

10,287,878

2016

24. БУСАД ӨР ТӨЛБӨР

-                     

  -                      

1,244                        

20                

192,140  

193,404

Банк нь Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацийн нэрийн өмнөөс 10 тэрбум төгрөгөөр Монголбанкны үнэт цаасыг худалдан авах 1 

жилийн хугацаатай хөрөнгө оруулалтын зуучлалын гэрээг 2017 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр Хадгаламжийн Даатгалын 

Корпорацитай байгуулсан. Гэрээний дагуу Банк нь худалдаж авсан Монголбанкны үнэт цаасны төлбөрийн тодорхой хувь хэмжээг 

шимтгэл болгож авахаар тохиролцсон.
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25. ХУВЬЦААТ КАПИТАЛ             

01-р сарын 01-ний өдрөөр

Тайланд жилд гаргасан

12-р сарын 31-ний өдрөөр

2017
Мянган төгрөг

2016
Мянган төгрөг2017 2016

16,000,000

 34,000,000  

 50,000,000

16,000,000  

         -    

 16,000,000  

16,000,000

34,000,000

50,000,000

16,000,000

-

16,000,000

Зөвшөөрөгдсөн 72,000,000 хувьцаанаас 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар нийт 50,000,000 хувьцаа гаргасан. Банкны 

эцсийн хяналтын эрх бүхий этгээд нь хувь хүн болно. 

Хувьцааны тоо

Монголбанкнаас 2017 оны 8 дугаар сарын 9 болон 2017 оны 9 дүгээр 

сарын 21-ний өдрүүдэд олгосон зөвшөөрлийн дагуу Банк дүрмийн 

сангаа 14,000,000 мянган төгрөг болон 20,000,000 мянган төгрөгөөр 

тус тус нэмэгдүүлсэн. 2016 болон 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрүүдээр гаргасан бүх хувьцаанууд бүрэн төлөгдсөн бөгөөд 

нэгжийн 1,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй байсан.

2017 онд Банк 22,000,000 мянган төгрөгөөр дүрмийн 

сангаа нэмэгдүүлэхээр Монголбанкинд хүсэлт гаргасан 

ба  2017  оны  12  ду гаар  сарын  05 -ны  өдөр 

Монголбанкнаас зөвшөөрөл олгосон байна. Банкны 

зүгээс хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгө оруулалтыг 2018 

оны эхний улиралд хийгдэнэ гэсэн хүлээлттэй байна.

(Мянган төгрөгөөр)

Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах

Бусад банк, санхүүгийн байгууллага дахь харилцах, 

хадгаламж

Монголбанкны үнэт цаас

Хасах нь: 

Монголбанкинд заавал байлгах нөөц

Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн нийт мөнгө, 

түүнтэй адилтгах хөрөнгө

2017

        74,106,702               

431,350      

17,836,610  

92,374,662

(6,973,471)

85,401,191

2016

26. МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

162,614

69,352

-

231,966

(24,518)

207,448

Тодруулга

 13

14

13

13
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27. САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГЛҮҮРҮҮДИЙН БОДИТ ҮНЭ ЦЭНЭ

2017 оны 12-р сарын 31-нээр

Санхүүгийн хөрөнгө

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт - 

борлуулах боломжит

2016 оны 12-р сарын 31-нээр

Санхүүгийн хөрөнгө

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт - 

борлуулах боломжит

Түвшин 3 Түвшин 4Түвшин 1 Түвшин 2

  

-

-

-

-

Бодит үнэ цэнийн тодорхойлолт ба бодит үнэ цэнийн түвшин

Дараах хүснэгтэд бодит үнэ цэнээрээ бүртгэгдсэн санхүүгийн хэрэгслүүдийг бодит үнэ цэнийн түвшнээр нь ангилан үзүүлэв.

(Мянган төгрөгөөр)

  

36,940,917 

36,940,917

-

-

  

-

-

-

-

  

36,940,917   

36,940,917

-

-

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар, нийтэд 

арилжаалагддаггүй өмчөөрх хөрөнгө оруулалт 9,140 мянган төгрөг 

байсан бөгөөд дээрх хүснэгтэд ороогүй болно.

2 дугаар түвшний санхүүгийн хэрэглүүрийн зах зээлийн үнэ цэнийг 

зах зээл дээрээс ажиглах боломжтой хүүгийн хувь хэмжээ болон 

бусад ижил төстэй зах зээлийн үзүүлэлтүүдээр үнэлгээний аргаар 

хэмжив.

1, 2 болон 3 дугаар түвшний хоорондох хөдөлгөөн

Бодит үнэ цэнээрээ бүртгэгдсэн, санхүүгийн хөрөнгө болон өр 

төлбөрийн бодит үнэ цэнийн 1, 2 болон 3 дугаар түвшний хооронд 

ямар нэг хөдөлгөөн гараагүй.

Гол таамаглалуудын өөрчлөлтийн бодит үнэ цэнээр хэмжигдсэн 3 

дугаар түвшний санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн бодит үнэ цэнийн нөлөө

Хөрөнгийн биржид бүртгэлгүй борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт

Бодит үнэ цэнийг найдвартай тооцоолох боломжгүй тул 3 дугаар 

түвшний санхүүгийн хэрэглүүрийн бодит үнэ цэнийг тооцоолох 

таамаглалын боломжит өөрчлөлтийн нөлөөг өртгөөр нь бүртгэсэн.

 
Бодит үнэ цэнээрээ тусгагдаагүй санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрийн 

бодит үнэ цэнэ

Санхүүгийн тайланд бодит үнэ цэнээрээ хараахан бүртгэгдээгүй 

байгаа санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн бодит үнэ цэнийг 

тодорхойлоход ашиглах аргачлал, таамаглалыг дор 

дурдсан болно.

Бодит үнэ цэнэ нь дансны үнэтэйгээ ойролцоо хөрөнгө 

Дуусгавар хугацаа нь богино (нэг хүртэл жил) болон 

түргэн борлогдох санхүүгийн хөрөнгө болон өр 

төлбөрийн дансны үнийг бодит үнэ цэнэтэйгээ 

ойролцоо гэж үзнэ. Уг таамаглалыг хугацаагүй болон 

хугацаатай хадгаламж, хувьсах хүүтэй санхүүгийн 

хэрэглүүрүүдэд мөн ашиглана.

Тогтмол хүүтэй санхүүгийн хэрэглүүр

Хорогдуулсан өртгөөр илэрхийлэгдсэн тогтмол хүүтэй 

санхүүгийн хөрөнгө ба өр төлбөрийн бодит үнэ цэнийг 

М о н г о л  у л с  д а х ь  и ж и л  т ө с т э й  с а н х ү ү г и й н 

хэрэглүүрүүдийн одоогийн зах зээлийн хүү болон 

тэдгээр санхүүгийн хөрөнгө болон өр төлбөрийг хүлээн 

зөвшөөрсөн үеийн зах зээлийн хүүтэй харьцуулан 

тооцно. 

Санхүүгийн тайланд бодит үнэ цэнээрээ тусгагдаагүй 

санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрүүдийн дансны үнэ нь 

бодит үнэ цэнэтэйгээ ойролцоо байдаг.
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28. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА ҮҮРЭГ АМЛАЛТ

Харилцагчдын санхүүгийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангахын тулд, Банк нь янз бүрийн буцалтгүй үүрэг болон болзошгүй өр төлбөр хүлээж 

байдаг. Хэдийгээр эдгээр үүргийг санхүүгийн байдлын тайланд тусгаагүй байж болох ч, эдгээр нь зээлийн эрсдэл, улмаар Банкны нийт 

эрсдэлд нөлөөлж байдаг (Тодруулга 31.2).

Болзошгүй өр төлбөр 

Аккредитив, баталгаа (нээлттэй аккредитив хамаарна) нь тусгай үйл 

явдал тохиолдоход харилцагчийн өмнөөс төлбөр хийх үүргийг 

Банкинд ногдуулдаг. Баталгаа, нээлттэй аккредитив нь зээлийн 

эрсдэлтэй ижил эрсдлийг агуулдаг. 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрийн байдлаар Банк аливаа гуравдагч талд баталгаа гаргах 

зөвшөөрлийг Монголбанкнаас аваагүй байна.

Үүрэг амлалт

Зээлийн хэмжээг нэмэхээр шийдвэрлэх нь Банкны зүгээс зээл олгох, 

зээлийн шугам нээх гэрээт үүргүүдийг хүлээснийг илэрхийлдэг. Ийм 

үүргүүд нь тогтсон дуусах хугацаа эсвэл цуцлах бусад төрлийн 

заалтуудтай байдаг. Зээл олгох үүрэг нь хэрэгжээгүй байтал тус 

үүргийнх нь хугацаа нь дууссан байж болох тул гэрээнд заасан дүн нь 

ирээдүйн мөнгөний шаардлагыг илэрхийлдэг гэсэн ойлголт биш юм. 

Зээлийн хэмжээг нэмэх шийдвэрүүд нь харилцагчийн тодорхой 

шалгууруудыг хангах байдлаас шууд шалтгаалдаг учраас зээлийн 

боломжит алдагдал нь нийт хэрэгжээгүй үлдсэн зээл олгох 

үүргүүдийн дүнгээс бага байна. Богино хугацаат зээлийн үүргээс 

голдуу урт хугацаат зээлийн үүрэг нь илүүтэйгээр зээлийн эрсдэлтэй 

байдаг тул Банк нь зээлийн үүргүүдийнхээ дуусах хугацааг хянаж 

байдаг.

Бусад үүрэг амлалт

Банк нь жилийн эцэст биет хөрөнгө эсвэл биет бус 

хөрөнгө худалдаж авах аливаа үүрэг хүлээгээгүй болно.

Үйл ажиллагааны түрээсийн үүрэг- Түрээслэгч нь Банк 

байх

Банк нь цуцлах боломжтой, үйл ажиллагааны түрээсийн 

гэрээний дагуу түрээслэгчээр аливаа барилгыг үйл 

ажиллагаа явуулах зорилгоор түрээслэдэг. Банк эдгээр 

гэрээнүүдийн хугацааг дуусгавар болгох тохиолдолд 

мэдэгдлээ 6 сарын өмнө өгөх үүрэгтэй. Түрээсийн 

гэрээнд  аливаа  худалдан  авах ,  сайжруулах 

боломжуудыг тусгаагүй ба Банкинд эдгээр түрээсийн 

гэрээнд тал болсноор аливаа хязгаарлалтууд 

тавигдаагүй болно.

2016 болон 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 

байдлаар үл цуцлагдах нөхцөлтэй нэг жил болон 

түүнээс дээш хугацаатай үйл ажиллагааны түрээсийн 

гэрээний дагуух түрээсийн хамгийн бага төлбөрүүд нь 

дараах байдалтай байна.

(Мянган төгрөгөөр)

Үүрэг амлалт

Олгогдоогүй шугаман зээл

2017

        500,000

500,000

2016

-

-

(Мянган төгрөгөөр)

Жилээс бага хугацаатай

1-5 жилийн хугацаатай

2017

762,961

3,524,376

4,287,337

2016

-

-

-
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Шүүхийн нэхэмжлэл

Бизнесийн онцлог шинж чанарын улмаас Банкны салбарт шүүхээр 

асуудлыг шийдэх явдал түгээмэл байдаг. Нэгэнт мэргэжлийн 

зөвлөгөө авсан, гарч болох хохирлын хэмжээг зохистойгоор 

тооцоолсон бол Банк нь тухайн нэхэмжлэлийн санхүүгийн байдалд 

үзүүлж болох сөрөг нөлөөллөөс хамгаалан дансандаа залруулах 

бичилт хийдэг. Тайлант жилийн эцэст Банкинд шийдэгдээгүй шүүхийн 

нэхэмжлэл байхгүй байсан.

 
Татварын болзошгүй өр төлбөр

Монгол Улсын татвар, валют болон гаалийн тухай хуулиудын талаарх 

ойлголтууд нь өөр хоорондоо ижил төстэй байдаггүй бөгөөд нилээд 

өөрчлөгдөж байдаг. Эдгээр хуулиудын талаарх ойлголтыг удирдлага 

нь Банкны ажил гүйлгээнд хэрэгжүүлэх явцад аливаа татварын 

бэрхшээл үүсэх явдал гарч болно.
 

Монгол Улсын татварын эрх бүхий байгууллага нь өөрийн хуулийн 

талаарх ойлголт болон байр сууриндаа илүү хатуу хандаж болох 

бөгөөд өмнө нь үгүйсгэж байгаагүй ажил гүйлгээнүүд дээр татварын 

байгууллагаас бэрхшээл үүсгэх бололцоотой юм. Үүний үр дүнд 

нөлөөлөхүйц хэмжээний нэмэлт татвар, торгууль болон хүүг 

ногдуулж болох юм. Татварын шалгалт хийх хугацааны хувьд шалгалт 

хийж буй тайлант жилээс өмнөх 5 жилийн хугацаа хамрагдаж болно. 

Зарим тохиолдолд түүнээс урт хугацааг ч хамардаг.

Монгол Улсын шилжүүлгийн үнэ тогтоох тухай хууль тогтоомжууд нь 

дотоод, гадаадын шилжүүлгийн үнэ тогтоохтой холбоотой бүхий л 

хянах боломжтой ажил гүйлгээнүүдэд шилжүүлгийн үнийн залруулга 

хийх, нэмэлт татвар ногдуулах боломжийг татварын эрх бүхийн 

байгууллагуудад олгодог. Гүйлгээний нөхцөл нь зах зээлийн нөхцлөөс 

өөр тохиолдолд татварын байгууллага нь татвар ногдуулах 

дүнгүүдийг залруулж нэмэлт татвар, торгууль болон алданги тооцох 

эрхтэй. Монгол Улсын шилжүүлгийн үнэ тогтоохтой холбоотой 

өнөөгийн дүрэм журмын ерөнхий байдлаас шалтгаалан уг асуудлын 

нөлөөг найдвартайгаар тооцоолох боломжгүй. Энэ нь байгууллагын 

санхүүгийн байдал буюу нийт үйл ажиллагаанд мэдэгдэхүйц нөлөөтэй 

байх магадлалтай юм.

Активын Чанарын Үнэлгээ (АЧҮ)

2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр Олон Улсын Валютын Сангийн 

Захирлуудын Зөвлөлөөс Монгол Улсын эдийн засгийн шинэчлэлийн 

хөтөлбөрийн хүрээнд Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг 

гурван жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр баталсан. Хөтөлбөрийн 

хүрээнд ойролцоогоор 5.5 тэрбум ам.долларын санхүүжилт олгогдох 

бөгөөд Азийн Хөгжлийн Банк, Дэлхийн Банк, Япон Улс, 

Бүгд Найрамдах Солонгос Улс болон Бүгд Найрамдах 

Хятад Ард улсуудаас дэмжлэг авах юм. Хөтөлбөрийн 

нэгэн тулгуур нь банкны системийг сэргээн 

тогтворжуулж, Монголбанкны үйл ажиллагааг 

бэхжүүлэхэд чиглэсэн цогц арга хэмжээ юм. 

Хөтөлбөрийн хүрээнд, Монгол Улсын Арилжааны 

Банкуудын Төлбөрийн Чадварын Үнэлгээг (АЧҮ-г 

хамруулаад) Монголбанк зохион байгуулсан. АЧҮ-г 

Европын Төв Банкны Активын Чанарын Үнэлгээний 

Удирдамж 2-ын дагуу гүйцэтгэсэн ба Монголбанк нь 

тодорхой зүйлсийг Монгол Улсын нөхцөл байдалд 

тааруулж тусгайлан тохируулсан. Дээрх үнэлгээний 

урьдчилсан үр дүнг арилжааны банкуудад 2018 оны 01 

дүгээр сард танилцуулсан.
 

АЧҮ-ний дараагаар Монголбанк макро-эдийн засгийн 

нөхцөл байдлууд, таамаглалуудад тулгуурлан стресс 

тест хийхээр төлөвлөж байгаа ба АЧҮ-ний урьдчилсан 

үр дүнг дагалдан хийгдэх хяналт шалгалтыг гүйцэтгэх 

юм. Үүнд банк тус бүрийн сүүлийн үед гарсан 

санхүүгийн нөхцөл байдлын өөрчлөлтүүдийг харгалзан 

үзэж, үнэлгээ хийх явдал хамаарна. Стресс тест болон 

АЧҮ-г 2018 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрөөр 

дуусгавар болно гэж төлөвлөж байгаа ба түүний 

дараагаар холбогдох үр дүн, банкны капиталд учирч 

болох нөлөөллийг арилжааны банкуудад мэдэгдэх 

төлөвлөгөөтэй байна. 

Энэхүү санхүүгийн тайланг батлан гаргах өдрөөр, АЧҮ 

болон стресс тестийн эцсийн үр дүн гараагүй байсан 

бөгөөд Монгол Улсын санхүүгийн сектор болон 

Банкинд үнэлгээний үр дүн хэрхэн нөлөөлөх нь 

хараахан тодорхой болоогүй байсан. Энэ нь зах 

зээлийн, хууль эрх зүйн, зээлийн болон бусад эрсдэлд 

(хөрөнгийн хангалттай байдлын эрсдэл үүнд хамаарна) 

үлэмж хэмжээний тодорхойгүй байдлыг бий болгож 

байгаа бөгөөд Банк эдгээр эрсдэлд хэрхэн өртөх болон 

үр дүн нь хэрхэх нь зөвхөн цаг хугацааны туршид 

тодорхой болох юм. Банкны санхүүгийн тайланд АЧҮ 

болон стресс тест хэрхэн санхүүгийн хувьд 

нөлөөлөхийг одоогоор тодорхойлох боломжгүй байгаа 

бөгөөд Банкны санхүүгийн тайланд энэ асуудлаар ямар 

нэгэн залруулга хийгдээгүй болно.
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29. ХӨРӨНГӨ БОЛОН ӨР ТӨЛБӨРИЙН ХУГАЦААНЫ ШИНЖИЛГЭЭ

Дараах хүснэгтэнд Банкны хөрөнгө, өр төлбөрийн эргэн төлөгдөх, барагдах хугацаагаарх шинжилгээг харуулсан. Тодруулга 31.2 

"Төлбөрийн чадварын эрсдэл"-ээс Банкны зүгээс барагдуулах бууруулж тооцоогүй гэрээт үүргүүдийг харна уу.

(Мянган төгрөгөөр)

2017 оны 12-р сарын 31-нээр

Санхүүгийн хөрөнгө

Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах

Бусад банк, санхүүгийн байгууллага дахь харилцах, 

хадгаламж

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт:   

  - борлуулах боломжтой

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа

Бусад хөрөнгө (*1)

12 сараас дээш

 

91,943,312

431,350

36,950,057  

13,718,248

-

143,042,967

Нийт12 сар хүртэлх

 

-

-

-

                 56,765,523

-

56,765,523

 

91,943,312

431,350

         

36,950,057  

70,483,771

-

199,808,490

Санхүүгийн өр төлбөр

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, 

хадгаламж

Репо хэлцэл

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

Бусад өр төлбөр (*2)

 

(109,911,583)

(36,940,917)

(254,343)

(10,241,012)

(157,347,855)

(14,304,888)

 

-

-

-

-

-

56,765,523

 

(109,911,583)

(36,940,917)

(254,343)

(10,241,012)

(157,347,855)

42,460,635

(Мянган төгрөгөөр)

2017 оны 12-р сарын 31-нээр

Санхүүгийн хөрөнгө

Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах

Бусад банк, санхүүгийн байгууллага дахь харилцах, 

хадгаламж

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа

Бусад хөрөнгө (*1)

12 сараас дээш

 

162,614

69,352

7,324,725

66

7,556,757

Нийт12 сар хүртэлх

 

-

-

-

-

-

 

162,614

69,352

7,324,725

66

7,556,757

Санхүүгийн өр төлбөр

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

Бусад өр төлбөр (*2)

 

(208,974)

(193,404)

(402,378)

7,154,379

 

-

-

-

-

 

(208,974)

(193,404)

(402,378)

7,154,379

(*1) Урьдчилгаа болон хангамжийн материал ороогүй.

(*2) Урьдчилж орсон орлого ороогүй.
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30. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА

Бизнесийн ердийн үйл ажиллагааны явцад Банкны хэд хэдэн ажил 

гүйлгээ холбоотой талуудтай хийгдсэн. Эдгээр ажил гүйлгээг 

арилжааны нөхцлөөр зах зээлийн ханшаар гүйцэтгэсэн.

Д. Энхтайван, Б. Оргилмаа болон Д. Энхтуяа нар нь 2016 оны 10 

дугаар сарыг хүртэл Банкны хувьцаа эзэмшигчид байсан. Дээрх 

хувьцаа эзэмшигчид Тээвэр Хөгжлийн Банк ХХК-ийн 

өөрийн эзэмшлийн хувьцаагаа 2016 оны 10 дугаар 

сарын 26-ны өдөр худалдсанаар уг Банкны хувьцаа 

эзэмшигчид байхаа больсон.

(Мянган төгрөгөөр)

Харилцах ба хадгаламж:

Харилцах

2017

 

Хувьцаа эзэмшигчид

2016Холбоо хамаарал

 

31,735 

31,735 

 

-

-

a)  Холбоотой талуудын үлдэгдэл:

б) Холбоотой талуудын ажил гүйлгээ:

(Мянган төгрөгөөр)

Үндсэн хөрөнгө:

Борлуулсан үндсэн хөрөнгө

Худалдан авсан үндсэн хөрөнгө

2017

 

Өмнөх хувьцаа эзэмшигчид

Хувьцаа эзэмшигчид

2016Холбоо хамаарал

 

-

(52,459) 

 

590,649

-

В) Гол удирдах албан тушаалтнуудад олгосон олговор:

(Мянган төгрөгөөр)

Ажилчдад олгосон богино хугацаат тэтгэмж:

ЦалинЭрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэл

2017 2016

           210,990             

23,209           

 234,199

        132,245        

14,547        

 146,792
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31. ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГА

Эрсдэл нь Банкны үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг ба эдгээр эрсдлийг 

байнгын илрүүлэлт, хэмжилт, хяналтын үйл явцуудаар дамжуулан 

удирддаг. Банк нь зээлийн эрсдэл, хөрвөх чадварын эрсдэл, хүүгийн 

түвшний эрсдэл, валютын ханшийн эрсдэл, үйл ажиллагааны 

эрсдлүүдтэй тулгарч байдаг. Эдгээр эрсдлүүд нь Банкны ашигт 

ажиллагаа болон хөрөнгөнд шууд алдагдал учруулах, эсхүл Банкны 

бизнесийн зорилгуудын биелэлтэд саад учруулж болзошгүй байдаг.

Одоо мөрдөж буй эрсдлийн удирдлагын систем нь дараах зарчмуудыг 

агуулсан байна. Үүнд:

Эрсдлийн удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалт

Тус Банкны Эрсдлийн Удирдлагын газар нь Зээлийн Эрсдлийн 

Удирдлагын хэлтэс, Үйл Ажиллагаа болон Мэдээллийн Системийн 

Эрсдлийн Удирдлагын хэлтэс болон Зах Зээлийн Эрсдлийн 

Удирдлагын хэлтэс гэсэн 3 хэлтсээс бүрдэх бөгөөд Гүйцэтгэх 

Захиралд шууд тайлагнан ажилладаг. ТУЗ нь эрсдлийг бүхэлд нь 

удирдах бөгөөд эрсдлийн бодлого, зарчмуудыг батлах үүрэгтэй. 

Гэсэн хэдий ч, эрсдлийг удирдах, хянах чиг үүрэг бүхий бие даасан 

нэгжүүд байдаг.

Эрсдлийн Удирдлагын Хороо ("ЭУХ")

ЭУХ нь эрсдлийн удирдлагын бодлого, зохицуулалтыг боловсруулдаг. 

ЭУХ нь бизнесийн газар, нэгжүүдийн санхүүгийн эрсдлүүдийг 

урьдчилан илрүүлж, удирдах мөн хүлээх эрсдлийн зохистой хэмжээг 

тогтоож өгөх, санхүүгийн эрсдэл ба гүйцэтгэлийг хэмжих зохистой 

систем, стандартууд бий болгох, эрсдлийн тайлагнал ба удирдлагын 

хяналтын цогц үйл явцуудыг нэвтрүүлэх үүрэгтэй. Тус хороо нь ТУЗ-

ийн дэргэд ажилладаг бөгөөд Банкны Гүйцэтгэх Захирлын зүгээс 

зээлийн, зах зээлийн, хөрвөх чадварын үйл ажиллагааны болон бусад 

төрлийн эрсдлийн удирдлагын талаар авч буй арга хэмжээ нь 

хангалттай эсэх, гол гол эрсдлүүдийг хянах, эрсдэлтэй 

х о л б о о т о й  ү й л  а ж и л л а г а а н ы  т ө л ө в л ө г ө ө г 

боловсруулахад гүйцэтгэх түвшний туслалцаа үзүүлэх 

үүрэгтэй ажиллаж байна. Тус хороо нь сард 1 удаа 

хуралдаж Банкны эрсдлийн тайланг авч хэлэлцэн, 

цаашид эрсдлийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээг тодорхойлдог.

Аудитын Хороо

Тус хороо нь ТУЗ-ийн дэргэд ажилладаг бөгөөд дотоод 

аудитын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хөндлөнгийн 

гадаад аудитыг сонгох, хянах чиг үүрэгтэй.

Тус хороо нь улиралд 1 удаа хуралддаг ба гадаад болон 

дотоод аудитаас Банкны үйл ажиллагаатай холбоотой 

бүхий л төрлийн эрсдлийг хянаж гаргасан үнэлэлт, 

дүгнэлттэй танилцаж, цаашид авах арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэхэд хяналт тавин ажилладаг.
Банкны эрсдлийн удирдлагын үйл явцад Дотоод 

Аудитын Газар жил бүр аудит хийх ба аудитын үед 

Банкны журмуудын зохистой байдал хийгээд Банк 

эдгээр журмуудыг хэр мөрдөж байгаад хяналт хийдэг. 

Дотоод Аудитын Газар нь хийсэн бүх үнэлгээнийхээ үр 

дүнг Банкны удирдлагатай хэлэлцэж, илрүүлсэн алдаа, 

дутагдал болоод өгөх зөвлөмжүүдийн талаар Аудитын 

Хороонд болон ТУЗ-д тайлагнадаг.

Актив Пассивын Удирдлагын Хороо (“АПУХ”)

АПУХ нь актив пассивын удирдлагын нарийн төвөгтэй 

удирдлагыг хэрэгжүүлэх болон активыг бэлэн мөнгөнд 

хөрвөх чадварын ашигт болон тогтвортой байдлыг 

хангахын тулд зах зээлийн болон хөрвөх чадварын 

эрсдлийг удирдах үүрэгтэй.

АПУХ нь зах зээлийн болон хөрвөх чадварын эрсдлийг 

бууруулах стратеги боловсруулж хязгаарыг тогтоон уг 

эрсдлүүдэд чиглэсэн бүтэц, бодлогын тодорхойлдог.

Зээлийн Хороо

ТУЗ-өөс олгосон эрхийн хүрээнд Банкны зээлийн 

эрсдлийг хянан зохицуулах, Эрсдлийн Удирдлагын 

Хэлтсийн оролцоотойгоор зээлийн эрсдлийн 

удирдлагын стратегийг хөгжүүлж, бодлого, зарчмуудыг 

хэрэгжүүлэн ажилладаг. 

31.1 Оршил

Эрсдлүүдийг удирдаж буй этгээд нь зохицуулалтын болон 

хэмжилтийн системийг сайн ойлгож байна;

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (“ТУЗ”)-өөс тогтоосон хязгаарт 

эрсдлийг удирдаж байна; 

ТУЗ-өөс баталсан бизнесийн стратегийн дагуу эрсдлийг 

хэмжиж байна; 

Капиталын хуваарилалт нь эрсдлийн түвшинтэйгээ уялдаж 

байна;

Банкны гүйцэтгэлийн зорилтууд нь эрсдэл даах байдалтай 

уялдаж байна.
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Зээлийн Хороо нь дараах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг:

Комплаенсийн Газар

Банкны Комплаенсийн Газар нь Гүйцэтгэх Захирлын шууд удирдлага 

дор Банкны бизнесийн үйл ажиллагааны салшгүй бөгөөд хараат бус 

нэгж байхаар бүтэцлэгдсэн. Комплаенсийн газрын үндсэн зорилго нь 

Банкинд учирч болзошгүй комплаенсийн аливаа эрсдлээс урьдчилан 

сэргийлэх үүднээс Банкны удирдлагыг мэдээллээр бүрэн хангах, үйл 

ажиллагаатай нягт уялдаа бүхий ил тод, ойлгомжтой журам, 

зааварчилгааг боловсруулах, комплаенсийн системтэй сургалтуудыг 

нийт ажилтнуудын хүрээнд тогтмол зохион байгуулах замаар 

комплаенсийн ёс зүй, соёлыг Банкинд бүрэлдүүлэх юм. 

Комплаенсийн газрын үндсэн үйл ажиллагаа нь комплаенстай 

холбоотой аливаа эрсдлүүд, энэ дундаа санхүүгийн гэмт хэрэгтэй 

холбоотой эрсдлүүдээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээдийг авч, 

хяналт тавьж ажиллах ба эргээд тус газрын үйл ажиллагаа, бодлого 

журмын хэрэгжилтэд дотоод болон хөндлөнгийн аудит, хяналт 

шалгалтууд тогтмол хийгддэг нь Банкны комплаенсийн газрын үйл 

ажиллагааны бүтээмж, чанарыг сайжруулах давуу талуудтай.

Эрсдлийг хэмжих болон тайлагнах систем

Банк нь статистик загваруудын тусламжтайгаар түүхэн алдагдлаас 

ойролцоолон тооцсон ердийн тохиолдолд хүлээж болзошгүй 

алдагдал болон гэнэтийн тохиолдолд учирч болзошгүй онцгой 

алдагдлыг давхар хэмжиж чадах системийг ашиглан эрсдлийг 

хэмждэг. Эдгээр статистик загваруудыг түүхэн өгөгдлөөр тооцсон 

магадлалыг эдийн засгийн өнөөгийн орчинд нийцүүлэх байдлаар 

хэрэглэдэг. Мөн Банкинд тохиолдох магадлал тун багатай боловч 

тохиолдож болох хамгийн муу төлөвүүдийг гаргадаг.  

Эрсдлийн удирдлага, хяналт нь гол төлөв Банкнаас тогтоосон 

хязгаарын биелэлтэд суурилна. Эдгээр хязгааруудад Банк өөрийн 

бизнесийн стратеги зорилт, тухайн зах зээлийн орчин, 

мөн цаашид хүлээх боломжтой эрсдлийн түвшинг 

тусгаж өгсөн байна. Үүнээс гадна Банк нь өөрийн 

эрсдэл даах чадварыг бүх үйл ажиллагаа болон 

эрсдлийн төрлүүдээр тодорхойлон хэмжиж, түүнд 

хяналт тавьж байдаг.

Эрсдлийг цаг алдалгүй олж таних, шинжлэх, хянах 

үүднээс бизнесийн бүх нэгжүүдээс цуглуулсан 

мэдээллүүдийг шинжилж үздэг. Ингэж боловсруулсан 

мэдээллийг ТУЗ, ЭУХ, бүх газар, хэлтсийн захирлуудад 

танилцуулж, тайлбарладаг. 

Эрсдлийг бууруулах

Хүүгийн түвшний эрсдэл, гадаад валютын ханшийн 

өөрчлөлт, зээлийн эрсдэл болон ирээдүйн үйл 

ажиллагаанаас үүдэж болзошгүй эрсдлийн хэмжээг 

мэдрэмжийн шинжилгээний аргаар тооцон, хянаж 

ажилладаг. Банк зээлийн эрсдлийг бууруулах зорилгоор 

барьцаа хөрөнгө авдаг.

31.2 Зээлийн эрсдэл

Эрсдлийн хэт төвлөрөл
  
Төвлөрөл нь хэд хэдэн харилцагчид ижил төрлийн 

бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсхүл улс төр, эдийн 

засаг болон бусад аливаа өөрчлөлт гарахад тэдгээрийн 

гэрээний үүргээ  гүйцэтгэхэд  ижил маягаар 

нөлөөлөхөөр байвал үүсдэг. Төвлөрөл нь тухайн нэг 

эдийн засгийн салбарт нөлөөлж буй нөхцөл байдалд 

Банк хэрхэн гүйцэтгэлээ хангах мэдрэмжийг илтгэнэ.

Эрсдлийн хэт төвлөрлөөс зайлсхийхийн тулд Банк нь 

өөрийн бодлого, журамдаа олон төрлийн багцтай байх 

тодорхой удирдамжийг тусгасан байдаг. Банк нь 

зээлийн эрсдэлд өртөх төвлөрсөн эрсдлийн дээд 

хэмжээг зээлийн багц болон зээлдэгч тус бүрээр 

тогтоон хянаж удирддаг. Зээлдэгч нэг бүр дээр 

М о н г о л б а н к  ( Т ө в  б а н к )  д а р а а х  с т а н д а р т 

хязгаарлалтуудыг биелүүлэхийг шаарддаг. Үүнд:
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Зээлийн бодлого журам, зааврыг шинэчлэх, батлах;
 
Зээлийн багцын чанар, эрсдэлтэй багцыг тогтмол хянах, 

эрсдлийг бууруулахаар авсан арга хэмжээний биелэлтэнд 

хяналт тавих,
 
Зээлийг холбогдох журмын дагуу ангилан эрсдлийн санг 

үнэн, зөв байгуулж буй эсэхэд хяналт тавих;

Олгосон зээл, зээлийн хүүгийн эргэн төлөлт, зээлийн 

ашиглалт, зарцуулалт, зээлдэгчийн үйл ажиллагаа, 

санхүүгийн чадвар, барьцаа хөрөнгийн байдалд тогтмол 

хяналт тавих;

Бизнесийн салбар, газарзүйн бүсийн хувьд олгогдох 

зээлийн хэмжээ, хязгаарыг тогтоон батлах.
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Банкны харилцагч, үйлчлүүлэгч, зээлдэгчид зээлийн хүү, үндсэн 

төлбөрийг төлөх чадваргүй болох эсхүл төлөхийг хүсэхгүй байх, 

зээлийн гэрээний болон бусад санхүүгийн хэрэгслүүдтэй холбоотой 

үүргээ биелүүлэхгүй байх эрсдэлд Банк өртдөг.

Банкны Эрсдлийн Удирдлагын Хороо ("ЭУХ") дахь Байгууллагын 

Банкны Газраар ("ББГ") дамжуулан Банкны зээлийн багцыг хэт 

төвлөрүүлэхгүй байхаар удирдан ажилладаг. ББГ нь Банкны хүлээх 

зээлийн эрсдлийн түвшинг нэг зээлдэгч болон нэг бүлэг зээлдэгч 

эсхүл нэг аж үйлдвэрийн салбарын хувьд хүлээн зөвшөөрч болох 

эрсдлийн хэмжээнд хязгаар тавих замаар зохицуулдаг. Ийм 

эрсдлүүдийг эргэж хянаж байдаг бөгөөд хязгаарыг жилд нэгээс 

доошгүй удаа дахин хянадаг. Нэг харилцагчид олгох зээлийн дээд 

хэмжээ болон зээлийн бүтээгдэхүүний багцын хязгаар зэргийг ТУЗ 

батлах ба ББГ-аас тодорхой хугацаа тутамд хянадаг.

Зээлийн төлбөрийг эргүүлэн төлөх чадвартай зээлдэгч болон 

зээлдэгчийн зээлжих чадварыг шинжлэх байдлаар, мөн шаардлагатай 

бол дээр дурдсан хязгааруудыг шинэчлэн өөрчлөх 

замаар зээлийн эрсдлийг удирдана. Зээлийн эрсдлийг 

барьцаа хөрөнгө, компанийн болон гуравдагч 

этгээдийн батлан даалтаар мөн бууруулж болно. ББГ нь 

зээлийн хяналт, багцын удирдлага гэсэн 2 чиглэлд 

голлон үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд зээлийн 

эрсдлийн үнэлгээний аргачлалаар зээл болон 

зээлдэгчид үнэлгээ өгөх, зээлийн багцад Монголбанкны 

Активыг ангилах, эрсдлийн сан байгуулж, зарцуулах 

журмын дагуу зээл төлөхөд учирч болзошгүй эрсдлийн 

санг байгуулж, түүнийг удирдан ажиллаж байна. 

Зээлдэгчийн үйл ажиллагаа, төлбөрийн чадварын 

байдалд хийх шинжилгээ судалгааг сайжруулж, зээлжих 

чадварын эрсдлийг бууруулах зорилгоор ББГ-тай 

хамтран иргэдийн зээлийн судалгаанд скорингийн 

аргачлалыг нэвтрүүлсэн.

Барьцаа хөрөнгө болон бусад зээлийн баталгаа, батлан 

даалтыг тооцохгүйгээр зээлд учирч болзошгүй 

эрсдлийн дээд хэмжээг авч үзвэл

Дараах хүснэгт нь тайлан тэнцлийн үзүүлэлт бүрийн 

хувьд зээлийн эрсдэлд өртөж болох нийт багцыг 

харуулсан байна. Эрсдэлд өртөж болох нийт багцыг 

барьцаа хөрөнгөөр эрсдлийг бууруулахаас өмнөх нийт 

дүнгээр илэрхийлсэн болно.

(Мянган төгрөгөөр)

Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь 

харилцах (касс дахь бэлэн мөнгийг оролцуулаагүй)

Бусад банк, санхүүгийн байгууллага дахь харилцах, хадгаламж

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа

Балансын дотуурх нийт дүн

Үүргүүд

Балансын гадуурх нийт дүн

Зээлийн эрсдэлд өртөж болох нийт дүн

2017 2016Тодруулга

 

91,521,711

431,350

36,950,057

70,836,265

199,739,383

500,000

500,000

200,239,383

 

53,780

69,352

-

9,302,248

9,425,380

-

-

9,425,380

 

13

14

15

16

28

Бодит үнэ цэнээр бүртгэгддэг санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн хувьд 

дээрх дүнгүүд нь өнөөгийн зээлийн эрсдлийн өртөлтийг харуулсан ба 

энэ нь ирээдүйд үнэ цэнэ өөрчлөгдөхөөс шалтгаалж бий болж болох 

эрсдлийн дээд хэмжээ биш юм.    

Эрсдлийн төвлөрөл (аж үйлдвэрийн салбараар)

Доорх хүснэгтэд Банкны харилцагчдад олгосон зээл ба 

урьдчилгааг (Тодруулга 16) аж үйлдвэрийн салбараар нь 

ангилан, нийт дүнгээр зээлийн барьцаа хөрөнгө эсвэл 

зээлийн чанарыг сайжруулах бусад зүйлүүдийн бодит 

үнийг авч үзэхээс өмнөх дүнгээр нь үзүүлэв.
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Нэг зээлдэгч, түүнд холбогдох этгээдэд олгох нийт зээлийн 

дүн болон зээлтэй адилтгах бусад активын дээд хэмжээг 

өөрийн хөрөнгийн 20%-аас хэтрүүлэхгүй байх.

Банкны хувь нийлүүлэгч, ажилтан, тэдгээрт холбогдох 

этгээдэд олгосон зээлийн хэмжээ болон зээлтэй адилтгах 

бусад активын дүн нь өөрийн хөрөнгийн 5%-аас, тэдгээрийн 

нийлбэр дүн нь өөрийн хөрөнгийн 20%-аас хэтрүүлэхгүй байх 

бодлого баримталдаг.
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(Мянган төгрөгөөр)

Тээвэр ба харилцаа холбоо

Үйлдвэрлэл

Худалдаа

Зочид буудал, ресторан

Хөдөө аж ахуй

Орон сууц

Барилга

Уул уурхай ба хайгуул

Бусад

% %Нийт багцын хэмжээ

 2,504,448

-

12,099,705

10,902,739

-

372,632

19,372,885

16,866,722

8,717,134

70,836,265

3.5%

-

17.1%

15.4%

-

0.5%

27.3%

23.8%

12.4%

100.0%

-

2,000,000

-

2,000,000

1,147,842

107,422

2,000,000

647,689

1,399,295

9,302,248

-

21.5%

-

21.5%

12.3%

1.2%

21.5%

7.0%

15.0%

100.0%

Нийт багцын хэмжээ

2017 2016

Зээлийн барьцаа хөрөнгө ба бусад сайжруулалтууд

Шаардлагатай барьцаа хөрөнгийн дүн болон төрөл нь зээлдэгч болон 

харилцагчийн зээлийн эрсдлийн үнэлгээ ба олгох зээлийн төрлөөс 

хамаарна. Банк нь барьцаанд авах хөрөнгийн төрөл болон үнэ цэнийг 

тодорхойлохдоо Зээлийн Хорооноос гаргасан зааварчилгааг дагаж 

мөрддөг.

Банк нь барьцаа хөрөнгүүдийг биетээр нь шалгаж үздэг ба тэдгээрийн 

зах зээлийн үнийг тогтмол хянаж байдаг. Шаардлагатай бол гэрээнд 

заасны дагуу нэмэлт барьцаа хөрөнгийг авдаг. Зээлийн алдагдлаар 

хаах сангийн хэмжээ зохистой байгаа эсэхийг шалгах 

үедээ барьцаа хөрөнгийн зах зээлийн үнийг хянаж 

үздэг.

Санхүүгийн хөрөнгийн бүлэг нэг бүрийн чанар

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгааны чанарыг 

Банк дотооддоо хэрэглэдэг зээлийн үнэлгээний 

системийг ашиглан удирддаг. 

Банкны зээлийн эрсдлийн үнэлгээний системийг дараах 

хүснэгтээр үзүүлэв:

Зээлийн зэрэглэл 

 1
2
3
4
5
 

Тодорхойлолт

 Хэвийн
 Хугацаа хэтэрсэн
 Хэвийн бус
 Эргэлзээтэй
 Муу

Банк тус 5 зэрэглэлтэй эрсдлийн үнэлгээг нийт зээлийн багцыг эрсдлийн шинж чанарын дагуу бүлэглэхийн тулд ашигладаг. Тоон болон 

чанарын түүхэн өгөгдлүүд нь Банкны Зээлийн Эрсдлийн Удирдлагын хэлтэст хэрэглэж буй төсөөллүүдийн үндэс суурь болж өгдөг.
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(Мянган төгрөгөөр)

Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин 

дахь харилцах

Бусад банк, санхүүгийн байгууллага 

дахь харилцах, хадгаламж

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – 

борлуулах боломжит

 Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа

Хөрөнгө оруулалт 

Ажлын капитал

Орон сууц

Бусад хэрэглээний зээл

 Нийт

Хугацаа 
хэтэрсэн Нийт

Хугацаа хэтрэлтгүй 
ба үнэ цэнийн 

бууралтгүй Хэвийн 

 

91,943,312

431,350

36,950,057

36,953,123

33,407,512

372,632

102,998

70,836,265

200,160,984

Муу

 Хугацаа хэтэрсэн эсвэл дангаараа үнэ цэнийн бууралтад орсон 

2017 оны 12-р сарын 31-нээр

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

91,943,312

431,350

36,950,057

36,953,123

33,407,512

372,632

102,998

70,836,265

200,160,984

Эргэл-
зээтэй

Хэвийн 
бус

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Мянган төгрөгөөр)

Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин 

дахь харилцах

Бусад банк, санхүүгийн байгууллага 

дахь харилцах, хадгаламж

Харилцагчдад олгосон зээл ба 

урьдчилгаа 

Хөрөнгө оруулалт 

Ажлын капитал

Орон сууц

Нийт 

Хугацаа 
хэтэрсэн Нийт

Хугацаа хэтрэлтгүй 
ба үнэ цэнийн 

бууралтгүй Хэвийн 

 

162,614

69,352

2,000,000

1,399,295

107,422

3,506,717

3,738,683

Муу

 Хугацаа хэтэрсэн эсвэл дангаараа үнэ цэнийн бууралтад орсон 

2017 оны 12-р сарын 31-нээр

 

-

-

4,000,000

37,412

-

4,037,412

4,037,412

 

162,614

69,352

6,251,366

2,943,460

107,422

9,302,248

9,534,214

Эргэл-
зээтэй

Хэвийн 
бус

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

251,366

1,506,753

-

1,758,119

1,758,119

 

-

-

-

-

-

-

-

 

13

14

16

16

16
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Үнэ цэнийн бууралтын үнэлгээ

Зээлийн үндсэн ба хүүгийн графикт төлбөр 90-ээс дээш хоногоор 

хугацаа хэтэрсэн, зээлдэгчийн мөнгөн урсгалд мэдэгдэхүйц хүндрэл 

учирсан, зээлийн үнэлгээ буурсан, зээлийн гэрээний анхны нөхцөл 

зөрчигдсөн эсэх зэрэг асуудлуудыг зээлийн үнэ цэнийн бууралтын 

шинжилгээ хийх явцад авч үздэг.

Банк нь өндөр дүнтэй зээл, урьдчилгаанд нэг бүрчлэн зээлийн 

эрсдлийн тохирох санг тооцдог. Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын 

хэмжээг тодорхойлоход зээлдэгчийн бизнес төлөвлөгөөний 

тогтвортой байдал, санхүүгийн хүндрэл тохиолдсон үед гүйцэтгэлээ 

сайжруулах чадвар, дампуурал тохиолдсон үед хүлээн авах төлбөр 

болон хүлээгдэж буй ногдол ашгийн төлбөр, санхүүгийн өөр бусад 

дэмжлэг авах боломжууд, барьцаа хөрөнгийн бодит үнэ цэнэ, 

хүлээгдэж буй мөнгөн урсгалын хугацаа зэргийг зайлшгүй авч үздэг. 

Үнэ цэнийн бууралтаас үүсэх алдагдлын хэмжээг гэнэтийн үйл 

явдлуудын улмаас илүү нухацтай авч үзэх шаардлагатай байгаагаас 

бусад тохиолдолд тайлант өдөр бүр үнэлж үзнэ.

31.3 Төлбөрийн чадварын эрсдэл

Санхүүгийн хэвийн болон тогтворгүй нөхцөл байдалд харилцагчийн 

өмнө хүлээсэн төлбөр тооцооны үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй байвал 

Банк төлбөрийн чадварын эрсдэлд орно. Харилцагчдын гэнэтийн их 

хэмжээний бэлэн мөнгөний татан авалтын үед бэлэн байх ёстой эх 

үүсвэрийн доод хэмжээг Банк тогтоож өгдөг. Зээлээр авсан болон 

өөрийн эх үүсвэрийн зохистой харьцааг барьж байх 

бодлогыг Банк явуулдаг. Үүнээс гадна, Банк нь нийт 

харилцагчдын хадгаламжийн 12%-тай (2016: 12%) 

тэнцэх бэлэн мөнгийг Монголбанкинд заавал 

байршуулж байх ёстой.

Санхүүгийн өр төлбөрийг гэрээний үлдэж буй 

хугацаагаар хийсэн шинжилгээ
 
Доорх хүснэгтэд 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрийн байдлаарх 
 

Банкны санхүүгийн өр төлбөрүүдийн дуусгавар 

хугацааг тэдгээрийн аливаа нэг хөнгөлөлтгүйгээр, 

гэрээний дагуу эргэн төлөх үүргүүд дээр үндэслэн 

харууллаа. Урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн дээр 

төлөгдөх ёстой өр төлбөрийн хувьд уг мэдэгдэл тэр 

даруй ирсэн гэж тооцов. Гэсэн хэдий ч, Банк 

харилцагчдын дийлэнх нь гэрээт хугацаанаасаа өмнө 

зарлагын гүйлгээ хийхгүй гэсэн хүлээлттэй байгаа ба 

хадгаламжийн татан авалтын түүхэн өгөгдлүүд дээр 

үндэслэн Банкны хүлээж буй мөнгөн урсгалыг 

хүснэгтэд тусгаагүй болно. 2017 оны эцэст Банк өр 

төлбөрүүдийг түргэн хөрвөх хөрөнгөөр хангалттай 

хэмжээнд нөхөх боломжтой байна.

(Мянган төгрөгөөр)

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын 

харилцах, хадгаламж

Репо хэлцэл

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

Бусад өр төлбөр

6 сар 
хүртэл

Дансны 
үнэ

Хугацаагүй

 

71,775,933

-

254,343

10,287,878

82,318,154

Дискаунтлаа-гүй 
нийт дүн

2017

 

21

22

23

24

 

38,251,678

37,000,000

-

-

75,251,678

 

110,027,611

37,000,000

254,343

10,287,878

157,569,832

 

109,911,583

36,940,917

254,343

10,287,878

157,394,721

(Мянган төгрөгөөр)

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

Бусад өр төлбөр

6 сар 
хүртэл

Дансны 
үнэ

Хугацаагүй

208,974

193,404

402,378

Дискаунтлаа-гүй 
нийт дүн

2016

23

24

-

-

-

208,974

193,404

402,378

208,974

193,404

402,378
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31.4  Зах зээлийн эрсдэл 

Зах зээлийн эрсдэл гэдэг нь хүүгийн түвшин, гадаад валютын ханш гэх 

мэт зах зээлийн хувьсагчуудын өөрчлөлтийн улмаас санхүүгийн 

хэрэглүүрүүдийн бодит үнэ цэнэ эсвэл ирээдүйн мөнгөн урсгал 

хэлбэлзэх эрсдлийг хэлнэ. 
 
Хүүгийн түвшний эрсдэл

Тодорхой хугацаа заагуудад хүүгийн түвшинг тохируулж өгч байх 

шаардлагатай позицууд хоорондоо таарамжгүй болох үед хүүгийн 

эрсдэл бий болдог. Банкны зээлийн болон санхүүжилтийн, хөрөнгө 

оруулалтын үйл ажиллагаанууд нь хүүгийн эрсдлийг бий болгодог. 

Хүүгийн хувь хэмжээний өөрчлөлт нь Банкны хүүгийн цэвэр орлогод 

тэр даруй нөлөөлдөг бол урт хугацаанд Банкны өөрийн хөрөнгөнд 

нөлөөлдөг (Банкны хөрөнгө, өр төлбөр, тэнцлийн гадуурх зүйлсийн 

эдийн засгийн үнэ цэнэд нөлөөлөх учраас). Тодорхой 

хугацаанд байж болох хүүгийн хувь хэмжээний 

өөрчлөлтийн хязгаарыг Банкны удирдлага тогтоож 

өгдөг. Гэвч Банк нь зөвхөн тогтмол хүүтэй зээл олгодог. 

Банк нь цөөн хөвөгч хүүтэй зээлтэй тул хүүгийн 

түвшний эрсдэл нь материаллаг бус юм.

Гадаад валютын эрсдэл

Гадаад валютын эрсдэл гэдэг нь санхүүгийн 

хэрэглүүрийн үнэ цэнэ гадаад валютын ханшийн 

өөрчлөлтийн улмаас хэлбэлзэх эрсдэл юм. Банкны 

удирдлага гадаад валютын позицууд дээр хязгаар 

тогтоож өгдөг ба тэдгээрийг тогтмол хянадаг. 

Дараах хүснэгтэд гадаад валютын эрсдэлд өртөж болох Банкны хөрөнгийн дүнг 2017 болон 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 

байдлаар үзүүлэв. Хүснэгтэд санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрүүдийн бүртгэлийн дүнг гадаад валют тус бүрээр бүлэглэн үзүүлэв.

Санхүүгийн хөрөнгө

Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах

Бусад банк, санхүүгийн байгууллага дахь 

харилцах, хадгаламж

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт

      - Борлуулах боломжит

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа

Санхүүгийн өр төлбөр 

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, 

хадгаламж

Репо хэлцэл

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

Бусад өр төлбөр

Цэвэр позиц

Төгрөг ЕвроТодруулга
 

13

14

15

16

21

22

23

24

Ам.доллар Бусад Нийт
 

63,828,634

119

36,950,057

21,454,851

122,233,661

26,005,031

36,940,917

189,904

10,254,165

73,390,017

48,843,644

 

12,222,060

84,454

                  

 -    

36,885,923

49,192,437

55,900,593                   

-    

56,375

33,713

55,990,681

(6,798,244)

17,460

532

                     

-                        

 -    

17,992

                    

 -                         

-    

7,382                    

 -    

7,382

10,610

15,875,158

346,245

                  

 -    

12,142,997

28,364,400

28,005,959

-

682

-

28,006,641

357,759

91,943,312

431,350

36,950,057

70,483,771

199,808,490

109,911,583

36,940,917

254,343

10,287,878

157,394,721

42,413,769

2017 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар

(Мянган төгрөгөөр)
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Санхүүгийн хөрөнгө

Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах

Бусад банк, санхүүгийн байгууллага дахь 

харилцах, хадгаламж

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа

Бусад хөрөнгө

Санхүүгийн өр төлбөр 

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

Бусад өр төлбөр

Цэвэр позиц

Төгрөг ЕвроТодруулга

 

13

14

16

22

24

Ам.доллар Бусад Нийт

         149,455            

34,425       

7,324,725                       

 -           

 7,508,605

         139,101 

         190,691 

         329,792     

7,178,813 

2017 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар

(Мянган төгрөгөөр)

             12,650              

33,850         

 -                  

 66            

46,566 

             61,226 

                  770 

             61,996            

(15,430) 

                    509                  

1,077                      

 -                          

 -                      

 1,586

                 

7,356                  

1,943                  

9,299                 

(7,713)

                    -                      

 -                      

 -                      

 -                      

 -   

               

1,291                    

 -                    

1,291               

(1,291)

         162,614            

69,352     

7,324,725                  

66      

 7,556,757

         

208,974          

193,404          

402,378      

7,154,379 

Урьдчилан төлөлтийн эрсдэл

Урьдчилан төлөлтийн эрсдэл гэдэг нь Банкны үйлчлүүлэгч ба 

харилцагч нь хүлээж байснаас өмнө эсвэл хойно төлбөрөө хийх эсвэл 

төлбөр хийхийг хүссэний улмаас санхүүгийн алдагдалд орох эрсдэл 

юм.

Банк нь төрөл бүрийн түвшний урьдчилан төлөлтүүдийн хүүгийн 

цэвэр орлогод үзүүлэх нөлөөллийг урьдчилан тооцоолохдоо 

хялбаршуулсан аргыг авч хэрэглэдэг.  

Үйл ажиллагааны эрсдэл

Үйл ажиллагааны эрсдэл гэдэг нь системийн доголдол, хувь хүний 

санамсаргүй болон санаатай үйлдэл болон бусад гадаад хүчин

зүйлүүдийн улмаас Банк алдагдалд орж болох эрсдэл 

юм. Хяналт алдагдах үед үйл ажиллагааны эрсдэл нь нэр 

хүнд унах, хуулийн болон зохицуулалтын асуудалд 

орох, улмаар санхүүгийн алдагдалд ороход ч хүргэж 

болно. Банк хэдийгээр үйл ажиллагааны эрсдлийг бүрэн 

арилгах бололцоогүй ч хяналт, мониторинг сайжруулах 

замаар энэ төрлийн эрсдлийг удирдаж болно. Хяналтад 

ажил үүргийн хуваарь, хяналттай системд нэвтрэх, 

тулган баталгаажуулах журмууд, боловсон хүчний 

боловсрол, үнэлгээний үйл явцууд багтана. Мөн дотоод 

аудиторын ажлыг ашиглах явдал орно.

32. ХӨРӨНГИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА

Банк бизнесийн салшгүй эрсдлийг өөрийн хөрөнгөдөө тулгуурлан үр 

ашигтай удирддаг. Бусад арга хэмжээнүүдээс гадна Монголбанкнаас 

тогтоосон дүрэм, харьцаануудыг ашиглах замаар Банкны өөрийн 

хөрөнгийн зохистой харьцааг хянадаг.

Капиталын удирдлага

Монголбанк нь капиталын шаардлагыг Монголын нийт банкуудад 

тавьж, хянадаг.

Өөрийн хөрөнгөнд суурилан тооцсон өөрийн 

хөрөнгийн хүрэлцээний харьцааг 2017 оны 12 дугаар 

сарын 31-ний өдрийн байдлаар 12 хувиас багагүй (2016 

оны 12 дугаар сарын 31: 12%) байлгахыг шаардсан 

бөгөөд 1 дүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө ба 

эрсдлээр жинлэсэн нийт хөрөнгө 2017 оны 12 дугаар 

сарын 31-ний өдрийн байдлаар 9 хувиас багагүй байна 

(2016 оны 12 дугаар сарын 31: 9%).
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Тус банкны өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар дараах байдалтай байна: 

(Мянган төгрөгөөр)

1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө

2-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө

1 ба 2-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө

Эрсдлээр жинлэсэн актив

Капиталын харьцаа

Эрсдлээр жинлэсэн активын хувиар илэрхийлсэн 

тохируулагч нийт капитал

Эрсдлээр жигнэсэн активын хувиар илэрхийлсэн 

нийт 1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө

2017 2016

45,422,642

596

45,423,238

87,133,878

52.13%

52.13%

9,463,529

16,378

9,479,907

8,138,855

116.48%

116.28%

12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар эрсдлээр нь жигнэсэн активуудыг эрсдлийн ангилал тус бүрээр үзүүлбэл:

(Мянган төгрөгөөр)

%

0

20

70

50

100

120

Нийт

2017 2016

Хөрөнгө

121,681,046

424,848

869,108

10,746,000

20,492,597

48,832,964

203,046,563

Эрсдлээр жигнэсэн

-

6,885

-

3,779,506

4,352,464

-

8,138,855

Эрсдлээр жигнэсэн

-

84,970

434,554

7,522,200

20,492,597

58,599,557

87,133,878

Хөрөнгө

101,247

34,425

-

5,399,295

4,352,464

-

9,887,431
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ОЛОН УЛСЫН ҮНЭЛГЭЭ

Олон улсын үнэлгээ

Тээвэр Хөгжлийн Банк нь олон улсад танигдсан, нэр хүнд бүхий зээлжих зэрэглэл тогтоох агентлагуудтай хамтран банкны зээлжих 

зэрэглэлийн үнэлгээг хийлгэх ажлыг эхлүүлсэн ба энэхүү ажлын салхийг хагалж Мүүдиз (Moody's) агентлаг Тээвэр Хөгжлийн Банкны зээлжих 

зэрэглэлийг анх удаа дүгнэн, үнэлгээний хариуг нийтэд зарлалаа.

Төлөв  

Урт/Богино хугацааны дотоод валютаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн үнэлгээ

Урт/Богино хугацааны гадаад валютаар  татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн үнэлгээ

Урт/Богино хугацааны үнэт цаас гаргагчийн үнэлгээ

Зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээ

Урт/Богино хугацааны харилцагч банкуудын эрсдлийн үнэлгээ

Урт  хугацааны үнэт цаас гаргагчийн үнэлгээ

Богино хугацааны үнэт цаас гаргагчийн үнэлгээ

Тогтвортой

B3/NP

Caa1/NP

B3/NP

b3

B2(cr)/NP(cr)

B3

NP
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ХАРИЛЦАГЧ БАНК / ТҮНШҮҮД

Тээвэр Хөгжлийн Банкны хувьд 2017 он гадаад харилцаагаа эрчимтэй хөгжүүлсэн жил байсан. Нийт 11 орны 20 гаруй банктай харилцаа 

тогтоон урт хугацаанд гадаад төлбөр тооцоо, худалдааны санхүүжилтээр хамтран ажиллах төслийг эхлүүллээ. 

United Kingdom Barclays Bank PLC

Харилцагч болон хамтран ажиллах 
төслийг эхлүүлсэн банкуудУлс Свифт болон телекс дугаар

Мөн олон улсын хөгжлийн банк, санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах төсөл хөтөлбөрийг эхлүүлсэн болно. 

Austria

Canada Canadian Imperial Bank of Commerce

Raiffeisen Bank International AG

Agricultural Bank of China

Bank of China

China Construction Bank

Eximbank of China

China

Saxo Bank

Deutsche Bank AG

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Eximbank of Korea

Is Bankasi

Eximbank of Turkey

SBER Bank

TransKapital Bank

Eximbank of Russia

International Bank for Economic Cooperation

DBS Bank

OCBC

Denmark

Germany

Japan

Korea

Turkey

Russia

Singapore

BARCGB22, Sort Code:
20-32-53

CIBCCATT

RZBAATWW

ABOCCNBJ

BKCHCNBJ880

PCBCCNBJNME

SAXODKKK

DEUTDEFF

SMBCJPJT

ISBKTRISXXX / ISBKTRIS

SABRRUMM

TJSCRUMM

IBECRUMM

DBSSSGSG

OCBCSGSG

 

Asian Development Bank, Manilla, Philippines

International Finance Corporation

European Bank for Reconstruction and Development

Green Climate Fund

No.

1

2

3

4

Олон санхүүгийн корпорацууд


