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ÒӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 
ДАРГЫН МЭНДЧИЛГЭЭ 

Д.Бàясгàëàí
Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөëèéí Дàргà

Эрхэм хүндэт харилцагчид, хувь нийлүүлэгчид, түнш 

байгууллагууд, ажиллагсад аа .

Òà бүхэíдээ бàíêíыхàà òàсрàëòгүé àìжèëò бүхèé òүүхèéí 

17 дàхь жèë бîëîх 2011 îíы үéë àжèëëàгààíы үр дүíг 

òàéëàгíàж буéдàà íэí òààòàé бàéíà. 

Эдèéí зàсгààрàà дэëхèéд òэргүүëэгч òîìîîхîí  хîёр 

бүс íуòàг хяìрàëыí эсрэг шàргуу òэìцэж бàéгàà 

бèëээ. Нэг òàëààс уëс òөрèéí хîёр íàìыí үзэë сурòàëд 

хязгààрëàгдсàí АНУ àжëыí бàéр бèé бîëгîх, àëдàгдëàà 

буурууëàх гэж чàрìàéж бàéгàà бîë íөгөө òàëààс Еврîп 

зүé зîхèсò бîдëîгî, бүòцèéí өөрчëөëò шèíэчëэëòээр 

àëдàгдëàà íөхөх гэж îрîëдîж бàéíà. 2011 îíд эдгээр 

хөгжèíгүé эдèéí зàсàг бүхèé îрíууд  эдèéí зàсгèéí 

хяìрàëыг дàвàх гэж чàрìàéж бàéхàд ìàíàé жèжèгхэí  

Мîíгîë Уëсыí íэрëэсэí ДНБ-èé өсөëò 28.7 хувь, бîдèò 

ДНБ-èé өсөëò 17.3 хувь гàрч òîгòвîрòîé хөгжèë бүхèé 

эдèéí зàсгèéí үзүүëэëòээрээ дэëхèéд гурàвò îрîх өíдөр 

өсөëòèéг үзүүëëээ!  

Мàêрî эдèéí зàсгèéí эерэг үзүүëэëò бүхèé эíэхүү íөхцөëд 

Гîëîìò бàíê сàíхүүгèéí бîëîîд үéë àжèëëàгààíы үр 

дүíгèéí хувьд îëîëò àìжèëò бүхèé дàхèí íэг жèëèéг үдëээ.  

Өíгөрөгч 2011 îíы эцсээр Гîëîìò бàíêíы àíхíы îхèí 

êîìпàíèàр 100 сàя òөгрөгèéí өөрèéí хөрөíгөòэé Гîëîìò 

Сеêюрèòèз ХХК хàрèëцàгчдàд үíэò цààс, брîêерèéí 

үéëчèëгээ үзүүëэх зîрèëгîîр үүсгэí бàéгууëàгдсàí бèëээ. 

Иéíхүү шèíээр үүсгэí бàéгууëсàí àíхíы îхèí êîìпàíèà 

îрууëсàí  сàíхүүгèéí òàéëàíгàà Оëîí уëсыí сàíхүүгèéí 

òàéëàгíàëыí сòàíдàрòыí дàгуу бàíêíы бîëîîд группèéí 

хэìжээíд  òàéëàгíàж бàéíà. Гîëîìò Сеêюрèòèз ХХК íь шèíэ 

îí гàрàхààс өìíө яìàр íэг худàëдàà àрèëжààíд îрîëцîîгүé 

òуë дàíсíы яëгàà ìàш бàгà (2.1 èх íàяд гàруé òөгрөгèéí 

íèéò àêòèвààс ердөө 1.1 сàя òөгрөг) хэìжээíд бүрòгэгдсэí. 

Бèд өìíөх àìжèëòàà бàòàòгàí íèéò àêòèвàà 558 òэрбуì 

òөгрөг (399 сàя àì.дîëëàр)-өөр буюу 35 хувèàр өсгөж 

2.13 èх íàяд òөгрөг (1.53 òэрбуì àì.дîëëàр)-ò хүргэв. Нèéò 

хàдгàëàìжèéí хэìжээ 40 хувь буюу 523 òэрбуì òөгрөг 

(337 сàя àì.дîëëàр)-èéí өсөëò гàргàж 1,840 òэрбуì 

òөгрөг (1.32 òэрбуì àì.дîëëàр)-ò хүрсэí íь íèéò àêòèвыí 

өсөëòèéí гîë бүрдүүëэгч íь бîëж бàéíà. Мîíгîëбàíêíààс 

гàргàсàí жèëèéí эцсèéí àëбàí ёсíы сòàòèсòèê ìэдээгээр 

Гîëîìò бàíê хàрèëцàгчдыíхàà хàдгàëàìжèéí хэìжээгээр 

òэргүүí бàéрàíд îрсîí íь дîòîîдыí бàíêíы сèсòеìдээ 

хàìгèéí èх èòгэë хүëээсэí бàíê бàéгààгèéí èëрэë юì.

Аêòèв òàëыí өсөëò íь òэíцвэрò хàрьцààгàà хàдгàëж цэвэр 

зээë 461 òэрбуì òөгрөг (330 сàя àì.дîëëàр)-өөр буюу 59 

хувèàр өсëөө.

Бèд өìíөх àìжèëòàà бàòàòгàí 

íèéò àêòèвàà 558 òэрбуì òөгрөг 

(399 сàя àì.дîëëàр)-өөр буюу 35 

хувèàр өсгөж 2.13 èх íàяд òөгрөг 

(1.53 òэрбуì àì.дîëëàр)-ò хүргэв. 

Нèéò хàдгàëàìжèéí хэìжээ 40 

хувь буюу 523 òэрбуì òөгрөг (337 

сàя àì.дîëëàр)-èéí өсөëò гàргàж 

1,840 òэрбуì òөгрөг (1.32 òэрбуì 

àì.дîëëàр)-ò хүрсэí íь íèéò 

àêòèвыí өсөëòèéí гîë бүрдүүëэгч 

бîëж бàéíà.
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Бàíê íь Мîíгîëыí сàíхүүгèéí сèсòеìд сîíгîж үéëчëүүëэх 

òэргүүëэгч бàíê хэвээр бàéхыí òуëд òэíцвэрòэé, òîгòвîрòîé 

өсөëòòэé бàéхыг сòрàòегèéí хàìгèéí чухàë зүéë бîëгîж 

èрсэí. Эíэхүү гîë зîрèëгî íь òàéëàí òэíцëèéí гîë гîë 

үзүүëэëòүүдèéí òîгòвîрòîé өсөëòөөр бèеëэгдсэí бөгөөд 

бàíêíы àêòèв 35 хувь, хàдгàëàìж 40 хувь, эрсдэëòэé àêòèв 

59 хувèàр òус òус өсч Òөв Бàíêíы àíгèëëààр íэгдүгээр 

зэрэгëэëд бàгòàх бàíêууд дуíдàà Гîëîìò бàíêíы хөрвөх 

чàдвàр хàìгèéí өíдөр, хàдгàëàìж зээëèéí хàрьцàà 

хàìгèéí сàéí бàéгàà бèëээ. 

Хàрèëцàгчдыíхàà èòгэë íàéдвàрыг хүëээсэí хàìгèéí èх 

хàдгàëàìжòàé шèëдэг бàíêíы хувьд бèд цààшèд ч эíэхүү 

бàéр суурèà бàòàòгàí үéëчèëгээ, үéë àжèëëàгààгàà òэргүүí 

зэрэгò àвч явàхыг яìàгò хèчээх бîëíî.    

Ашèгò àжèëëàгààíы òүëхүүр үзүүëэëòèéí òухàéд хувь 

íèéëүүëэгчдèéí хөрөíгèéг өсгөх òàòвàрыí дàрààх àшèг 

10.2 òэрбуì òөгрөг (7.3 сàя àì.дîëëàр)-өөр өсч 30.2 

òэрбуì òөгрөг (21.7 сàя àì.дîëëàр)-ò хүрсэí íь 51 хувèéí 

өсөëò бөгөөд эíэхүү өсөëò íь òàéëàí òэíцëèéí өсөëòèéí 

үзүүëэëòээс дээгүүр бàéгàà юì. Үүíòэé уяëдààд íэгж 

хувьцààíд íîгдîх àшèг 41 хувèàр өсч 1,288.8 òөгрөгò 

хүрэв.

Орëîгыí өсөëòèéí гîë бүрдүүëэëòэíд 65 хувèéí өсөëòòэé 

цэвэр хүүгèéí îрëîгî, ìөí үéë àжèëëàгààíы цэвэр 

îрëîгыí 41 хувèéг бүрдүүëэгч 101 хувèéí өсөëòòэé 

àêòèвыí бус îрëîгî òус òус íөëөөëсөí. Үéë àжèëëàгààíы 

зàрдàë 53 хувèàр íэìэгдсэí ч (àшгàà íэìэгдүүëэх бîëîí 

хàрèëцàгчèéí үéëчèëгээг сàéжрууëàх үүдíээс ìэдээëëèéí 

òехíîëîгè, хүíèé íөөцөд îрууëсàí хөрөíгө îрууëàëò) зàх 

зээëд эзëэх бàéр суурèà òэëэхèéí зэрэгцээ зàрдàë àшгèéí 

хàрьцààгàà 44 хувèàс 37.5 хувь бîëгîж үр дүíòэéгээр 

буурууëж чàдëàà.

Эíэхүү эерэг хàíдëàгыí эсрэг зээëèéí àëдàгдëыí зàрдàë 

өссөí бà 2010 îíы зээëèéí òөëбөрөөс үүдэëòэé 8.68 

òэрбуì òөгрөгèéí зàрдàë 2011 îíд бүрòгэгдсэí. Эдгээр 

зàрдëыí èхэíх хэсгèéг òàòвàрòàé хîëбîîòîé шүүхèéí 

хэрэг бүхèé íэг зээëдэгчèд îëгîсîí зээëòэé хîëбîîòîé 

юì. Гэвч бàíêíы хувьд òөëбөрèéí бàòàëгàà бîëгîж àвсàí 

бàрьцàà хөрөíгө эíэхүү зàрдëыг íөхөхөд хàíгàëòòàé.       

Эрсдэëèéí сàíгèéí зàрдàë өíдөр бàéсàí хэдèé ч îíы 

эцэсò чàíàргүé зээë 2009 îíд 4.4 хувь,  2010 îíд 2.1 хувь 

бàéсíààс буурч 2 хувь бîëсîí. Хàрèí чàíàргүé зээëèéí  

бàгцыí эсрэг бàрьцààëсàí бàрьцàà хөрөíгèéí үíэëгээ 

íь 76.83 òэрбуì òөгрөг бàéгàà íь 22.56 òэрбуì òөгрөг 

бүхèé чàíàргүé зээëèéí бàгцыí үëдэгдëээс 3.4 дàхèí èх 

бàéгàà бөгөөд ìөí чàíàргүé зээëèéí эрсдэëèéí сàíгààр 

хàìгààëàгдсàí хувь 2010 îíд 70 хувь бàéсíààс өсч 88.64 

хувь бîëжээ. 

Aшèгò àжèëëàгààíы хувьд сүүëèéí хîёр жèëд дуíдàж 

àêòèвыí өгөөж 1.7 хувь, дуíдàж өөрèéí хөрөíгèéí өгөөж 

26 хувь гàрсàí íь өөрèéí хөрөíгèéí 36 хувèéí îргàíèê 

өсөëòèéí íөëөө юì. Мөí үүíд 2011 îíы 6-р сàрд хèéгдсэí 

Швеéцàрè уëсыí Swiss-Mo Investment AG êîìпàíèéí 

íèéò 2,632,551 хувьцààíд îрууëсàí 25 òэрбуì òөгрөг (20 

сàя àì.дîëëàрòàé òэíцэх)-èéí хөрөíгө îрууëàëòыí íөëөөг 

òîîцîх хэрэгòэé. Òус êîìпàíèéг удèрдàгч íэрò бèзíесìэí, 

хөрөíгө îрууëàгч íîёí Урс Швàрцеíбàх íь Швеéцàрè 

уëс дàхь Мîíгîë Уëсыг хàрèуцсàí хүíдэò êîíсуë бөгөөд 

Бàíêíы Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөëд íэгдэх бèдíèé 

урèëгыг хүëээí àвсàí юì. Òүүíèé хàìòыí àжèëëàгàà, 

òусëàëцàà дэìжëэг, хөрөíгө îрууëàëò бèдэíд чухàë àч 

хîëбîгдîëòîé бèëээ.  

Бàíêíы Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөë бîëîí òîëгîé êîìпàíè 

бîëîх Бîдь Иíòерíэшíë ХХК íь 16 жèëèéí òурш бàíêíы 

дàí гàíц хувь íèéëүүëэгч бàéсíыхàà дàрàà 2007 îíд 

àíх удàà хувь эзэìшèгчдèéíхээ бүòцèéг шèíэчëэхээр 

шèéдэж Кредèò Свèсс êîìпàíèéг хүëээí àвч хîёрдîгч 

зээëèéí хэëбэрээр хөрөíгө îрууëàëò хèéсíээр дэëхèéд 

òэргүүëэгч сàíхүүгèéí бàéгууëëàгà Мîíгîëыí бàíêíы 

сèсòеìд îрж èрсэí.  Òүүíèé дàрàà буюу 2010 îíд Абу 

Дàбèгèéí Хөрөíгө Орууëàëòыí Зөвëөëèéг (дэëхèéд 

òэргүүëэгч хөрөíгө îрууëàëòыí сàíгуудыí íэг) òөëөөëж 

Stanhope Хөрөíгө îрууëàëòыí гàзàр ìөí хîёрдîгч 

өгëөгèéí хөрвөх зээëëэгèéí хэëбэрээр бàíêèíд хөрөíгө 

îрууëсàí юì.       

Дэëхèéд хàìгèéí өíдөр өөрèéí хөрөíгèéí өгөөж 

бүхèé ìàíàé бàíêíы хувь íèéëүүëэгчдèéí òэëэëò íь 

Мîíгîëыí эдèéí зàсгèéí хурдàцòàé хөгжëèéí òусгàë 

бөгөөд хàрèëцàгчдыíхàà зээëèéí уëàì бүр өсч бàéгàà 

хэрэгцээíд íèéëүүëэх үүдíээс хèéсэí àëхàì юì.

 

Өíгөрөгч îíы òàéëàí òэíцëèéí дàрààхàí буюу 2012 

îíы эхээр бèд Нèдерëàíдыí Trafigura Beheer B.V. 

бàéгууëëàгыг шèíэ хувь íèéëүүëэгчээр эëсүүëж бàíêíы 

5.02 хувьòàé òэíцэх 21.2 òэрбуì òөгрөг (òухàéí үеèéí 

15.9 сàя àì.дîëëàрòàé òэíцэх) бүхèé 1,300,000 эíгèéí 

хувьцààг гàргàсàí.

Æèëèéí эцэсò íèéò хөрөíгèéí хэìжээ 189.1 òэрбуì 

òөгрөг (135 сàя àì.дîëëàр)-ò хүрсэí íь 2010 îíы сүүëээрх 

127.8 òэрбуì òөгрөг (òухàéí үеèéí 101.7 сàя àì.дîëëàрòàé 

òэíцэх)-òэé хàрьцууëàхàд 61.3 òэрбуì òөгрөг буюу 
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48 хувèéí өсөëò үзүүëжээ. Эíэ íь өөрèéí хөрөíгèéí 

хүрэëцээíèé хàрьцààг 13.3 хувьд (2010 îíд 13.5 хувь) 

хүргэв. Үүíèé дàрàà 2012 îíы íэгдүгээр уëèрëыí сүүëээр 

Trafigura Beheer B.V. êîìпàíè бàíêíы өөрèéí хөрөíгөд 

хөрөíгө îрууëсíààр íèéò өөрèéí хөрөíгө 220 òэрбуì 

òөгрөг (òухàéí үеèéí хàíшààр 166.8 сàя àì.дîëëàр)-ò 

хүрч өссөí бà өөрèéí хөрөíгèéí 79 хувèéг I зэрэгëэëèéí 

өөрèéí хөрөíгө эзэëж, өөрèéí хөрөíгèéí хүрэëцээíèé 

хàрьцàà 15 хувь хүрòэë өсчээ. 

Бèд îëîí уëсàд òэргүүëэгч бèзíесèéí бàéгууëëàгуудààс 

хөрөíгө îрууëàх хүсэëòèéг хүëээí àвсààр бàéгàà бөгөөд 

цààшèд ч хàрèëцàí àшèгòàé удààí хугàцààíы òүíшëэëèéг 

хөгжүүëэхэд бэëэí бàéíà.  

Кîìпàíèéí зàсàгëàëыí îëîí уëсыí сòàíдàрòыí хүрээíд 

бèд Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөëèéí дэргэдэх Аудèò 

бîëîí Эрсдэëèéí Хîрîîдыí үéë àжèëëàгààíд дэìжëэг 

үзүүëэх зîрèëгîîр Цàëèí Урàìшууëàë, Нэр Дэвшүүëэх 

Хîрîîг  шèíээр íэìж бàéгууëсàí юì. Мөí Зээëèéí 

Гàзрыг шèíэчëэí зîхèîí бàéгууëж зээë îëгîх, зээëèéí 

үéë àжèëëàгààíд хяíàëò òàвèх зэрэг үéë àжèëëàгààг 

òусгààрëàсíààр бèзíес хөгжëèéí бîëîîд эрсдэëèéí 

удèрдëàгыí үүргүүдèéг сàëàíгèд, бèе дààсàí бîëгîсîí.

Бүòцèéí шèíэчëэëò бîëîí бèзíесèéí òэëэëòèéí бàс 

íэг àìжèëò бîëж бàíêíы сàëбàр íэгж 18-ààр íэìэгдэж 

88-д, АÒМ-èéí òîî 132-ò òус òус хүрч, цàхèì бàíêíы 

үéëчèëгээíèé òөрөë, хàìрàх хүрээг òэëсээр бàéíà.

Хàрèëцàгчдыíхàà уëàì бүр өсөí íэìэгдэж буé 

сàíхүүгèéí эрэëò хэрэгцээг хàíгàж, чàíàрòàé үéëчèëгээ 

үзүүëэх зîрèëгîîр òàéëàíò îíд àжèëчдыíхàà òîîг 261-

ээр íэìж 1,329-ò хүргэсíèé зэрэгцээ òэдэíд зîрèуëсàí 

ìэргэжëèéí сургàëòыí хөòөëбөрүүдèéг хэрэгжүүëëээ. 

Òүүíчëэí àжèëчèддàà өрсөëдөхүéц цàëèí, гүéцэòгэëд 

òуëгуурëàсàí урàìшууëàë сàíàë бîëгîхîîс гàдíà 

Мîíгîëд àíх удàà Òэòгэврèéí Уугàí Сàí бîëîí 

Ажèëòíуудàд Хувьцàà Эзэìшүүëэх Хөòөëбөр хэрэгжүүëж   

òэдíèé урò хугàцààíы àшèг сîíèрхëыг хàíгàхыг зîрьсîí 

бîëíî. Æèëèéí эцэсò îëîí жèë бàíêèíдàà хувь íэìэр 

îрууëсàí 41 àжèëòàí, àëбàí хààгчдàà шèíээр хувьцàà 

эзэìшèгч бîëгîсîí íь íèéò өөрèéí хөрөíгèéí 0.1 хувь 

буюу 24,850 хувьцààг эзэëж бàéíà.

Бàéгууëëàгыíхàà íèéгэìд òэргүүëэх бàéр суурèéг 

хàдгàëàх үүдíээс бèд бàíêíыхàà îрëîгыí íэëээдгүé 

хувèéг Мîíгîë Уëсàд хэрэгòэé хөòөëбөрүүд, ядуурëыг 

буурууëàх, эрүүë ìэíд бîëîí бîëîвсрîë, спîрòыí үéë 

хэргèéг дэìжèхэд зàрцууëсàí.  

Мөí дэëхèéд íэр хүíдòэé сàíхүүгèéí сэòгүүë The Banker, 

бîëîí Euromoney-ààс “Мîíгîë Уëсыí Шèëдэг Бàíê” 

шàгíàëыг, Мîíгîëыí Үíдэсíèé Худàëдàà Аж Үéëдвэрèéí 

Òàíхèìààс “Шèëдэг Бàíê” шàгíàë, цààшèëбàë 2012 

îíы эхээр дэëхèéд òэргүүëэгч Global Finance сэòгүүëээс 

“Мîíгîë Уëсыí Шèëдэг Бàíê” шàгíàëыг òус òус хүрòëээ. 

Эдгээр шàгíàë урàìшууëëààс гàдíà бèдíèé хàìгèéí òîì 

шàгíàë бîë хàрèëцàгчдыíхàà èòгэë íàéдвàрààр бèзíесээ 

òэëж, îëîëò àìжèëòàà бàòàòгàсààр бàéгàà явдàë юì.

Эíэ яëдàìд Гîëîìò бàíêíыхàà хàìò îëíы өìíөөс 

хүíдэò хàрèëцàгч, хàìòрàгч òүíшүүддээ бèдíèé үéë 

àжèëëàгààг дэìждэгò íь, ìөí Мîíгîë Уëс дàхь бүхèé ë 

èргэд хàрèëцàгчèд, àж àхуéí íэгжүүд, бàéгууëëàгуудàд 

ìàíàé бàíêèíд èòгэë íàéдвàр үзүүëдэгò íь, цààшèëбàë 

Сàíгèéí сàéд, Мîíгîëбàíêíы Ерөíхèéëөгч, бусàд àëбàí 

òушààëòíуудыí дэìжëэг òусëàëцàà, удèрдëàгà чèгëүүëэгò 

íь, дөрөвдүгээрò Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөëèéí гèшүүд, 

хүíдэò хувь íèéëүүëэгчèд, Бîдь Иíòерíэшíë ХХК, Swiss-

Mo Investment AG, Trafigura Beheer B.V. êîìпàíèудàд  

чèí сэòгэëèéí òàëàрхàë èëэрхèéëэхèéí яëдàìд Òөëөөëөí 

Удèрдàх Зөвëөëèéí бîëîîд Удèрдëàгыí бàгèéíхàà 

өìíөөс ìàíàé бàíêíы îдîîгèéí бîëîîд èрээдүéí 

àìжèëò бүòээëèéí суурèéг òàвьсàí 1300 гàруé чèí 

сэòгэëòэé, шàргуу хөдөëìөрч àжèëòàí àëбàí хààгчèддàà 

òàëàрхàë èëэрхèéëье.

Бèд 2012 îí цààшëààд èрж буé îí жèëүүдэд Мîíгîë Уëс, 

Мîíгîëыí àрд èргэдэд òîхèîх îëîí эерэг үéë явдëуудàд 

èòгэë òөгс урàгшëàх бîëíî. Дэëхèéí бîëîîд зàрèì бүс 

íуòгèéí эдèéí зàсàг òîдîрхîéгүé òөëөв бàéдàëòàé бàéгàà 

эíэ үед бèд сààд бэрхшээë бүхèé өìíөх жèëүүдээ àрдàà 

îрхèж àшèгò ìàëòìàëыí эêспîрòыí өсөëòөөс үүдэëòэé 

òîгòвîрòîé хөгжëèéí òөëөө Мîíгîë Уëсдàà зүòгэх бîëíî.      

Мîíгîë Уëс дэëхèéí хэìжээíèé àшèгò ìàëòìàëыíхàà  

íөөцèéí îëбîрëîëò, үéëдвэрëэëээ эхэëсíээр хурдàцòàé 

хөгжëèéí зàìдàà îрîх юì. Гэвч îгцîì өсөëò бүхèé 

эдèéí зàсгèéí эрсдэëèéг òîîцîх ёсòîé бөгөөд èíгэсíээр 

урò хугàцààíы сàíхүүгèéí òîгòвîрòîé хөгжèëдөө хүрч 

чàдíà.  Эíэ íь өíөөгèéí эрх бàрèгчдàд Мîíгîëыí àрд 

òүìíèé хөгжëèéí бàò суурèéг òàвèхàд зөв шèéдвэр 

гàргàж, àëèвàà эрсдэë, òîгòвîргүé бàéдëààс хàìгààëàх 

хүíдхэí хàрèуцëàгыг íîîгдууëж бàéгàà хэрэг юì.  

 

2012 îí Мîíгîë Уëс бîëîîд Мîíгîëыí àрд èргэдэд хîёр 

òîìîîхîí үéë явдàë бүхèé îíцгîé жèë юì. Нэгдүгээрò, 

зургàдугààр сàрд бîëîх Уëсыí Их Хурëыí сîíгууëь, 

хîёрдугààрò Оюу Òîëгîé îрдыí àëò, зэс, ìөíгөíèé 

àшèгò ìàëòìàëыí òөсëèéí үéëдвэрëэë эхëэх юì. Учèр 
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íь эíэхүү хîёр үéë явдàë цààшдыí эдèéí зàсгèéí өсөëò, 

эêспîрòыí бîëîí бусàд бүх бîëîìжèò өсөëòөд íөëөө 

үзүүëíэ. Мөí àíх удàà ìàíàé Зàсгèéí Гàзàрò уяí хàòàí 

сàíхүүгèéí бîдëîгî, îрëîгыí òэëсэí зàрдëыг зîхèцууëàх 

бîëîìж îëдîж бàéгàà бèëээ. Òèéìээс Мîíгîë Уëсыí 

Зàсгèéí Гàзàр, эрх бàрèгчèд èрж буé жèëүүдэд эíэхүү 

хурдòàé өөрчëөëò шèíэчëэëд хэрхэí хурдàí дàсàí 

зîхèцîх, àшèгò ìàëòìàëыíхàà үр àшгèéг òîгòвîрòîé 

хөгжëèéí суурь бîëгîхîд зүé зîхèсòîé àëхàì хèéх 

зэрэгò àрд èргэдèéíхээ өìíө хàрèуцëàгàòàé үүргèéг үүрч 

бàéгàà юì. 

     

Гîëîìò бàíêíы хàìò îëîí эíэхүү хувьсàë бүхèé эдèéí 

зàсгèéí íөхцөëд үíдэсíèé бүòээìжèéг íэìэгдүүëэх, 

урò хугàцààíд àшèгòàé бàéх зөв бîдëîгî бàрèìòëàх, 

хàìгèéí àшèгòàé сàíхүүгèéí сîíгîëò хèéхэд бүхèé ë 

хàрèëцàгч èргэд, бàéгууëëàгà бîëîí Зàсгèéí Гàзрàà 

дэìжèхэд бэëэí бàéíà. 

Мîíгîëдîî àíхààрëàà хàíдууëàх бàéдëыг гîë зàрчìàà 

бîëгîж, èíгэсíээр дэëхèéí òîìîîхîí хөрөíгө 

îрууëàгчдàд бîëîí дîòîîдыí хàрèëцàгчèддàà бàíê 

сàíхүүгèéí ìэргэжëèéí үéëчèëгээ үзүүëж өрсөëдөөíèé 

дàвуу òàëыг эзэìшèх бîëíî. Зîрèëгîдîî хүрэхэд òуëгàрч 

бîëîх àëèвàà сààд бэрхшээë, эрсдэëèéг бèд ухàìсàрëàж 

бàéгàà бөгөөд эíэхүү 18 дàхь жèëдээ àрд èргэд, 

хàрèëцàгчèддàà хàìгèéí зîхèсò сàíхүүгèéí үéëчèëгээг 

үзүүëсээр бàéх бîëíî.

Д.Бàясгàëàí
Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөëèéí Дàргà
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ГҮЙЦЭÒГЭХ ЗАХИРЛЫН 
МЭНДЧИЛГЭЭ

Эрхэм хүндэт харилцагч, түнш, хувь нийлүүлэгч, 

хамтран ажиллагсад аа 

Òîгòвîрòîé, жèгд өсөëò үргэëжèëсэí хàрьцàíгуé òààòàé 

жèë бîëîх 2010 îí уëèрàí îдсîíы дàрàà 2011 îí 

дэëхèéí эдèéí зàсгèéí хувьд Еврî бүсèéí îрíуудыí 

өрèéí àсуудàë сàíàà зîвîîсîí, сàíхүүгèéí зàх зээë дэх 

òîгòвîргүé бàéдàë уëàì íэìэгдсэí дàхèí íэг сîрèëòыí 

үеòэé òуëгàрàв.

Òîìîîхîí эдèéí зàсàгòàé уëс îрíуудыí үéëдвэрëэë 

àшèгòàé àжèëëàж, Еврîп бîëîí АНУ-ыí àжèëгүéдëèéí 

òүвшèí буурсàí, îëîí уëсыí эдèéí зàсàг сэргэх эерэг 

хàíдëàгààр 2011 îí эхэëсэí бèëээ. Хэдèé òèéì бîëîвч 

îíы сүүëèéí хàгàсò хөрөíгө îрууëàгчдыí эргэëзээ, 

òîгòвîргүé бàéдàë íь эдèéí зàсàг бîëîí зàх зээëд 

сөргөөр íөëөөëсөí. Дэëхèéí эдèéí зàсàгò íөëөө бүхèé 

үéë явдëуудыг дурьдвàë Оéрхè Дîрíîд, Хîéд Афрèêèéí 

уëс òөрèéí òîгòвîргүé бàéдàë, Еврîпыí îрíуудыí өрèéí 

хяìрàë, Япîí уëсàд òîхèîëдсîí бàéгàëèéí гàìшгààс 

үүдэëòэé эдèéí зàсгèéí сүéрэë, АНУ-ыí уëс òөрèéí 

ээдрээ бîëîí өсөí íэìэгдэх өрèéí àсуудàë зэрэг бîëíî.  

Эдгээр шàëòгààíы уëìààс 2011 îíд дэëхèéí ДНБ-èé 

өсөëò 2.5 хувьòàé бàéсàí бà эíэ íь цààíàà эдèéí зàсгèéí 

хурдàц яëгààòàé хîёр эдèéí зàсгèéг àгууëж бàéсàí юì. 

Хурдòàé өсч буé Азèéí эдèéí зàсгèéí өсөëò 3.5 хувь, 

шèëжèëòèéí эдèéí зàсàгòàé уëс îрíууд (шèíээр òөрөí 

гàрч, эдèéí зàсгèéí хөгжëèéг дàхèí òîдîрхîéëîгчèд)-

ыí эдèéí зàсгèéí өсөëò 3.8 хувь бàéхàд АНУ-ыí хувьд 

1.8 хувь, Еврî бүсèéí îрíуудыí хувьд 1.7 хувь гэсэí 

эдèéí зàсгèéí өсөëòòэé бàéв.

Дэëхèé дàхèíы эíэхүү íөхцөë бàéдàëòàé хàрьцууëàхàд 

Мîíгîë Уëс эрдэс бàяëàг бîëîí гàзàр зүéí òààòàé 

бàéршëыíхàà àшгèéг хүрòэж íэрëэсэí ДНБ-èé өсөëòèéí 

хувь 28.7 бîëж 10.8 èх íàяд òөгрөг (7.8 òэрбуì 

àì.дîëëàр)-ò хүрч, бîдèò ДНБ íь 17.3 хувèéí өсөëòòэé 

бàéсàí бà хэрэгëээ 64 хувь, хөрөíгө îрууëàëò 58 хувь, 

худàëдààíы àëдàгдàë 22 хувь òус òус эзэëж, гàдààдыí 

шууд хөрөíгө îрууëàëòыí сàíхүүжèëòээр òэíцвэржсэí 

бàéдàëòàé бàéëàà. 

Òîгòвîрòîé үргэëжèëсэí 4.7 òэрбуì àì.дîëëàрыí урсгàë 

бүхèé гàдààдыí шууд хөрөíгө îрууëàëòыí íөëөөгөөр 

íèéò эêспîрò 64 хувèàр өсч 4.8 òэрбуì àì.дîëëàрò, 

íèéò èìпîрò 104 хувèàр өсч 6.5 òэрбуì àì.дîëëàрò òус 

òус хүрч, худàëдààíы àëдàгдàë 1.7 òэрбуì àì.дîëëàр 

Æîí П. Фèíèгàí
Гүéцэòгэх Зàхèрàë

Òàéëàíò îíд бàíêíы өөрèéí 

хөрөíгө  61.3 òэрбуì òөгрөг (44 

сàя àì.дîëëàр) буюу 48 хувèàр 

өсч 189.1 òэрбуì òөгрөг (135 сàя 

àì.дîëëàр)-ò хүрëээ. Эíэхүү өсөëò 

íь I зэрэгëэëèéí өөрèéí хөрөíгө 

67 хувèàр буюу 56.4 òэрбуì 

òөгрөг (40 сàя àì.дîëëàр)-өөр 

өсч 140.2 òэрбуì òөгрөг (100 

сàя àì.дîëëàр)-ò хүрсэíòэé 

хîëбîîòîé. 
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бîëîв. Үéëдвэрëэëèéí òîíîг òөхөөрөìж, òэр дуíдàà 

ìàшèí ìехàíèзì, ууë уурхàé, бàрèëгыí сàëбàрыí òîíîг 

òөхөөрөìж, ìàшèí òехíèê íь íèéò èìпîрòыí 18.8 хувèéг 

эзэëж бàéв.  

Уëсыí òөсвèéí îрëîгî 41 хувèàр өсч 4.4 èх íàяд òөгрөг 

(3.15 òэрбуì àì.дîëëàр)-ò  хүрч, òөсвèéí зàрëàгà бîëîí 

цэвэр зээë 56 хувèàр өсөí 4.79 èх íàяд òөгрөг (3.43 

òэрбуì àì.дîëëàр)-ò хүрсэí íь òөсвèéí àëдàгдëыг 

391 òэрбуì òөгрөгò хүргэв. Æèëèéí òурш èìпîрòыí 

эрэëò хэрэгцээ ìàш èх бàéсàí хэдèé ч àшèгò ìàëòìàë 

èìпîрòëîгч бусàд îрíуудàд òүгээìэë бàéдàг жèшгээр 

гàдààд вàëюòыí àëбàí íөөц хàìгèéí дээд òүвшèíдээ 

хүрч, òөгрөгèéí àì.дîëëàрòàé хàрьцàх хàíш 2010 îíд 14 

хувèàр чàíгàрсàí бîë 2011 îíд 11.4 хувèàр суëрàв. Хяòàд 

уëсààс èìпîрòîëсîí хүíсíèé бүòээгдэхүүí èìпîрòыí 

èхээхэí хувèéг эзэëж буéòàé хîëбîîòîé èíфëяцè íэëээд 

өíдөр буюу 11.1 хувьòàé бàéв.

Уëс îрíы ìàêрî эдèéí зàсàг дàхь эдгээр эерэг хàíдëàгууд 

íь Мîíгîë Уëсыí бàíêíы сàëбàрыí эрчòэé өсөëòөíд 

íөëөөëсөí бөгөөд Гîëîìò бàíêíы хувьд òàéëàíò îí íь 

дîòîîдыí бàíêíы сèсòеìд хàдгàëàìжèéí хэìжээгээрээ 

òэргүүëэх бàéр суурèà бàòàòгàсàí, íèéò àêòèв бîëîí 

îрëîгыí хувьд òэíцвэрòэé өсөëò гàргàсàí дàхèí íэг 

àìжèëòыí жèë бàéëàà.  

Эíэ жèë бèд шèíээр үүсгэí бàéгууëсàí îхèí êîìпàíè 

бîëîх Гîëîìò Сеêюрèòèз ХХК-èéí òàéëàíг àгууëсàí бàíêíы 

бîëîí группèéí хэìжээíèé сàíхүүгèéí òàéëàíг òàíèëцууëж 

бàéíà. Сàíхүүгèéí үр дүí, òàéëàíгèéí шèíжèëгээг èëүү 

òîдîрхîé, бèе дààсàí бàéдëààр òусгàсàí бîëíî.

Бàíêíы íèéò àêòèв 558 òэрбуì òөгрөг (399 àì.дîëëàр)-

өөр буюу 35 хувèàр өсч 2.13 èх íàяд òөгрөг (1.53 òэрбуì 

àì.дîëëàр)-ò хүрсэí íь бàíêíы сèсòеìèéí дуíджààс 

èëүү өíдөр хувèàр буюу 40 хувèàр өссөí хàдгàëàìжèéí 

өсөëòòэé хîëбîîòîé. Нèéò хàдгàëàìж 523 òэрбуì òөгрөг 

(374 сàя àì.дîëëàр)-өөр өсч 1.84 èх íàяд òөгрөг (1.32 

òэрбуì àì.дîëëàр)-ò хүрсэí бà íèéò 14 àрèëжààíы бàíêèíд 

бàéршèж буé àж àхуéí íэгж бàéгууëëàгыí хàдгàëàìжèéí 

èхэíх буюу 31 хувь íь ìàíàé бàíêèíд бàéршдàг, òэргүүëэгч 

бàéр суурèà хàдгàëсàíдàà òààòàé бàéíà.

Өөрèéí хөрөíгèéí өсөëò íь бàíêíы хувьд òàéëàíò 

îíы гîë òүëхүүр àìжèëòыг хàрууëсàí үзүүëэëò бàéëàà. 

Бàíêíы өөрèéí хөрөíгө òàéëàíò îíд 61.3 òэрбуì òөгрөг 

(44 сàя àì.дîëëàр) буюу 48 хувèàр өсч 189.1 òэрбуì 

òөгрөг (135 сàя àì.дîëëàр)-ò хүрëээ. Эíэхүү өсөëò íь I 

зэрэгëэëèéí өөрèéí хөрөíгө 67 хувèàр буюу 56.4 òэрбуì 

òөгрөг (40 сàя àì.дîëëàр)-өөр өсч 140.2 òэрбуì òөгрөг 

(100 сàя àì.дîëëàр)-ò хүрсэíòэé хîëбîîòîé. Нèéò өөрèéí 

хөрөíгèéí 74 хувèéг эзэëж бàéгàà I зэрэгëэëèéí өөрèéí 

хөрөíгèéí хүрэëцээíèé хàрьцàà 9.8 хувь бà бàíêíы 

хувьд өөрèéí хөрөíгèéí хүрэëцээíèé хàрьцàà 13.3 хувь 

бàéгàà íь Мîíгîëбàíêíààс òîгòîîсîí хàìгèéí дîîд 

òүвшèí бîëîх 11 хувèàс èëүү юì.

Эíэхүү àìжèëòàíд íөëөөëсөí өөрèéí хөрөíгèéí 

òîгòвîрòîé өсөëò íь бàíêíы өөрèéí хөрөíгèéí бîдèò 

өсөëò бîëîí îëîí уëсàд íэр хүíд бүхèé хàìòрàгчòàé 

хèéсэí òүíшëэë гэсэí хîёр зүéëээс хàìààрсàí юì. 2011 

îíд Швеéцàрè уëсыí Swiss-Mo Investment AG êîìпàíè 

бàíêíы шèíэ хувь íèéëүүëэгчээр íэгдэж өөрèéí 

хөрөíгèéí өсөëòөíд бîдèò хувь íэìэр îрууëсàí бèëээ. 

(2012 îíы эхээр “Òrafigura Beheer B.V.” êîìпàíè ìөí 

шèíээр хувь íèéëүүëэгч бîëсîí.)  

Эдèéí зàсгèéí íààшòàé өсөëòòэé уяëдààд бèд зээëèéí 

бàгцàà 59 хувèàр буюу 461.3 òэрбуì òөгрөг (330 сàя 

àì.дîëëàр)-өөр өсгөж 1,246 òэрбуì òөгрөг (892 сàя 

àì.дîëëàр)-ò хүргэх зàìààр үéë àжèëëàгààíы үр àшгàà 

эрчèìòэé бөгөөд хяíàìгàé бàéдëààр дээшëүүëсээр èрсэí. 

Зээëèéí өíдөр өсөëò бүхèé îíы эцэсò зээë хàдгàëàìжèéí 

хàрьцàà 67.7 хувь бàéсàí íь бàíêíы сèсòеìèéí 1-р 

àíгèëàëд бàгòàх (Òөв Бàíêíààс òîгòîîсíîîр) гурвàí 

бàíêуудòàé хàрьцууëàхàд хàìгèéí сàéí буюу сèсòеìèéí 

дуíдàж бîëîх 83.4 хувèàс дîîгуур бàéв.     

Бèд зээëèéí үéë àжèëëàгààгààрàà Мîíгîë Уëсыí 

àж àхуéí íэгжүүдèéг òàсрàëòгүé дэìжèж, èëүү èх 

бүòээгдэхүүí үéëчèëгээ, àжëыí бàéр бèé бîëгîхîд 

íь хувь íэìэр îрууëсààр èрсэí бèëээ. Иíгэхдээ зээë 

îëгîх шàëгуурàà өíдөр òàвьж, ìуу зээë бèé бîëîхîîс 

сэрэìжèëсíээр чàíàргүé зээëèéí бàгц 2 хувь бîëж 

буурсàí íь 2010 îíы 2.1 хувèàс бîëîí бàíêíы сèсòеìèéí 

дуíдàж бîëîх 2.9 хувèàс дîîгуур бàéíà.      

Бàíêíы òàéëàí òэíцëээс òîгòвîрòîé өсөëòèéг хàрж 

бîëîх бà òàéëàíò îíд бàíêíы àêòèв 35 хувь, хàдгàëàìж 

40 хувь, өөрèéí хөрөíгө 48 хувèàр òус òус өссөí íь 

зээë 59 хувèàр өсөхөд эерэгээр íөëөөëж, уëìààр àшèгò 
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àжèëëàгàà 51 хувèàр өссөíөөр бàíê дàхèí íэг өíдөр 

àìжèëòыí жèëèéг үдëээ.  

Òүүíчëэí òàòвàрыí дàрààх àшèг 10.2 òэрбуì òөгрөг (7.3 

сàя àì.дîëëàр)-өөр өсч 30.2 òэрбуì òөгрөг (21.7 сàя 

àì.дîëëàр)-ò хүрсэí бà дуíдàж àêòèвыí өгөөж 1.7 хувь, 

өөрèéí хөрөíгèéí өгөөж хîёр жèë дàрààëàí 26 хувьòàé 

бàéгàà íь бàíê бîдèò өсөëò бүхèé òîгòвîрòîé бàéр 

суурьòàé бàéгààг хàрууëж бàéíà.

Бàíêíы îрëîгыí өсөëòөд гîëëîх бàéр суурьòàé цэвэр 

хүүгèéí îрëîгî 19.2 òэрбуì òөгрөг (13.8 сàя àì.дîëëàр)-

өөр өсч 48.9 òэрбуì òөгрөг (35 сàя àì.дîëëàр)-ò 

хүрсэí íь үéë àжèëëàгààíы цэвэр îрëîгыí 40 хувèéг 

бүрдүүëдэг àêòèвыí бус îрëîгыí 100 гàруé хувèéí 

өсөëòèéí 65 хувèéг эзэëж бàéíà. Хүүгèéí бус îрëîгî 

íь 16.9 òэрбуì òөгрөг (12.1 сàя àì.дîëëàр)-өөр өссөí 

íь êàрò бîëîîд òөëбөрèéí үéëчèëгээ, зээëèéí шèìòгэë, 

хàрèëцàгчèéí гàдààд вàëюòыí àрèëжààíы îрëîгî хэрхэí 

òэëж бàéгààгèéí èëрэë òөдèéгүé Мîíгîë Уëсыí гàдààд 

худàëдàà сүүëèéí жèëүүдэд 85 хувь өссөíèé òусгàë юì. 

Òàéëàíò îíы үéë àжèëëàгààíы цîрыí гàíц сөрөг 

үзүүëэëò бîë зээëèéí àëдàгдëыí зàрдëыí өсөëò бөгөөд 

эíэ íь íэгэí òîì бàéгууëëàгыí зээëòэé хîëбîîòîé уëсыí 

шүүхээр шèéдвэрëэсэí àëдàгдàë бîëîí жèжèг дуíд 

үéëдвэрëэëèéí чàíàргүé зээëèéí òүвшèí өíдөрòэé 

хîëбîîòîé юì. Гэсэí хэдèé ч эíэ хîёр òîхèîëдîëд бèд 

хàíгàëòòàé бàрьцàà хөрөíгө àвч үëдсэí íь àëдàгдëàà 

íөхөх бàòàëгàà бîëж бàéгàà бèëээ.  

Өíгөрөгч îíд үéë àжèëëàгààíы зàрдàë 53 хувèàр 

íэìэгдсэí íь àшèгò àжèëëàгààíы өсөëòòэé бàрàг 

àдèë òүвшèíд бàéгàà бөгөөд эíэ íь бүòээгдэхүүí 

үéëчèëгээíèéхээ уяëдàà хîëбîî, хàрèëцàгчèéí үéëчèëгээг 

сàéжрууëж, àшèг îрëîгîî íэìэгдүүëэх зîрèëгîîр 

àжèëëàх хүч, үíдсэí хөрөíгө, ìэдээëэë òехíîëîгèéí 

сàëбàрòàà хөрөíгө îрууëсàíòàé хîëбîîòîé юì. Хүíèé 

íөөцèéí зàрдàë 64 хувèàр өсч íèéò зàрдëыí 44 хувèéг 

эзэëсíээр үр àшгèéí бүòээìж сàéжèрч íэг àжèëòàíд 

íîгдîх дуíдàж îрëîгî 2010 îíд 20.7 сàя òөгрөг бàéсíààс 

25.9 сàя òөгрөгò хүрч 25 хувèéí өсөëò үзүүëэв. Бàíêíыхàà 

àжèëчдыí òîîг íэìэгдүүëэхèéí зэрэгцээ зàрдàë îрëîгыí 

хàрьцààíд дîрвèòîé àхèц гàргàí 2010 îíы 44 хувèàс 

37.5 хувь хүрòэë буурууëж уëàì бүр өргөжèí òэëж буé 

эдèéí зàсгèéí íөхцөëд бîдèò хэìíэëòòэé àжèëëàв.

Эдгээр îрëîгî àшгèéí хувьд эерэг үр дүí бүхèé îëîëò 

àìжèëòуудààс гàдíà Гîëîìò бàíê бусàд чèгëэëээр 

òэргүүëэх бàéр суурèà хàдгàëж, хàрèëцàгчèд хүрэх 

бүòээгдэхүүí үéëчèëгээíèéхээ хүрòээìжèéг òэëж 

өргөжүүëсэí бà үүíээс зàрèìыг íь îíцëîí дурьдвàë: 

•	 Swiss-Mo	Investment	AG	компани,	түүний	дараа	2012	

îíы эхээр Trafigura Beheer B.V. êîìпàíèéг бàíêíы 

шèíэ хувьцàà эзэìшèгчээр угòàí àвëàà 

•	 Шинээр	 18	нэгж	байгуулж,	салбар	нэгжийнхээ	 тоог	

88-д хүргээд бàéíà

•	 АТМ-ийн	 сүлжээгээ	 32	 хувиар	 нэмэгдүүлж	 132-т	

хүргээд бàéíà

•	 Монгол	 Улсад	 анх	 удаа	 явуулын	 АТМ	 үйлчилгээг	

íэвòрүүëэв

•	 Интернэт	 банкны	 үйлчилгээгээ	 шинэчилж	

сàéжрууëàхыí зэрэгцээ ухààëàг уòсàíд зîрèуëсàí 

бàíêíы àппëèêэéшíг íэвòрүүëэв 

	•	 Шинээр	 хадгаламжийн	 сертификатын	 бүтээгдэхүүн	

гàргàв 

•	 Төгрөг	болон	Юаниар	 төлбөр	 тооцоо	хийх	 зээлийн	

êàрò гàргàв

•	 Залуу	 гэр	 бүлд	 зориулсан	 орон	 сууцны	 зээлийн	

хөòөëбөрèéг àíх удàà хэрэгжүүëэв

•	 Санхүүгийн	 Зохицуулах	 Хорооноос	 үнэт	 цаасны	

àíдеррàéòèíг үéëчèëгээ эрхëэх зөвшөөрөë àвсàí

•	 100	 хувийн	 хөрөнгө	 оруулалттай	 охин	 компани	

бîëîх Гîëîìò Сеêюрèòèз ХХК хàрèëцàгчèддàà үíэò 

цààс, брîêерèéí үéëчèëгээг хүргэж эхëэв 

	•	 Хүнс,	 Хөдөө	Аж	Ахуй,	 Хөнгөн	 Үйлдвэрийн	 Яамтай	

хөдөө àж àхуéг хөгжүүëэх зээëèéí хөòөëбөрèéг 

хàìòрàí хэрэгжүүëэх бàíêààр сîíгîгдîв

•	 Дэлхийн	 хэмжээнд	 үнэлэгдэх	 Монгол	 Улсын	 уул	

уурхàéí хîёр òөсëèéí (Оюу òîëгîé, Òàвàí òîëгîé) 

зөвëөгч бàíêààр сîíгîгдîв

	•	 Монголын	 үндэсний	 агаарын	 тээврийн	 МИАТ	

êîìпàíèéí АНУ-ыí Эêспîрò Иìпîрòыí Бàíêíы 

сàíхүүжèëòээр худàëдàí àвсàí 21.6 сàя àì. дîëëàрыí 

үíэ бүхèé “Бîèíг 767-300 ЕR” îíгîцíы урьдчèëгàà 

òөëбөрèéг хèéх цîрыí гàíц бàíêààр сîíгîгдîв

		•	 Олон	 улсад	 тэргүүлэх	 үнэлгээний	 байгууллагууд	

бîëîх “Moody's” бîëîí “Standard & Poor’s”–ээс 

(хàìгèéí àíх îëгîсîí үíэëгээ íь Мîíгîë Уëсàд 

îëгîсîí үíэëгээíээс өíдөр бàéсàí) бàòàëгààò зээëèéí 

үíэëгээ àвàв

•	 Олон	 улсад	 нэр	 хүнд	 бүхий	 санхүүгийн	 сэтгүүлүүд	

бîëîх Euromoney, The Banker сэòгүүëээс, 2012 îíы 
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эхэíд Global Finance сэòгүүëээс “Мîíгîë Уëсыí 

Шèëдэг Бàíê” шàгíàëуудыг хүрòëээ 

•	 The	 Banker	 сэтгүүлээс	шалгаруулдаг	 дэлхийн	шилдэг	

1000 бàíêíы жàгсààëòàд àêòèвыí өсөëòөөрөө дэëхèéд 

6-р бàéрàíд, I зэрэгëэëèéí өөрèéí хөрөíгèéí 

өсөëòөөрөө дэëхèéд 10-р бàéрàíд òус òус îрсîí. 

Бàéгууëëàгыí бүòэц зîхèîí бàéгууëàëòыí хувьд бèд 

шèíээр Зээëèéí Гàзàр бàéгууëж зээë бàòëàх, хугàцààг íь 

суíгàх, хэрэгжèëòэд íь хяíàëò òàвèх зэрэг үéë àжèëëàгààг 

бèзíес хөгжëèéí үүргүүдээс сàëгàсàí бîëíî.

Бàíêíы сàëбàрò òэргүүëэх бàéр суурèà хàдгàëàхыí зэрэгцээ 

êîìпàíèéí íèéгìèéí хàрèуцëàгыí хүрээíд бèд îрëîгыíхîî 

òîдîрхîé хувèéг íèéгìèéí хэрэгцээò сàëбàруудàд òухàéëбàë 

ядуурëыг буурууëàх, эрүүë ìэíд бîëîí бîëîвсрîë, спîрòыí 

үéë хэргèéг дэìжèхэд зàрцууëдàг.  

Мîíгîëыí эдèéí зàсгèéí фîруì, îрîí íуòгèéí хөрөíгө 

îрууëàëòыí чууëгàíууд бîëîí ууë уурхàéí сàëбàрыí 

òэргүүëэх àргà хэìжээ бîëîх Дèсêîвер Мîíгîëèà зэрэг 

хурàë, ууëзàëòуудàд èвээí òэòгэгчээр îрîëцîж Мîíгîë 

Уëсыí дîòîîд бîëîîд гàдààдыí хөрөíгө îрууëàëò, 

эдèéí зàсгèéí хөгжèë дэвшëèéг дэìжèх Зàсгèéí Гàзрыí 

хөòөëбөрò èдэвхèòэé îрîëцîв. Цààшèëбàë Дэëхèéí 

Эдèéí Зàсгèéí Фîруì, Мîíгîë Уëсыí Ерөíхèéëөгчèéí 

Òàìгыí Гàзрààс зîхèîí бàéгууëсàí Хàрèуцëàгàòàé ууë 

уурхàéí òүíшëэë бîëîîд Авëèгыí эсрэг òүíшëэë (PACI)  

зэрэг  үéë àжèëëàгààíуудàд òэргүүëэí îрîëцëîî.

Бàíêíыхàà хàìгèéí үíэò зүéë бîëîх хүíèé íөөцèéí 

àсуудàëд îíцгîé àíхààрч àжèëчдыíхàà òîîг 

200 гàруéгààр íэìж, уëàì бүр òэëсээр бàéгàà 

хàрèëцàгчдыíхàà сàíхүүгèéí эрэëò хэрэгцээг хàíгàх 

үүдíээс àжèëòíууддàà зîрèуëсàí ìэргэжëèéí сургàëòыí 

хөòөëбөрүүдèéг эрчèìòэé явууëàв. Мөí òүүíчëэí 

бàíêíыхàà îрëîгыí бîëîí îрëîгыí бус àìжèëòàà 

àжèëòíуудòàéгàà хувààëцàх бàéдëàà үргэëжëүүëëээ. 

Гүéцэòгэëд суурèëсàí цàëèí, урàìшууëëыí хөòөëбөрөөс 

гàдíà àíх удàà Ажèëòíуудàд Хувьцàà Эзэìшүүëэх 

Хөòөëбөрèéг (АХЭХ) хэрэгжүүëсэí íь өìíөх жèëèéí 

Òэòгэврèéí Уугàí Сàíгèéí үéë àжèëëàгààíы үргэëжëэë 

бîëсîí бөгөөд îíы эцэсò бàíêèíд îëîí жèë àжèëëàсàí 

41 àжèëòíàà шèíээр хувьцàà эзэìшèгчээр бүрòгэв.   

2010 îíд шèíээр бàòëàгдсàí Бàíêíы òухàé хууëèéí дàгуу 

бèд êîìпàíèéí зàсàгëàëàà сàéжрууëàх, эрсдэëд òàвèх 

хяíàëòàà дээшëүүëэхэд àíхààрч Цàëèí Урàìшууëàë, Нэр 

Дэвшүүëэх Хîрîîг шèíээр бàéгууëàв. Òүүíчëэí шèíэ 

хөрөíгө îрууëàгч Swiss-Mo Investment AG êîìпàíèéí 

òөëөөëөë бîëгîж íîёí Урс И. Швàрцеíбàхыг Òөëөөëөí 

Удèрдàх Зөвëөëèéí гèшүүíээр эëсүүëэв. Цààшèëбàë 

хèëèéí чàíàд дàхь Лîíдîí, Бээжèíгèéí òөëөөëөгчөөрөө 

дàìжууëàí îëîí уëсыí бèзíесээ өргөжүүëсээр бàéíà.

Эцэсò íь хэëэхэд Гîëîìò бàíêíыхàà хàìò îëíы өìíөөс 

хүíдэò хàрèëцàгч, хàìòрàгч òүíшүүддээ бèдíèé үéë 

àжèëëàгààг дэìждэгò íь, ìөí Мîíгîë Уëс дàхь бүхèé ë 

èргэд хàрèëцàгчèд, àж àхуéí íэгжүүд, бàéгууëëàгуудàд 

ìàíàé бàíêèíд èòгэë íàéдвàр үзүүëдэгò íь, цààшèëбàë 

Сàíгèéí сàéд, Мîíгîëбàíêíы Ерөíхèéëөгч, бусàд àëбàí 

òушààëòíуудыí дэìжëэг òусëàëцàà, удèрдëàгà чèгëүүëэгò 

íь, дөрөвдүгээрò Òөëөөëөí Удèрëàх Зөвëөëèéí гèшүүд, 

хүíдэò хувь íèéëүүëэгчèд, Бîдь Иíòерíэшíë ХХК, Swiss-Mo 

Investment AG, Trafigura Beheer B.V. êîìпàíèудàд бүгдэд 

íь чèí сэòгэëèéí òàëàрхàë èëэрхèéëэхèéí яëдàìд өөрèéí 

бîëîîд Удèрдëàгыí бàгèéíхàà íэрèéí өìíөөс ìàíàé 

бàíêíы îдîîгèéí бîëîîд èрээдүéí àìжèëò бүòээëèéí 

суурèéг òàвьсàí бүх чèí сэòгэëòэé, шàргуу хөдөëìөрч 

àжèëòàí àëбàí хààгчèддàà òàëàрхëàà èëэрхèéëье.

Цààшèд 2012 îíдîî бèд дэëхèéí бîëîîд бүс íуòгèéí 

эдèéí зàсгèéí òөëөв бàéдëыг сàéòàр үíэëж цэгíэсíээр 

àëèвàà òуëгàрàх àсуудàëд үр дүíòэé хàрèу өгөх, хөрөíгөө 

өсгөх бîëîìжèéг зүé зîхèсòîé àшèгëàх бàíêíыхàà бàéр 

суурèéг òîдîрхîéëîх бîëíî.

Мөíгөíèé бîдëîгыí íөëөөëëèéг үë хàргàëзàí дэëхèéí 

эдèéí зàсгèéí дүр зурàг ерөíхèéдөө òààгүé бàéсààр 

бàéíà. Ихэíх îрíуудыí ерөíхèé òөëөв бàéдàë суëàрч, 

худàëдàí àвàëòыí èíдеêс буурч, АНУ бîëîí Еврîпыí 

хэрэгëэгчдèéí худàëдàí àвàх чàдвàр ìуудсàí íь Азèéí 

эêспîрòîд íөëөөëж, 2012 îíд дэëхèéí эдèéí зàсгèéí өсөëò 

2.2 хувь хүрòэë буурíà гэсэí òààìàгëàëд хүргэж бàéíà.

АНУ-д зээë îëгîх íөхцөë хàрьцàíгуé хяëбàр бîëж, ìөíгөíèé 

бîдëîгî суëàрсàí ч эдèéí зàсгèéí суë бàéдàë бîëîîд 

сîíгууëèéí жèëèéí íөëөөгөөр àжèëгүéдэë, үë хөдëөх 

хөрөíгèéí зàх зээëèéí өсөëò дîîгуур òүвшèíòэé бàéíà.  

Òàéëàíò хугàцààíд Еврî бүс дэх дàрàìò уëàì èхсэж 

сàíхүүгèéí бîëîîд өрèéí хяìрàë íь хүүгèéí хàíшèéí 
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Æîí П. Фèíèгàí
Гүéцэòгэх Зàхèрàë 

өсөëòèéг íэìэгдүүëсíээр Еврîпыí бàíêíы сàëбàрò 

үзүүëж бàéгàà дàрàìòыг уëàì бүр хүíдрүүëсээр бàéв. 

Òөв бàíêуудыí хувьд бîдëîгыí зîхèцууëàëò урьд хîжèд 

бàéгààгүéгээр òэíцвэрээ àëдëàà. Еврîпыí Òөв Бàíêíààс 

òус òèвèéí 800 гàруé бàíêуудàд хөíгөëөëòòэé íөхцөëөөр 

íэг èх íàяд еврîгèéí (1.34 òэрбуì àì.дîëëàрòàé òэíцэх) 

сàíхүүжèëò хèéсэí ч бàíêууд шèíээр òîгòîîсîí хөрвөх 

чàдвàр, өөрèéí хөрөíгèéí òүвшèíг өíдөрò бàрèх 

шààрдëàгàòàé íèéцүүëэхèéí òуëд òàéëàíгàà бàëàíсжууëж 

зээë îëгîëòîî зîгсîîсîí. Еврî бүсèéí îрíуудыí эíэхүү 

дàрàìò íь 2008 îíы Lehman Brothers êîìпàíèéí сүéрэë 

шèг дэëхèéí эдèéí зàсгèéг дàхèí хяìрàë руу хөòëөхөөр 

íөхцөë бàéдàëд бàéгàà òуë òухàéí хяìрàë бүхèé 

уëсуудыг Еврî бүсèéí íэгдëээс хүчээр гàргàх ìàгàдëàë 

өíдөр бîëж бàéíà.  

Нөгөө òàëààр бèдíèé òîìîîхîí худàëдààíы òүíш бîëîх 

Хяòàд уëс хîёр òîì сîрèëòòîé òуëгàрсàí íь эêспîрòыí 

буурàëò бîëîí үë хөдëөх хөрөíгèéí зàх зээëèéí суë 

бàéдàë юì. Эíэ íь цààшèд өсөëòөө дàхèí òîдîрхîéëîх 

сàíхүүгèéí бîдëîгыí шèíэчëэëòèéг шààрдàж бàéгàà юì.      

Гэвч Хяòàд уëсыí эдèéí зàсгèéí өсөëò буурàхàд Мîíгîë 

Уëсàд үзүүëэх íөëөөëëèéг òîîцвîë хîёр îрíы эдèéí 

зàсгèéí эрс яëгààòàé бàéдàë шууд хàìààрàëòàé. Өөрөөр 

хэëбэë 6.7 èх íàяд àì.дîëëàр бүхèé Хяòàдыí ДНБ íь àëбàí 

ёсíы хàíшààр íààд зàх íь 7.5 хувèéí өсөëòòэé гэж òîîцвîë 

500 òэрбуì àì.дîëëàрыí өсөëò үзүүëíэ гэсэí үг бөгөөд эíэ 

íь Мîíгîëыí ДНБ-ээс дàруé 60 дàхèí èх òîî юì.

 

Эíэхүү бэрх íөхцөëд îëîí уëсыí хөрөíгө îрууëàгчдыí 

эрсдэëээс зàéëсхèéсэí хàíдëàгà òүүхèé эдèéí үíэд 

дàрàìò үзүүëíэ. Хяìрàë цààшèд үргэëжëэх ìàгàдëàë 

өíдөр бàéгàà хэдèé ч эíэ íь Мîíгîë Уëсыí өíдөр 

зэрэгëэë бүхèé ууë уурхàéí эêспîрòыí àшгèéí өгөөжèéг 

буурууëàх хүрòëээ үргэëжëэхгүé гэж òîîцîж бàéíà. 

Мîíгîëыí эдèéí зàсàг дэëхèéí хэìжээíèé хîёр òîì 

ууë уурхàéí òөсөë бîëîх Оюу Òîëгîé бîëîîд Òàвàí 

Òîëгîéí îëбîрëîëò эхэëсíээр эêспîрòыг íэìэгдүүëж 

үíèéí буурàëòààс дàрхëààжèх бîëíî. Гîëîìò бàíê 

эíэхүү үíдэсíèé чухàë àч хîëбîгдîë бүхèé òөсëүүдэд 

сàíхүүгèéí дэìжëэг үéëчèëгээ үзүүëэх îíцгîé үүргèéг 

хүëээí àвсàí бèëээ.

Угòàí буé хөгжèë дэвшèëòэé уяëдààд îëîí уëсыí 

зàх зээëд гàрàх гàрцàà íэìэгдүүëэх зîрèëгîîр ìàíàé 

дîòîîдыí òээвэр, дэд бүòцèéí сàëбàрò òөìөр зàì, 

зàсìàë зàìыí òөсëүүд эхэëж, үүíèéг дàгààд эрчèì хүч, ус 

хàíгàìж, бàрèëгà бàéгууëàìж ìàш хурдàцòàé өргөжèí 

òэëж худàëдàà, îрîí сууц, бîëîвсрîë, эìíэëэг, àìрàëò 

жууëчíы сàëбàруудыг хàìàрсàí îëîí òөрëèéí òөсëүүд ч 

ìөí хэрэгжээд бàéíà.   

Нөгөө òàëààс өргөжèí òэëж бàéгàà íөхцөë бàéдàëд 

ìàêрî эдèéí зàсгèéí эрсдэëèéí  òàëààр дурьдàхгүé 

өíгөрч бîëîхгүé. Үүíд òөсвèéí хэò òэëэëò, шууд хөрөíгө 

îрууëàëòыí өсөëò íь èíфëяцèéí өíдөр òүвшèí, гàдààд 

вàëюòыí òîгòвîргүé бàéдëыг бèé бîëгîîд бàéíà. 

Òүүíчëэí ìөíгөíèé íèéëүүëэëòèéí өсөëò, Òөв Бàíêíààс 

òîгòîîсîí хүүгèéí өíдөр òүвшèíгээс үë хàìààрàх зээëèéí 

эрэëòèéí өсөëò зэргèéг дурдàж бîëíî. Òèéìээс хувьсàí 

хөгжèж буé бèзíесèéí ìөчëөгèéí зàéëшгүé íөëөөг 

òîîцîж àëèвàà эрсдэëээс сэргèéëэх íь зүéòэé.       

Үүíээс гàдíà 2012 îíы 6-р сàрд бîëîх уëс òөрèéí 

сîíгууëèàр эрх бàрèгч яìàр ч зàсгèéí гàзàр сîíгîгдсîí 

хурдòàé хөгжèж буé эдèéí зàсгàà зөв жîëîîдîж, òэíцвэрò 

бàéдëàà хàдгàëàí, бîдèò өсөëò бүхèé үéëдвэрëэëèéí 

бүòээìж, àжëыí бàéрыг íэìэгдүүëíэ гэдэгò бèд èòгэëòэé 

бàéíà. 

Иéì òààëàìжòàé íөхцөë бàéдàëд Мîíгîë Уëс бîëîí  

Мîíгîëчууд èрээдүéгээ èëүү гэрэë гэгээòэé, өөдрөгөөр 

òөсөөëж бîëîх юì. Өíдөр бîëîвсрîë ìэргэжèëòэé, 

чèí сэòгэëòэé àжèëòàí, àëбàí хààгчèдòàé, өргөжèí 

òэëж буé îëîí уëсыí хàìòыí òүíшëэëòэé Гîëîìò бàíê 

уëсыíхàà хөгжèë цэцэгëэëòэд гàр бèе îрîëцîж буé 

бүхèé ë òàëуудàд бàíê сàíхүүгèéí хàìгèéí үр àшèгòàé, 

өргөí сîíгîëò бүхèé  үéëчèëгээг хүргэж, эдèéí зàсгèéí 

хөгжëөөрөө хàìгèéí òààòàé Мîíгîë Уëсàд бèзíесèéг 

òàíь дэìжèх íэí òэргүүíèé бàíê бàéх үүргээ бèеëүүëж, 

òусàëж дэìжèхэд хэзээд бэëэí бàéíà.
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ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛÒ

Дîòîîдыí Нèéò Бүòээгдэхүүí (ДНБ)-èé өсөëò 2011 îíд 2010 îíд бàéсàí 6.4 хувèàс өсч 17.3 хувь буюу òүүхэí дээд 

хэìжээíд хүрëээ. ДНБ íэрëэсэí дүíгээр өíгөрсөí îíîîс 28.7 хувèàр өсч 10.8 èх íàяд òөгрөгò (7.8 òэрбуì àì.дîëëàр) 

хүрчээ. Нèéò эдèéí зàсгèéí өсөëòèéí 42 хувь íь үéëчèëгээíèé сàëбàрààс, 41.4 хувь íь бүòээгдэхүүíèé цэвэр òàòвàрààс, 

16.3 хувь íь àж үéëдвэр, бàрèëгыí сàëбàрààс бèé бîëжээ.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ÒОЙМ

Эдийн засгийн өсөлт (%) ДНБ-ий бүтэц (%)

Нèéò хөрөíгө îрууëàëò 2010 îíд ДНБ-èé 41 хувèéг эзэëж бàéсàí бîë 2011 îíд îгцîì íэìэгдэж 58 хувьд хүрсэí, 

эцсèéí хэрэгëээíèé эзëэх хувь (хувèéí бîëîí Зàсгèéí Гàзрыí хэрэгëээ) 67 хувèàс 64 хувь бîëîí буурчээ. Òүүíчëэí 

өíгөрсөí îíд ìàшèí, òîíîг òөхөөрөìж, дèзеëь òүëшíèé èìпîрòыí хэìжээ èх хэìжээгээр өссөíèé үр дүíд гàдààд 

худàëдààíы àëдàгдàë òүүхэíд бàéгààгүé өíдөр буюу ДНБ-èé 22 хувьòàé òэíцэх хэìжээíд хүрэв.

Хөдөө аж ахуй

Цàг àгààр хàрьцàíгуé òààëàìжòàé бàéсíы дүíд 2011 îíд хөдөө àж àхуéí сàëбàрыí үéëдвэрëэëèéí хэìжээ íэрëэсэí 

дүíгээр 16.9 хувèàр өсч, íèéò ìàëыí òîî 3.6 сàя òîëгîéгîîр íэìэгдэж 36.3 сàяд хүрчээ. Үүíээс яìàà 15.9 сàя, хîíь 15.6 

сàя, үхэр 2.3 сàя, àдуу 2.1 сàя, òэìээ 280 ìяíгàí òîëгîéд хүрэв. Хөдөө àж àхуéí сàëбàрыí үéëдвэрëэëèéí гîë хүчèí 

зүéë бîëîх ìàëчдыí òîî жèëд дуíджààр 16 ìяíгààр буурч 311 ìяíгàд хүрэв.

Малын тоо толгой (саяар) Ургацын өсөлт (%)
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2009 2010 2011 '09-'10 '10-'11

Нүүрс ìяí.òîíí 13,163.9 25,246.4 30,940.1 91.8% 22.6%

Гàзрыí òîс ìяí.бàрреëь 1,870.0 2,181.4 2,548.9 16.7% 16.8%

Зэсèéí бàяжìàë ìяí.òîíí 533.1 522.0 513.7 -2.1% -1.6%

Мîëèбдеíèé бàяжìàë òîíí 5,263.6 4,348.0 3,977.0 -17.4% -8.5%

Аëò êг 9,803.3 6,037.1 5,702.6 -38.4% -5.5%

Òөìрèéí хүдэр ìяí.òîíí 1,379.0 3,203.2 5,678.3 132.3% 77.3%

Хàéëуур жîíшíы бàяжìàë ìяí.òîíí 115.3 140.7 116.4 22.0% -17.3%

Цàéрыí бàяжìàë ìяí.òîíí 141.5 112.6 104.7 -20.4% -7.0%

Мөí òүүíчëэí гàзàр òàрèàëàíгèéí сàëбàрыí хувьд 2011 îíд  ургàц àрвèíòàé жèë бàéëàà. Òухàéëбàë үр òàрèà хурààëò 

25.6 хувèàр өсч 446,100 òîíí, үүíээс буудàé 26.2 хувèàр өсч 435,900 òîííд хүрчээ. Мөí òөìс хурààëò 20.1 хувèàр өсч 

201,600 òîíí, хүíсíèé íîгîî 20.3 хувèàр өсч 98,900 òîííд òус òус хүрчээ. 

Аж үйлдвэр

Нүүрсíèé îëбîрëîëò 30.9 сàя òîííд хүрч өìíөх îíîîс 22.6 хувèàр, òөìрèéí хүдэр îëбîрëîëò 5.7 сàя òîííд хүрч 77.3 

хувèàр, гàзрыí òîс îëбîрëîëò 2.5 сàя бàрреëьд хүрч 16.8 хувèàр òус òус өсчээ. 

Ууë уурхàéí сàëбàрыí үéëдвэрëэë өìíөх îíîîс 9.5 хувèàр өссөí бөгөөд үүíээс òîî хэìжээíèé өсөëò 23.1 хувь, үíèéí 

өсөëò 4 хувь бàéжээ. Нèéò өсөëòèéí 57.4 хувь íь ууë уурхàéí сàëбàрààс бèé бîëсîí бàéíà. Аж үéëдвэрèéí сàëбàрыí 

íèéò бүòээгдэхүүíèé үéëдвэрëэë 5.03 èх íàяд òөгрөгò хүрч бîдèò дүíгээр өìíөх îíîîс 9.7 хувèàр өсчээ. Үүíд эзëэх 

ууë уурхàéí сàëбàрыí хувь жèë èрэх òусàì өссөөр бàéгàà бөгөөд 2008 îíд 64.5 хувь бàéсàí бîë 2011 îíд 70 хувьд 

хүрээд бàéíà.

Аж үйлдвэрийн салбарын өсөлт Аж үйлдвэрийн салбарын бүтэц 

Бîëîвсрууëàх сàëбàрыí үéëдвэрëэë 11.6 хувèàр өссөí бөгөөд үүíээс хүíсíèé бүòээгдэхүүíèé үéëдвэрëэë 10.5 хувèàр, 

íэхìэë эдëэë 1.7 хувèàр, òөìөрëөг бус эрдэс бîдèсîîр хèéсэí үéëдвэрëэë 40.5 хувèàр òус òус өссөí бîë òөìөр 

бîëîвсрууëàх үéëдвэрëэë 9.2 хувèàр буурчээ. Мөí цàхèëгààí дуëààí, эрчèì хүчíèé сàëбàр 2011 îíд 2010 îíòîé àдèë 

5.8 хувèàр өссөí бàéíà. Дээрх зурàгò íèéò àж үéëдвэрèéí бүòээгдэхүүíèéг сàëбàруудыí эзëэх хувèàр хàрууëàв.

Аж үйлдвэрийн салбарын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл



Гîëîì
ò Б

àíê

14

Үйлчилгээ

Үéëчèëгээíèé сàëбàр íэрëэсэí дүíгээр 4 èх íàяд 431 òэрбуì òөгрөгò хүрч, өìíөх îíîîс бîдèò дүíгээр 17.1 хувèàр өсчээ. 

Уг өсөëòөд хàìгèéí èх хувь íэìэр îрууëсàí сàëбàрууд íь дîòîîд худàëдàà, òээвэр бà àгууëàхыí үéëчèëгээ бàéëàà. 

Үéëчèëгээíèé сàëбàрыí ДНБ-д эзëэх хувь 2011 îíд 40.9 хувьд хүрч өссөí. Бөөíèé бîëîí жèжèгëэí худàëдààíы 

сàëбàрыí íèéò бîрëууëàëò 3 èх íàяд 231.3 òэрбуì òөгрөгò хүрч өìíөх îíîîс 55.7 хувèàр өссөí бөгөөд үүíээс бөөíèé 

худàëдàà 75.2 хувèàр өсч íèéò худàëдààíы 77.3 хувь, жèжèгëэí худàëдàà 12.9 хувèàр өсч íèéò худàëдààíы 22.7 

хувèéг òус òус эзэëж бàéíà. 

ГАДААД ХУДАЛДАА

Гàдààд худàëдààíы íèéò эргэëò 11.3 òэрбуì àì.дîëëàрò (15.5 èх íàяд òөгрөг) хүрч өìíөх îíîîс 85.1 хувèàр өссөí 

бөгөөд үүíээс íèéò эêспîрò 64.4 хувèàр өсч 4.78 òэрбуì àì.дîëëàрò (6.57 èх íàяд òөгрөг), íèéò èìпîрò 104 хувèàр 

өсч 6.52 òэрбуì àì.дîëëàрò (8.97 èх íàяд òөгрөг) òус òус хүрсэí бàéíà. Иíгэсíээр гàдààд худàëдààíы àëдàгдàë 

1.75 òэрбуì àì.дîëëàрò (2.4 èх íàяд òөгрөг) хүрч өìíөх îíîîс 6 дàхèí өсөв. Нèéò èìпîрòыí өсөëòөд ууë уурхàéí 

сàëбàрыí ìàшèí, òîíîг òөхөөрөìж, дèзеëь гîëëîí íөëөөëсөí бөгөөд эдгээр íь èрээдүéд эêспîрòыг íэìэгдүүëэх 

хөрөíгө îрууëàëò бîëîх юì.

Нèéò эêспîрòыí 87 хувèéг íүүрс, зэсèéí бàяжìàë, òөìрèéí хүдэр, òүүхèé íефòь, цàéр, àëò зэрэг 6 íэр òөрëèéí ууë 

уурхàéí бүòээгдэхүүí бүрдүүëж бàéíà. Нîîëуурòàé íèéëээд дээрх бүòээгдэхүүíүүд íèéò эêспîрòыí 91 хувèéг эзëэхээр 

бàéíà. Нèéò эêспîрòыí өсөëòèéí 73.1 хувь íь íүүрсíээс, 10.3 хувь íь зэсèéí бàяжìàëààс, 9.8 хувь íь òөìрèéí 

хүдрээс, 5.2 хувь íь òүүхèé íефòээс хàìààрчээ.

Барилгын салбар

Нèéò бàрèëгà угсрàëò, èх зàсвàрыí àжèë 2011 îíд 450.7 òэрбуì òөгрөгò хүрч өìíөх îíîîс 99.9 òэрбуì òөгрөг буюу 

28.5 хувèàр өссөí бàéíà. Үүíèé 84 хувèéг дîòîîдыí хувèéí êîìпàíèуд, 8.1 хувèéг уëсыí бàéгууëëàгà, 7.9 хувèéг 

гàдààдыí êîìпàíèуд òус òус гүéцэòгэсэí бàéíà. Бàрèëгыí òөрëөөр àвч үзвэë îрîí сууцíы бàрèëгà өìíөх îíîîс 44 

хувèàр өсч 134.4 òэрбуì òөгрөг, үéëдвэрèéí бàрèëгà 37.9 хувèàр буурч 4.6 òэрбуì òөгрөг, худàëдàà үéëчèëгээíèé 

бàрèëгà 21.8 хувèàр өсч 14.6 òэрбуì òөгрөг, эìíэëэг сургууëь, сîёëыí бàрèëгà 42.6 хувèàр өсч 64 òэрбуì òөгрөгò òус 

òус хүрчээ.

Нийт барилга угсралт Ашиглалтанд оруулсан барилгын бүтэц
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Төсвийн орлогын  өсөлт (%) Төсвийн зарлагын өсөлт (%)

Нèéò эêспîрòыí 92.1 хувèéг БНХАУ-òàé, 2 хувèéг ОХУ-òàé, 1.9 хувèéг Кàíàд уëсòàé, 1.1 хувèéг Иòàëè уëсòàé хèéсэí 

худàëдàà, íèéò èìпîрòыí 30.8 хувèéг БНХАУ-òàé, 24.5 хувèéг ОХУ-òàé (үүíèé 94.6 хувèéг íефòèéí èìпîрò), 8.2 

хувèéг АНУ-òàé, 7.4 хувèéг Япîí уëсòàé хèéсэí худàëдàà òус òус эзэëж бàéíà.

Мîíгîëд îрж èрсэí гàдààдыí шууд хөрөíгө îрууëàëò 2010 îíд 1.69 òэрбуì àì.дîëëàр бàéсàí бîë 2011 îíд 178.7 хувèàр 

өсч 4.71 òэрбуì àì.дîëëàрò хүрээд бàéíà. Иíгэсíээр òөëбөрèéí òэíцэë 2010 îíд 873,1 сàя àì.дîëëàр àëдàгдàëòàé 

бàéсàí бîë 2011 îíд 27.8 сàя àì.дîëëàрыí àшèгòàé гàрчээ.

УЛСЫН ÒӨСӨВ

Уëсыí íэгдсэí òөсвèéí íèéò îрëîгî 4 èх íàяд 400.6 òэрбуì òөгрөгò хүрч өìíөх îíîîс 40.9 хувèàр, òөсвèéí íèéò 

зàрëàгà, эргэж òөëөгдөх цэвэр зээëèéí дүí 4 èх íàяд 792 òэрбуì òөгрөгò хүрч өìíөх îíîîс 55.6 хувèàр òус òус өсчээ. 

Иíгэсíээр òөсвèéí íèéò àëдàгдàë 391.4 òэрбуì òөгрөг бîëж ДНБ-èé 3.6 хувьòàé òэíцэж бàéíà. Зàсгèéí Гàзàр 2012 îíд 

òөсвèéí îрëîгîî өíгөрсөí îíîîс 39.7 хувèàр өсгөж 6.1 èх íàяд òөгрөгò хүргэхээр òөëөвëөж бàéгàà íь íèéò ДНБ-èé 

38.1 хувèéг эзëэхээр бàéíà. Òүүíчëэí òàòвàрыí бус îрëîгîîр 1 èх íàяд 70 òэрбуì òөгрөгèéг òөвëөрүүëэхээр òîîцîж 

бàéгàà íь íèéò îрëîгыí өсөëòèéí 32.4 хувèéг эзэëж бàéíà. Мөí íэìэгдсэí өрòөгèéí àëбàí òàòвàрààр 1 èх íàяд 671 

òэрбуì òөгрөг òөвëөрүүëэхээр бàéгàà íь өìíөх îíîîс 50.7 хувèàр өсөх үзүүëэëò юì.

Эíэ îíы òөсвèéí òөсëөөр íèéò зàрëàгà 6 èх íàяд 309 òэрбуì òөгрөг буюу өíгөрсөí 2011 îíîîс 31.7 хувèàр өсгөх 

òîîцîî гàрсàí. Òөсвèéí íèéò зàрëàгыí өсөëòèéí 50.6 хувь íь хөрөíгө îрууëàëòыí зàрдëààс, 36.6 хувь íь урсгàë 

шèëжүүëгèéí зàрдëààс òус òус хàìààрàхààр бàéíà.

ИНФЛЯЦИ

Иìпîрòыí хүíсíèé бүòээгдэхүүíèé үíèéí өсөëò,  эдèéí зàсгèéí өíдөр өсөëò, òөсвèéí зàрëàгыí òэëэëòèéí уëìààс 

èíфëяцèéí òүвшèí 2011 îíы эхíèé хàгàс жèëээс хîёр îрîíòîé òîî руу îрж эхэëсэí бà èíфëяцè 2011 îíы эцэс гэхэд 

10.2 хувьд хүрэв. Үүíд хүíсíèé бүòээгдэхүүí 8.2 хувèàр өссөí бөгөөд уг өсөëòөд ìàх, ìàхàí бүòээгдэхүүíèé үíэ өìíөх 

îíîîс 19.9 хувèàр өссөí íь гîëëîí íөëөөëсөí бàéíà. Оíы эцсèéí èíфëяцèéí 30.3 хувь íь ìàх ìàхàí бүòээгдэхүүí, 

18.3 хувь íь хувцàс бөс бàрàà, 16.6 хувь íь òээврèéí үéëчèëгээ, 12.2 хувь íь îрîí сууц, ус, цàхèëгààí òүëшíèé 

бүëгèéí үíèéí өсөëòөөс òус òус хàìààрчээ.
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ЭДИЙН ЗАСАГ ДАХЬ МӨНГӨНИЙ УРСГАЛ (2011) 
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Инфляцийн задаргаа

Иíфëяцè өíдөр бàéсàíòàé хîëбîîòîéгîîр Мîíгîëбàíêíààс ìөíгөíèé хàòуу бîдëîгî бàрèìòëàí бîдëîгыí хүүгээ шàò 

дàрààòàéгààр өсгөж 12.25 хувьд, зààвàë бàéëгàх íөөцèéí хэìжээг 9-өөс 11 хувьд хүргэсэí бàéíà. 2011 îíы òөсвèéí 

гүéцэòгэëээс хàрàхàд íèéò зàрëàгà 4.8 èх íàяд òөгрөгò хүрч өìíөх îíîîс 55.6 хувèàр өссөí íь èíфëяцèéí хүëээëòèéг 

íэìэгдүүëсээр бàéíà.

Òүүíчëэí, гàдààд худàëдààíы àëдàгдàë íэìэгдсээр бàéсàí íь òөгрөгèéí àì.дîëëàр бîëîí бусàд гàдààд вàëюòòàé 

хàрьцàх хàíшèéг суëрууëсàí íь èíфëяцèéг өсгөх íэг шàëòгààí бîëжээ. Эíэхүү òөгрөгèéí хàíшèéí суëрàëò íь цààшèд 

эêспîрòыг дэìжèж, èìпîрòыí үíèéг өсгөх бîëíî. Мîíгîë Уëс шèг èìпîрòîîсîî хүчòэé хàìààрдàг уëсуудыí хувьд 

вàëюòыí хàíшèéí хэëбэëзэë íь èìпîрòыí бàрàà бүòээгдэхүүíèé үíèéг өсгөж, òухàéí уëсыí ìөíгөí òэìдэгòèéí үíэ 

цэíèéг буурууëдàг. 2011 îíы хувьд íèéò эрэëò, íèéò íèéëүүëэëò àëь àëèíààс íь шàëòгààëсàí èíфëяцèéí дàрàìò 

өíдөрòэé бàéжээ.

Бîдëîгыí хүүгээ өсгөх зэрэг ìàêрî эдèéí зàсгèéí бîдëîгî íь èíфëяцèéг буурууëàхàд чèгëэгддэг бîëîвч íөгөө òàëдàà 

òухàéí уëсыí хувèéí хэвшëèéí бèзíесèéí үéë àжèëëàгààíд хөрөíгèéí зàрдëыг íэìэгдүүëсíээр эдèéí зàсгèéí бîдèò 

үéëдвэрëэëд сөрөг íөëөө үзүүëдэг. Цààшèд èíфëяцè өíдөр бàéсààр бàéвàë бîдëîгî бîëîвсрууëàгчèд ìөíгөíèé 

хàòуу бîдëîгîî үргэëжëүүëэí хэрэгжүүëэхээр бàéíà.

ВАЛЮÒЫН ХАНШ

Мîíгîëбàíêíы үíдсэí зîрèëò íь үíдэсíèé ìөíгөí òэìдэгò – òөгрөгèéí òîгòвîрòîé бàéдëыг хàíгàхàд îршèíî. Үíдэсíèé 

ìөíгөí òэìдэгò òîгòвîрòîé бàéíà гэдэгò òîгòвîрòîé бàгà èíфëяцèòàé, вàëюòыí хàíш íь îгцîì сàвàëгààгүé òîгòвîрòîé 

бàéхыг îéëгîдîг. Хàìгèéí сүүëèéí үеèéí ìэдээíээс хàрàхàд өíгөрсөí 2011 îíд èíфëяцè 10.2 хувьòàé бàéв. Òөгрөгèéí 

бусàд гàдààд вàëюòòàé хàрьцàх хàíш 2010 îíд 14.7 хувèàр чàíгàрсàí бîë òөгрөгèéí àì.дîëëàрòàé хàрьцàх хàíш 2011 îíы 

3-р сàрд 1,195.27-д хүрч чàíгàрàí, îíы эцэсò 1,396.37-д хүрч суëрàí, жèëèéí хугàцààíд 16.82 хувèéí сàвàëгààòàé, 3.8 

хувèéí вàрèàцыí êîэффèцеíòòэéгээр хувьсчээ.
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Сүүëèéí хэдэí жèëүүдэд вàëюòыí хàíш гàдààд худàëдàà, хөрөíгèéí дîòîгшëîх урсгàëààс хүчòэé хàìààрàх бîëîв. Òîíîг 

òөхөөрөìж, ìàшèí, дèзеëèéí èìпîрò үëэìж хэìжээгээр өссөí хэдèé ч òүүíээс èëүүòэéгээр íèéò эêспîрò, гàдààдыí шууд 

хөрөíгө îрууëàëò íэìэгдсэí íь Мîíгîë Уëсыí гàдààд вàëюòыí àëбàí íөөц 2.27 òэрбуì àì.дîëëàрò хүрэхэд íөëөөëжээ.

Төгрөгийн ам.доллартай харьцах Монголбанкны албан ханш (2009 - 2011 оны эцэс)

Òөгрөгèéí хàíш бîгèíî хугàцààíд гàдààд худàëдàà бîëîí хөрөíгèéí дîòîгшëîх урсгàëààс хàìààрсààр бàéíà. Гэсэí 

хэдèé ч Оюу Òîëгîé, Òàвàí Òîëгîé гэх ìэò òîìîîхîí ууë уурхàéí òөсëүүдèéí хүрээíд эêспîрòыí хэìжээ îгцîì өсөхөөр 

хүëээгдэж бàéгàà íь дуíдààс урò хугàцààíд гàдààд худàëдààг àшèгòàé бîëгîж òөгрөгèéí хàíшèéг чàíгàрууëàх бîëíî.

Гàдààд вàëюòыí цэвэр àëбàí íөөц 2011 îíы эцэсò өìíөх îíîîс 182.8 сàя àì.дîëëàрààр буюу 8.7 хувèàр íэìэгдэж 2.27  

òэрбуì àì.дîëëàр бîëж, ìàíàé уëсыí èìпîрòыí 18.2 дîëîî хîíîг буюу 4.6 сàрыí хэрэгцээг хàíгàхààр бàéíà.

БАНК САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

Сàíхүүгèéí зàх зээëèéí хөгжëèéг èëэрхèéëэгч үзүүëэëò бîëîх М2 ìөíгөíèé ДНБ-д эзëэх хувь 2009 îíд 43.7 хувь, 

2010 îíд 55.6 хувь бàéсàí бîë 2011 îíд 59.3 хувь бîëж өссөí бàéíà. 

Мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт (M2) Банкны системийн үзүүлэлтүүдийн өсөлт
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Өíөөдрèéí бàéдëààр íèéò 14 àрèëжààíы бàíê, үүíээс 1 òөрèéí эзэìшëèéí бàíê, 76 брîêер дèëерèéí êîìпàíè, 200 

гàруé бàíê бус сàíхүүгèéí бàéгууëëàгà, 17 дààòгàëыí êîìпàíè, 170 îрчèì хàдгàëàìж зээëèéí хîршîî үéë àжèëëàгàà 

явууëж бàéíà.

Сàíхүүгèéí зàх зээëèéí 90 гàруé хувèéг бàíêíы сеêòîр дàíгààр эзэëж бàéгàà бөгөөд 2011 îíы эцсèéí бàéдëààр 

бàíêíы сèсòеìèéí íèéò àêòèв 9.37 èх íàяд òөгрөгò (6.8 òэрбуì àì.дîëëàр) хүрч өìíөх îíîîс 50.1 хувèàр, íèéò òàòàí 

òөвëөрүүëсэí хөрөíгө 6.43 èх íàяд òөгрөгò (4.7 òэрбуì àì.дîëëàр) хүрч 41.9 хувèàр, íèéò зээë 5.64 èх íàяд òөгрөгò 

(4.1 òэрбуì àì.дîëëàр) хүрч 72.8 хувèàр òус òус өсчээ. Өíгөрсөí îíд зээëèéí эрэëò өíдөр бàéсàí íь бàíêуудыí ÒБҮЦ 

худàëдàí àвàх сîíèрхîëыг буурууëж íèéò бàíêууд дàхь ÒБҮЦ-íы хэìжээ 2011 îíы 2-р сàрд 1 èх íàяд 330 òэрбуì 

òөгрөг бàéсàí бîë îíы эцэс гэхэд 879.8 òэрбуì òөгрөгò хүрч буурчээ. Иíгэсíээр бàíêíы сèсòеìèéí хөрвөх чàдвàр 

буурч, òөëбөр òүргэí гүéцэòгэх чàдвàрыí хàрьцàà 2010 îíд 48.1 хувь бàéсàí бîë 2011 îíы эцэсò 36.8 хувь, зээë òàòàí 

òөвëөрүүëсэí хөрөíгèéí хàрьцàà 2010 îíд 66.6 хувь бàéсàí бîë 2011 îíд 83.4 хувь хүрòэë өсчээ. 

Бàíêíы сèсòеìèéí чàíàргүé зээëèéí хэìжээ òîгòìîë буурсààр бàéгàà бөгөөд íèéò зээëд эзëэх хувь 2010 îíд 6.5 

бàéсàí бîë 2011 îíы эцэсò гэхэд 2.9 хувьд хүрэв. Òàòàí òөвëөрүүëсэí хөрөíгèéг зээëд бàéршууëсíààр бàíêíы 

сèсòеìèéí àшèгò àжèëëàгàà íэìэгдэж бàíêуудыí íèéò àшèг 2010 îíд 65.8 òэрбуì òөгрөг бàéсàí бîë 2011 îíы эцсèéí 

гүéцэòгэëээр 2.8 дàхèí өсч 184.3 òэрбуì òөгрөгò хүрчээ.

Иíфëяцèéí өсөëòèéг сààрууëàх, хүëээëòèéг удèрдàх зîрèëгîîр Мîíгîëбàíê ìөíгөíèé бîдëîгыг бàгà зэрэг 

чàíгàрууëсàí ч зээëèéí өсөëò хяìрàëыí өìíөх үеèéíхòэé àдèë өíдөр òүвшèíд хүрээд бàéíà.

Төв банкны бодлогын хүү Хүүгийн түвшин

Бàíêуудыí òөгрөгèéí дуíдàж зээëèéí хүү 15.5 хувь, хàдгàëàìжèéí хүү 10.5 хувь бàéсàí бîë гàдààд вàëюòыí хувьд 

дуíдàж зээëèéí хүү 12.1 хувь, хàдгàëàìжèéí хүү 4.5 хувь бàéжээ. Иíгэсíээр хүүгèéí ìàржèí 2010 îíд 7.2 хувь бàéсàí 

бîë 2011 îíд 5 хувьд хүрч буурààд бàéíà.
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БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГÆИЛ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ХЭÒИЙН ЗОРИЛГО

Эрхэм зорилго

Мîíгîëыí бàíêíы сàëбàрò òэргүүëэгч, дэëхèéí жèшèгò íèéцсэí үéë àжèëëàгààòàé, íэр хүíд бүхèé íàéдвàрòàé бàíê 

бàéíà.  

Хэтийн зорилго 

Сàíхүүгèéí цîгц үéëчèëгээ үзүүëдэг, өíдөр үр àшèг бүхèé хөгжèх чàдвàрòàé, íèéгìèéí хàрèуцëàгàòàé, òэргүүëэгч 

бàíê бàéíà.

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

Бàíê сàíхүүгèéí сàëбàрò òэргүүëэгч бàíêíы хувьд бèд үр бүòээìжòэé удèрдëàгà бîëîí зөв êîìпàíèéí зàсàгëàëыí 

хэрэгжèëòэд чухàë àч хîëбîгдîë өгч Оëîí Уëсыí Сàíхүүгèéí Òàéëàгíàëыí Сòàíдàрòыг дàгàж ìөрдөí үéë àжèëëàгààгàà 

èë òîд, íээëòòэé бàéëгàхыг эрхэìëэí àжèëëàдàг.   

Кîìпàíèéí зàсàгëàëыí бүòцèéг дэìжèх үүдíээс бèд  дîòîîд хяíàëò шàëгàëò, òэíцвэрò бàéдëыí òîгòîëцîîг Хîрîîдыí 

үéë àжèëëàгààгààрàà дàìжууëàí хэрэгжүүëж, îëîí уëсыí жèшèгò íèéцүүëдэг. Бàíêíы удèрдëàгà íь òîìîîхîí хувь 

эзэìшèгчèд бîëîí бусàд òàëуудыí àëèвàà зîхèсò бус íөëөөëëөөс àíгèд бèе дààсàí үéë àжèëëàгàà явууëдàг бөгөөд 

Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөë, Аудèòыí Хîрîî, Цàëèí Урàìшууëàë, Нэр Дэвшүүëэх Хîрîî бîëîí Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí 

Хîрîîíд òус òус хàрààò бус гèшүүдòэé юì. 

2010 îíд шèíэчëэгдэí бàòëàгдсàí Бàíêíы òухàé хууëь, îëîí уëсыí жèшèгò íèéцүүëэí 2011 îíд Òөëөөëөí Удèрдàх 

Зөвëөëөө 6 гèшүүíòэé бîëгîж, êîìпàíèéí зàсàгëàëыí хэì хэìжээíèé цîгц бàéдëыг уëàì èëүүòэéгээр хàíгàí àжèëëàëàà.

Бàíê íь 2011 îíд шèíэчëэгдэí бàòëàгдсàí Кîìпàíèéí òухàé хууëьд íèéцүүëэí  “Гîëîìò бàíêíы дүрэì”-èéг шèíэчëэí 

сàéжрууëàí бàòàëж, ìөí ÒУЗ-èéí дэргэд Цàëèí Урàìшууëàë, Нэр Дэвшүүëэх Хîрîî (ЦУНДХ)-г шèíээр бàéгууëëàà.  

ЦУНДХîрîî íь ÒУЗ, хîрîîдыí гèшүүд бîëîí Бàíêíы гүéцэòгэх удèрдëàгà, бусàд удèрдëàгуудыг  сîíгîí шàëгàрууëàх, 

òэдгээрèéí цàëèí урàìшууëëыг зөв зîхèсòîé òîдîрхîéëж ÒУЗ-д сàíàë бîëгîх, эргээд òэдгээрèéí àжëыí үр дүíг 

хэëэëцэж дүгíэх зîрèëгî үүрэгòэé хîрîî юì.  

Иéíхүү ÒУЗ-д хàръяàëàгдàí үүрэг хàрèуцëàгà хүëээдэг хîрîîдуудыí бүòцэд зàрèì өөрчëөëòүүд îрсîí íь îдîî бàéгàà 

бîëîí шèíээр бèé бîëсîí хувьцàà эзэìшèгчдèéí íөëөөгөөр уëàì сàéжрàí бэхжсээр бàéíà. 
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Компанийн засаглалын бүтэц 

Swiss-Mo Investment AG êîìпàíè íь 2011 îíы 6-р сàрд Гîëîìò бàíêèíд хөрөíгө îрууëж бàíêíы үүсгэí бàéгууëàгч 

Бîдь Иíòерíэшíë ХХК-èéí дàрààх 2 дàхь òîì хувь íèéëүүëэгч бîëсîí юì. Мөí òүүíчëэí 2011 îíы сàíхүүгèéí òàéëàíг 

эцэсëэсíèé дàрàà бèд шèíэ хөрөíгө îрууëàгч Trafigura Beheer B.V.-г хүëээí àвсàí бèëээ. Òrafigura Beheer B.V. íь 

1993 îíд үүсгэí бàéгууëëàгдсàíààс хîéш дэëхèéí гàзрыí òîсíы гурàв дàхь òîì, òөìөр àгууëààгүé бàяжìàëыí гàзрыí 

òîсíы òîì àрèëжààëàгч бîëж чàдсàí юì.

БОДЬ ИНÒЕРНЭШНЛ ХХК

Бîдь Иíòерíэшíë ХХК íь Бîдь Группèéí òîëгîé êîìпàíè бөгөөд  бàíê сàíхүү, бàрèëгà, үë хөдëөх хөрөíгө, хөдөө 

àж àхуé, худàëдàà үéëчèëгээ, хэвëэë ìэдээëэë, эíòерòэéíìеíò зэрэг бèзíесèéí 7 сàëбàрò èдэвхèòэé үéë àжèëëàгàà 

явууëдàг  Мîíгîëыí òэргүүëэгч группуудыí íэг юì.

Групп íь бàéгууëàгдсàí цàгààсàà эхëэí дэëхèéí òîìîîхîí êîìпàíèудòàé бèзíесèéí хàìòыí àжèëëàгààг òàсрàëòгүé 

өргөжүүëж дэëхèéí шèíэëэг, шèëдэг òехíîëîгèéг Мîíгîëд íэвòрүүëэхэд хувь íэìрээ îрууëàí àжèëëàж бàéíà.

Òàéëàíò îíы эцэсò Бîдь Групп íь Гîëîìò бàíêíы 89,19 хувèéг дàíгààр эзэìшèж бàéсàí бөгөөд 2012 îíы 1-р уëèрàëд 

Òrafigura Beheer B.V. êîìпàíè  бàíêèíд хувь íèéëүүëэгч бîëсíîîр Бîдь Групп 84,71 хувèéг эзэìшèх бîëсîí. 

31/12/2011 31/03/2012

Бîдь Групп 89.19% 84.71%

Swiss-Mo Investment AG 10.70% 10.16%

Ажèëòíуудàд хувьцàà эзэìшүүëэх хөòөëбөр 0.10% 0.09%

Òrafigura Beheer B.V. - 5.02%

Нийт 100% 100%

Хувь нийлүүлэгчид 
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(мянган ам.доллар) 2010 2011

Нèéò àêòèв 1,349,029 1,648,902

Өөрèéí хөрөíгө 104,701 157,781

Бîрëууëàëò 124,225 167,018

Үéë àжèëëàгààíы àшèг 22,292 32,303

Òàòвàрыí дàрààх цэвэр àшèг 21,475 24,886

Групп íь Мîíгîë Уëсыí òîìîîхîí òàòвàр òөëөгч бàéгууëëàгуудыí íэг бөгөөд êîìпàíèéí зàсàгëàë, íèéгìèéí 

хàрèуцëàгàà хэрэгжүүëэí àжèëчèд, хэрэгëэгчèд, хàìòрàí àжèëëàгчèд бèзíесèéí бусàд бүхèé ë îрîëцîгч òàëуудыí 

эрх àшгèéг хүíдэòгэí өíдөр ёс зүéòэé бèзíесèéí үéë àжèëëàгààг хөгжүүëэхэд îíцгîé àíхààрч  Мîíгîëыí íèéгэìд 

чèгëэсэí үéë àжèëëàгààг хэрэгжүүëж èрсэí бèëээ.

Мîíгîë Уëсыí сòрàòегèéí хàìгèéí òîì îрд бîëîх Оюу òîëгîé òөсөë íь Мîíгîëыí òүүхэí дэх хàìгèéí òîì ууë 

уурхàéí òөсөë бөгөөд Бîдь групп эíэхүү òөсëèéí èх бүòээí бàéгууëàëòàд  өөрèéí хувь íэìрèéг бîдèòîé îрууëàí Оюу 

òîëгîéг үéëдвэрëэëèéí зîрèуëàëòòàé цàхèëгààí эрчèì хүчээр хàíгàх цàхèëгààí дàìжууëàх àгààрыí шугàìыí бàрèëгà 

угсрàëòыí àжèë, òөìөр òуëгуурыí íèéëүүëэëò бîëîí бусàд òîìîîхîí òөсëүүд дээр хàìòрàí àжèëëàëàà. 

Мөí Зàсгèéí гàзрààс àòàр гàзàр эзэìшèх, гàзàр òàрèàëàíг хөгжүүëэхэд èдэвхèòэé àíхààрàí àжèëëàж бàéгààòàé 

уяëдàí Бîдь группèéí зүгээс 2011 îíд уëсыí зүүí бүсэд сүүëèéí үеèéí дэвшèëòэò òехíîëîгè бүхèé хàìгèéí òîì 

усàëгààíы сèсòеìèéг бàрьж бàéгууëсàí бөгөөд эхíèé ургàцàà àìжèëòòàéгààр хурààí àвсàí. 

Группийн Санхүүгийн үзүүлэлт

Бîдь групп íь сàíхүүгèéí òàéëàíгуудàà хàрààò бус àудèòыí êîìпàíè бîëîх KPMG Сàìжîíг-îîр Оëîí Уëсыí 

Сàíхүүгèéí Òàéëàгíàëыí Сòàíдàрòыí дàгуу хяíàí бàòàëгààжууëдàг.

ÒӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ 

Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөë íь бàíêíы бîдëîгî, сòрàòегèéг удèрдàí чèгëүүëж, зээëèéí, эрсдэëèéí бîëîí хөрөíгө 

îрууëàëòыí бîдëîгыг òîдîрхîéëîí òухàéí жèëèéí òөсөв, хөрөíгèéí зàрцууëàëò, бèзíес òөëөвëөгөөг бàòàëдàг. 

Òүүíчëэí Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөë íь ээëжèò бîëîí ээëжèò бус хурàëдààíуудààрàà бàíêíы òөсөв, òөëөвëөгөөíèé 

бèеëэëòòэé òàíèëцàí, òөсвèéí бîдëîгîд шààдëàгàòàé бîë íэìэëò өөрчëөëò îрууëдàг. Бàíêíы Òөëөөëөí Удèрдàх 

зөвëөë íь сàíхүүгèéí хяíàëò, дîòîîд àудèò, хяíàí íèéцүүëэх үéë àжèëëàгàà бîëîí эрсдэëèéí удèрдëàгыí хяíàëòыí 

үéë àжèëëàгààг удèрдàí чèгëүүëэх үүрэгòэé. 

Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөë íь бàíê, сàíхүү, бèзíесèéí сàëбàрò îëîí жèë àжèëëàсàí, àрвèí òуршëàгà бүхèé зургààí 

гèшүүíээс бүрддэг.  2011 îíд ÒУЗ-èéí бүрэëдэхүүíèéг Швеéцàрèéí хөрөíгө îрууëàëòыí Swiss-Mo Investment  AG-

èéг эзэìшèгч íîёí Урс И.Швàрцеíбàхààр өргөжүүëëээ.  Òэрбээр Швеéцàрè уëсыí íэрò сàíхүүч, бèзíесìэí бөгөөд 

Швеéцàрè дàхь Мîíгîë Уëсыí Өргөìжèò êîíсуë юì. 

Aудитын Хороо

Аудèòыí Хîрîî íь Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөëөөс òîìèëîгддîг бөгөөд зөвëөëд àжëàà шууд òàéëàгíàí бàíêíы үéë àжèëëàгààíд 

хяíàëò òàвèх зîрèëгîîр хяíàëòыí сèсòеì, зîхèх бàрèìòëàë, òîîцîîíы àргуудààр сàíхүүгèéí бүхèé ë àсуудàëд шудàргà, үр 

дүíòэé сàíàë зөвëөìжүүдèéг гàргàх зàìààр хяíàëò òàвèí àжèëëàдàг. 

2010 îíы Бàíêíы òухàé хууëèéí дàгуу Дîòîîд Аудèòыí Гàзрыг бàíêíы удèрдëàгààс хàрààò бус бàéхààр зîхèцууëсàí бà 

бүòцèéг шèíэчëэí, òүүíèé òөсөв, îрîí òîîг бàòëàх, удèрдëàгà, àжèëòíыг òîìèëîх, үéë àжèëëàгààíы журìыг òîгòîîх, цàëèí, 

Санхүүгийн гол үзүүлэлтүүд 
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Арыí эгíээíд зүүí гàр òàëààс : Æ.Үíэíбàò, Урс И. Швàрцеíбàх, Д.Бàясгàëàí,  Мàрê  Н. Кюòèс

Эхíèé эгíээíд зүүí гàр òàëààс: M.Зîрèгò, Л.Бîëдхуяг 

Эрсдэлийн Удирдлагын Хороо 

Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí Хîрîî íь Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөëөөс òîìèëîгдîí, үéë àжèëëàгààгàà Зөвëөëд шууд 

òàéëàгíàí àжèëëàх бөгөөд бàíêíы эрсдэëèéг урьдчèëàí èëрүүëэх зîрèëгîîр эрсдэëèéí өсөëò бîëîí хязгààр, òîîí 

хэìжээ, хэìжèëò дээр үíдэсëэí зîхèх сàíàë зөвëөìжèéг гàргàí àжèëëàдàг.

Цалин Урамшуулал Нэр Дэвшүүлэх Хороо 

Цàëèí Урàìшууëàë Нэр Дэвшүүëэх Хîрîî íь Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөëèéí дэргэд бàéгууëàгдсàí гүéцэòгэх удèрдëàгà 

бîëîí àжèëòíуудыí цàëèí урàìшууëàë, íэр дэвшүүëэх бîдëîгыг бîëîвсрууëдàг хөíдëөíгèéí 3  гèшүүíòэé хîрîî юì.  

Хîрîî íь Бàíêíы гүéцэòгэх удèрдëàгà, бусàд удèрдëàгуудыг  сîíгîí шàëгàрууëàх, òэдгээрèéí цàëèí урàìшууëëыг 

зөв зîхèсòîé òîдîрхîéëж ÒУЗ-д сàíàë бîëгîх, эргээд òэдгээрèéí àжëыí үр дүíг хэëэëцэж дүгíэх зîрèëгî үүрэгòэé 

хîрîî юì.  

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮÒЭЦ
Бèд бàíêíыхàà хàрèëцàгч òөвòэé бàéгууëëàгà бàéх үíдсэí зîрèëòыг үíдэсëэí өдрөөс өдөрò өргөжèí òэëж бàéгàà 

бèзíесèéí цàр хүрээ, зàх зээëèéí эрэëò хэрэгцээíд òîхèрууëж бàéгууëëàгыí бүòэц зîхèîí бàéгууëàëòàà òîгòìîë 

өөрчëөí сàéжрууëж бàéíà.   

2011 îíы Кîìпàíèéí òухàé хууëьд гàрсàí өөрчëөëòèéí хүрээíд дàрààх бүòцèéí чухàë шèíэчëэëòèéг хèéсэí бèëээ.

•	 Бүх	 төрлийн	зээлийг	батлах,	сунгах	болон	хяналт	 тавих	үйл	ажиллагааг	сайжруулахын	тулд	хуучнаар	Зээлийн	

Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí Хэëòсèéг гàзрыí сòàòусòàé бîëгîж 4 íэгж (Òîì Бàéгууëëàгыí хэëòэс, Æèжèг Дуíд 

Бàéгууëëàгыí хэëòэс, Мîíèòîрèíгèéí хэëòэс, Мэргэжëèéí эêсперòүүдèéí àëбà)-òэé бîëгîсîí.

урàìшууëëыí хэìжээг òîгòîîх чèг үүргèéг ÒУЗ хàрèуцàí àжèëëàхыí хàжуугààр òус гàзрыí хөíдëөíгèéí àудèòîр Эрíсò Яíг 

ХХК-òàé хèéх хàìòыí àжèëëàгààг удèрдàí àжèëëàдàг. 
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•	 Эрсдэлийн	Удирдлагын	Газар	дотор	дотоод	болон	бүс	нутаг,	олон	улсын	зах	зээлд	үүсэх	эрсдэлийг	тодорхойлох	

үүрэгòэé Эдèéí зàсгèéí  судàëгààíы àëбыг шèíээр бàéгууëсàí. 

•	 Хөрөнгийн	Удирдлагын	Газрын		Санхүүгийн	Байгууллагын	хэлтсийн	үйл	ажиллагааг	тэлж,	Хятад	төслийн	нэгж		

бîëîí Хөрөíгө Орууëàгчèéí Хàрèëцààíы íэгжèéг шèíээр бàéгууëсàí. 

•	 Бүртгэл	 тооцооны	 газарт	 худалдааны	 санхүүжилтийн	 хяналт,	 гүйцэтгэлийг	 зохицуулах	 үүрэгтэй	 Худалдааны	

Сàíхүүжèëòèéí хэëòсèéг шèíээр бàéгууëëàà.   
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Г.Гàíбîëд 
Òэргүүí Дэд зàхèрàë,
Иргэдèéí бàíêíы группыí зàхèрàë

Л.Оюуí-Эрдэíэ
Дэд зàхèрàë, Бàéгууëëàгыí 

Бàíêíы Гàзрыí зàхèрàë

М.Чèìэгìөíх
Дэд зàхèрàë, Сàíхүүгèéí 

Удèрдëàгыí Гàзрыí зàхèрàë

Д.Мөíхòөр 
Үéë àжèëëàгàà хàрèуцсàí 
Òэргүүí Дэд зàхèрàë 

М.Чèíгүí
Дэд зàхèрàë, Эрсдэëèéí 

Удèрдëàгыí Гàзрыí зàхèрàë

Б.Зàгàë
Дэд зàхèрàë, Хөрөíгө Орууëàëòыí 

Бàíêíы Гàзрыí зàхèрàë

Ò.Няìсүрэí
Зээëèéí Гàзрыí зàхèрàë

Б.Эíхòуяà
Дэд зàхèрàë, Иргэдèéí Бàíêíы 

Гàзрыí зàхèрàë

Æ.Гàíбàò
Дîòîîд Аудèòыí Гàзрыí зàхèрàë

Б.Мөíхбààòàр
Хөрөíгèéí Удèрдëàгыí Гàзрыí 

зàхèрàë

Ё.Пүрэвбàò 
Бүрòгэë Òîîцîîíы Гàзрыí зàхèрàë

УДИРДЛАГЫН БАГ

Бàíê íь ìэргэжëèéí өíдөр ур чàдвàр бүхèé òуршëàгàòàé удèрдëàгыí бàгòàé бөгөөд эíэ íь үéë àжèëëàгààíы бîëîí 

сàíхүүгèéí үр дүíгээс òîдîрхîé хàрàгддàг. Òэдíèé зàрèì íь бàíê бàéгууëàгдсàí цàгààс эхëэí өíөөг хүрòэë àжèëëàж 

бàéíà. Бүòэц зîхèîí бàéгууëàëòыí дàгуу Гүéцэòгэх зàхèрàë, Үéë Ажèëëàгàà Хàрèуцсàí Òэргүүí дэд зàхèрàë, Òэргүүí 

Дэд зàхèрàë бөгөөд Иргэдèéí бàíêíы группыí зàхèрàë,  Дэд зàхèрàë, Гàзрыí зàхèрàë, Хэëòсèéí зàхèрàë гэсэí 

бүрэëдэхүүíòэé àжèëëàж бàéíà.

Б.Òүвшèíзàяà
Сàíхүүгèéí Бàéгууëëàгыí 
Хэëòсèéí зàхèрàë 
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ХҮНИЙ НӨӨЦ
Бàíêíы àжèëòíууд ìààíь ìэргэжëèéí өíдөр чàдвàрòàé, òуршëàгàòàé, àжèëдàà чèí сэòгэëээсээ хàíддàг бàéх íь 

бèдíèé àìжèëòыг òîдîрхîéëîгч гîë хүчèí зүéë юì.  

Бèд чàдвàрëàг àжèëòíуудыг òàòàх, хөгжүүëэхèéí òуëд àжëыí дэвшèëòэò îрчèí íөхцëèéг бүрдүүëэх, шàгíàë урàìшууëëыí 

íэгдсэí бîдëîгî журàì, àëбàí òушààë àхèж дэвшèх зэрэг өргөí бîëîìжуудыг бèé бîëгîхыг зîрьж àжèëëàдàг. 

Чадварлаг ажилтнуудыг татах 

Бàíêíы өсөëò, хөгжèëòэé хîëбîîòîéгîîр хүíèé íөөцèéг бүрдүүëэх, зөв зîхèсòîé удèрдàх íь 2011 îíы гîë зîрèëò 

бàéëàà.  Бàíêíы зүгээс өргөжèí òэëж бàéгàà бèзíесèéí хэрэгцээ, îрчèíд íèéцсэí, бàéгууëëàгыí үíэò зүéë бîëсîí 

хүíèé íөөцèéí òөëөвëөëòèéí хүрээíд “хàìгèéí шèëдэг”-èéг òàòàх бîдëîгыг  хэрэгжүүëсээр èрëээ. Ажèë îëгîгч 

бàéгууëëàгыí хүíèé íөөцèéг бүрдүүëэхэд бàрèìòàëдàг зàрчèì, сîёëыг èëòгэí хàрууëж, сîíгîí шàëгàрууëàëò хèéх 

шèëдэг àргàчëàë, брэíдèéг Мîíгîëдîî бèé бîëгîж чàдсàí юì. 

 

“Ажëàà зөв сîíгîхîîс àìжèëò эхэëдэг” урèàí дîр бүрдүүëэëòèéí àяíыг өíгөрсөí жèëèéí òурш àìжèëòòàé эхëүүëж, 

хэрэгжүүëсэí бөгөөд бàíê сàíхүүгèéí сàëбàрыí чàдвàрëàг ìэргэжèëòíүүдèéг òàòàх, òүүíчëэí зàëуу, шèíэ òөгсөгчдөд 

чèгëэсэí бàéсíààрàà îíцëîг бàéëàà. Үүíèé үр дүíд 200 гàруé àжèëòàí ìàíàé гэр бүëèéí гèшүүí бîëсîí юì. 

2010 2011

Нийт ажилтнуудын тоо 1,068 1,329

Сàëбàр, òîîцîîíы òөв 651 809

Òөвèéí íэгж 417 520

Хүйсийн харьцаа (Эрэгтэй/Эмэгтэй ) 30/70 30/70

Сàëбàр, òîîцîîíы òөв 21/79 25/75

Òөвèéí íэгж 40/60 32/68

Дуíд òүвшíèé удèрдëàгà 45/55 46/54

Удèрдëàгыí бàг 70/30 75/25

Нийт ажилтнуудын дундаж нас 26.7 26.9

Мэргэжил,боловсрол  

Мэргэжëèéí сургàëò үéëдвэрëэëèéí òөв, бүрэí дуíд 10% 10%

Бàêàëàврыí зэрэг /Дîòîîдыí èх дээд сургууëь/ 72% 73.4%

Мàгèсòрыí зэрэг /Дîòîîдыí èх дээд сургууëь/ 13% 11.5%

Бàêàëàврыí зэрэг /Гàдààдыí èх дээд сургууëь/ 3% 3.6%

Мàгèсòрыí зэрэг /Гàдààдыí èх дээд сургууëь/ 1% 1.5%

Бàíêíы зүгээс ìэргэжëèéí ур чàдвàр, бүòээìжèéг íэìэгдүүëэх, àжëыí бàéрíы сэòгэë хàíàìжèéг өíдөр бàéëгàх 

зîрèëгîîр  үéëчèëгээ хàрèëцàгчèéí àжèëòíууд бîëîí òөвèéí íэгжèéí àжèëòíуудыí сэëгээг өргөí хүрээòэé хèéж 

бàéíà. Эíэ íь àжëыí бàéрàí дээрх сургàëòыí íэгэí хэсэг бèëээ. 

Хүний нөөцийн үзүүлэлтүүд

Ажилтнуудын тоо Оíы эцсèéí бàéдëààр 1329 àжèëòàí бàéгààгèéí 61 

хувь íь 88 сàëбàр íэгжээр дàìжууëàí хàрèëцàгчдàд 

үéëчèëгээ хүргэдэг òэргүүí шугàìàíд àжèëëàж бàéíà. 

Үëдсэí 39 хувь íь òөвèéí íэгж бîëîí дэìжëэг үзүүëэх 

чèг үүрэгòэé àжèëëàж бàéíà.  
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Манлайллыг дэмжих нь

Бàíêíы зүгээс íèéò àжèëòíууддàà ìэргэжëèéí бîëîîд хувь хүíèé ур чàдвàрàà хөгжүүëэх, èíгэсíээр àëбàí òушààëыí 

өсөëò, хөгжèëд чèгëэх òàëààр òөрөë бүрèéí сîрèëò, бîëîìжуудыг бèé бîëгîхыг зîрьж àжèëëàдàг. 

Үүíèéг ìөí àëбàí òушààëыí хөгжèëд чèгëүүëсэí сургàëò, хөгжëèéí хөòөëбөрүүд, òөëөвëөëòèéí ìîдуëь зэрэг îëîí 

àргà хэìжээíүүдèéí хүрээíд зîхèîí бàéгууëдàг бөгөөд èíгэсíээр хàрèуцëàгà, àëбàí òушààëàà ухàìсàрëàх, өөрèéí 

үүрэг хàрèуцëàгыí òàëààр èëүү íухàцòàé бîдîх òàëààр àжèëòíууд ìààíь àíхààрдàг. 

2011 îíд Удèрдàх àжèëòíуудàà хөгжүүëэх үүдíээс “Шèëдэг ìеíежер” хөòөëбөрèéг àìжèëòòàé хэрэгжүүëсэí бөгөөд 

òүргэí хугàцààíд өсч хөгжèх бîëîìжòîé дуíд òүвшíèé ìеíежерүүдèéг эíэхүү хөòөëбөрòөө хàìрууëсàí. Хөòөëбөр 

íь бàгààр бîëîí хувь хүíд чèгëэсэí, хàëàìжëàх, дàгàëдàх, дàсгàëжууëàх хэсгүүдèéг бàгòààсàí удèрдàх ур чàдвàрыг 

хөгжүүëэхэд чèгëэсэí àгууëгàòàé бàéсàí. 

Бàíêíы зүгээс хàëàìжëàх, сургàх үéë àжèëëàгàà íь àжèëòíууддàà ìэргэжëèéí, удèрдëàгыí, ìàíëàéëëыí ур 

чàдвàруудыг эзэìшүүëэх зîрèëгîòîé бүхэë бүòэí сîёëыг хàìрууëсàí бàéдàг бèëээ. Эíэ зîрèëгîд хүрэхèéí òуëд 

сургàгч бàгш íàр шèíээр òîìèëîгдсîí зàхèрëууд, сàëбàрыí ìеíежерүүдэд сургàëò хèéгээд зîгсîхгүé, дàгàëдууëàгч 

àжèëòàí шèíэ àжèëòíууддàà сургàëò, чèгëүүëэх хөòөëбөрèéг зààж өгөх уëàìжëàë òîгòсîí. 

Бàíêíы àëбàí òушààëыí òөëөвëөëò, хөгжëèéí бîдëîгîòîé íèéцүүëэí àжèëòíуудыí òөëөвëөëò хèéдэг бөгөөд èрээдүéí 

удèрдàх àжèëòíуудàà бэëòгэх зîрèëгîòîé “Мэргэшсэí ìеíежер” хөòөëбөрèéг  хэрэгжүүëсэí. Эíэ хөòөëбөрò хàìрàгдсàí 

îрîëцîгчèд удèрдëàгыí бîëîí бîрëууëàëòыí ур чàдвàрàà íэìэгдүүëэх сургàëòàíд хàìрàгдàж, òусгàéëàí бîëîвсрууëсàí 

òөсөë,  хөòөëбөрèéг хэрэгжүүëэх,  дààëгàвàр бèеëүүëэх зэргээр òуршèëòыí, хөгжëèéí үéë àжèëëàгààíд îрîëцдîг.

Ажилтнуудаа урамшуулж, хөгжүүлэх нь

Ажèëòíуудàà урàìшууëж, хөгжүүëэх зîрèëгîòîé “Урàìшууëëыí бàгц хөòөëбөр”-èéг хэрэгжүүëж бàéгàà бөгөөд 

àжèëòíууд ìààíь àжèëдàà èëүү àíхààрàх,  àжëàà дээд зэргèéí чàíàрòàé,  сòàíдàрòòàé гүéцэòгэхэд эíэхүү хөòөëбөр 

чèгëэгддэг.

•	 	Тэтгэврийн	ууган	сан:	Олон	жил	тогтвор	суурьшилтай	ажиллаж	байгаа		ажилтнуудаа	урамшуулах,	тэтгэвэрт	гарсны	

дàрàà сàíхүүгèéí хувьд бàòàëгààòàé бàéх бîëîìжèéг бèé бîëгîх зîрèëгîîр Òэòгэврèéí Уугàí Сàíг бàéгууëсàí 

бөгөөд 2011 îíы 12-р сàрыí бàéдëààр гèшүүдèéí òîî 174-өөр íэìэгдэж, хурèìòëàëыí хэìжээ 194,7 сàя òөгрөгөөр 

өссөí бàéíà. 

•	 Ажилтнуудад	хувьцаа	эзэмшүүлэх	хөтөлбөр	–	Ажилтнуудаа	урт	хугацаанд	 тогтвортой	ажиллахад	нь	хөшүүрэг	

бîëîх АХЭХ-èéг бîëîвсрууëсàí бөгөөд бàíêíы хувь эзэìшèгч бîëж, өөрèéí гэсэí үë хөдëөх хөрөíгөòэé бîëгîх 

зîрèëгîòîé. 2011 îíы эцсээр 41 àжèëòàí хувь эзэìшèгч бîëсîí бàéíà. 

•	 “Эрүүл	мэндийн	үзлэг”	–	Ажилтнууд	эрүүл,	аюулгүй	ажиллах	нь	хамгийн	чухал	тул	Монголдоо	хамгийн	томоохонд	

òîîцîгдîх УБ-Сîíгдî эìíэëэгòэé хàìòрàí бàíêíы íèéò àжèëòíуудыг эрүүë ìэíдèéí урьдчèëсàí îíîшëîгîî, 

шèíжèëгээíд хàìрууëсàí. Үзëэг îíîшëîгîîíы зàрдëыг бàíê, àжèëòàí èжèë òэíцүү хувààí гàргàсàí.

•	 Цалин	урамшууллын	бодлого	хөтөлбөр	нь	гүйцэтгэлд	суурилсан	байхад	чиглэж	байна.	

Сургалт ба хөгжил

Мàíàé àжèëòíууд бîë бèдíèé хàìгèéí үíэò íөөц гэдэгò бèд èòгэдэг бөгөөд ìэргэжëèéí сургàëò хөгжëèéí îëîí òàëò 

хөòөëбөрèéг òàсрàëòгүé зîхèîí бàéгууëсààр èрсэí. Бүх òүвшíèé àжèëòíуудàд чèгëэсэí хөòөëбөрүүд, ìэргэжëèéí 

сургàëòуудыг àëбàí òушààëыí îíцëîгò íèéцүүëэí зîхèîí бàéгууëж бàéíà.  
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•	 Дээрх	 хүснэгтэд	 харуулсанчлан	2011	 онд	239	 сургалт	 зохион	байгуулсан	бөгөөд	3231	 оролцогч	40,000	цагийн	

хөòөëбөрò хàìрàгдсàí бàéíà. 

•	 Шинэ	 ажилтнуудад	 зориулсан	 чиглүүлэх	 сургалтыг	 шинэчилсэн	 хөтөлбөрийн	 дагуу	 “Голомтын	 Гоёо-Голомтын	

Сîёë” íэрòэéгээр íèéò 178 àжèëòíыг хàìрууëàí зîхèîí бàéгууëсàí. Эíэхүү сургàëòàíд хàìрàгдсàíààр àжèëòíууд 

ìààíь ìэргэжëèéí бîëîí зàéëшгүé шààрдëàгàòàé ìэдëэг, ìэдээëëèéг îëж àвàхыí зэрэгцээ бàíêíы сîёë, бîдëîгî, 

үéë явцòàé òàíèëцàж, àжèëдàà òүргэí хугàцààíд дàсàí зîхèцдîг. 

•	 Гадаад	сургалтын	тоо,	үргэлжлэх	хугацааны	хувьд	өнгөрсөн	онтой	харьцуулахад	өссөн	бөгөөд	Ази,	Европ,	Хойд	

Аìерèê, Оéрхè Дîрíîд зэрэг 17 îрîíд зîхèîí бàéгууëàгдсàí 31 сургàëòàíд àжèëòíуудàà хàìрууëсàí.

•	 Салбарын	захирал,	харилцааны	менежерүүд,	харилцагчийн	үйлчилгээний	ажилтнуудад	зориулсан	сургалтуудын	

òîî, дàвòàìж èхсэхèéí зэрэгцээ àгууëгà, хөòөëбөр èëүү бîëîвсрîíгуé бîëж, ìэргэжëèéí хөгжèë òàëдàà èëүү 

àíхààрàх бîëсíы зэрэгцээ àжèëòíууд ìààíь хàрèëцàгчèд үéëчëэх, дээд зэргèéí үéëчèëгээ үзүүëэхэд чèгëэсэí 

ìэргэжëèéí хувьд өсөөд зîгсîхгүé, àëбàí òушààëыí хувьд өсөж хөгжèж бàéгàà сàéí òàë хàрàгдàж бàéíà. 

МЭДЭЭЛЛИЙН ÒЕХНОЛОГИ ДЭД БҮÒЭЦ
Бàíêíы үéë àжèëëàгààíы цàр хүрээ өдөр èрэх бүр өргөжèí òэëж ìэдээëëèéí òехíîëîгèд суурèëсàí бүòээгдэхүүí 

үéëчèëгээíèé òîî, хàìрàх хүрээ íь íэìэгдсээр бàéíà. Өíгөрөгч îíд бèд бàíêíыхàà ìэдээëëèéí òехíîëîгèéí 

àюуëгүé бàéдàëд ìэргэжëèéí бàéгууëëàгààр àудèò хèéëгэх, цààшèд хэрхэí àжèëëàх òàëààр зөвëөìж àвàх зîрèëгîîр 

àудèòыí Deloitte &Touche Enterprise Risk Services Pte Ltd  êîìпàíèàр ìэдээëëèéí òехíîëîгèéí àюуëгүé бàéдëыí àудèò 

хèéëгэëээ. Эíэ àжëыí хүрээíд êîìпьюòерыí сèсòеì, сүëжээ, прîгрàì хàíгàìжèéí àжèëëàгààíы зàрчèì, íàéдвàрòàé, 

àюуëгүé бàéдàë, íууцëàëыí àудèò хèéëгэж, өдөр èрэх бүр өсөí íэìэгдсээр бàéгàà ìэдээëëèéí òехíîëîгèéí хэрэгцээ, 

шààрдëàгàд хэрхэí íèéцэж àжèëëàх òàëààр зөвëөìж àвсàí íь бèдíèé àжèëд èхээхэí дэìжëэг үзүүëэв.

Бàíêíы сèсòеìèéí өсөëò, сèсòеìèéí òàсрàëòгүé àжèëëàгààг хàíгàх, дэвшèëòэò òехíîëîгèéí үр бүòээìжèéг бèé бîëгîх 

зîрèëгîîр бàíêíы íэгдсэí удèрдëàгà бүхèé сервер сèсòеì , òîíîг òөхөөрөìжèéí òехíîëîгèéг шèíэчëэí сàéжрууëàв. 

Мîíгîë Уëсыí бàíê сàíхүүгèéí сèсòеìд àíхëàí èíòерíеò  бàíêíы  цîгц үéëчèëгээг íэвòрүүëсэí бèëээ.  Эíэхүү бàéр 

суурèà бàòàòгàí  èíòерíеò бàíêíы үéëчèëгээгээ шèíэ òехíîëîгèд òуëгуурëàí àшèгëàхàд хяëбàр , íууцëàë ,íàéдвàрòàé 

бàéдëыг сàéжрууëàí  бусàд îíëàéí  үéëчèëгээг удèрдàх íэгдсэí удèрдëàгà бүхèé цîгц сèсòеì бîëгîí өргөжүүëëээ.  

Мөí “Лàвëàх òөв”-èéí òеëефîí уòàсíы àíàëîг сèсòеìèéг дèжèòàë сèсòеìд шèëжүүëж, îрчèí үеèéí ëàвëàх òөвèéí 

хэрэгцээ шààрдëàгàд үíдэсëэí прîгрàì хàíгàìж сууëгàж, серверèéг шèíэчèëëээ. 

2009 2010 2011

Сургàëòыí зàрдàë /òөгрөг/ 144,940,942 190,555,054 315,800,659

Òîîí үзүүëэëòүүд
Сургàëòàíд 
îрîëцîгчèд

Сургàëòыí цàг
Сургàëòàíд 
îрîëцîгчèд

Сургàëòыí цàг
Сургàëòàíд 
îрîëцîгчèд

Сургàëòыí цàг

Гàдààд сургàëò 20 1,120 24 1,176 34 1,512

Дîòîîд сургàëò 1,518 15,410 2,055 39,403 2,573 30,392

Гàдíы сургàëò 581 5,328 516 5,544 624 8,632

Бүгд 2,119 21,858 2,595 46,123 3,231 40,536

Сургалтын үзүүлэлтүүд
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ИРГЭДИЙН БАНКНЫ ҮЙЛ АÆИЛЛАГАА 

Иргэдèéí бàíêíы бèзíес íь бàíêíы òîгòвîрòîé өсөëòèéг хàíгàхàд чухàë үүрэг гүéцэòгэдэг. Бàíê íь эрсдэëòэé àêòèвыí 

бàгцыí 43 хувèéг эзэëдэг èргэдèéí бèзíесèéí үéë àжèëëàгààíы өсөëòөíд àíхààрàë хàíдууëàхыí зэрэгцээ Мîíгîë 

Уëсыí эдèéí зàсгèéí эрчèìòэé өсөëòèéг дàгàí уëàì бүр өргөжèí òэëж буé жèжèг дуíд үéëдвэрëэë, өсөí íэìэгдэж 

буé дуíд îрëîгîòîé èргэдèéг сàíхүүгèéí үéëчèëгээгээр дэìжèх чухàë үүргээ гүéцэòгэсээр бàéíà. 

Бèеò сàëбàр, òîîцîîíы òөв бîëîí цàхèì бàíêíы үéëчèëгээíèé сувгààрàà дàìжууëàí хàрèëцàгч, үéëчëүүëэгчèддээ 

сàíхүүгèéí èж бүрэí үéëчèëгээг чàíàрыí өíдөр òүвшèíд хүргэх íь èргэдèéí бàíêíы бèзíесèéí хàìгèéí чухàë 

зîрèëгî юì. Үéëчèëгээíèéхээ хурд, òүргэí шуурхàé бàéдëыг уëàì сàéжрууëàх үүдíээс цàхèì бàíêíы үéëчèëгээ, 

сувгèéг хөгжүүëэхэд îíцгîéëîí àíхààрч бàéíà. Бèд Мîíгîë Уëсàд òөëбөрèéí êàрòыí үéëчèëгээгээрээ ìàíëàéëàгч 

бàéр суурèà хàдгàëàхыí зэрэгцээ  хàрèëцàгчдàд сàíхүүгèéí үéëчèëгээг èëүү үр àшèгòàé, èж бүрэí хүргэх бàéдëààр 

сàëбàр, òîîцîîíы òөвèéíхөө үéë àжèëëàгààг шèíэчëэí сàéжрууëàв. Òөëбөр òîîцîîíы сèсòеìд îдîîгîîр дàвàìгàéëж 

буé бэëэí ìөíгөíèé гүéëгээíèé òîî хэìжээг буурууëàх, эëеêòрîí худàëдàà, òөëбөр òîîцîîг дэìжèх зîрèëгîîр Òөëбөр 

Òîîцîîíы Үíдэсíèé Зөвëөëèéí үéë àжèëëàгààг бүх òàëààр дэìжèж èрëээ.

Салбар нэгжийн суваг, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах

Хүí àì, бèзíесèéí òөвëөрөë бүхèé гàзàр íуòàг, èрээдүéд Мîíгîë Уëсыí эдèéí зàсгèéí эрчèìòэé өсөëòèéí òуëгуур 

òөв бîëîх бүс íуòгуудàд бàíêíы сàëбàр íэгжèéг өргөжүүëэх сòрàòегèéíхàà дàгуу íèéòдээ 18 íэгжèéг шèíээр íээгээд 

бàéíà. Òухàéëбàë Уëààíбààòàр хîòîд 7, Өвөрхàíгàé, Сүхбààòàр, Хîвд, Дîрíîгîвь зэрэг àéìгуудàд íèéò 11 íэгжèéг 

шèíээр бàéгууëàх, үéë àжèëëàгààг íь өргөжүүëэх àжëыг хèéëээ. Одîîгèéí бàéдëààр бàíê íèéò 88 íэгжòэé бàéгààгèéí 

51 íь Уëààíбààòàр хîòîд, 37 íь îрîí íуòàгò, íèéò 21 àéìгèéí 12-ò íь үéë àжèëëàгàà явууëж бàéíà.

Ууë уурхàéí сàëбàрò үéë àжèëëàгàà явууëдàг àж àхуéí íэгж бàéгууëëàгà, бèзíес эрхëэгчèд, хàíгàí íèéëүүëэгчèд бîëîí 

òэдгээрèéí àжèëчдàд сàíхүүгèéí èж бүрэí үéëчèëгээ үзүүëэх, үр àшèгòàéгààр хàìòрàí àжèëëàхыí òуëд Мîíгîëыí 

зэс, àëò, ìөíгөíèé îëбîрëîëòîîр òэргүүëэгч Оюу òîëгîé уурхàéд, Өìíөгîвèéí Гàшууí сухàéò бîëîí Хîвдыí Ярàíò 

хèëèéí бîîìòуудàд бàíêíы íэгжүүдээ íээëээ. 

ҮЙЛ АÆИЛЛАГААНЫ ÒОЙМ
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Бàíêíы сàëбàр, òîîцîîíы òөвүүдээс гàдíà бàíêíы эëеêòрîí сувгууд бîëîх АÒМ-èéí өргөí сүëжээ, Мîíгîë Уëсыí 

хàìгèéí өргөí сүëжээ бүхèé Кàрòààр үéëчëэгч бàéгууëëàгуудààрàà дàìжууëàí, цààшëààд èíòерíэò бàíê, ìîбàéë 

бàíê, ìессеж бàíê зэрэг цàхèì бàíêíы үéëчèëгээгээр хàрèëцàгчèддàà òүргэí шуурхàé үéëчèëж бàéíà. Бèд АÒМ-

èéí сүëжээгээ 132-ò хүргэж, Мîíгîë Уëсàд àíх удàà хөдөëгөөíò АÒМ-èéí үéëчèëгээг íэвòрүүëсэíдээ òààòàé бàéíà. 

Òүүíчëэí ìàíàé бàíê Мîíгîë Уëс дàхь íèéò êàрòыí òөëбөр òîîцîîíы 60 хувèéг дàíгààр гүéцэòгэж бàéíà. Òàéëàíò 

2011 îíд Кàрòààр үéëчëэгч бàéгууëëàгыí òîîг 44 хувèàр өсгөж, Мîíгîë Уëсàд дэëхèéí бүх òөрëèéí брэíд êàрòуудыг 

хүëээí àвдàг цîрыí гàíц бàíê бөгөөд Мîíгîë Уëсàд òөëбөрèéí êàрòыí хàìгèéí өргөí сүëжээòэé бàíê гэсэí бàéр 

суурèà хàдгàëëàà.  Гîëîìò Бàíêíы êàрòààр үéëчëэгч бàéгууëëàгуудàд хèéгдсэí íèéò бэëэí бус òөëбөр òîîцîîíы 

хэìжээ 82 хувèàр өссөí бîë уг бàéгууëëàгуудàд îëîí уëсыí бàíêуудыí òөëбөрèéí êàрòààр хèéгдсэí бэëэí бус òөëбөр 

òîîцîîíы хэìжээ 59 хувèàр íэìэгдсэí бàéíà.

Òàéëàíò îíд èíòерíэò бàíêààр хèéгдсэí гүéëгээíèé хэìжээ 101 хувèàр, èíòерíэò бàíêààр хèéгдсэí бàíê хîîрîíдыí 

гүéëгээíèé хэìжээ 64 хувèàр òус òус өсëөө. Мөí èíòерíэò бàíê, ìессэж бàíê бîëîí дàíсíы îрëîгî зàрëàгыí 

ìэдээëëèéг ìессэжээр èëгээх Easy info  үéëчèëгээíèé бîëîìжèéг íэìэгдүүëж шèíэчëэí сàéжрууëëàà. Æèëèéí òурш 

хèéсэí цàхèì үéëчèëгээíèé сàéжрууëàëò, хөгжүүëэëòèéí үр дүíд уг үéëчèëгээíèé хэрэгëэгчдèéí òîî эрс íэìэгдсэí бà:

•	 Идэвхитэй	интернэт	банкны	хэрэглэгчдийн	тоо	103	хувиар

•	 Онлайн	данс	эзэмшигчдийн	тоо	260	хувиар

•	 “Easy	Info”	мессэжээр	орлого,	зарлагыг	мэдээлэх	үйлчилгээний	хэрэглэгчдийн	тоо	260	хувиар

•	 Мобайл	банкны	хэрэглэгчдийн	тоо	139	хувиар	тус	тус	өссөн.

Иргэдèéí бàíêíы бèзíесò өрсөëдөх дàвуу òàëàà íэìэгдүүëэх, хàрèëцàгчдыíхàà өсөí íэìэгдэж буé эрэëò хэрэгцээг 

хàíгàхыí  òуëд шèíэ бүòээгдэхүүí, үéëчèëгээг зàх зээëд íэвòрүүëсээр бàéíà. Үүíд: 

•	 Blackberry,	iPhone,	Android	гэх	мэт	ухаалаг	утсанд	зориулсан	банкны	аппликэйшн	буюу	Смарт	банк	үйлчилгээ

•	 Залуу	гэр	бүлд	зориулсан	орон	сууцны	зээлийн	үйлчилгээ

•	 Хувийн	сууц	худалдан	авах	зээлийн	үйлчилгээ	

•	 Шинэчилсэн	төрлийн	хадгаламжийн	сертификатын	үйлчилгээ

•	 Харилцагчдад	амьдралынхаа	зорилгод	хүрэх	боломжийг	олгох	зорилготой	“Зорилготой	хадгаламж”	үйлчилгээ

Жижиг дунд бизнесийн банкны үйл ажиллагаа

Үéë àжèëëàгààíы цàр хүрээгээ хурдàцòàéгààр òэëж буé жèжèг дуíд бèзíес эрхëэгчèд íь Мîíгîë Уëсыí íèéгэì эдèéí 

зàсгèéí хөгжëèéí íэí чухàë бүрэëдэхүүí хэсэг юì. Æèжèг дуíд бèзíес íь хүí àìыí àìьжèргààíы òүвшèí, эдèéí 

зàсгèéí өсөëòèéг хàíгàхàд гîëëîх үүрэг гүéцэòгэж, àжëыí бàéрíы òîî бîëîí бàгà, дуíд îрëîгîòîé èргэдèéí îрëîгыг 

íэìэгдүүëэхèéí зэрэгцээ эдèéí зàсгèéí өсөëò, íèéгìèéí òîгòвîрòîé бàéдëыг хàíгàх зàìààр чàдвàрëàг хувèéí 

хэвшëèéг Мîíгîë Уëсàд хөгжүүëэхэд гîëëîх үүргèéг гүéцэòгэж бàéíà. Òèéìээс Бàíê бèзíесèéí үéë àжèëëàгààíыхàà 

сòрàòегèд Мîíгîë Уëсыí эдèéí зàсгèéí өсөëòòэé шууд хàìààрàëòàé бàéдàг жèжèг дуíд бèзíесèéí сàëбàрò үзүүëж 

буé үéëчèëгээíèé òөрөë, хүрòээìж, зàх зээëд эзëэх хувь хэìжээгээ íэìэгдүүëэхèéг зîрьж бàéíà. 2011 îíы бàéдëààр 

жèжèг дуíд бèзíесèéí зээëèéí хэìжээ 86.3 òэрбуì òөгрөгөөр (75 хувèàр) өсч 201.9 òэрбуì òөгрөгò хүрсэí íь бàíêíы 

íèéò зээëèéí бàгцыí 16 хувèéг бүрдүүëж бàéíà.

Бèзíес эрхëэгчдèéí бèзíесèéí бîëîí хувèéí сàíхүүгèéí хэрэгцээ шààрдëàгыг бүрэí хàíгàхуéц бàíêíы цîгц 

үéëчèëгээг сàíàë бîëгîх зîрèëгîîр бàíêíы бүсчèëсэí сàëбàрыí зàгвàр бîëгîж “Бèзíес Òөв”-èéí үéë àжèëëàгààг 

эхëүүëëээ. Уг Бèзíес òөвөөр жèжèг дуíд бèзíес эрхëэгчдэд сàíхүүгèéí èж бүрэí үéëчèëгээг íэг дîрîîс, цîгц 

бàéдëààр àвàх, бàíêíы бүòээгдэхүүí үéëчèëгээг хîсëууëàí àвàх бîëîìжèéг бүрдүүëсэí. Эíэхүү бүсчèëсэí сàëбàрыí 

зàгвàр íь àжèëòíуудыí àжèë үүргèéí хувààрь, бîрëууëàëòыí àргà бàрèëд өөрчëөëò îрууëж îдîî бàéгàà сàëбàрыí 

үéë àжèëëàгààг èëүү үр өгөөжòэé бîëгîí сàéжрууëж бàéгàà юì. Уëìààр хàрèëцààí дээр òуëгуурëàсàí бîрëууëàëòыí 

үéë àжèëëàгààгààр хàрèëцàгчдыí эрэëò хэрэгцээíд íèéцсэí үéëчèëгээг сàíàë бîëгîíî.
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Хэрэглээний зээл (тэрбум төгрөг)

Орон сууцны зээл (тэрбум төгрөг) Орîí сууцíы зээëèéí бàгцыí хэìжээ өìíөх îíîîс 140 

хувèàр өсч, 112.5 òэрбуì òөгрөгөөс 192.6 òэрбуì òөгрөгò 

хүрсэí. Орîí сууцíы зээëээр îрîí сууцòàé бîëсîí 

өрхèéí òîî 2011 îíд 105 хувèàр өсч 4090 өрхөд хүрсэí.  

Зàëуу гэр бүëèéг дэìжèх, өөрèéí эзэìшëèéí хөрөíгөòэé 

бîëîхîд íь òусëàх зîрèëгîîр Зàëуу гэр бүëд зîрèуëсàí 

îрîí сууцíы зээëèéí бүòээгдэхүүíèéг зàх зээëд шèíээр 

íэвòрүүëëээ.

Бàíê хàрèëцàгч àëбàí бàéгууëëàгуудыíхàà òүëхүүр àжèëòíуудàд хөíгөëөëòòэé íөхцөëөөр îрîí сууцíы зээëèéг сàíàë 

бîëгîж, àжèëòàí òухàéí бàéгууëëàгàдàà урò хугàцààíд òîгòвîрòîé àжèëëàх бîëîìжèéг îëгîж дэìжëэг үзүүëдэг. 

Эдгээр зээë íь ìàíàé íèéò îрîí сууцíы зээëèéí бàгцыí 43 хувèéг эзэëж бàéíà. 

Бàíê íь èргэдèéг îрîí сууцжууëàх, чàíàрòàé îрîí сууц худàëдàí àвàх бîëîìжèéг бèé бîëгîх зîрèëгîîр дîòîîдыí 

òэргүүëэгч бàрèëгыí êîìпàíèудòàé íягò хàìòрàí àжèëëàдàг.

Хэрэглээний зээлийн үйл ажиллагаа

Эдèéí зàсгèéí бүхèé ë сàëбàруудàд гàрсàí хурдàцòàé өсөëòèéí үр дүíд дуíд îрëîгîòîé èргэдèéí òîî íэìэгдэж бàéгàà 

бèëээ. Дуíдàж дàвхàргыí èргэдèéí худàëдàí àвàх чàдвàр сàéжèрч бàéгàà íь òээврèéí хэрэгсэë, өргөí хэрэгëээíèé 

Мөí òүүíчëэí Бàíê íь үéë àжèëëàгàà явууëж буé îрîí íуòгууддàà жèжèг дуíд бèзíес эрхëэгчдэд зîрèуëсàí сургàëò, 

зөвëөгөө, бèзíес èíêубàòîрыí үéëчèëгээг үзүүëсээр бàéíà.

Бàíê íь жèжèг дуíд бèзíес эрхëэгчдèéг дэìжèх зîрèëгîîр Зàсгèéí гàзрыí бîëîí Оëîí уëсыí бàéгууëëàгуудòàé 

хàìòрàí îëîí òөрëèéí òөсөë хөòөëбөрүүдèéг хэрэгжүүëж бàéíà. Үүíд:

•	 “Ноос,	ноолуурын	 төслийн	 зээл”	 ,	 “ЖДҮХСангийн	 төслийн	 зээл”-ийг	дамжуулан	 зээлдүүлэх	 хүрээнд	нийт	29.3	

òэрбуì òөгрөгèéí зээëèéг ÆДБ эрхëэгчдэд îëгîсîí

•	 ХХААХҮЯамны	ЖДҮХСангийн	ЖДҮ	эрхлэгчдийг	дэмжих	төслийн	зээлийг	дамжуулан	зээлдүүлдэх	тухай	хамтран	

àжèëëàх гэрээг шèíэчëэí бàéгууëж òус òөсëèéí зээëèéг Уëààíбààòàр хîò òөдèéгүé îрîí íуòгààр îëгîж эхэëсэí

•	 Японы	Олон	Улсын	Хамтын	Ажиллагааны	байгууллагаас	“ЖДҮХ,	БО	хамгаалах	2	үе	шаттай	зээлийн	төсөл”-ийн	

2-р шàòàíд îрîëцîгч àëбàí ёсíы сàíхүүгèéí бàéгууëëàгààр шàëгàрсàí.

Үíдэсíèé хэìжээíèé òîìîîхîí 5 àудèòыí гàзрààс жèжèг дуíд бèзíес эрхëэгчдèéг дэìжèх òөсëèéí зээëèéí үéë 

àжèëëàгààг хяíàí шàëгàсàí бà Бàíê Мîíгîë Уëсыí àрèëжààíы бàíêуудààс хàìгèéí сàéí үзүүëэëòòэé буюу 95 хувèéí 

àìжèëòòàé àжèëëàсàí дүгíэëòèéг àвсàí.

Орон сууцны зээлийн үйл ажиллагаа

Хүрээëэí буé îрчíыг хàìгààëàх, хүí àìыг îрîí сууцжууëàх зàìààр хîòыí хөгжèëд өөрèéí хувь íэìрèéг îрууëàх 

зîрèëгыí хүрээíд Бàíê èргэдèéí шààрдëàгàд íèéцсэí хàìгèéí òààòàé íөхцөë бүхèé  îрîí сууцíы зээëèéí үéëчèëгээг 

сàíàë бîëгîж бàéíà. 

бàрàà, эëеêòрîí хэрэгсэë бîëîí бîëîвсрîëыí сàëбàрыí 

үéëчèëгээíèé эрэëò өсч буéгààс хàрàгдàж бàéíà. Бàíê 

хàрèëцàгчдыí өсөí íэìэгдэж буé эíэхүү эрэëòèéг 

хàíгàхыí òуëд хүчèí чàдëыíхàà зîхèсòîé хэì хэìжээíèé 

хүрээíд хэрэгëээíèé зээëèéí бүòээгдэхүүíээ сàíàë 

бîëгîí òîгòìîë өргөжүүëэí хяíàж бàéíà. Òàéëàíò îíд 

хэрэгëээíèé зээë 60.4 òэрбуì òөгрөгөөр өсч 126.6 òэрбуì 
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òөгрөгò хүрсэí íь 2010 îíы эцсèéí үзүүëэëò бîëîх 66.2 òэрбуì òөгрөгөөс дàруé 91 хувèàр өссөí үзүүëэëò юì. Бàíê 

хэрэгëээíèé зээëèéí бîëîìжèéг íэìэгдүүëэí ìàшèí, гэр àхуéí òàвèëгà зэрэг өргөí хэрэгëээíèé бүòээгдэхүүíèéг 

худàëдàí àвàх хàрèëцàгчèéí сàíхүүгèéí хэрэгцээíд íèéцүүëэí 270 гàруé худàëдààíы бàéгууëëàгàòàé хàìòрàí 

àжèëëàж бàéíà.

Бàíê сàр бүр òîдîрхîé хэìжээíèé хурèìòëàë үүсгэí èрээдүéд зîрèëгîî бèеëүүëэх бîëîìжèéг îëгîдîг уяí хàòàí íөхцөë 

бүхèé “Зîрèëгîòîé хàдгàëàìж” íэрòэé шèíэ хàдгàëàìжèéí бүòээгдэхүүíèéг зàх зээëд íэвòрүүëсэí. Хàрèëцàгчдыí 

бүòээгдэхүүí үéëчèëгээ, òэдгээрèéí хүү íөхцëèéí òàëààрх ìэдëэгèéг өргөжүүëэх òàë дээр бèд àч хîëбîгдîë өгөí 

àжèëëàдàг бөгөөд хàрèëцàгчдыí хэрэгцээ шààрдëàгыг òîдрууëàх, òүүíд íь зîрèуëсàí òîхèрîìжòîé бүòээгдэхүүíèéг 

сàíàë бîëгîх үүдíээс хàрèëцàгчдыí дуíд сургàëò сеìèíàрыг òîгòìîë зîхèîí бàéгууëдàг. 

БАЙГУУЛЛАГЫН БАНКНЫ ҮЙЛ АÆИЛЛАГАА

Бàéгууëëàгыí Бàíêíы Гàзàр íь өөрèéí хàрèëцàгчèд бîëîх Мîíгîë Уëсыí òîìîîхîí àж àхуéí íэгжүүдээс хүëээëгэсэí 

èòгэëèéí дүíд àìжèëò бүòээëээр дүүрэí бàс íэгэí жèëèéг àрдàà îрхèëîî. Бèд чàдвàрëàг бàг бүрэëдэхүүíээрээ дîòîîдыí 

бîëîí гàдààдыí хөрөíгө îрууëàëòòàé êîìпàíèуд, îëîí уëсыí бàéгууëëàгуудàд бàíê сàíхүүгèéí èж бүрэí үéëчèëгээг 

хүргэж àжèëëàдàг. Бèд хàрèëцàгчèддàà бàéгууëëàгыí хàрèëцàх, хàдгàëàìжèéí дàíс, зээë, худàëдààíы сàíхүүжèëò, 

хàìòàрсàí сàíхүүжèëò, сàíхүүгèéí òүрээс, òөсëèéí сàíхүүжèëò, эêспîрòыí сàíхүүжèëò, вàëюòыí àрèëжàà, бэëэí ìөíгөíèé 

ìеíежìеíò зэрэг îëîí òөрëèéí бàíê сàíхүүгèéí үéëчèëгээг сàíàë бîëгîí àжèëëàдàг.

Мөí òүүíчëэí дэëхèéд òэргүүëэгч îëîí уëсыí бàíê сàíхүүгèéí бàéгууëëàгуудòàé хàìòрàí эêспîрòыг дэìжèх урò 

хугàцààíы сàíхүүжèëòèéí хэрэгсëèéг Эêспîрòыí Сàíхүүжèëòèéí Агеíòëàгòàé хàìòрàí Мîíгîëыí зàх зээëд íэвòрүүëсэí 

íь Еврîпыí хîëбîî бîëîí Эдèéí Зàсгèéí Хàìòыí Ажèëëàгàà Хөгжëèéí Бàéгууëëàгыí гèшүүí îрíуудààс Мîíгîë Уëс 

руу чèгëэсэí худàëдàà, хөрөíгө îрууëàëòыí урсгàëыг дэìжèх зîрèëгîòîé юì. Òèéìээс уг үéëчèëгээ íь èìпîрòëîгчèд 

урò хугàцààíд зàх зээëèéí хүүгээс бàгà хүүòэéгээр зээëээ эргүүëэí òөëөх бîëîìжèéг îëгîдгîîрîî дàвуу òàëòàé юì. 

Гîëîìò бàíê íь дэëхèéд íэрòэé îëîí уëсыí бàíê сàíхүүгèéí бàéгууëëàгà бîëîх Credit Suisse, Czech Export Bank, US 

EXIM Bank, Sumitomo Mitsui Banking Cooperation ìөí Чех уëсыí Komercni Bank-òàé хàìòрàí èéì òөрëèéí зээëèéг 

хàрèëцàгчдàдàà сàíàë бîëгîж бàéíà. 

Бàéгууëëàгыí Бàíêíы Гàзàр íь дэд бүòэц, бàрèëгà бàéгууëàìж, усжууëàëòыí òөсëүүд, зàì òээвэр, эрчèì хүч, ууë 

уурхàéí ìөí Мîíгîë Уëсыí Зàсгèéí Гàзрààс хэрэгжүүëж буé òөсëүүд дээр хàìòрàí àжèëëàж, бàíêíы үéëчèëгээг 

àìжèëòòàé үзүүëж èрсэí. 2011 îíд гүéцэòгэсэí эдгээр òөсëүүдээс дурьдàхàд:

•	 Улаанбаатар	хот	дахь	20	мянган	өрхийн	орон	сууцны	төсөл

•	 Эрдэнэс	Таван	Толгойн	анхны	хувьцаа	гаргалтанд	зөвлөхөөр	ажилласан	дотоодын	банк	

•	 Оюу-Толгой	ХХК-д	эргэлтийн	хөрөнгийн	зээл	олгох	эрх	бүхий	дотоодын	банкуудын	нэг

•	 МИАТ	ХК-ийн	В-767	300ER	Boeing	онгоц	худалдан	авалтын	урьдчилгаа	төлбөрийн	санхүүжилтийг	хийсэн	банк	

•	 Олон	Улсын	Агаарын	Тээврийн	Холбооны	төлбөр	тооцоог	гүйцэтгэгч	Монгол	дахь	цорын	ганц	банк.

Òөрèéí бàéгууëëàгуудòàé хàìòрàí àжèëëàх, сàíхүүгèéí хàрèëцààгàà өргөòгөх зîрèëгыí хүрээíд:

•	 Гаалийн	ерөнхий	газар	болон	Авто	Тээврийн	Газартай	хамтран	ажиллах	гэрээ	

•	 Монголын		автозамын	барилга	угсралтын	компаниудыг	дэмжих	зорилгоор	Зам	Тээвэр	Барилга	Хот	Байгуулалтын	

Яàìòàé сàíàìж бèчгèéг òус òус бàéгууëëàà. 

2011 îíд бèд дîòîîдыí бèзíес эрхëэгчдèéг дэìжèх зîрèëгîîр Зàсгèéí Гàзàр, Азèéí Хөгжëèéí Бàíê, Дэëхèéí Бàíê 

зэрэг îëîí уëсыí бàéгууëëàгуудòàé хàìòрàí àжèëëàсàí. Бàéгууëëàгыí Бàíêíы Гàзàр íь Азèéí Хөгжëèéí Бàíêòàé Хөдөө 

àж àхуé, хөдөөгèéí хөгжëèéг дэìжèх òөсëèéí хүрээíд Нэìэгдсэí өрòгèéí гèíжèí хîëбîî, Хөдөөгèéí дэд бүòэц бîëîí 
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үéëчèëгээг хөгжүүëэх, ìөí Òөсëèéí удèрдëàгыí бүрэëдэхүүíүүдèéг хөгжүүëэх чèгëэëээр хàìòыí сàíхүүжèëòèéí гэрээг 

бàéгууëсàí. Үүíээс гàдíà Дэëхèéí бàíêòàé хàìòрàí Хувèéí Хэвшëèéг Хөгжүүëэх-2 Òөсëèéí зээë, Òехíèê Òусëàëцààíы 

òөсëèéг àìжèëòòàé хэрэгжүүëж дууссàí.

Уул уурхайн салбарт зориулсан банкны үйлчилгээ

Бèд Мîíгîë Уëсыí òэргүүëэгч àрèëжààíы бàíêíы хувьд  ууë уурхàéí сàëбàр бîëîí уг сàëбàрò бүòээгдэхүүí үéëчèëгээ 

хàíгàí íèéëүүëэгчдэд зîрèуëсàí бèзíесèéí зээë, гàдààд худàëдààíы сàíхүүжèëò, сàíхүүгèéí òүрээс, хàìòыí сàíхүүжèëòыí 

зээë бîëîí òөëбөр òîîцîîíы үéëчèëгээ зэрэг бүхèé ë òөрëèéí бàíê сàíхүүгèéí үéëчèëгээг хàрèëцàгчèддàà хүргэсээр 

бàéíà.

Òүүíчëэí бèд Мîíгîë Уëсыí òөрèéí өìчèò Эрдэíэс Мîíгîë ХХК-èéí îхèí êîìпàíè бîëîх Эрдэíэс Òàвàí Òîëгîé ХК-òàé 

хàìòрàí àжèëëàхààр èòгэìжëэгдсэí бà уг хàìòыí àжèëëàгààíы хүрээíд òус êîìпàíèéí êîêсжèх íүүрсíèé îëбîрëîëòыг 

эхëүүëж БНХАУ-руу эêспîрòëîх үéë àжèëëàгààг дэìжèгч дîòîîдыí сàíхүүжүүëэгч àíхíы àрèëжààíы бàíê бîëж чàдсàí 

íь бèдíèé бàс íэгэí бàхàрхàë юì.

Бèд бүх òөрëèéí бàíê сàíхүүгèéí үéëчèëгээгээ ууë уурхàéí сàëбàрò үéë àжèëëàгàà эрхэëж буé àж àхуéí íэгж 

бàéгууëëàгууд бîëîí òэдгээрèéí àжèëëàгсдàд òүргэí шуурхàé, íàéдвàрòàé хүргэхèéí зэрэгцээ Мîíгîë Уëсыí 

òîìîîхîí ууë уурхàéí òөсөë хэрэгжèж буé îрîí íуòàгò òэдгээрò зîрèуëсàí бàíêíыхàà сàëбàр íэгжээр дàìжууëàí 

хàрèëцàгчдыíхàà сàíхүүгèéí эрэëò хэрэгцээíд бүрэí íèéцсэí бүòээгдэхүүí үéëчèëгээг зàх зээëд íэвòрүүëэí àжèëëàж 

бàéíà. Бèд цààшèд ч бүòээгдэхүүí үéëчèëгээгээ өргөжүүëэí зàх зээëд òэргүүëэгч бàéр суурèà уëàì бэхжүүëэхèéг 

зîрèí àжèëëàх бîëíî.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛÒЫН БАНКНЫ ҮЙЛ АÆИЛЛАГАА 

Хөрөíгө Орууëàëòыí Бàíêíы үéë àжèëëàгààíы үíдсэí чèгëэë íь хувèéí бîëîí òөрèéí эзэìшèëòэé êîìпàíèуд, òөрèéí 

àгеíòëàгууд, бàéгууëëàгуудàд сàíхүүжèëòèéí эх үүсвэрээр хàíгàхàд зуучëàх, òîхèрîëцîх, хөрөíгө бîсгîх,  зөвëөгөө 

өгөх үéëчèëгээг үзүүëэх бîëíî.

Хөрөíгө îрууëàëòыí бàíêíы гàзрыí бèзíесèéí хэòèéí зîрèëгî íь хөрөíгө îрууëàëòыí бàíêíы хàìгèéí чàíàрòàé 

үéëчèëгээгээр эрхэì хàрèëцàгчдыíхàà бèзíесèéí хөгжëèéг дэìжèж, уëìààр урò хугàцààíы хàрèëцàí àшèгòàé хàìòыí 

àжèëëàгààг бèé бîëгîхîд îршèíî. Бàíêíы àрвèí òуршëàгà, ìэргэжëèéí ур чàдвàр бүхèé хөрөíгө îрууëàëòыí  

ìэргэжèëòíүүд, бàíêèруудààс бүрдсэí бàг íь хàрèëцàгч íэг бүрèéíхээ эрэëò  хүсэëòэíд òуëгуурëàсàí үéëчèëгээг  

хүргэсíээр урò хугàцààíы хàрèëцààг бèé бîëгîх юì.

Хàрèëцàгч íэг бүрèéíхээ бèзíесèéí үéë àжèëëàгàà, сòрàòегèéí òàëààр íàрèéвчèëсàí îéëгîëòыг àвч àжèëëàсíààр бèд 

хàрèëцàгчдыíхàà хэрэгцээ шààрдëàгыг îíîвчòîé  òîдîрхîéëж, уëìààр òэдгээрò òîхèрсîí сàíхүүжèëòыí сòрàòегèéг 

бîëîвсрууëàí, òүргэí шуурхàé үéëчëэх бîëîìжòîé бîëдîг. Гîëîìò бàíêíы Хөрөíгө Орууëàëòыí Бàíêíы Гàзрыí үéë 

àжèëëàгààíы хүрээ:

•	 Санхүүжилт	босгох,	хөрөнгийн	зах	зээлээс	хөрөнгө	босгох,	зээлийн	болон	эргэлтийн	хөрөнгийн	санхүүжилт,	үйл	

àжèëëàгààíы цàр  хүрээг өргөòгөí  шèíэ зàх зээëд íэвòрэх бîëîí үíдсэí бèзíесèéí өсөëòèéí сàíхүүжèëò

•	 Боломжит	хөрөнгө	оруулагчидтай	харилцаа	холбоог		тогтоох

•	 Монголын	зах	зээлд	үйл	ажиллагаа	явуулж	байгаа	байгууллагуудын	танилцуулга,	судалгааг	хийх

•	 Хамтын	хөрөнгө	оруулалтыг	бий	болгох

•	 Хөрөнгө		оруулагчидтай	боломжит	санхүүжилтийн		тохиролцоог	хийх

•	 Зах	зээлийн		шинжилгээ	судалгааг	хийх

•	 Бичиг	баримт	бүрдүүлэлтийн	ажлыг		хийж		гүйцэтгэх.
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Хөрөíгө Орууëàëòыí Бàíêíы Гàзàр íь хàрèëцàгч бàéгууëëàгуудыíхàà дîòîîдыí өргөжèëò, шèíээр  êîìпàíè худàëдàí 

àвч өөрòөө íэгòгэх òөсөë, íîгîîí бèзíесòэé хîëбîîòîé òөсëүүд зэрэг өргөí цàр хүрээ бүхèé òөсëүүдèéí хэрэгцээ 

шààрдëàгàд íь íèéцсэí зээëèéí бîëîí хөрөíгèéí сàíхүүжèëòèéí үéëчèëгээг үзүүëдэг.  Бàéгууëàгдсàí цàгààсàà хîéш 

Гîëîìò бàíê íь сàíхүүгèéí îëîí бàéгууëëàгуудòàé үр àшèг бүхèé хàрèëцààг бèé бîëгîж чàдсàí бөгөөд Бàíêíы 

уëàìжëàëò сàíхүүгèéí хàìòрàгч íàрààс гàдíà òîìîîхîí хувèéí хөрөíгө îрууëàëòыí èíсòèòуòууд, шèíэ үéëдвэрëэëèéí 

сàëбàрò хөрөíгө îрууëàгч сàíгууд, бүсèéí бîëîí òөвëөрсөí бàíêууд, дààòгàëыí бîëîí үíдэсíèé хөгжëèéí сàíгууд 

зэрэг îëîí уëсыí сàíхүүгèéí бàéгууëëàгуудòàé хөрөíгèéí удèрдëàгыí àжëыг àìжèëòòàé гүéцэòгэж бàéíà.  Хувьцàà 

бîëîí үíэò цààсíы бүòээгдэхүүíээс эхëээд хîёрдîгч өгëөгèéí зээëээр бîëîí сàíхүүжèëòээр хàìòрàí àжèëëàх гүүр 

хэëбэрээр хөрөíгө  бîсгîх  бîëîìжèéг îëгîдîг. Хàìòрàгч бàéгууëëàгуудыí ìààíь  хөрөíгө îрууëàëòыí сàëбàрò 

хурèìòëууëсàí òуршëàгà, ухààí бîëîí Гîëîìò бàíêòàé үүсгэсэí бàò хàрèëцàà íь хàрèëцàгчдàд хөрөíгө îрууëàëòыí 

îëîí бîëîìжèéг сàíàë бîëгîх, зàх зээëээ ìэдэрч чàдсàí сàíхүүгèéí бàгц үéëчèëгээг үзүүëэх, үéëчèëгээíèé íөхцөë, 

чàíàр, хэìжээг сàéжрууëàх зàìààр сэòгэë хàíàìжèéг дээд  зэрэгò хүргэх бîëîìжèéг бүрдүүëж бàéíà. 

Òүүíчëэí Хөрөíгө Орууëàëòыí Бàíêíы гàзàр íь өөрсдèéí хàрèëцàгчèддàà хөрөíгө îрууëàëòыí  цîгц үéëчèëгээ 

үзүүëэхèéí òуëд Аíдеррàéòерыí òусгàé зөвшөөрөë бîëîí Гîëîìò Бàíêíы àíхíы 100 хувèéí хөрөíгө îрууëàëòòàé 

брîêерèéí êîìпàíè бîëîх “Гîëîìò Сеêюрèòèз” ХХК-èéг бàéгууëж хàрèëцàгчèддàà үзүүëэх хөрөíгө îрууëàëòыí 

үéëчèëгээíèé цàр хүрээгээ өргөжүүëсэí. Гîëîìò Сеêюрèòèз ХХК хàрèëцàгчèддàà дîòîîд, гàдààдыí хөрөíгèéí 

бèржèéí үíэò цààсíы àрèëжààíд îрîëцîх бîëîëцîîг îëгîж, хөрөíгèéí зàх зээëèéí чàíàрòàé судàëгààíд үíдэсëэсэí 

хөрөíгө îрууëàëòыí зөвëөгөө өгч àжèëëàж бàéíà.

Гîëîìò Сеêюрèòèз ХХК íь Мîíгîëыí Хөрөíгèéí Бèрж дээр àрèëжàà хèéх суудàë, îëîí уëсыí хөрөíгèéí бèржүүдэд 

àрèëжààíд îрîëцîх эрхèéг àвч хàрèëцàгчèéí өìíөөс àрèëжàà гүéцэòгэх, сàíхүүгèéí зуучëàx үéëчèëгээг үзүүëж 

эхëээд бàéíà.

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮÆИЛÒ БА ОЛОН УЛСЫН ÒӨЛБӨР ÒООЦОО

Мàíàé бàíê дэëхèéд òэргүүëэгч îëîí бàíêòàé òàë бүрèéí хàìòыí àжèëëàгààг бэхжүүëсэí бөгөөд өíгөрсөí хîёр 

жèëèéí хугàцààíд үéëчëүүëэгчдèéíхээ òөрөë бүрèéí вàëюòèéí хэрэгцээ шààрдëàгыг хàíгàж бàéх зîрèëгîîр îëîí 

уëсыí гîë бàíêууд бîëîх Bank of China, Citigroup, CIBC, Wells Fargo, Construction Bank of China Intesa, Sanpaolo, 

Agricultural Bank of Russia, ING, ANZ, Barclays, Kazkommertsbank, VTB Bank  зэрэг бàíêуудòàé шèíээр хàрèëцàà 

òîгòîîí хàìòàрч àжèëëàж бàéíà. Мөí SWIFT-èéí сүëжээíд òуëгуурëàсàí бàíê хîîрîíдыí эëеêòрîí шèëжүүëгээс 

гàдíà, 200 гàруé îрîíд үéë àжèëëàгààгàà явууëдàг, хàìгèéí өргөí хэрэгëэгддэг ìөíгөí шèëжүүëгèéí êîìпàíèудыí 

íэг бîëîх Western Union үéëчèëгээг òус òус үзүүëж бàéíà.

Бèд îëîí уëсàд òэргүүëэгч бàíêуудыг хàрèëцààíдàà íэгòгэсíээр сòрàòегèéí чухàë àч хîëбîгдîë бүхèé òүíшëэëèéг 

бèé бîëгîж чàдсàí бөгөөд Stanhope-èéí хөрөíгө îрууëàëòààр дàìжууëàí Credit Suisse бîëîí Abu Dhabi Investment 

Council-èéí хîёрдîгч өгëөгèéí зээëèéг íэвòрүүëээд бàéíà. Эíэхүү сòрàòегèéí òүíшëэë íь ìàíàé өөрèéí хөрөíгèéí 

хүрэëцээ бîëîí хөрвөх чàдвàрыг íэìэгдүүëэхэд, ìөí îëîí уëсыí шèëдэг òуршëàгыг эрсдэëèéí удèрдëàгà бîëîí үéë 

àжèëëàгààíдàà íэвòрүүëэхэд гîë òүëхэц бîëсîí.

Òàéëàíò îíд îëîí уëсыí бîëîí бүс íуòгèéí òэргүүëэгч бàíêуудòàé хàрèëцàх êîрреспîíдеíò бàíêíы хàìòыí 

àжèëëàгààгàà уëàì өргөжүүëэí àжèëëàсàí бà уëìààр бàíêíы òàéëàíò îíд гүéцэòгэсэí îëîí уëсыí òөëбөр òîîцîîíы 

хэìжээ 28.4 хувèàр, дîòîгш чèгëэсэí îëîí уëсыí òөëбөр òîîцîîíы хэìжээ 12,1 хувèàр, гàдàгш чèгëэсэí îëîí уëсыí 

òөëбөр òîîцîîíы хэìжээ 37,5 хувèàр òус òус өсчээ.
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Вàëюòыí àрèëжàà гүéëгээíèé өргөí òуршëàгà, бàíêíы òүíшëэëèéí íягò хàрèëцàà, сàíхүүгèéí зөв ìеíежìеíòòэéгээрээ 

íèéòэд òàíèгдсàí зэрэг íь эх үүсвэрээ бàéршууëàх Мîíгîëыí сàíхүүгèéí бàéгууëëàгà хàéж буé гàдààдèéí 

үéëчëүүëэгчдèéг òàòàхàд дàвуу бàéр суурèéг îëгîж бàéдàг. Бàíêíы íягò òүíшëэëèéí хàрèëцààíы òусëàìжòàéгààр 

бèд үéëчëүүëэгчдèéíхээ хэрэгцээг хàíгàх үүдíээс цîгц шèéдэë бүхèé худàëдààíы сàíхүүжèëòыí үéëчèëгээг сàíàë 

бîëгîдîг. Эíэхүү үéëчèëгээ íь ìөíгөí урсгàëыг зөв зîхèцууëàх ìөí гàдààд худàëдààíààс үүсч бîëîх эрсдэëèéг 

буурууëж өгдөг.  Мàíàé худàëдààíы сàíхүүжèëòèéí гîë үéëчèëгээíд èìпîрò эêспîрòыí àêêредèòèв (худàëдààíы 

сàíхүүжèëòèéí íèéò хэìжээ 2011 îíд 72 хувèàр өссөí), сòàíдбàé àêêредèòèв, бàòëàí дààëò, бàрèìòыí èíêàсс, 

зөвëөгөө өгөх зэрэг  үéëчèëгээíүүдээс гàдíà дэëхèéд òэргүүëэгч хàрèëцàгч бàíêуудààр дàìжèж буé бусàд òөëбөр 

òîîцîî бîëîí хîëбîгдîх вàëюò àрèëжààíы гүéëгээíүүд бàгòдàг. Үүíèé зэрэгцээ бèд үéëчëүүëэгч бàéгууëëàгууддàà 

вàëюò àрèëжàà бîëîí вàëюòыí фîрвàрд хэëцëèéí үéëчèëгээг үзүүëдэг.

НӨӨЦИЙН ҮЙЛ АÆИЛЛАГАА
 

Хөрөíгèéí Удèрдëàгыí Гàзàр íь бàíêíы òөëбөрèéí чàдвàр, ìөíгөíèé зàх зээë дээрхè үéë àжèëëàгàà, вàëюòыí 

àрèëжàà бîëîí íөөцèéí үéë àжèëëàгààг удèрддàг бà 2011 îíд бàíêíы òөëбөрèéí чàдвàрыг хàìгèéí өíдөр òүвшèíд 

бàéëгàж дîòîîдыí бàíê сàíхүүгèéí зàх зээëд òэргүүëж àжèëëàëàà. 

Хөрөнгийн удирдлага болон хөрвөх чадварын удирдлага 

Хөрөíгèéí Удèрдëàгыí Гàзàр íь бàíêíыхàà өдөр òуòìыí òөëбөрèéí чàдвàрыí хэрэгцээ бîëîí èëүүдэë íөөцèéг 

удèрдàж, бàíêíы íөөцèéг Мîíгîëбàíê бîëîí дэëхèéд òэргүүëэгч êîрреспîíдеíò хàрèëцààòàé бàíêуудàд бàéршууëж, 

òүүíчëэí Òөв Бàíêíы Үíэò Цààс, Зàсгèéí Гàзрыí Үíэò Цààс бîëîí бусàд òөрëèéí үíэò цààсíы хөрөíгө îрууëàëòàíд 

хèéж àжèëëàëàà. Òус гàзàр íь àëèвàà àрèëжààíд îрîëцîхдîî бàíêíы Эрсдэëèéí хîрîîíîîс òîгòîîсîí хязгààрëàëòыí 

хүрээíд îрîëцдîг. Мөí íөөц хөрөíгèéг эрсдэëээс хàìгààëàх үүдíээс хүүгèéí бîëîí вàëюòыí сàíхүүгèéí үүсìэë 

хэрэгсëүүдèéг àшèгëàдàг хэдèé ч бîгèíî хугàцààíы хàíшèéí өөрчëөëòөөс àшèг îëîх зîрèëгîîр àшèгëàдàггүé.

Òус гàзàр íь èëүүдэë íөөц хөрөíгèéг удèрдàхдàà зээëèéí, хàíшèéí, хүүгèéí бîëîí бусàд эрсдэëүүдèéг хàргàëзàí 

үзэхèéí зэрэгцээ àëь íэг сеêòîр, зàх зээë, íэг òөрëèéí вàëюò эсвэë дàí гàíц бàéгууëëàгàд òөвëөрсөí хөрөíгө 

îрууëàëòààс зàéëсхèéж хàìгèéí íàéдвàрòàé сàíхүүгèéí хэрэгсëүүдэд хөрөíгө îрууëàëò хèéдэг. Òүүíчëэí бàíêíы 

өдөр òуòìыí ìөíгөí урсгàëд хяíàëò òàвьж удèрддàг.  Бàíê íь гîëëîх íөөц хөрөíгөө Òөв бàíêíы үíэò цààс 

/ÒБҮЦ/-íд бàéршууëдàг. Оíы эцсèéí бàéдëààр ìàíàé бàíêíы эзэìшèж бàéгàà үíэò цààс íèéò үíэò цààсíы 20 хувèéг 

эзэëж бàéсàí бà òүүíчëэí дîòîîдîд шèíэëэг зàх зээë бîëîх Зàсгèéí Гàзрыí үíэò цààсíы àрèëжààíд зîíхèëîх бàéр 

суурьòàé îрîëцîж îíы эцсèéí бàéдëààр îëîí íèéòэд íээëòòэé àрèëжààëсàí Зàсгèéí Гàзрыí үíэò цààсíы 22,8 хувèéг 

эзэìшèж бàéíà. 

Валютын арилжаа 

2011 îíд òөгрөгèéí àì.дîëëàрòàé хàрьцàх хàíш 3 дугààр сàрд 1195.27 бàéсàí бîë 12 дугààр сàрд 1396,37 хүрч 16.82 

хувèàр хэëбэëзсэí íь гàдààд худàëдààíд гàрсàí àëдàгдàë бîëîí èíфëяцèéí хүëээëòòэé хîëбîîòîé бàéëàà. Вàëюòыí 

хàíшèéí хэëбэëзэë өíдөр бàéсàí òуë дîòîîдыí вàëюòыí зàх зээë дэх гîë îрîëцîгчèéí хувьд дîòîîдыí вàëюòыí зàх 

зээëèéг хөгжүүëэхэд èëүүòэé àíхààрч àжèëëàсàí бà хàрèëцàгч гàдààд худàëдàà эрхëэгчèд бîëîí хөрөíгө îрууëàгчдыí 

хàíшèéí эрсдэëèéг үр àшèгòàéгààр хàìгààëàх үүдíээс гàдààд вàëюòыí свîп, фîрвàрд хэëцëүүдèéг зàх зээëд àíхëàí 

íэвòрүүëж хөгжүүëэí àжèëëàж бàéíà. Мөí òүүíчëэí бàíê íь дîòîîдыí сàíхүүгèéí зàх зээëèéí хөгжèëд òэргүүëэгчèéí 

хувьд дîòîîдыí сàíхүүгèéí зàх зээëèéí бîëîìж, цàр хүрээг íэìэгдүүëэх àргà зàìууд, хàíшèéí èë òîд бàéдàë 

бîëîí эрсдэëээс хàìгààëàх бîëîìжуудыг бèé бîëгîхыí òуëд Вàëюò Арèëжààíы Мэргэжèëòíүүдèéí Дөрөвдүгээр 

Зөвëөгөөíèéг Мîíгîëбàíêòàé хàìòрàí àìжèëòòàé зîхèîí бàéгууëсàí.
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САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮН,
ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Нийт актив (тэрбум төгрөг) Нийт харилцах, хадгаламж (тэрбум төгрөг)

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮН 
 

2011 îíд Гîëîìò Бàíê íь хàрèëцàгчдààс òàòàí òөвëөрүүëсэí хөрөíгèéí хувь хэìжээгээрээ хàìгèéí òîì бàíê гэсэí 

бàéр суурèà хàдгàëж чàдсàí бà бàëàíсыí гîë үзүүëэëòүүдээ 40 îрчèì хувèàр íэìэгдүүëсэí àìжèëòòàé àжèëëàëàà.

Òîìîîхîí àìжèëòуудààс дурьдвàë:

•	 Нийт	активын	хэмжээ	557.7	тэрбум	төгрөг	(35	хувь)-өөр	өсч	2.13	их	наяд	төгрөг	(1.53	тэрбум	ам.доллар)-т	хүрсэн	

íь бàíêíы сèсòеìèéí íèéò àêòèвыí 23 хувèéг эзэëж бàéíà

•	 Нийт	 татан	 төвлөрүүлсэн	хөрөнгийн	хэмжээ	522.6	 тэрбум	төгрөг	 (40	хувь)-өөр	өсч	 1.84	их	наяд	 төгрөг	 	 (1.32	

òэрбуì àì.дîëëàр)-ò хүрсэí íь бàíêíы сèсòеìèéí íèéò òàòàí òөвëөрүүëсэí хөрөíгèéí 28 хувèéг эзэëж бàéíà

•	 Харилцах	дансны	хэмжээ	112	тэрбум	төгрөг	(23	хувь)-өөр	нэмэгдэж	589.5	тэрбум	төгрөгт	хүрсэн

•	 Хугацаагүй	хадгаламжийн	хэмжээ	79.7	тэрбум	төгрөг	(27	хувь)-өөр	нэмэгдэж	374.9	тэрбум	төгрөгт	хүрсэн	бол	

хугàцààòàé хàдгàëàìж 330.9 òэрбуì òөгрөг (61 хувь)-өөр íэìэгдэж 875.8 òэрбуì òөгрөгò хүрëээ.

•	 30.2	тэрбум	төгрөгийн	цэвэр	ашиг	болон	20	сая	ам.долларын	Swiss	Mo	Investment	AG-ын	хөрөнгө	оруулалтын	

үр дүíд íэгдүгээр зэрэгëэëèéí өөрèéí хөрөíгө 56.4 òэрбуì òөгрөгөөр өсч 140.2 òэрбуì òөгрөгò, хîёрдугààр 

зэрэгëэëèéí өөрèéí хөрөíгө 48.9 òэрбуì òөгрөгò хүрсэí. Нèéò өөрèéí хөрөíгө 48 хувèàр өсч 189.1 òэрбуì òөгрөг 

(135.4 сàя àì.дîëëàр)-ò хүрсэí бàéíà.

•	 Цэвэр	зээлийн	хэмжээ	461.3	тэрбум	төгрөг	(59	хувь)-өөр	өсч	1.25	их	наяд	төгрөг	(0.9	тэрбум	ам.доллар)-т	хүрсэн	

íь бàíêíы сèсòеìèéí хувьд îëгîсîí íèéò зээëèéí 23 хувèéг эзэëж бàéíà.

Нийт өөрийн хөрөнгө (тэрбум төгрөг) Цэвэр зээл (тэрбум төгрөг)

•	 Цэвэр	ашгийн	хэмжээг	2010	оны	үзүүлэлт	болох	20.1	тэрбум	төгрөгөөс	10.2	тэрбум	төгрөг	(51	хувь)-өөр	өсгөж	30.2	

òэрбуì òөгрөгò хүргэж чàдëàà
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Үйл ажиллагааны орлого (тэрбум төгрөг) Зардал орлогын харьцаа (%)

Òàéëàíò îíд бàíê íь сèсòеìèéí хэìжээíèé 14 àрèëжààíы бàíêуудààс сàíхүүгèéí хàìгèéí хүчèрхэг үзүүëэëòээр 

яëгàрàх дàвуу òàëàà хàдгàëж àжèëëàëàà.

•	 Цэвэр	зээл	хадгаламжийн	харьцаа	67.7	хувьтай	байсан	нь	зохистой	түвшинд	буюу	банкны	системийн	дундаж	

үзүүëэëò бîëîх 83.4 хувèàс хàрьцàíгуé бàгà бàéíà

•	 Зардал	орлогын	харьцаагаа	2010	оны	44	хувиас	37.5	хувьд	хүргэж	бууруулж	чадлаа

•	 Чанаргүй	зээлийн	харьцаа	буурч	2	хувьд	хүрсэн	нь	өрсөлдөгч	банкуудтай	харьцуулахад	хамгийн	сайн	үзүүлэлт	

бөгөөд эíэхүү үр дүí íь зээë îëгîх хàòуу бîдëîгî бîëîí зээëèéí сàéí хяíàëòыí èëэрхèéëэë юì

•	 Зээлийн	эрсдэлийн	сан	чанаргүй	зээлийн	харьцаа	нь	2010	оны	үзүүлэлт	болох	63.6	хувиас	өсч	79.8	хувьд	хүрсэн	байна

•	 Өөрийн	хөрөнгийн	хүрэлцээний	харьцаа	13.3	хувь	нь	Монголбанкны	тогтоосон	12	хувийн	шаардлагыг	хангаж	байна

•	 Төлбөр	түргэн	гүйцэтгэх	чадварын	харьцаа	38.9	хувьтай	байсан	нь	банкны	системтэй	харьцуулахад	хамгийн	сайн	

үзүүëэëò бàéëàà.

Чанаргүй зээлийн харьцаа (%)

Төлбөрийн чадварын харьцаа (%)Зээл эх үүсвэрийн харьцаа (%)

Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ (%)

•	 Үйл	ажиллагааны	орлогын	хэмжээ	36.2	тэрбум	төгрөг	(78	хувь)-өөр	өсч	82.6	тэрбум	төгрөг	(59.2	сая	ам.доллар)-т	хүрсэн

•	 Цэвэр	хүүгийн	орлогын	хэмжээ	19.2	тэрбум	төгрөг	(65	хувь)-өөр	өсч	48.9	тэрбум	төгрөг	(35	сая	ам.	доллар)-т	

хүрсэí бà Цэвэр хүүгèéí àхèуц хàрьцààг 3.6 хувьд бàрьж àжèëëàëàà

•	 Цэвэр	хүүгийн	бус	орлогын	хэмжээ	16.7	тэрбум	төгрөгөөс	16.9	тэрбум	төгрөг	(101	хувь)-өөр	өсч	33.7	тэрбум	төгрөгт	хүрсэн

•	 Валют	арилжааны	орлого	11,7	тэрбум	төгрөгөөр	өсч	19,5	тэрбум	төгрөгт	хүрсэн

•	 Шимтгэл	хураамжийн	орлого	5.6	тэрбум	төгрөг	(44	хувь)-өөр	өсч	18.2	тэрбум	хүрсэн	бөгөөд	нийт	өсөлтийн	35	

хувь íь êàрòòàé хîëбîîòîé үéëчèëгээíээс бүрдсэí бàéíà. 
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Таван жилийн санхүүгийн үр дүн

2007 2008 2009 2010 2011

Балансын үзүүлэлтүүд (сая төгрөг)      

Нèéò àêòèв 652,051 697,179 1,013,109 1,573,413 2,131,065 

Нèéò хàрèëцàх, хàдгàëàìж 512,485 505,171 795,251 1,317,499 1,840,136 

Цэвэр зээë 323,026 447,787 505,299 784,605 1,245,919 

Өөрèéí хөрөíгө 54,871 63,548 78,471 127,774 189,087 

Үр ашгийн үзүүлэлтүүд (сая төгрөг)  

Хүүгèéí îрëîгî 44,564 69,318 81,832 111,157 165,165 

Хүүгèéí зàрдàë (30,228) (43,569) (57,905) (81,448) (116,240)

Цэвэр хүүгèéí îрëîгî 14,336 25,749 23,927 29,708 48,925 

Цэвэр хүүгèéí бус îрëîгî 7,231 8,912 13,333 16,749 33,686 

Үéë àжèëëàгààíы зàрдàë (10,078) (15,178) (16,712) (21,242) (32,545)

Эрсдэëèéí сàíгèéí зàрдàë (2,299) (3,958) (3,240) 983 (8,681)

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëòыí үíэ цэíèéí буурàëò - - - - (1,450)

Òàòвàрыí зàрдàë (1,811) (3,324) (4,138) (6,145) (9,691)

Òàòвàрыí дàрààх àшèг 7,378 12,201 13,170 20,053 30,244 

Санхүүгийн бүтцийн харьцаанууд

Нèéò хàрèëцàх, хàдгàëàìж/Нèéò àêòèв 78.6% 72.5% 78.5% 83.7% 86.3%

Өөрèéí хөрөíгө/Нèéò àêòèв 5.9% 7.3% 6.3% 5.3% 6.6%

Цэвэр зээë/Нèéò àêòèв 49.5% 64.2% 49.9% 49.8% 58.5%

Цэвэр зээë/Нèéò хàрèëцàх, хàдгàëàìж 63.0% 88.6% 63.5% 59.6% 67.7%

Чàíàргүé зээë/Нèéò зээë 4.2% 3.9% 4.4% 2.1% 2.0%

Хөшүүргèéí хàрьцàà (дàхèí) 10.9 10.0 11.9 11.4 10.3 

Ашигт ажиллагааны харьцаанууд  

Дуíдàж àêòèвыí өгөөж (%) 1.6% 1.8% 1.6% 1.7% 1.7%

Дуíдàж өөрèéí хөрөíгèéí өгөөж (%) 17.3% 24.3% 22.5% 26.6% 26.3%

Цэвэр хүүгèéí àхèуц (%) 4.1% 4.2% 4.1% 3.6% 3.6%

Зàрдàë îрëîгыí хàрьцàà (%) 46.7% 43.8% 44.9% 44.0% 37.5%

Эрсдэлийн үзүүлэлтүүд

Өөрèéí хөрөíгèéí хүрэëцээ >12% 14.4% 12.8% 13.4% 13.5% 13.3%

       Гàдààд вàëюòыí эрсдэëèéí үзүүëэëòүүд:  

    Нèéò гàдààд вàëюòыí хувьд <+/-40% 8.1% 11.9% 11.8% 17.1% 10.5%

    Нэг гàдààд вàëюòыí хувьд <+/-15% 5.8% 9.5% 10.0% 11.2% -5.1%

Нэг зээëдэгч бîëîí òүүíд хîëбîгдîх эòгээдэд îëгîсîí 
зээëèéí íèéò өөрèéí хөрөíгөд эзëэх хувь <20%

17.5% 19.5% 19.9% 17.6% 19.7%

Хîëбîгдîх эòгээдэд îëгîсîí зээëèéí íèéò өөрèéí 
хөрөíгөд эзëэх хувь <5%

2.7% 3.7% 3.5% 3.4% 3.4%

Хîëбîгдîх эòгээдэд îëгîсîí íèéò зээëèéí íèéò өөрèéí 
хөрөíгөд эзëэх хувь <20%

8.8% 10.5% 15.9% 10.3% 12.6%

Òөëбөрèéí чàдвàрыí хàрьцàà 49.3% 37.0% 51.7% 51.2% 38.9%

Үíдсэí хөрөíгèéí хàрьцàà <8% 1.0% 1.0% 0.7% 1.6% 1.4%
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ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

2011 îíы 11 сàрд сàíхүүгèéí үíэëгээíèé бàéгууëëàгà бîëîх Standard & Poor’s íь ìàíàé бàíêíы òîгòвîрòîé òөëөв 

бүхèé, урò хугàцààíы òөëбөр òүргэí гүéцэòгэх чàдвàрò BB, бîгèíî хугàцààíы òөëбөр òүргэí гүéцэòгэх чàдвàрò B 

үíэëгээíүүдèéг òус òус өгсөí бөгөөд үүгээрээ бàíê íь Standard & Poor’s- ээс үíэëгээ àвсàí àíхíы Мîíгîëыí бàíê 

бîëж бàéгàà бèëээ.

2012 îíы 1 сàрыí 2-íд Standard & Poor’s íь зөвхөí Мîíгîëд үéë àжèëëàгàà явууëж буé бàíêуудыí òуëгуур îíîîг 

òîгòîîхыí òуëд, Мîíгîëыí эдèéí зàсàг бîëîí àж үéëдвэрèéí эрсдэëèéí òүвшèíгээс шàëòгààëàí òус үíэëгээíèé 

бàéгууëëàгыí дîòîîд үíэëгээíèé àргàчëàëд өөрчëөëò îрууëсíààр Гîëîìò бàíêèíд өгсөí урò хугàцààíы үíэëгээгээ B+ 

эерэг òөëөвòэé бîëгîж өөрчèëсөí. Òүүíчëэí Standard & Poor’s íь ìàíàé бàíêíы бèзíесèéí үéë àжèëëàгààг хүчèрхэг 

гэж дүгíэж бàéгàà íь ìàíàé бàíê дîòîîдыí сàëбàрòàà зàх зээëèéí бàéр суурь сàéí эзэëж буéг èëòгэж бàéíà. 

Мàíàé зээëèéí сàéí бүòээгдэхүүí үéëчèëгээ, îëîí уëсыí худàëдààíы сàíхүүжèëò, àрèëжààíы үéëчèëгээ бîëîí 

сàëбàр íэжүүдèéí өíдөр бүòээìжòэé бàéдàë зэрэг íь зàх зээëд үéë àжèëëàгàà явууëж буé бусàд бàéгууëëàгуудòàé 

хàрьцууëàхàд èëүү òîгòвîрòîé, îëîí òàëыí эх үүсвэрèéг бèé бîëгîхîд гîë òүëхэц бîëдîг. Сàíхүүгèéí үíэëгээíèé 

бàéгууëëàгыí үзэж бàéгààгààр, àëèвàà сàíхүү эдèéí зàсгèéí хүíдрэëèéí үед Гîëîìò Бàíê íь сèсòеì дэх чухàë бàíêíы 

хувьд Мîíгîëыí Зàсгèéí Гàзрààс яìàр íэгэí дàëд хэëбэрèéí дэìжëэг хүрòэх ìàгàдëàëòàé хэìээí үзэж бàéíà.

Эíэхүү үíэëгээíèé íэг үе шàòààр буурсàí бàéдàë íь Мîíгîëыí эдèéí зàсàг, үүíòэé хîëбîгдîх бàíêíы өөрèéí 

бèзíесèéí үéë àжèëëàгàà íь яìàр íэгэí бàéдëààр дîрîéòсîíîîс бîëсîí гэсэí уòгàòàé бèш, хàрèí уг үíэëгээíèé 

бàéгууëëàгыí үíэëгээíèé àргàчëàëд гàрсàí өөрчëөëòèéг өìíөх суë òàëууд дээр òусгàсíààс үүдэëòэé бèëээ.

Òүүíчëэí 2011 îíы 11 сàрд Гîëîìò Бàíê íь Moody’s îëîí уëсыí сàíхүүгèéí үíэëгээíèé бàéгууëëàгààс бàíê сàíхүүгèéí 

чàдàìжèéí үзүүëэëòээр D- үíэëгээ àвсàí бà эíэ íь урò хугàцààíы òөëбөр òүргэí гүéцэòгэх чàдвàрààр Ba3 òүвшèíд 

хүрч бàéгàà юì. Мөí гàдààд вàëюòыí íөөцөөрөө B2, дîòîîд вàëюòыí íөөцөөрөө Ba3 үíэëгээíүүдèéг òус òус àвч 

òîгòвîрòîé òөëөв бàéдàëòàé бàéíà. Эíэхүү үíэëгээíд хүрэхэд дîòîîдыí сàëбàруудыí àшèгò үéë àжèëëàгàà, хàдгàëàìж 

хàрèëцàхыí хувьд сàëбàрòàà òэргүүëэгч, ìөí бàéгууëëàгыí зээë, худàëдààíы сàíхүүжèëò, àшèгò үéë àжèëëàгàà бүхèé 

хàíгàëòòàé хөрөíгèéí бàéр суурьòàé бàéгàà зэрэг íь гîë хүчèí зүéë бîëсîí.

Сàяхíààс îëîí уëсыí сàíхүүгèéí үíэëгээíèé бàéгууëëàгà бîëîх Moody’s íь ìàíàé бîëîí бусàд үíэëгээ àвсàí 

Мîíгîëыí бàíêуудыí үíэëгээг дàхèí хэëэëцэж эхэëсэí юì.  Эíэхүү àëхàì íь Moody’s-èéí дэëхèé íèéòèéí үíэëгээíèé 

хэрэгжүүëэëòèéí зààвàрчèëгàà шèíэчëэгдэж гîëч шàëгуур үзүүëэëò íь òухàéí уëсыí бîëîí сàíхүүгèéí бàéгууëëàгыí 

зээëèéí үíэëгээíүүдèéí уяëдàà хîëбîîг òусгàí дàхèí  бîëîвсрууëàгдàж бàéíà. 

Сàíхүүгèéí үíэëгээíèé бàéгууëëàгуудыí дуíд гàрдàг òүгээìэë жèшгèéг хàрууëàí, Standard & Poor's-èéí íэгэí àдèëààр 

Moody’s íь бàíêíы бîëîí Мîíгîëыí Зàсгèéí Гàзрыí сàíхүүгèéí òîгòвîрòîé бàéдàë, эдгээрèéí чàдàìжèд яìàр íэгэí 

дîрîéòсîí íөхцөë бàéдàë үүсээгүé бàéхàд өөрсдèéí дîòîîд үíэëгээíèé àргàчëàëд өөрчëөëò îрууëсàí. Moody’s-èéí 

эíэхүү àëхàì íь Еврîпыí зэргэëдээ îрíууд, òэдгээрèéí зàсгèéí гàзрыí òөсвèéí àëдàгдëыг өөрсдèéгөө îрîîсîí 

бàéдëààр сàíхүүжүүëж бàéсàí бàíêíы сàëбàрыíхàíд өгсөí үíэëгээíд гàргàсàí àëдàà íь уг үíэëгээíèé àргàчëàë 

өөрчëөгдөхөд íөëөөëсөí гэдэг íь èëò бàéгàà бèëээ. Гэсэí хэдèé ч Гîëîìò Бàíê бîëîí ìàíàé уëсыí бусàд бàíêууд 

Мîíгîë Уëсыí Зàсгèéí Гàзрыí өр зээëèéг сàíхүүжүүëэхэд яìàр íэгэí бàéдëààр îрîëцîîгүé гэдэг íь Мoody’s-èéíхэíд 

èëò бàéгàà юì.   
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ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА 
БА ХЯНАЛÒ
Зээлийн эрсдэлийн удирдлага

Зээëèéí эрсдэë бîë хàрèëцàгч зээëèéí гэрээгээр хүëээсэí үүргээ хугàцààíдàà бèеëүүëээгүéгээс үүдэх эрсдэë юì. 

Бèдэíд учèрч бîëîх  зээëèéí эрсдэë íь зээëèéí бàгц, хөрөíгө îрууëàëòыí àêòèв  бîëîí хүëээж бîëзîшгүé өр 

òөëбөрүүд бîëíî. Зээëèéí  эрсдэëèéг зээëдэгч òус бүрээр бîëîí эдèéí зàсгèéí сàëбàрààр зээë, бàòàëгàà, бàòëàí 

дààëò, àêêредèòèв, бàíê хîîрîíдыí хàдгàëàìж, сàíхүүгèéí бусàд хэрэгсëүүдèéг хàìрууëàí цîгцîîр íь хэìжээ 

хязгààрëàëò òîгòîîх зàìààр удèрддàг. Мөí òүүíчëэí хөрөíгèéí удèрдëàгыí бүхèé ë үéë àжèëëàгààíд шààрдëàгàòàé 

гэж үзвэë хэìжээ хязгààрëàëò òîгòîîх зàìààр эрсдэëèéг удèрддàг. 

Гîëîìò бàíêíы зээëèéí үéë àжèëëàгàà, сòрàòегè, бîдëîгî, журìууд íь Бàзеëыí хîрîîíîîс бàòàëсàí Зээëèéí эрсдэëèéí 

удèрдëàгыí үíдсэí 16 суурь зàрчìыг ìөрдëөг бîëгîдîг. Эíэхүү 16 суурь зàрчèì íь íэгд зîхèсòîé зээëèéí эрсдэëèéí 

îрчèíг бèé бîëгîх, хîёрò уë суурьòàé зээë îëгîх, гурàвò зээëèéí хэрэг бүрòгэë, хэìжèх хэìжүүр, òàéëàгíàëыí 

òîгòîëцîîг бèé бîëгîх, дөрөвò уë суурьòàé үр дүí бүхèé хяíàëòыí òîгòîëцîîг бèé бîëгîх зэрэг үíдсэí 4 бүëэг 16 

зàрчìыг òîгòîîсîí бàéдàг.

Гîëîìò бàíêíы зээëèéí бîдëîгî íь бàíêíы өсөëòèéг дэìжèх үíдсэí сòрàòегèéí хүрээíд зээëèéí эрсдэëèéг бîëîìжèò 

хàìгèéí бàгà òүвшèí хүрòэë буурууëàхàд чèгëэгддэг. Бèдíèé òààìàгëàж буéгààр Мîíгîë Уëсыí эдèéí зàсгèéí өсөëò 

дуíд хугàцààíд хàдгàëàгдàх учèр зээëèéí бàгц, зээë îëгîëòыí хэìжээ өсөх хэдèé ч бèд зээë îëгîх үéë àжèëëàгààг уë 

суурьòàé дүрэì журìыí хүрээíд удèрдàж àжèëëàх ёсòîé. Бàíêíы Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөë, Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí 

Хîрîî, удèрдëàгыí бàг íь зээëèéí бîдëîгî, сòрàòегèéг бàòëàх, хэрэгжèëòèéг òîгòìîë хугàцààíд хяíàх үүрэгòэé. Мөí 

òүүíчëэí Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөë íь эрсдэëèéí удèрдëàгыí үíдсэí хàрьцààíуудààс гàдíà íèéò àêòèв, өөрèéí 

хөрөíгèéí хàрьцàà, өөрèéí хөрөíгèéí хүрэëцээ, зээë-хàдгàëàìжèéí хàрьцààг òîгòîîх, удèрдàх үүрэгòэé. 

Бèд дîòîîд зээëèéí үíэëгээíèé сèсòеìèéг хөгжүүëсíээр òîì бàéгууëëàгыí бîëîí жèжèг дуíд бàéгууëëàгыí 50 сàя 

òөгрөгөөс дээш дүí бүхèé зээë хүсэгчдèéí зээëээ эргэí òөëөх чàдвàрыг судëàх, зээëèéí зàрцууëàëòыг íàрèéвчëàí 

судëàх зàìààр бèе дààсàí хàрààò бус дүгíэëò өгдөг. Уг сèсòеì íь гурвàí хүчèí зүéëèéг дэëгэрэíгүé òîîцîîëдîг. Эíэ 

íь зээëдэгчèéí үéë àжèëëàгààíы үíдсэí бîëîí òусëàх сàëбàр, бèзíесèéí үíдэс суурь, хэòèéí òөëөв (зээëдэгчèéí 

òуршëàгà, хэрэгëэгчèд бîëîí бèзíесèéí сегìеíòèéí дèверсèфèêàцè, зàх зээëд эзëэх хувь бîëîí брэíд) бîëîí 

зээëдэгч òус бүрèéí сàíхүүгèéí èë òîд бàéдàë юì. Эдгээр зээëèéí үр дүí, үíэëгээг Зээëèéí Хîрîî, Зээëèéí Дэд Хîрîî 

бîëîí Сàëбàрыí Зээëèéí Хîрîîгîîр хэëэëцүүëэí шèéдвэрëэдэг бà зээëèéí үëдэгдэëд  хяíàëò òàвьдàг. 

Бèд òîì бàéгууëëàгыí бîëîí жèжèг дуíд бàéгууëëàгыí зээëèéг судëàхдàà зээëдэгчèéí зээëèéí òүүх, чàдàìж, сàëбàр, 

ìàрêеòèíг бà хэрэгëэгчèéí зàí òөëөв, ìеíежìеíò бîëîí хяíàëò, сàíхүүгèéí íөхцөë бàéдàë, зээëèéí бàрьцàà зэргèéг 

бусàд зүéëсээс èëүү àч хîëбîгдîëòîéгîîр àвч үздэг.

Бèд èргэдèéí зээëèéí судàëгààíд зээë хүсэгчèéí àжëыí òүүх, цàр хүрээ, îдîîгèéí àжèëдàà àжèëëàсàí жèë, сàр 

бүрèéí òөëбөр-îрëîгыí хàрьцàà 45 хувèàс хэòрэхгүé (îрîí íуòàгò 55 хувèàс хэòрэхгүé) бàéх, ìөí зээëдэгчèéí 

àжèë îëгîгчîîс гàргàсàí бàòàëгàà, бàòëàí дààëò àвàх зэргèéг бусàд зүéëсээс èëүү àч хîëбîгдîëòîéгîîр àвч үздэг. 

Хàрèëцàгчèéí 30 сàя òөгрөгөөс дээш дүíòэé зээëèéг зààвàë Зээëèéí Дэд Хîрîîíы хурëààр  хэëэëцэí шèéдвэрëэдэг.

Орîí сууцíы зээëèéí хувьд бèд зээëдэгчèд гурвàí жèëээс дîîшгүé хугàцààгààр хөдөëìөрèéí гэрээ хèéсэí бàéхыг, 

òэдíèé сàрыí òөëбөрèéí дүí íèéò îрëîгыí хàрьцàà 45 хувèàс хэòрэхгүé бàéхыг òус òус шààрддàг. Бүх îрîí сууцíы 

зээë Зээëèéí Дэд Хîрîîíы хурëààр хэëэëцэгдэí шèéдвэрëэгддэг.



Æ
è
ëè

é
í Òàé

ëàí 20
11

43

Зээл олгох бодлого, үйл явц

Бèд зээëèéí эрсдэëèéг íягò íяìбàé хяíàëò бà зээë, хөрөíгө îрууëàëòыí бàгцуудыí чàíàрò ìеíежìеíò хèéх бàéдëààр 

удèрддàг. Зээëèéí Хîрîî íь бèдíèé зээëèéí бîдëîгîòîé хîëбîîòîé бүхèé ë àсуудëыг ÒУЗ бîëîí Эрсдэëèéí 

Удèрдëàгыí хîрîîíы чèгëэëòэé уяëдууëàí хàрèуцàí àжèëëàдàг. Зээëèéí Хîрîî íь зээëдэгчèéí зээëèéí эрсдэëèéí 

òүвшèíд хязгààрëàëò òàвьж àжèëëàдàг бөгөөд íэг зээëдэгч бîëîí хîëбîî бүхèé бүëэг зээëдэгчèéí зээëèéí хэìжээг 

хязгààрëàх үзүүëэëòèéг бàëàíсыí эхíèé бîëîí сүүëèéí үзүүëэëòүүдэд òуëгуурëàí дээд ëèìèò òîгòîîдîг. 
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Зээëèéí Хîрîî íь зээëèéí эрсдэëèéг уëèрëààр бîëîí èëүү íàрèéí дàвòàìжòàéгààр хèéгдсэí ìэдээëэë дүгíэëòэíд 

үíдэсëэí òàсрàëòгүé хяíàдàг. Бèд òîìîîхîí зээëдэгч бүрèéí дэëгэрэíгүé ìэдээëэë, дүгíэëòèéг жèëдээ íэгээс бàгàгүé 

удàà хèéдэг.

Зээëèéí хîрîî íь ìөí дэд хîрîîòîé бөгөөд эíэ íь бîëîìжèò зээëèéí шèéдвэрèéг бàòëàх àжëыг хàрèуцдàг. Зээëèéí 

Хîрîî íь 300 сàя òөгрөгөөс дээш дүíòэé зээëд òîхèрîх íөхцëèéг бàòàëдàг бөгөөд Зээëèéí Дэд Хîрîî íь 300 сàя 

òөгрөгөөс бàгà дүíòэé зээëд òîхèрîх íөхцëèéг бàòàëдàг.

Дээр дурьдсàíчëàí сàëбàр бүр òîгòîîсîí хязгààрëàëòыí хүрээíд сàëбàрыí зээëèéí хîрîîгîîр хэëэëцэí зээëèéí 

шèéдвэрèéг гàргàдàг. Сàëбàр бүрèéí зээë шèéдвэрëэх эрхèéí хэìжээг Зээëèéí Хîрîî òîгòîîдîг. Сàëбàрыí зээë 

бèе дààí  шèéдвэрëэх эрхèéí хэìжээг  зээëèéí бîдëîгîòîé íèéцэж бàéгàà бàéдàë, òэдíèé àжëыí òуршëàгà, эдèéí 

зàсгèéí îрчèí зэргээс хàìààрууëàí íэìэгдүүëэх бà буурууëдàг.

Зээл олгох үйл явц

Зээë шèéдвэрëэх үéë явцыг дîîрхè бàéдëààр òàéëбàрëàж бîëíî.

•	 Том	 байгууллагын	 зээл:	 Том	 байгууллагын	 зээлийн	 үзүүлэлтүүд	 нь	 манай	 зээлийн	 активт	 хамгийн	 их	 хувийг	

эзэëдэг. Òîì бàéгууëëàгыí зээëèéí хүсэëòèéг бèзíес хөгжëèéí ìеíежер хүëээí àвдàг. Òîì бàéгууëëàгыí 

хàрèëцàгчèд бèзíес хөгжëèéí ìеíежерòэé урьдчèëж хүсэëòээ òàíèëцууëàí ууëзàëò хèéдэг. Ууëзàëò бүрèéí үр 

дүíд бèзíес хөгжëèéí ìеíежер хүсэëòèéí íөхцëèéг Зээëèéí Гàзрыí Òîì Бàéгууëëàгыí Хэëòэсòэé зөвшèëцөí 

òîгòîîх бà уг зээëèéг Зээëèéí Гàзрыí гèшүүд хэëэëцэí бîëîìжòîé гэж үзвэë Зээëèéí Хîрîî, Зээëèéí Дэд Хîрîî 

бîëîí сàëбàрыí зээëèéí хîрîîíд òàíèëцууëàхààр бэëддэг. Дàрàà íь зээëèéí ìэргэжèëòэí хүсэëòèéг хүëээí 

àвч, хàрèëцàгчèéí òухàé бîëîí òүүíèé àжèëëàдàг сàëбàрыí òàëààр гүíзгèé ìэдëэгòэé бîëîхыí òуëд сàíхүүгèéí 

шèíжèëгээг хèéдэг. Уг шèíжèëгээ íь òîì бàéгууëëàгыí зээëдэгчèéí зàх зээëд эзëэх бàéр суурь, íэр хүíд, 

зээëжèх чàдвàр, òуршëàгà бîëîí бîëîìжèò бүх судàëгàà, шèíжèëгээг бàгòààсàí бàéдàг. Бèд зээëдэгчèéí 

бусàд бàíêууд дàхь зээëèéí үëдэгдэë, зээëдэгчдèéí зээëèéí òүүхèéг хàдгàëж бàéдàг Мîíгîë бàíêíы зээëèéí 

ìэдээëëèéí сàíгààс ëàвëàгàà àвдàг бà, хэрэв бîëîìжòîé бîë òàòвàрыí гàзàр гэх ìэò òөрèéí бàéгууëëàгууд 

бîëîх гурàвдàгч эòгээдээс  зээëдэгчèéí òàëààрх бусàд ëàвëàгààг îëж àвдàг. Хэрэв зээë бàрьцààгààр хàíгàгдсàí 

бîë  сàíàë бîëгîсîí бàрьцàà хөрөíгèéí үíэëгээг бèд  дîòîîддîî бèе дààсàí эêсперòээр үíэëүүëдэг бà хөрөíгèéг 

бàрьцààëàх òàë дээр ìэргэжëèéí хууëь зүéí зөвëөгөөгөөр хàíгàгддàг.

•	 Жижиг	дунд	байгууллагын	зээл:	Жижиг	дунд	байгууллагын	зээл	нь	300	сая	төгрөгөөс	дээш	дүнтэй	бөгөөд	том	

бàéгууëëàгыí зээë îëгîх үéë явцòàé èжèë юì. 50 сàя òөгрөгөөс 300 сàя òөгрөг хүрòэëх дүíòэé жèжèг дуíд 

бàéгууëëàгыí зээëèéг сàëбàрыí бîëîí Зээëèéí Гàзрыí Æèжèг дуíд бàéгууëëàгыí гèшүүд хэëэëцэí бîëîìжòîé 

гэж үзвэë Зээëèéí Дэд Хîрîî бîëîí сàëбàрыí зээëèéí хîрîîíд òàíèëцууëдàг. Сàëбàрууд бîëîí Зээëèéí Гàзрыí 

Æèжèг Дуíд бàéгууëëàгыí хэëòэс зээëèéí хүсэëòэд зээëèéí үíэëгээ өгч, дîòîîд үíэëгээíèé сèсòеìээр шèíжèëгээ 

хèéí дүгíэëò гàргàж, Зээëèéí Хîрîî бîëîí сàëбàрыí зээëèéí хîрîîгîîр хэëэëцүүëдэг. Шààрдëàгàòàé òîхèîëдîëд 

îëгîгдсîí зээë дээр ч  ìөí àдèë шèíжèëгээ хèéдэг. 50 сàя òөгрөгөөс дээш дүíòэé бүх зээëүүд Зээëèéí Гàзрыí 

Мîíèòîрèíгèéí Хэëòсèéí эрсдэëèéí дүгíэëòòэéгээр хîëбîгдîх Зээëèéí хîрîîдîîр хэëэëцэгдэí бàòëàгддàг. 

•	 Эрсдэлийн	 үнэлгээ	 хийх	 явц:	 Зээлийн	 газар	 нь	 Байгууллагын	 Банкны	 Газар	 буюу	 Салбарууд,	 Жижиг	 Дунд	

Бàéгууëëàгыí Хэëòсээс èрүүëсэí зээëèéí хүсэëòүүдэд бèе дààсàí шèíжèëгээ хèéдэг. Уг хүсэëòүүд íь зээëèéí 

прîгрàìд “Зээë бàòëàгдàхààр хүëээгдэж бàéгàà” òөëөвò бүрòгэëòэé бàéдàг. Зээëèéí гàзàр íь èхэвчëэí дîòîîд  

àжèëëàгààíы хүчèí зүéëд òуëгуурëàí шèíжèëгээ хèéдэг. Эíэ íь îëîí òөрëèéí эдèéí зàсгèéí сàëбàр, бүòээгдэхүүíèé 

сàëбàрыí хязгààр, íэг бîëîí хîîрîíдîî хîëбîî бүхèé бүëэг эòгээдèéí хязгààр, хүссэí зээëèéí үíэëгээг òîгòîîх, 

зээëèéí бàгцыí дуусàх хугàцààг òîдîрхîéëîх, зээëèéí бàгцàд хàрьцууëàëò бà жèгíэëò хèéх бîëîí бусàд ìàêрî 

эдèéí зàсгèéí үзүүëэëòүүд бà Зээëèéí Гàзрыí бîдëîгîд зààсàí бèдíèé зээë шèéдвэрëэх дîòîîд зààвàрчèëгààíы 

дàгуу үíэëгээг хèéх юì. Зээëèéí хүсэëòүүдèéг òуршëàгàòàé зээëèéí ìэргэжèëòíүүд судàëж зээëèéí судàëгààг 

зээëдэгчèéí зээë òөëөх чàдвàрыí үíэëгээíд òуëгуурëàí бэëòгэдэг. Бèд сòàòèсòèêèéí ìэдээ бîëîí гàдíы эх 
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сурвàëжààс зээëдэгчèéí зээë òөëөх чàдвàрыí үíэëгээг àвч àшèгëàдàг. Зээë шèéдвэрëэх бîдëîгыí дàгуу зээëèéí 

хүсэëòүүд хэìжээíээсээ хàìààрч Зээëèéí Хîрîî, Зээëèéí Дэд Хîрîî бîëîí сàëбàрыí зээëèéí хîрîîгîîр îрж 

шèéдвэрëэгддэг.

Эрсдэëèéí үíэëгээ хèéх үéë явц íь òîîí бîëîí чàíàрыí хүчèí зүéë дээр үíдэсëэí хàрèëцàгч бүрèéí зээëèéí эрсдэëèéí 

òус бүрд íь òîдîрхîéëîгдîхîд чèгëэгдсэí бàéдàг бà бүх зээëүүдэд дàрààх үзүүëэëòүүдèéг хàргàëзàí эрсдэëèéí үíэëгээ 

хèéдэг. Үүíд: 1- Зээëèéí òүүх; 2- Зàх зээëд эзëэх бàéр суурь (зàх зээëд эзëэх хувь, íэр хүíд); 3-Удèрдëàгà (Ашèгò 

àжèëëàгàà, ìàржèí, íèéò àêòèвèéí өгөөж, ìàрêеòèíг, бîрëууëàëòыí өсөëò, үéëдвэрëэëèéí чàдàìж, íèéò àêòèвèéí 

эргэц, дàíсíы àвëàгà, òүүхèé эд ìàòерèàë): 4- Сàíхүүгèéí бàéдàë (хөрвөх чàдвàр, өр òөëбөр, íèéò àêòèв). Зээëèéí 

эрсдэëèéí үíэëгээ íь хàрèëцàгч зээëдэгчèéí бèзíесèéí үéë àжèëëàгàà, бèзíес эрхэëж буé сàëбàрыí òîгòвîрòîé 

бàéдàë, хàрèëцàгчèéí зàí òөëөв, өрсөëдөөí, зàсгèéí гàзрààс òîгòîîсîí хязгààрëàëòууд, зàх зээëèéí бàгòààìж зэрэг 

өргөí хүрээíд үíэëдэг. Зээëèéí эрсдэëèéí үíэëгээ íь 1-9 гэсэí òîîгîîр èëэрхèéëэгдэх бà 1 гэсэí үíэëгээ íь хàìгèéí 

бàгà, 9 гэсэí үíэëгээ íь хàìгèéí өíдөр эрсдэëòэé бàéíà. Зээëèéí эрсдэëèéí үíэëгээ яìàр бàéх íь зээëдэгчèéí 

зээëээ хугàцààíдàà эргүүëэí òөëөх чàдвàрыг èëòгэдэг бà зээë îëгîëòыí хязгààрыг òîгòîîх, òухàéí зээëèéí хүсэëòèéг 

зөвшөөрөх, òàòгàëзàх эсэхэд íөëөөëдөг. 

•	 Жижиг	зээлүүд:		Жижиг	зээл	олгох	үйл	явц	том	зээл	олгох	үйл	явцтай	ижил.	Ихэнх	жижиг	харилцагчид	салбарын	

зээëèéí ìэргэжèëòíүүдэд хүсэëòээ гàргàдàг. Хэрэв жèжèг хàрèëцàгчдыí хүссэí зээëèéí íөхцөë,  зээëèéí 

ìàòерèàëууд бàíêíы шààрдëàгà хàíгàж бàéвàë зээëèéí ìэргэжèëòэí хүсэëòèéг Зээëèéí Гàзàр бүрòгүүëж, хîëбîгдîх 

судàëгàà дүгíэëòүүдèéг сàëбàрыí зээëèéí хîрîîíд òàíèëцууëàх бà зээëèéг шèéдвэрëэх эрх íь Сàëбàрыí Зээëèéí 

Хîрîîíд бàéдàг. Хэрэв зээëèéí дүí сàëбàрыí зээë шèéдвэрëэх эрхèéí хэìжээíээс өíдөр бîë зээëèéí бîдëîгыí 

дàгуу сàëбàрыí зээëèéí хîрîîíы хурëààр хэëэëцээд, зээëèéí хүсэëòèéг шèéдвэрëэх эрхèéг Зээëèéí Хîрîî бîëîí 

Зээëèéí Дэд Хîрîîíд шèëжүүëíэ. 

Зээлийн мониторинг

Бèд зээëдэгчèéí зээëээ эргүүëэí òөëөх чàдвàрыг òîдîрхîéëîхдîî  зээëдэгчèéí íөхцөë бàéдàë, бàрьцàà хөрөíгө, 

зээëдэгчèéí  зээë, хүүгèéí òөëбөрèéг òөëөх бîëîìж зэрэгò шèíжèëгээ хèéж зээëèéí хэìжээ, òөëөгдөх хугàцàà 

зэргèéг òîдîрхîéëдîг.  Зээëèéí Гàзрыí Мîíèòîрèíгèéí Хэëòэс зээëèéí бàгцыг бүхэëд íь хяíàдàг бà “watch list-хяíàх 

жàгсààëò”-ыí àргààр бàéíгыí хяíàëòыг хэрэгжүүëдэг бà эíэ íь сàрд íэгээс дîîшгүé удàà бàéíà. Эíэхүү хяíàëòыí 

хүрээíд эрсдэëèéí үíэëгээ бîëîí бèзíесèéí сàëбàрыí эрсдэëèéг хàргàëзàí үзэж, зээëèéí àíгèëëыг хèéдэг.  Хяíàëòыí 

үéë явц  íь зээëèéí бàгцыí эрдсэë бà эдèéí зàсгèéí сàëбàруудыí эрсдэëèéí òүвшèíг ерөíхèéд íь үíэëдэг. Хàрèëцààíы 

ìеíежерүүд эíэхүү òîгòìîë хяíàëòàíд îрîëцдîг бà хàрèëцàà хîëбîîí дээрээ òуëгуурëàí àíхààрàë, шààрдëàгуудàà 

òàвьж àжèëëàдàг. Зээë “watch list-хяíàх жàгсààëò”-д îрсîí òîхèîëдîëд хàрèëцààíы ìеíежер хàрèëцàгчòàé хîëбîгдîж 

зээëèéí òөëбөр òөëөгдөхгүé бàéх эрдсэëèéг буурууëàхààр òөëөвëөгөө гàргàí àжèëëàдàг. Мөí эíэ үéë àжèëëàгààíд 

òухàéí зээëèéг хàрèуцсàí  хэëòэс бîëîí зээëèéí ìэргэжèëòэí, зээëèéí àхëàх ìэргэжèëòэí îрîëцдîг. Зээëèéí Гàзрыí 

Мîíèòîрèíгèéí Хэëòэс íь хîëбîгдîх àжèëòíуудыí îрîëцîîòîéгîîр зээëèéí бàгцыí хàрьцàà, òэíцвэрèéг үíэëж, 

удèрдàхàд зîрèуëж эцсèéí дүгíэëò òàéëàíгуудыг бэëòгэдэг. Иíгэсíээр зээëèéí чàíàр, эрсдэë,үр àшèг хэìжүүрèéг  

òîдîрхîéëîх, үíэëгээíд хàìààрàх бусàд чухàë үзүүëэëòүүдèéг îíцгîéëîí àвч үзэх àч хîëбîгдîëòîé юì. 

Зээлийг эргүүлэн төлүүлэх үйл явц 

Зээëèéг эргэí òөëүүëэх àжèëëàгààг хàрèëцààíы ìеíежерүүд хàрèуцдàг. Бүх хàрèëцàгчдàд зээëèéг эргүүëэí òөëөхòэé 

хîëбîîòîé àëèвàà ìэдээëëèéг бèчгээр бîëîí àìàí хэëбэрээр өгдөг бà зээëèéг эргэí òөëүүëэх чèгëэëээр гэрээíèé 

дàгуу эрчèìòэé àжèëëàдàг. Зээëèéг эргэí òөëөх хугàцàà хэòэрсíээс хîéш 5 хîíîгèéí дîòîр зээëèéí òүүх бîëîí, 

өìíө хугàцàà хэòрүүëж бàéсàí эсэх, зээëèéí хэìжээ зэргээс хàìààрч хàрèëцàгчèдòàé зээëèéí эргүүëэí  òөëөх òàëààр 

хîëбîî òîгòîîдîг. Зээëèéí өрèéí хэìжээ өíдөр бàéгàà бîëîí зээëèéг эргүүëэí òөëөх үéë явц удààшрàëòàé бàéгàà 

хàрèëцàгчдыг òүëхүү àíхààрч, òîгòìîë эргэх хîëбîîòîéгîîр àжèëëàдàг. Бàéгууëëàгыí Бàíê бîëîí Иргэдèéí Бàíêíы 

Гàзрыí удèрдëàгà зээëèéí хугàцàà хэòрэëòòэé хàрèëцàгчдàд àíхíы удààд уòсààр ìэдэгддэг бà уг хàрèëцààíы үр дүí 
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яìàр бàéгààгààс хàìààрч дàрààгèéí àргà хэìжээг хэрэгжүүëдэг. Бүх зээëдэгчèдòэé хàрèëцàх àìàí бîëîí бèчгèéí 

хàрèëцàà íь ìэргэжëèéí өíдөр òүвшèíд, ёс зүéí шààрдëàгыг хàíгàсàí бàéдëààр явàгддàг. 

Зээëèéг эргүүëэí òөëүүëэх үéë явцыг òîéìëîвîë: 

•	 Бид	бүх	зээлдэгчиддээ	зээлийн	дансны	хуулга,	зээл	төлөгдсөн	байдал,	зээл	төлөх	хэмжээ,	хугацаа	хэтрэлтийн	

ìэдээëëèéг àгууëсàí òàéëàíг сàр бүр èëгээдэг. Хàрèëцààíы ìеíежер хàрèуцсàí зээëèéí дàíсуудàà òîгòìîë хяíàх 

бà зàрèì íэг сîíгîгдсîí дàíсуудыг Зээëèéí Гàзрыí зүгээс хàìòрàí хяíàдàг. Явцыí хяíàëòыí үíдсэí дээр хугàцàà 

хэòэрсэí бîëîí ìуудсàí зээë дээр зээë эргэí òөëүүëэх хөòөëбөрèéг бîëîвсрууëдàг.

•	 Эдгээр	 харилцагчид	 төлбөрөө	 30	 хоногоос	 дээш	 хугацаа	 хэтрүүлбэл	 зээлийн	мэргэжилтэн	 зээлдэгчийн	 зээлээ	

òөëөх чàдвàрыг дàхèí үíэëж, òэдгээр хàрèëцàгчдàд бèзíесèéí бîëîìжèò хувèëбàруудыг сàíàë бîëгîдîг. Үүíд 

хàрèëцàгчèéí өíөөгèéí бîëîí èрээдүéí ìөíгөí урсгàëыí чàдàìжèéг бэхжүүëэхèéí òуëд дàíсíы àвëàгыí бîдëîгî, 

ìàрêеòèíгèéí сòрàòегè, бîрëууëàëòàà өсгөх сòрàòегè, үíèéí бîдëîгî бîëîí òүүхèé эд, бàрààíы эргэëòèéг өсгөх 

зэрэг îрíî.

•	 Бүхий	 л	 шаардлагатай	 арга	 хэмжээг	 авч	 хэрэгжүүлсэн	 хэдий	 ч	 хугацаа	 хэтрэлт	 хэвээр	 байсаар,	 90-ээс	 дээш	

хîíîг бîëсîí òîхèîëдîëд уг зээëèéí удèрдëàгà, хяíàëòыг Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí Гàзрыí Òусгàé Аêòèвыí хэëòэсò 

шèëждэг. 

•	 Зээлийг	эргүүлэн	төлүүлэх	бүхий	л	боломжийг	судалж,	шаардлагатай	арга	хэмжээг	авч	хэрэгжүүлсэн	хэдий	ч	зээл	

òөëөгдөөгүé, зээëдэгч зээë òөëөх чàдвàргүé íь òîгòîîгдсîí, эсвэë яìàр íэг ìàргààí гàрсàí òîхèîëдîëд Òусгàé 

àêòèвыí  хэëòэсò шèëжүүëж, 30 хîíîгèéí дîòîр хууëèéí дàгуу òөëүүëэх àргà хэìжээг àвдàг. 

Зээлийн эрсдэлийн загварчлал ба багцын чанар

Бèд зээëèéí хугàцàà хэòрэëò (PD), àëдàгдëыí ìàгàдëàë (LGD) бîëîí зээëèéí эрсдэëèéí бусàд үзүүëэëòүүдèéг 

òîîцîîëîх зàгвàрчëàëыг бîëîвсрууëàí àшèгëàж бàéíà. Уг àргàчëàë íь IAS 39 бîëîí Бàзеëèéí хîрîîíîîс гàргàсàí 

Зээëèéí эрсдэëèéí зàгвàрчëàëыí шààрдëàгуудыг бүрэí хàíгàж, хүëээгдэж буé хугàцàà хэòрэëò, àëдàгдëыí хэìжээг 

òîîцîîëîí зээëèéí эрсдэëèéí хязгààрëàëòууд, бусàд зîхèсòîé үзүүëэëòүүдèéг òîгòîîх зàìààр зээëèéí эрсдëèéг хяíàх 

үр àшèгòàé хэрэгсэë бîëж чàдсàí юì. Чàíàргүé зээëд хугàцàà íь хэòэрч үíэ цэíэ íь буурсàí зээëүүд хàìààрíà. 

Зээëèéí үíэ цэíèéí буурàëòыг IAS 32-ыí дàгуу òîгòîîдîг бөгөөд уг сòàíдàрòыí дàгуу зээëèéí өíөөгèéí үëдэгдэë íь 

èрээдүéí ìөíгөí урсгàëààс òөëөгдөх зээë, хүүгèéí òөëбөрèéí өíөөгèéí үíэ цэíээс èх бàéх зээëүүдèéг чàíàргүé буюу 

үíэ цэíэ буурсàí зээë гэж үзíэ. Эíэхүү дүрэì зээëèéí чàíàрыí àíгèëàëд зээëдэгчèéí сàíхүүгèéí чàдàвхààс гàдíà 

гàдààд хүчèí зүéëсèéг àвч үздэгээрээ дàвуу òàëòàé юì. 

Салбарын шинжилгээ ба төвлөрөл

Бèд зээëèéí бàгцыí чàíàрыг урьдчèëàí òîдîрхîéëсîí òүвшèíд бàрèх үүдíээс òөвëөрëèéí хязгààрëàëòыг òîгòîîж, 

хэрэгжүүëдэг. Бèзíесèéí íэг сàëбàрò, эсвэë эдèéí зàсгèéí àëь íэг сегìеíòэд зээëèéí хэò òөвëөрөë үүсэхээс зàéëсхèéх 

зîрèëгîîр бàíêíы зээëèéí бîдëîгîд эдèéí зàсгèéí íэг сàëбàрò îëгîх зээëèéí дээд хэìжээг íèéò бàгцыí 30 хувèàс 

хэòрэхгүé бàéхààр зààсàí. Нэг зээëдэгчèд îëгîх зээëèéí дээд хэìжээ, хîëбîîòîé буюу хàìààрàëòàé зээëдэгчдэд îëгîх 

зээëèéí дээд хэìжээ бîëîí реéòèíг, уëс îрíы хязгààрëàëò зэрэг үзүүëэëòүүд ч зээëèéí бîдëîгîд òусгàгдсàí бàéдàг. 

Мàíàé зээëèéí òөвëөрëèéí үзүүëэëòүүд өíөөгèéí Мîíгîë Уëсыí эдèéí зàсгèéí бүòэц òөвëөрсөí, òөрөëжèëò ìууòàéг 

хàрууëж бàéгàà бөгөөд удèрдëàгууд сàëбàрыí òөвëөрëèéí эсрдэëèéг буурууëàх бîëîìжòîé гэж үзэж бàéгàà бà 

зээëèéí бàгцàà òөрөëжүүëэх бîëîìжуудыг îëж хàрàхыí òуëд эдèéí зàсгèéí сàëбàрò òîгòìîë шèíжèëгээ хèéж бàéдàг. 

2011 îíы 12-р сàрыí 31-íèé бàéдëààр íèéò зээëèéí бàгцыí 13.3 хувèéг ууë уурхàéí сàëбàр, 9.7 хувèéг бîëîвсрууëàх 

үéëдвэрëэëèéí сàëбàр òус òус эзэë бàéгàà íь бàгцàд хàìгèéí өíдөр дүíг эзэëж бàéгàà юì. 
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Зээлийн эрсдэлийг хэмжих аргачлал Зээлийн ангилал ба зээлийн алдаглыг хүлээн 

зөвшөөрөх бодлого

Зээëèéí хîрîî íь зээëèéí бàгцыí чàíàрыг зîхèцууëж, 

сàéжрууëàхыг хàрèуцдàг. Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí Гàзрыí 

Бàгцыí Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí хэëòэс íь òөвëөрсөí 

сèсòеì àшèгëàí зээëèéí бàгцыí чàíàрыг үíэëэх бà 

зээëèéг àëдàгдàë бîëсîí үед шààрдëàгàòàé íөөцèéг 

бүрдүүëж зээëèéí бàгцыг бүхэëд íь хяíàж бàéдàг. 

Зээëèéí àíгèëàë: Зээëүүд òîгìîë хяíàëòàíд бàéдàг бà эíэ 

íь зээëд бàéгàà àëèвàà àсуудëыг эрò èëрүүëэхэд òусàëдàг. 

Мөí 1 òэрбуì òөгрөгөөс дээш дүíòэé зээëүүдèéí хувьд 

уëèрàë бүр бîëîí òөëбөрèéí грàфèê хуàíëèéí 14 хîíîгîîс èëүү зөрчèгдсөí òîхèîëдîëд  зээëдэгч бүрèéí сàíхүүгèéí 

íөхцөë бàéдàëд гүíзгèé шèíжèëгээг хèéдэг. Бèд бàрьцàà хөрөíгèéí òөëөв бàéдàëд үíэëгээг жèëд дөрвөөс бàгàгүé 

удàà хèéдэг. Зээëèéí эргэí òөëөëò íэг өдрөөр хîцрîхîд ë Зээëèéí Гàзàр  уг àсуудëыг àрèëгàх àжëàà эхэëдэг. 

Зээë бîëîí бàëàíсыí бус үзүүëэëòүүд íь дàрààх зүéëсээр àíгèëàгддàг: Хàрèëцàгчèéí сàíхүүгèéí гүéцэòгэë, үíдсэí 

зээëèéí бà хүүгèéí эргэí òөëөëòèéí хугàцàà, бàрьцàà хөрөíгèéí чàíàр, зээëèéí íөхцөëд өөрчëөëò îрууëсàí эсэх, 

бусàд зээëүүдèéí эргэí òөëөëòèéí хугàцàà, зээëèéг зîрèуëàëòыí дàгуу àшèгëàсàí эсэх, бусàд зээëүүдèéí хувьд уг 

зээëдэгч àëдàгдàë учрууëсàí эсэх бîëîí  хàрèëцàгчèéí үíэëгээ бîëíî.

Бàгцыí Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí Хэëòэс íь зээëèéí бàгцыí эрсдэëèéí шèíжèëгээг хèéж сàр бүр òàéëàгíàдàг. Зээëèéí 

Гàзàр íь зээëèéí эргэí òөëөëòèéí хугàцàà бà àíгèëàгдсàí зээëүүд, бîëзîшгүé өр òөëбөрүүдèéí òàëààрх íàрèéí 

àíхààрууëгыг уг òàéëàíд òусгàдàг. Хэрэв үíдсэí бîëîí хурèìòëàгдсàí хүүгèéí эргэí òөëөëòөíд àсуудàë үүсвэë зээëèéí 

эргэí òөëөëòөíд хяíàëò òàвèí хàрèуцàí àжèëëàдàг хэëòсүүд шууд àргà хэìжээ àвдàг. Зээëèéí бàгцàд хàìààрàх 

хөрөíгүүдèéí чàíàр бîëîí бîëзîшгүé өр òөëбөрүүдèéí òàëààр бүхэëд íь Зээëèéí Гàзàр ìэдээëэë хèéдэг. 

IFRS зээëèéí àëдàгдëыг хүëээí зөвшөөрөх: Бèдíèé сàíхүүгèéí òàéëàí бîëîí уг òàéëàíд òусгàгдсàí сàíхүүгèéí бусàд 

ìэдээëëүүд IFRS-èéí дàгуу бэëòгэгддэг. IFRS сàíхүүгèéí òàéëàíд òусгàсàí зээëèéí àëдàгдëыг хүëээí зөвшөөрөх 

òîîцîîëîë íь хàгàс жèëèéí сàíхүүгèéí ìэдээëэëд үíдэсëэí хèéгдсэí бà хяíàëò бîëîí зээëèéí àëдàгдëыí òîîцîîëîë 

íь өдөр òуòìыí ìэдээíд үíдэсëэí хèéгддэг. Бèд IFRS -ыí дàгуу сàíхүүгèéí òàéëàíгàà бэëòгэхèéí òуëд  зээëèéí 

àëдàгëыг хүëээí зөвшөөрөхдөө бүх зээëүүдèéг хàìààрууëàí òîîцдîг.

Хөрвөх чадварын эрсдэл

Хөрвөх чàдвàрыí эрсдэë гэдэг íь бàíê өөрèéí сàíхүүгèéí үүргүүдээ цàг хугàцààíд íь зàх зээëèéí үíээр гүéцэòгэж 

чàдàхгүéд хүрэх эрсдэë юì. Сàíхүүгèéí үүргүүд гэдэгò хàдгàëàìж эзэìшèгчдэд өгөх өгëөг, сàíхүүгèéí хэрэгсëүүдèéí 

гэрээíèé дàгуух òөëбөрүүд, үíэò цààс, зээë, худàëдàí àвàëòыí òөëбөр òîîцîîíууд бîëîí хөрөíгө îрууëàëò, зээëòэé 

хîëбîîòîé бүхèé ë үүргүүдèéг îéëгîíî. Хөрвөх чàдвàрыí эрсдэë íь пîзèцèéг удèрдàх, сàíхүүжèëò бîëîí хөрөíгө 

îрууëàëòыí үéë àжèëëàгàà явууëàхàд òîхèîëддîг эрсдэë. Уг эрсдэëд òухàéí àêòèв òàëыí бàгцыí хугàцàà бîëîí 

хүүгèéí зөрүүíээс шàëòгààëсàí хүëээгдээгүé зàрдëыí өсөëòèéг хàìààрууëàí àвч үздэг. 

Гîëîìò бàíêíы хөрвөх чàдвàрыí удèрдëàгыí òîгòîëцîî íь зàх зээëèéí хэвèéí бîëîí хэвèéí бус íөхцөëд дээр 

дурьдсàí сàíхүүгèéí үүргүүдээ бүрэí гүéцэòгэж чàдàхуéц хөрвөх чàдвàрыí бàòàëгààò òүвшèíгүүдèéг òîгòîîх, хяíàх, 

удèрдàхàд чèгëэдэг. Òүүíчëэí хөрвөх чàдвàрыí эрсдëèéг удèрдàх бîдëîгî íь хэрэгëэгчèéí бэëэí ìөíгөíèé хэрэгцээ 

шààрдëàгыг хàíгàхуéц сàí, хөрвөх чàдвàр өíдөрòэé íөөцòэé бàéх, үéë àжèëëàгààíы өөрèéí хөрөíгèéí хүрэëцээг 

хàíгууëàх, хүүгèéí бîëîí бусàд îрëîгыг íэìэгдүүëэх зэрэгò чèгëэгддэг. 
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Хөрөíгèéí Удèрдëàгыí Гàзàр бàíêíы òөëбөр òүргэí гүéцэòгэх чàдвàрыг  бàíêíы бүх сàëбàр íэгжээр дàìжууëàí 

зîхèсòîé òүвшèí бîëîí òààìàгëàëыí үíдсэí дээр удèрддàг. Хөрөíгèéí Удèрдëàгыí Гàзрыí зàхèрàë íь бàíêíы 

хөрвөх чàдвàрыг хàíгàх үүдíээс зээëèéí шèéдвэр гàргàëòàд шууд îрîëцдîг. Мөí Аêòèв Пàссèвыí Хîрîîíы хурàë íь 

сàрд хàìгèéí бàгàдàà 2 удàà хурàëддàг бөгөөд уг хурëààр хөрвөх чàдвàрыг удèрдàх бîдëîгîîс гàдíà шààрдëàгàòàé 

өөрчëөëò, шèéдвэрүүдèéг гàргàж, хөрвөх чàдвàрыí сòàíдàрò бîëîí бусàд бîдëîгуудòàé íèéцсэí дàхèí хяíàëòыг 

òàвьж àжèëëàдàг. Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí Хîрîîгîîр бàíêíы хөрвөх чàдвàрыí эрсдэëèéг удèрдàх, îëîí уëсыí 

прàêòèê òуршëàгà бîëîí хууëèéí шààрдëàгуудàд íèéцүүëэí хөрвөх чàдвàрыí эрсдэëèéí удèрдëàгыí сòàíдàрòыг 

гàргàдàг.

Аêòèв Пàссèвыí Хîрîî íь дàрààх зүéëүүдэд хяíàëò òàвèí, хэрэгжүүëэх шèéдвэр гàргàдàг. Үүíд, (i) бîгèíî бîëîí 

урò хугàцààíы ìөíгөí урсгàëыí удèрдëàгà, (ii) бàëàíс òàéëàíгèéí бүòэц, (iii) гàдààд вàëюòыí хөрвөх чàдвàрыí 

удèрдëàгà, (iv) òàòàí òөвëөрүүëсэí хөрөíгèéг òîгòвîрòîé бàéëгàх, (v) хөрвөх чàдвàрыí сòресс òесò гүéцэòгэх, (vi) 

хөрвөх чàдвàрыг хàíгàх зîрèëгîîр хөрөíгèéí хүрэëцээг хàíгууëàí àжèëëàх зэрэг бàгòàíà.

Аêòèв Пàссèвыí Хîрîîíы хурëыí ìîíèòîрèíгèéí прîцесс íь дîòîîд бîëîí гàдààд хяíàëòыí сèсòеìээр дàìжèí 

хэрэгждэг. Уг дîòîîд бîëîí гàдààд хяíàëòыí сèсòеìүүдèéí òусëàìжòàéгààр хөрвөх чàдвàрыí эрсдэëèéг дàрààх 

àргà хэрэгсëүүдээр үíэëж, хэрэгжүүëдэг. Үүíд (i) сàрыí 

дàвòàìж дээр үíдэсëэсэí хүү, хугàцàà, гàдààд вàëюòыí 

зөрүүíèé шèíжèëгээ, (ii) өдөр бүрèéí ìөíгөí урсгàë, 

гàрàх ìөíгөí урсгàëыí òààìàгëàë, òàéëàí бàëàíсыí 

урò хугàцààíы òààìàгëàë, (iii) Сàíхүүгèéí Удèрдëàгыí 

Гàзрààс сàр бүрээр гàргàсàí àêòèв пàссèвыí îíîвчòîé 

бүòцэд хяíàëò òàвèх, (iv) òөëбөр òүргэí гүéцэòгэх 

чàдвàрыí хàрьцààíууд, өдрèéí дàвòàìжòàéгààр òîîцсîí 

хàìгèéí бàгà íөөцèéí шààрдëàгууд, (v) Хөрөíгèéí 

Удèрдëàгà, Бàéгууëëàгыí бàíê, бусàд дîòîîд гàзàр 

хэëòсээс гàргàсàí àíàëèòèê òàéëàí, хөрөíгèéí зàх 

зээëèéí òààìàгëàë, хөрвөх чàдвàрыí òàéëàí зэрэг дээр 

үíдэсëэсэí хүëээгдэж буé хөрвөх чàдвàрòàé хîëбîîòîé 

үéë àжèëëàгàà, (vi) Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí Гàзрààс 

гàргàсàí үéë àжèëëàгààíы хязгààрëàëòууд, хөрвөх 

Хөрвөх чадварын харьцаа

чàдвàрыí хàрьцààíууд, зөрүүíèé хэìжээíèé хязгààрууд, íэг сàрыí зээëèéí хязгààр гэх зэрэг бàгòàíà.

Эргэí òөëөгдөх хугàцààíы шèíжèëгээ íь хөрвөх чàдвàрыг бàëàíсыí бүòцèéг удèрдàх, үр àшèгòàé цîгц удèрдëàгыí 

òîгòîëцîîíы суурь бîëдîг. Хүëээгдэж буé ìөíгөí урсгàë íь эргэí òөëөгдөх хугàцàà өөрчëөгдөх бүрò òîдîрхîé 

дүíгээр өөрчëөгдөж бàéдàг. Иéìд бàíêíы хөрөíгө, эх үүсвэр бîëîí òэíцëèéí гàдуурх үүргүүдèéг эргэí òөëөгдөх 

хугàцààíы хувьд шèíжëэхдээ хугàцàà íь òîдîрхîéгүé, эсвэë хугàцààíààс өìíө хэрэгжèх ìàгàдëàëòàé үүргүүдèéг 

чàíàрààр íь àíгèëж, хугàцààíы бîëîìжуудыг òîдîрхîéëдîг. Эíэхүү үéë явц íь бàëàíсыí бүòэц àëдàгдсàíààс үүсэх 

хөрвөх чàдвàрыí эрсдэë, òүүíèéг íөхөхөд зàрцууëàгдàх íэìэëò эх үүсвэрèéí хэìжээг òîдîрхîéëîхîд àшèгëàгддàг. 

Хугàцààíы яëгààòàé үеүд дэх хүëээгдэж буé îрîх, гàрàх хөрөíгèéí урсгàëыí зөрүүг òîдîрхîé хязгààрò бàрèх, хөрвөх 

чàдвàрыí хàрьцààг хàíгàëòòàé өíдөр òүвшèíд бàéëгàх үүдíээс зîхèх хязгààрëàëò, шààрдëàгуудыг òîгòîîí ìөрддөг. 

Эíэхүү хязгààрëàëò, шààрдëàгуудыг хàíгууëàх үр àшèг бүхèé ìехàíèзìуудыг íэг íь бîгèíî хугàцààíы хөрөíгө, 

эх үүсвэрèéí хàрьцààг òîîцîж, үр àшèгòàéгààр удèрдàх юì. Эдгээр òүгээìэë хэрэгëэгддэг хàрьцààíуудыг дàрààхь 

бàéдëààр òîîцдîг:

•	 Цэвэр	зээл	/	Харилцах,	хадгаламж

•	 (Монголбанкинд	байршуулсан	хадгаламж	+	Мөнгөн	хөрөнгө)/Харилцах,	хадгаламж

•	 Нэг	сар	хүртэлх	хугацааны	актив	/	Нэг	сар	хүртэлх	хугацааны	пассив
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•	 Банк	санхүүгийн	байгууллагуудаас	татсан	хөрөнгө	/	Харилцах,	хадгаламж

•	 Банк	санхүүгийн	байгууллагад	байршуулсан	хадгаламж	/	Харилцах,	хадгаламж

•	 Хөрвөх	актив	/	(Харилцах,	хадгаламж	+	Банк	санхүүгийн	байгууллагуудаас	татсан	хөрөнгө)

•	 Хөрвөх	актив	/	(Харилцах,	хадгаламж	+	Банк	санхүүгийн	байгууллагуудаас	татсан	хөрөнгө	+	Хүлээж	болзошгүй	

үүргүүд)

•	 Хөрвөх	актив	/	Нийт	актив

•	 Цэвэр	зээл	/	Нийт	актив

•	 Цэвэр	зээл	/	Харилцах,	хадгаламж

•	 Цэвэр	зээл	/	(Харилцах,	хадгаламж	+	Банк	санхүүгийн	байгууллагуудаас	татсан	хөрөнгө)

•	 Хугацаатай	хадгаламж	/	Нийт	пассив

•	 Гадаад	валютын	актив	/	Нийт	актив

•	 (Банк	санхүүгийн	байгууллагаас	авсан	зээл	+	Гадаад	валютын	хадгаламж)	/	Гадаад	валютын	харилцах,	хадгаламж

•	 Гадаад	валютын	цэвэр	зээл	/	Нийт	актив

•	 Гадаад	валютын	хөрвөх	актив	/	Гадаад	валютын	харилцах,	хадгаламж

•	 Том	харилцагчдын	харилцах,	хадгаламж	/	Харилцах,	хадгаламж

•	 Засгийн	Газрын	харилцах,	хадгаламж	/	Харилцах,	хадгаламж

•	 Бусад	харьцаа	үзүүлэлтүүд.

Гадаад валютын хөрвөх чадварын удирдлага

Гàдààд вàëюòыí хàíшèéí эрсдэë íь бàíêíы бàëàíсыí àêòèв бîëîí пàссèвыí дүí òөгрөгөөс өөр бусàд вàëюòààр 

бàéршсàíààс хàìààрàí гàрч èрдэг эрсдэë юì. Гàдààд вàëюò òус бүрээр бàéгàà òàòàí òөвëөрүүëсэí хөрөíгөòэéгөө 

уяëдууëàí зээëээ яìàр вàëюòààр îëгîх шèéдвэр гàргàí àжèëëàдàг. Бèдíèé гàдààд вàëюòыí эрсдэëèéг удèрдàх 

бîдëîгыí зîрèëгî íь òухàéí вàëюòààр бàéршèж буé àêòèв, пàссèв хөрөíгүүдèéí хîîрîíдыí зөрүүг бàгà бàéëгàхыг 

хèчээдэг. Бàíê гàдààд вàëюòыí эрсдэëèéг бàéíгà удèрдàí àжèëëàж бàéгàà бөгөөд уг хөрвөх чàдвàрыí эрсдэëèéí 

удèрдëàгыг хэрэгжүүëэх гîë бîдëîгыí сîíгîëò íь гàдààд вàëюòààр îëгîх зээëèéí хэìжээг òухàéí вàëюòààр òàòсàí эх 

үүсвэрòэé íь уяëдууëàх явдàë юì.

Төвлөрөл багатай багц буюу хөрөнгийн тараан байршуулалт

Бàíêíы хөрөíгө, эх үүсвэрèéг эдèéí зàсгèéí сàëбàрууд бîëîí òîì, групп хàрèëцàгчдààс хэò хàìààрàëòàé бîëîхîîс 

урьдчèëàí сэргèéëэх, òөвëөрëèéг сààрууëàх зîрèëгîîр òөвëөрëèéí эрсдэëèéí хязгààрëàëòуудыг òîгòîîдîг. Эх 

үүсвэрèéí дèéëэíхèéг урò хугàцààò хàрèëцàх, хàдгàëàìж бîëîí хàрèëцàгчдыí îíîвчòîé òүүврээс (òîì, жèжèг 

хàрèëцàгчдыí хувьд) бүрдүүëэх зàìààр òөвëөрëèéí эрсдэëèéг буурууëдàг. 

Хөрвөх чадварын стресс тест

Гэíэòèéí дàвàгдàшгүé хүчèí зүéëсèéí уëìààс бàíêíы хөрвөх чàдвàрò үүсч бîëзîшгүé íөëөөëëèéг үíэëэх зîрèëгîîр 

òусгàéëсàí бîëîí сèсòеìчèëсэí сòресс сцеíàруудыг гàргàí, òэдгээрò íèéцсэí ìөíгөí урсгàëыí òөсөөëëүүдèéг хèéдэг. 

Сцеíàрууд íь òүүхэí эсвэë òөсөөëсөí үéë явдëыí (жèшээ íь íэг бàíêíы сàíхүүгèéí íөхцөë бàéдàë хүíдэрсэí íь 

òүүхэí явдàë бîë үүíээс бàíêíы сèсòеìд үзүүëэх íөëөөëëèéг òîîцîх íь òөсөөëсөí явдàë юì) àëь àëèíд суурèëж 

бîëîх бөгөөд сòресс òесòèéí үр дүíгүүд íь хөрвөх чàдвàрыí зîрèëòîò òүвшèíгүүдèéг òîдîрхîéëîх, òөëөвëөхөд 

хàìгèéí зөв, îíîвчòîé өгөгдëүүд бîëдîг.

Хөрвөх чадварын нөөц төлөвлөгөө

Эдèéí зàсàг зîгсîíгè бàéдàëд îрсîíòîé хîëбîîòîéгîîр бàíê хөрвөх чàдвàрыí íөөц òөëөвëөгөөг бîëîвсрууëàí 

хэрэгжүүëдэг. Эíэ íь хөрвөх чàдвàрыí хүíдрэëèéг хîхèрîëгүéгээр дàвàí òууëàхуéц òүвшíèé èòгэëцëèéг зàх зээëд 

бèé бîëгîх, хувь íèéëүүëэгчдèéí àшèг сîíèрхëыг хàìгààëàхàд чèгëэгдсэí цîгц òөëөвëөгөө бөгөөд хяìрàëыí үед 

бàрèìòëàх òîдîрхîé сòрàòегèд суурèëсàí, хяìрàëыг урьдчèëàí ìэдээëэх өргөí хүрээòэé үзүүëэëòүүдèéг àгууëсàí 
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бàéдàг. Урьдчèëàí ìэдээëэх үзүүëэëòүүд íь òîдîрхîé дàвòàìжòàéгààр, íàрèéвчëàëыí өíдөр òүвшèíд хяíàгдàí 

шèíэчëэгддэг бîë хяìрàëыí эсрэг сòрàòегè íь эрсдэëèéí удèрдëàгыí òîгòîëцîîíы хүрээíд зîхèîí бàéгууëàгдàж, 

дîòîîд гàдààд хàрèëцàà, хөрвөх чàдвàр бîëîí íөхцөë бàéдëыí шààрдëàгààр бèé бîëîх íэìэëò ìэдээëëèéí 

шààрдëàгуудыг òусгàсàí бàéдàг. Үүíèé эсрэг бèдíèé бàрèìòëàх òөëөвëөгөө бîë дîòîîд, гàдààд хàрèëцààíд бàрèìòëàх 

сòрàòегè, хөрвөх чàдвàрыг íэìэгдүүëэх бîëîìжуудыг îëîх, ìэдээëэë îëîх, бàíêíы хувь эзэìшèгчèд бîëîí хууëь 

òîгòîîгчдыí хîîрîíдыí ìэдээëëèéí сîëèëцîî, хàìòыí àжèëëàгàà юì.

Зах зээлийн эрсдэл

Зàх зээëèéí эрсдэë íь хүүгèéí òүвшèí, гàдààд вàëюòыí хàíш, өөрèéí хөрөíгèéí үíэ цэíэ гэх ìэò зàх зээëèéí 

хэëбэëзэëòэé хîëбîîòîé эрсдэëèéí хүчèí зүéëсèéí сөрөг өөрчëөëòèéí íөëөөгөөр бàíêèíд үүсч бîëзîшгүé эрсдэë 

юì. Бàíê àрèëжààíы бîëîí àрèëжààíы бус бàгцыí àëь àëèíààс íь зàх зээëèéí эрсдэëд өрòөж бîëîх бөгөөд эíд 

бàíêíы хөрөíгèéí удèрдëàгыí үéë àжèëëàгàà ч хàìààрдàг. 

Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөëөөс бàíêíы эрсдэëèéí удèрдëàгыí бîдëîгыí хүрээíд зàх зээëèéí эрсдэëèéí ерөíхèé хязгààрëàëò 

бîëîí òүүíд àгууëàгдàх үзүүëэëò íэг бүрèéí íàрèéвчèëсàí хязгààрëàëòуудыг òîгòîîж, хэрэгжèëòèéг Аêòèв Пàссèвыí хîрîî 

хяíàдàг. Эíэхүү хяíàëò íь бàíê îдîî бîëîí èрээдүéд хүү, хàíшèéí өөрчëөëòөөс хүëээж бîëîх эрсдэëèéí íèéò бàгцыí 

òîдîрхîéëîх, òîгòìîë хяíàх зàрчìààр хèéгддэг.

Хөрөíгèéí Удèрдëàгыí Гàзàр Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí Хîрîîíîîс  òîгòîîсîí бîдëîгî, журìыí хэрэгжèëòèéг хàíгууëàх, 

бүòээгдэхүүí, хөрөíгө îрууëàëòыí òөрëүүд, àрèëжààíы хэëцëүүд бîëîí сàíхүүгèéí хэрэгсëүүдèéí хувьд òàíèгдсàí 

хязгààрëàëòуудыг үéë àжèëëàгààíдàà ìөрдëөг бîëгîх зàìààр зàх зээëèéí эрсдэëèéí өдөр òуòìыí удèрдëàгыг 

гүéцэòгэж èрсэí.  Хөрөíгèéí Удèрдëàгыí Гàзàр íь зàх зээëèéí эрсдэëèéí удèрдëàгыí үéë àжèëëàгààíд гîëëîх 

үүрэгòэéгээр îрîëцîж үéë àжèëëàгààгàà Аêòèв Пàссèвыí Хîрîî бîëîí Гүéцэòгэх зàхèрàëд шууд òàéëàгíàдàг.

Хүүгийн эрсдэл

Бàíêíы àрèëжààíы бус бàгцààс ургàí гàрдàг зàх зээëèéí гîë эрсдэë íь хүүгèéí òүвшíèé өөрчëөëòөөс бàíêíы àшèг, 

эсвэë өөрèéí хөрөíгөд үзүүëэх сөрөг íөëөөëөë буюу хүүгèéí эрсдэë юì. Бàíê дàрààх шàëòгààíуудыí уëìààс хүүгèéí 

òүвшíèé эрсдэëд өрòдөг.

•	 Хөрөнгө,	эх	үүсвэрийн	дахин	үнэлэгдэх	эсвэл	төлөгдөх	хугацаа	ялгаатай	байх	(жишээ	нь,	хөрөнгө	нь	эх	үүсвэрээс	

хурдàí хугàцààíд дàхèí үíэëэгддэг òîхèîëдîëд хүү буурвàë àшèг буурíà)

•	 Хөрөнгө,	эх	үүсвэр	ижил	хугацаанд	ялгаатай	дүнгээр	дахин	үнэлэгдэх	(жишээ	нь,	зах	зээл	дэх	хүүгийн	түвшин	

буурàхàд Бàíê эх үүсвэрèéí хүүгээ òүүíээс бàгà òүвшíээр буурууëàх)

•	 Богино	 болон	 урт	 хугацаанд	 зах	 зээлийн	 хүүгийн	 түвшин	 ялгаатай	 дүнгээр	 өөрчлөгдөх	 (жишээ	 нь,	 өгөөжийн	

ìуруé шèíээр îëгîгдîж буé зээëèéí өгөөж бîëîí эх үүсвэрèéí зàрдàëд өөрөөр íөëөөëөх)

•	 Хүүгийн	түвшний	өөрчлөлтөөс	хамаарч	хөрөнгө,	эх	үүсвэрийн	үлдсэн	хугацаа	уртсах	эсвэл	богиносох	(жишээ	нь,	хэрэв	

урò хугàцààò ìîргеéжèéí хүү îгцîì буурвàë ìîргеéж òөëөвëөсөí хугàцààíààс өìíө èхээр òөëөгдөж, îрëîгî буурíà). 

Хүүгèéí эрсдэëèéг удèрдàх үéë àжèëëàгààíы үíдсэí зîрèëгî íь хүүгээс хàìààрсàí àêòèвыг удèрдàх зàìààр 

цэвэр хүүгèéí îрëîгыг өсгөх, хүүгèéí сөрөг өөрчëөëòèéí бàíêèíд үзүүëэх íөëөөг хязгààрëàх зàìуудààр àшгèéг 

íэìэгдүүëэхэд чèгëэгддэг. Бèд хүүгèéí эрсдэëèéг удèрдàхдàà хүүгээс хàìààрсàí хөрөíгүүдэд хяíàëò òàвèх, хүүгèéí 

эрсдэëèéг хàìгèéí бàгà бàéëгàх, хэìжээíд хязгààрëàëò òàвèх зэрэг àргà хэрэгсëүүдèéг àшèгëàдàг. Эдгээр àргà 

хэрэгсëүүд íь хүүгèéí зөрүүíèé шèíжèëгээ, хугàцààíы зөрүүíèé шèíжèëгээ, хүүгèéí îрëîгыí òөсөөëөë зэргèéг 

òîîцîхîд àшèгëàгддàг. Хүүгèéí хязгààрëàëòыí сèсòеì íь дàрààх хэсгүүдээс бүрддэг. Үүíд: (i) хàìгèéí èх àëдàгдëыí 

хязгààр, (ii) хүүгèéí зөрүүíèé хязгààр, (iii) íөөцèéí хувààрèëàëòàд хүүг хàìгèéí бàгà бàéëгàх зэрэг бîëíî.

Зàх зээëèéí хүүгèéí òүвшèí бîëîí àêòèв пàссèвыí хугàцààíы зөрүүгээс хàìààрсàí цэвэр хүүгèéí îрëîгыí хîîрîíдыí 
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хàìààрëààр хүүгèéí ìэдрэìж òîдîрхîéëîгддîг. Сөрөг хүүгèéí зөрүү íь бàëàíсыí пàссèв òàëд ìэдрэìжòэé бөгөөд 

эíэ òîхèîëдîëд хүүгèéí òүвшèí буурàх íь цэвэр хүүгèéí îрëîгîд эерэг, хàрèí өсөх íь хүүгèéí îрëîгîд сөрөг 

íөëөөòэé. Бèд хүүгèéí эрсдэëд хяíàëò òàвèхдàà хүү бîëîí хүүгèéí ìàржèíы өөрчëөëòөөс хàìààрàх хөрөíгүүдèéг 

үíэëэх, òîгòîîсîí хязгààрëàëòуудòàé хàрьцууëàí дүгíэëò өгөх бîëîí хүүгèéí пîзèцò íөëөөëөх бàíêíы бусàд шèíэ 

бүòээгдэхүүí, àргà хэрэгсëèéг àшèгëàдàг. Òүүíчëэí бèд бàíêíы àêòèв, пàссèв, бàëàíсыí бус òàéëàí, àргà хэрэгсëүүдèéí 

үр дүíд шèíжèëгээ хèéí уг эрсдëээс хàìгààëдàг.

Гадаад валютын ханшийн эрсдэл

Арèëжààíы бàгцыí гîë эрсдэë íь гàдààд вàëюò бîëîí сàíхүүгèéí хэрэгсëүүдèéí хүү, зàх зээë дэх хөрвөх чàдвàр, 

үíèéí өөрчëөëòөөс үүсдэг.  Эрсдэëèéí үíдсэí хүчèí зүéëс íь хүүгèéí òүвшèí, хàíш, хувьцààíы үíэ юì.

Бàíêíы àрèëжààíы үéë àжèëëàгààíы гîë цөì íь хàрèëцàгчдàд өрсөëдөхүéц үíээр бүòээгдэхүүí, үéëчèëгээгээ 

íèéëүүëэх буюу хàрèëцàгчдàд чèгëэсэí үéë àжèëëàгàà юì.  Үүíд: 

•	 зах	зээлийн	давуу	байдлаа	ашиглан	авах,	зарах	үнийн	зөрүүгээр	ашиг	олох	зорилгоор	валютын	арилжаа	хийх,	

•	 хоорондоо	холбоотой	өөр	өөр	зах	зээлийн	төгс	бус	байдлаас	ашиг	олох	зорилгоор	позиц	үүсгэх,	

•	 ирээдүйд	давуу	тал	олох	зорилгоор	санхүүгийн	хэрэгслүүдийг	эзэмших	гэх	мэт.

Бèзíесèéí үéë àжèëëàгààíыхàà явцàд зàх зээëèéí эрсдэëòэé хîëбîгддîг бàíêíы бүòцèéí бүхèé ë íэгжүүд бàíêíы 

àрèëжààíы бîдëîгыг дàгàж ìөрдөх ёсòîé. Зàх зээëèéí эрсдэëèéí удèрдëàгыг хэрэгжүүëэх үíдсэí хэрэгсэë íь 

íàрèéвчëàí òîгòîîсîí, хàòуу хязгààрëàëòууд бөгөөд эдгээр íь дèëерèéí эрх хэìжээ гэх ìэò эрсдэëèéí удèрдëàгыí 

үíдсэí үзүүëэëòүүдèéг бүхэëд íь òîгòîîсîí бàéдàг. Хязгààрëàëòууд зөрчèгдсөí òîхèîëдîëд àвàх àргà хэìжээíүүдèéг 

àрèëжààíы бîдëîгîд ìөí òусгàсàí бàéдàг.

(мянган төгрөгөөр) Delta Normal Monte Carlo Historical Simulation

Оíы эцэсò 94,723 82,478 146,194

Өдрèéí дуíдàж 104,820 107,649 141,578

Хàìгèéí èх 339,147 362,101 477,653

Хàìгèéí бàгà 8,632 9,046 11,103

Бèд вàëюòыí àрèëжàà бîëîí хөрөíгèéí бàгцыí зàх зээëèéí эрсдэëèéг хэìжèхèéí òуëд гурвàí òөрëèéí VaR àргыг 

àшèгëàдàг. VaR àргààр òухàéí сîíгîсîí бàгцыí зàх зээëèéí үíэ цэíèéí бîëîìжèò сөрөг өөрчëөëòèéг гàргàж àвàхàд 

àшèгëàдàг. Бèд íэг бîëîí àрвàí өдрèéí хугàцààòàéгààр VaR-ыг òîîцîж бàéгàà бөгөөд үүíèéг өíгөрсөí үеèéí бîдèò 

àшèг àëдàгдëыí уòгàòàé íь хàрьцууëàх бàéдëààр зàгвàрàà буцààж òесò хèéí шàëгàдàг. Арвàí өдрèéí VaR-ò 99 хувèéí 

àч хîëбîгдëыí òүвшèíд Мîíгîëбàíêíààс суурь хязгààрëàëòуудыг òàвèí àжèëëàдàг. Òүүíчëэí бèд VaR-ààр îëж àвсàí 

бîëîìжèò àëдàгдëыí хэìжээгээр бàíêíы сòресс òесò хèéж гүéцэòгэдэг.

Үйл ажиллагааны эрсдэл

Үéë àжèëëàгààíы эрсдэë гэдэг íь дүрэì журàì, сèсòеìèéí íèéцгүé бàéдàë эсвэë үë хэрэгжèëò, хүíèé сàíàìсàргүé àëдàà, 

сàíààòàé үéëдëүүд бîëîí гàдààд хүчèí зүéëсèéí íөëөөгөөр бàíêèíд шууд бà шууд бусààр учèрч бîëîх эрсдэë юì. 

Бèд үéë àжèëëàгààíы эрсдэëèéг àìжèëòòàé удèрдсàíыг хàрууëàх гîë үзүүëэëòүүдèéí íэг íь үéë àжèëëàгààíы 

эрсдэëèéí àëдàгдëыг 2011.12.31-íèé бàéдëààр үéë àжèëëàгààíы îрëîгыí 0.02%-д бàрьж чàдсàí явдàë юì. Бàíê эíэ 

үзүүëэëòèéг 2 хувèàс èхгүé бàéëгàх зîрèëò òàвьж àжèëëàсàí.  

Хяíàëòыí òîгòîëцîî бîëîí бîëîìжèò эрсдэëèéг хààх, òîгòìîë хяíàëò хèéх зàìààр групп бîëîí бàíêíы үéë àжèëëàгààíы 

эрсдэëèéг хяíàх бîëîìжòîé. Хяíàëò íь үүрэг хàрèуцëàгà, хàíдàëò, зөвшөөрөë бîëîí òîхèргîî хèéх àжèëëàгàà, 

àжèëòíуудыí бîëîвсрîë, òîгòìîë сургàëò бîëîí үíэëгээíèé үе шàòуудыí үр àшèгòàé хувààрèëàëòыг àгууëдàг.
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Бàíê үéë àжèëëàгààгàà сààдгүé, òàсрàëòгүé хэвèéí явууëàхыг хàíгàх зîрèëгî бүхèé өргөí цàр хүрээòэé дààòгàëыí 

бîдëîгыг хэрэгжүүëж, хүëээж бîëзîшгүé эрсдэëèéг бүрэí хààх бîëîìжèéг бүрдүүëсэí. Эíэхүү дààòгàëыí бîдëîгî 

íь бүòээгдэхүүí, үéë àжèëëàгààíы эрсдэëèéг зэрэг буурууëàхыí хàìò ìөí дàвàгдàшгүé гàдààд хүчèí зүéëсээс үүссэí 

бàíêíы хэвèéí үéë àжèëëàгààíы òàсàëдëыг сэргээх үéë àжèëëàгààíы зàрдëыг буурууëàхàд чухàë íөëөө үзүүëэх юì. 

Мөí бèд үéë àжèëëàгààíы эрсдэëèéг буурууëàх àжëыí хүрээíд бàíêíы òүëхүүр àжèëòíуудыí àìь íàс, эрүүë ìэíдèéí 

дààòгàë, удèрдëàгыí бàг бîëîí àжèëòíуудыí хàрèуцëàгыí дààòгàë гэх ìэò “Banker’s Blanket Bond”-èéг íэвòрүүëэхээр 

àжèëëàж бàéíà.

Бàíêíы бүхèé ë  àжèëòíуудыг àжèë үүргèéí хувààрèëàëò, үéë àжèëëàгààíы уяëдàà хîëбîîг îéëгîìжòîé òîдîрхîéëсíы 

зэрэгцээ, òэдгээрò òàвèгдàх дîòîîдыí бîëîí зàéíы хяíàëòыг сàéжрууëсàí бà үéë àжèëëàгààíы эрсдэëèéг үр дүíòэéгээр 

буурууëàх зîрèëгîîр дàрààх чèгëэëүүдээр зөвëөìж, чèгëэëүүдèéг òîдîрхîéëж, àíхààрàë хàíдууëàí àжèëëàсàí 

бîëíî. Үүíд:

•	 Хүчирхэг,	бие	даасан	дотоод	хяналт

•	 Олон	улсын	санхүүгийн	тайлагналын	стандартын	дагуу	өндөр	чанартай	хөндлөнгийн	хяналт	шалгалт

•	 Үр	ашигтай,	нэгжийн	эрсдэлийн	удирдлагын	систем

•	 Бизнесийн	чиглэл,	үйл	ажиллагаа	бүрээр	нарийн	тодорхойлсон	ажил	үүргийн	хуваарь,	хяналтын	систем

•	 Хүний	 нөөцийн	 эргэц,	 сэлгээ	 зэрэг	 асуудлуудыг	 хамруулсан	 бодлогод	 суурилсан	 хүний	 нөөцийн	 үр	 ашигтай	

эрсдэëèéí удèрдëàгыí сàéжрууëàëò

•	 Базелийн	хорооны	зөвлөмжийн	дагуу	үйл	ажиллагааны	эрсдэлийн	сан	байгуулах	шийдэл

•	 Үйл	 ажиллагааны	 эрсдэлийг	 үнэлэх	 болон	 таамаглахад	 шаардлагатай	 үйл	 ажиллагааны	 эрсдэлийн	 сангийн	

хэрэгëээ, сàéжрууëàëò

•	 Аюулгүй	байдлыг	бэхжүүлэх,	газар	дээрх	хяналтыг	нэмэгдүүлэх

•	 Нэгжийн	 арын	 албадын	 үйл	 ажиллагааны	 эрсдэлийн	 үнэлгээ,	 үйл	 ажиллагааны	 эрсдэлийг	 бууруулах	 болон	

урьдчèëàí сэргèéëэхэд шààрдëàгàòàé гàрыí àвëàгуудыí хàíгàìж

•	 Салбар	 нэгжүүдийн	 эрсдэлийг	 таних,	 үнэлэх,	 бууруулах	 зорилго	 бүхий	 үйл	 ажиллагааны	 эрсдэлийн	 стандарт,	

òэдгээрèéí хэрэгжèëò

•	 Мэдээллийн	технологийн	эрсдэлийн	удирдлагын	бодлого,	журмын	шинэчлэлт

•	 Бизнесийн	тасралтгүй	ажиллагааны	төлөвлөгөөг	тогтмол	сайжруулах,	турших

•	 Салбар	нэгжид	зайны	хяналт	хийх	зорилго	бүхий	өдрийн	хяналтын	хуудасны	хэрэгжилт

•	 Үйл	ажиллагааны	эрсдэлээс	хамгаалах	зорилгоор	салбар	нэгжүүдийн	ажилтнуудад	зориулсан	газар	дээрх	тогтмол	

сургàëò

•	 Салбар	нэгжийн	үйл	ажиллагааны	хяналт,	хязгаарлалтын	тогтолцоог	боловсронгуй	болгох

•	 Салбар	нэгжүүдэд		зориулан	онлайн	болон	хэвлэмэлээр	гаргаж	буй	бодлого,	журам,	гарын	авлагуудын	төсөлд		

эрсдэëèéí хяíàëò хèéх

•	 Данс	нээх	үйл	ажиллагааны	стандарт

•	 Хугацаа	хэтрэлтийг	удирдах	процессийг	сайжруулах

Бèд үéë àжèëëàгààíы эрсдэëèéг àìжèëòòàé удèрдсàíыг хàрууëàх гîë үзүүëэëòүүдèéí íэг íь үéë àжèëëàгààíы 

эрсдэëèéí àëдàгдëыг 2011.12.31- íèé бàéдëààр 0.02 хувьд бàрьж чàдсàí явдàë юì. Бàíê эíэ үзүүëэëòèéг 2 хувèàс бàгà 

буюу òэíцүү бàéëгàх зîрèëгîòîéгîîр àжèëëàсàí. 

Мэдээллийн эрсдэлийн менежмент

Мэдээëëèéí эрсдэë гэдэг íь сàíààòàé бîëîí сàíàìсàргүé бàéдëààр ìэдээëëèéí эх сурвàëжуудыг àшèгëàх, өөрчëөх, 

зàдëàх эсвэë усòгàх зàìààр бàíêíы ìэдээëëèéг хàдгàëàх чàдвàр, бèзíесèéí òàсрàëòгүé àжèëëàгàà, ìэдээëëèéí 

íууцëàëыг хàìгààëàх àсуудëууд бîëîí бàíêíы íэр хүíдэд сөргөөр íөëөөëөхèéг хэëíэ. Бèд ìэдээëëèéí àюуëгүé 

бàéдëыí удèрдëàгыг хэрэгжүүëэхдээ îëîí уëсыí òуршëàгууд бîëîí хîëбîгдîх хууëь, дүрэì, журìуудыг бàрèìòëàí 

àжèëëàж бàéíà. Бèд ìэдээëëèéí òехíîëîгèéí эрсдэëèéí удèрдëàгыí хүрээíд хэрэгëэгчèéí эрхèéí зîхèцууëàëò, 

ìэдээëэë òàòàх журàì, сүëжээíèé ìîíèòîрèíг, хэрэгëэгчèéí хàíдàëò, хèéсэí үéëдëèéí бүрòгэëèéí хяíàëòыí 

прîгрàìыí òусëàìжòàéгààр өдөр òуòìыí хяíàëòыг гүéцэòгэж бàéгààгèéí зэрэгцээ өдөр òуòìыí чèг үүрэг бүхèé 

Мэдээëëèéí àюуëгүé бàéдëыí àëбàòàé хàìòрàí àжèëëàх, чèгëэë өгөх, дàвхàр хяíàëòыг хэрэгжүүëж àжèëëàж бàéíà. 
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Бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны менежмент

Бèзíесèéí òàсрàëòгүé àжèëëàгààíы ìеíежìеíò íь урьдчèëж хàрààгүé эëдэв îсîë, сààòëыí уëìààс бèзíесèéí 

хэвèéí үéë àжèëëàгàà òàсàëдàхàд òүүíèéг бîгèíî хугàцààíд хэвèéí бàéдàëд íь îрууëàх, сèсòеìèéí àжèëëàгààг 

бүрэí сэргээх, шààрдëàгàòàé àргà хэìжээг зîхèîí бàéгууëàëòàéгààр хэрэгжүүëэхэд чèгëэдэг. Бèд îсîë, сààòëыí үед 

сèсòеìèéг хэвèéí бàéдàëд эргүүëэí îрууëàх хугàцààг бîëîìжèò хàìгèéí бîгèíî òүвшèíд бàéëгàхыг чухàëчèëж, 

үүíòэé хîëбîîòîé бàíêíы чàдàвхèéг уëàì бэхжүүëэхèéг зîрèí àжèëëàсàí. Бèд îсîë сààòëыí үеèéí хүíдрэëүүдèéг 

удèрдàх үéë àжèëëàгààг зîхèîí бàéгууëàëòòàé, хяíàгдàхуéц хэëбэрò îрууëàх зîрèëгîîр бèзíесèéí òàсрàëòгүé 

àжèëëàгààíы òөëөвëөгөөг òîгòìîë сàéжрууëсààр èрсэí. Үéë àжèëëàгààíы эрсдэëèéí удèрдëàгыí хэëòэс íь бàíêíы 

бèзíесèéí òàсрàëòгүé бàéдëыг хяíàж удèрдàх, уг òөëөвëөгөөíèé бèеëэëòèéг хàíгууëàх үүргèéг гүéцэòгэхээс гàдíà уг 

òөëөвëөгөөг хэрэгжүүëэх үүрэг бүхèé “Осëыí үед àжèëëàх бàг” бîëîí “Бèзíесèéí үéë àжèëëàгààг сэргээх бàг”-уудòàé 

íягò хàìòрàí àжèëëàж бàéíà. 

Луйврын шинжтэй эрсдэлийн менежмент

Луéврыí шèíжòэé эрсдэëèéí удèрдëàгà íь үéë àжèëëàгààíы эрсдэëèéí íэг бүрэëдэхүүí хэсэг юì. Үéë àжèëëàгààíы 

эрсдэëèéí удèрдëàгà íь òөëбөр òîîцîî бîëîí бèзíесèéí үéë àжèëëàгààòàé хîëбîîòîé гàрсàí àëдààíд гîëчëîí 

òөвëөрдөг бîë ëуéврыí шèíжòэé эрсдэëèéí удèрдëàгà íь сàíààòàéгààр шудàргà бус үéëдэë хèéсíээс гàрàх эрсдэëèéí 

ìàгàдëàëд үíэëгээ хèéдэг. Бàíêíы удèрдëàгыí гîë үзэë бàрèìòëàë íь бîëîìжèò ëуéврыí үéëдëèéг èëрүүëэх, òүүíèéг 

òàсëàí зîгсîîх явдàë юì. Бàíê íь дàíс бүрòгэëèéí àëдàà, зàëèëàí гэх ìэò ëуéврыí шèíжòэé бүхèé ë òөрëèéí үéë 

àжèëëàгààíààс сэргèéëэхээр хèчээíгүéëэí àжèëëàж, бàíêíы үéë àжèëëàгààíы бүхèé ë òүвшèíд бîдëîгî журìыí 

хэрэгжèëòэíд хяíàëò òàвьж, хуéвàëдàí ìэхëэх бîëîí ëуéврыí шèíжòэé бусàд үéëдëèéí эсрэг òэìцэх зîхèцууëàëò, 

сòрàòегèéг èж бүрэí уòгààр íь бîëîвсрууëàí хэрэгжүүëсэí. Òүүíчëэí бèд бàíêíы бèзíесèéí бүхèé ë үéë àжèëëàгàà, 

íэгжүүдэд эрсдэëèéí дүгíэëò гàргàсàí бөгөөд бîëîìжèò гэìò хэрэг, гэìò хэрэгòíүүдèéг òàíèх бîëîí òөрөëжүүëэх 

зàìààр ëуéврыí шèíжòэé эрсдэëүүдèéí àíгèëëыг гàргàсàí.

Хянан нийцүүлэх үйл ажиллагаа

Хяíàí íèéцүүëэх чèг үүрэг íь бàíêíы үéë àжèëëàгààíд ìөрдөгдөж буé хууëь, журàì, эрхзүéí бàрèìò бèчèг, ёс зүéí 

сòàíдàрòыг зөрчсөíөөс сàíхүүгèéí бîëîí íэр хүíдèéí эрсдэëд îрîхîîс сэргèéëдэг. Гîëîìò бàíêíы үéë àжèëëàгàà 

íь Мîíгîë Уëсыí хууëь òîгòîîìж эрх зүéí зîхèцууëàëòààс гàдíà  Оëîí уëсыí хîëбîгдîх гэрээ, êîíвеíц, íèéòëэг зàí 

зàíшèë, ёс зүéí хэì хэìжээíд íèéцэж буé бàéдàëд хяíàëò òàвьж, хууëèéí хàрèуцëàгà хүëээх, сàíхүүгèéí àëдàгдàëд 

îрîх, íэр хүíдээ àëдàх зэрэг эрсдэëээс хàìгààëàх зîрèëгîîр Хяíàí íèéцүүëэх àëбà àжèëëàí, бàíêíы хэìжээíèé эрх 

зүéí бèчèг бàрèìòуудыг хяíàж, үéë àжèëëàгààíд бàéíгыí хяíàëò òàвèí àжèëëàж бàéíà. 

Тусгай активын хэлтэс

Бàíêíы òусгàé àêòèвыí үéë àжèëëàгàà íь чàíàргүé зээëèéí хяíàëò бîëîí эргэí òөëөëòèéг хàрèуцдàг. Зээëèéí эргэí 

òөëөëò àсуудàëòàé бîëîх íь  хэд хэдэí îбъеêòèв бîëîí субъеêòèв үзүүëэëòээр òîдîрхîéëîгддîг. Үүíд, хàрèëцàгчèéí 

дàíсíы гүéëгээíèé хэìжээíд îгцîì өөрчëөëò îрîх, зээëèéí íөхцөëèéг өөрчëөх хүсэëòүүд èрэх, зээëèéí гэрээíèé 

íөхцëèéг зөрчèх, хàрèëцàгч бàíêíы àжèëòíуудòàé хàрьцàхààс зàéëсхèéх зэрэг үзүүëэëòүүд хàìààрíà. 

 

Зээë àсуудàëд îрîх íь òîдîрхîé бîëîхîд òусгàé àêòèвыí хэëòсèéí ìеíежерүүд зээëдэгчèéí хөрөíгө, үë хөдëөх бîëîí 

бусàд үíэ цэíэòэé хөрөíгөíд үíэëгээ хèéж, хîëбîгдîх зээëèéí àжèëòàí бîëîí бусàд ìэргэжèëòíүүдòэé хàìòрàí àргà 

хэìжээ àвдàг. Òусгàé àêòèвыí ìеíежерүүд àсуудàëòàé зээëүүдèéг àëь бîëîх бîгèíî хугàцààíд òөëүүëэх, хөрөíгèéг 

íàéдвàрòàé хàìгààëàх үүдíээс бүхèé ë бîëîìжèò àргà хэìжээг àвч хэрэгжүүëдэг.

Òусгàé àêòèвыí хэëòэс íь зээëèéí àíгèëàë ìуудàхàд зээëдэгчèéí үүргèéг хàíгууëàх зîрèëгîîр хàрèëцàх дàíсíы àвëàгыг 

хурèìòëууëàх, үë хөдëөх хөрөíгèéг зàрж бîрëууëàх, зээëдэгчèéí үéë àжèëëàгààíы бүòээìж үр àшгèéг íь сàéжрууëàí 

зээëдэгчòэé хàìòрàí àжèëëàдàг. Зээëдэгчèéí бàíêòàé хàрьцàж бàéсàí òүүх, зээëèéг эргэí òөëөх чàдвàр, бàíêíààс сàíàë 

бîëгîж буé эргэí òөëөëòèéí íөхцөëèéг хүëээí зөвшөөрөх бàéдàë зэргээс шàëòгààëàí дээрх àргà хэìжээíүүдèéг хэрэгжүүëдэг. 

Шààрдëàгàòàé òîхèîëдîëд бèд зээëèéí íөхцëèéг өөрчëөх бîдëîгî бàрèìòàëíà. Эíэ òîхèîëдîëд Òусгàé Аêòèвыí 

Хэëòэс  íь зээëèéí òîргууëèéí хүүгээс чөëөөëөх, хугàцààг суíгàх, сàрыí òөëбөрèéг бàгàсгàх зэрэг зээëèéí эргэí 
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òөëөëòèéг àëь бîëîх èхэсгэх бîëîìжèéг îëгîж зээëдэгчòэé хàìòрàí àжèëëàдàг. Зээëèéí íөхцөëд өөрчëөëò îрсîí 

òîхèîëдîëд зээëèéí хэìжээíээс хàìààрàí Зээëèéí Хîрîî, Зээëèéí Дэд Хîрîî эсвэë Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí Гàзрыí 

зàхèрàëд òàíèëцууëж бàòëууëíà.

Зээë íь ìуу àíгèëàëààс хэвèéíд шèëжсэí òîхèîëдîëд ч òусгàé àêòèвыí хэëòэс íь òухàéí зээëèéг үргэëжëүүëэí 6 

сàрыí òурш хяíàëòàíдàà бàéëгàдàг. Зээëèéг шүүхèéí бàéгууëëàгàд шèëжүүëж òөëүүëэх ч òîхèîëдëууд гàрдàг бөгөөд 

шүүхèéí бàéгууëëàгààр àсуудàë шèéдвэрëүүëэх хугàцàà дуíджààр 6-ààс 12 сàр бàéдàг. Шүүхèéí бàéгууëëàгàд àсуудëыг 

шèëжүүëэхээс өìíө бàíê íь ìэргэжëèéí эêсперòèéí зөвëөгөөòэéгээр òусгàé үíэëгээ хèéж, бàрьцàà хөрөíгèéí бîдèò 

үíэëгээ, шүүхээр эргэí òөëүүëэх íөхөí òөëбөрèéí хэìжээ зэргèéг òîгòîîдîг. 

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Мөíгө угààх, òеррîрèзìыг сàíхүүжүүëэхòэé òэìцэх хууëь журàìд сàíхүүгèéí бàéгууëëàгà íь хàрèëцàгчèéг òàíèх, 

ìэдээëëèéг хàдгàëàх бîëîí сэжèгòэé үéë àжèëëàгààг èëрүүëэх, урьдчèëàí сэргèéëэх, хîëбîгдîх эрх бүхèé бàéгууëëàгàд 

ìэдээëэх зэрэг үүргүүдèéг хүëээдэг. Бàíê íь өөрчëөгдөж буé хууëь эрхзүéí îрчèí íөхцөëд òîхèрууëàí бîдëîгî, 

òүүíèéг хяíàх ìехàíèзìàà сàéжрууëàх зàìààр ìөíгө угààх, òеррîрèзìыг сàíхүүжүүëэхòэé òэìцэх үéë àжèëëàгààгàà 

èëүү өíдөр òүвшèíд хүргэж àжèëëàëàà. Бàíê íь МУÒСÒ үéë àжèëëàгààíы  хэрэгжèëò хàрèуцсàí àжèëòàí òîìèëîх; 

хэрэгжèëòèéí хяíàëòыг хàíгàх зîрèëгîîр дîòîîд хяíàëòыí сèсòеìèéг бèé бîëгîх; бàíêíы бүх àжèëòíуудàд сургàëò 

зîхèîí бàéгууëàх; бàíêíы дîòîîд хөòөëбөрèéг хяíàх хөíдëөíгèéí хяíàëò явууëàх зэрэг 4 гîë хэсгээс бүрдсэí дîòîîд 

хөòөëбөрèéг бîëîвсрууëàí àжèëëàж бàéíà.

 

Мөíгө угààх, òеррîрèзìыг сàíхүүжүүëэхòэé òэìцэх бîдëîгî журàì, òүүíèé хяíàëòыí ìехàíèзìд “Хàрèëцàгчàà Òàíь 

буюу Know Your Customer” хяíàëòыí зàрчèì, àжèëòíуудàд ìэдëэг îëгîх сургàëò, сэжèгòэé гүéëгээг èëрүүëэх, òүүíèéг 

òàéëàгíàх, эрсдэëèéг òîдîрхîéëîх үéë àжèëëàгààíууд хàìààрàгдàж бàéíà. Өөрөөр хэëбэë, бàíêíы өдөр òуòìыí 

гүéëгээíд хяíàëò òàвèх àжëыг àвòîìàòжууëàí, өíдөр ìөíгөí дүíòэé бîëîí хэвèéí бус гүéëгээíèé òàëààрх ìэдээëëèéг 

бàíêíы сэжèгòэé гүéëгээг хяíàх сèсòеì бîëîí дîòîîд журìààрàà èëрүүëэхэд àíхààрàë òàвèí àжèëëàв. Хууëèéí 

хэрэгжèëòèéг хàíгàх үүдíээс Мîíгîëбàíêíы Сàíхүүгèéí Мэдээëëèéí Аëбàíд хîëбîгдîх òàéëàí ìэдээг òîгòìîë 

хүргүүëж хàìòрàí àжèëëàж èрэв. 

Òүүíчëэí, бàíêíы үéë àжèëëàгààíы íэгжèéí àжèëòíууд, дîòîîд хяíàëòыí үүрэг бүхèé àжèëòíууд бîëîí îíцëîг үéë 

àжèëëàгààòàé íэгж бîëîх Хувèéí бàíêíы àëбàíы àжèëòíууд эíэ чèгëэëээр ìэргэжëèéí сургàëòàíд хàìрàгдсàí. 

Бàíêíы ìөíгө угààх, òеррîрèзìыг сàíхүүжүүëэхòэé òэìцэх íэгж íь бàíêíы удèрдëàгыг эíэ чèгëэëээр ìэдээëëээр 

бàéíгà хàíгàж, ÒУЗ-д àжëыí òàéëàíгàà уëèрàë òуòàì òàíèëцууëж èрсэí. 

Бàíê íь ìөíгө угààх, òеррîрèзìыг сàíхүүжүүëэхòэé òэìцэх үéë àжèëëàгààг чухàëчèëж үзэí эíэ чèгëэëээр ìэргэжëèéí 

бîëîвсîí хүчèíòэé бîëîхыг эрìэëздэгèéí íэг жèшээ íь бàíêíы хэрэгжèëò хàрèуцсàí àжèëòàí íь îëîí уëсàд хүëээí 

зөвшөөрөгдсөí Мөíгө угààх, òеррîрèзìыг сàíхүүжүүëэхòэé òэìцэх ìэргэжèëòэí гэсэí íэр àëдрыг хүрòээд бàéгàà 

явдàë юì. 

Мөí хàìòыí àжèëëàгààíы хүрээíд гàдààдыí хàрèëцàгч бàíêуудàд Гîëîìò Бàíêíы ìөíгө угààх òеррîрèзìыг 

сàíхүүжүүëэхòэé òэìцэх үéë àжèëëàгààíы òàëààр үíэí зөв îéëгîëò өгөх, òүүíèéг бàòàòгàх, эргээд эдгээр хàрèëцàгч 

бàíêуудààс бàòàëгàà àвàх àжëыг US Patriot Act-ыí дàгуу хèéж, ìàíàé бàíêààр дàìжсàí гàдààд гүéëгээíèé òàëààрх 

àсууëгуудàд òүргэí шуурхàé үíэí зөв ìэдээëэë хүргэж гàдààд хàрèëцààíы хàìòыí àжèëëàгààг бàéíгà сàéжрууëсààр 

èрсэí.
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Гîëîìò бàíê бèзíесèéíхээ бүхèé ë òүвшèíд хàрèуцëàгàòàé хàíддàг íь бèдíèé урò хугàцààíы îëîëò àìжèëòыг 

òîдîрхîéëîгч гîë хүчèí зүéë бîëдîг. Кîìпàíèéí íèéгìèéí хàрèуцëàгыí хүрээíд бèд эрүүë ìэíд, бîëîвсрîë, сîёë 

урëàг, спîрò, íèéгìèéí хөгжèë гэсэí  сàëбàруудàд сàíхүүгèéí бîëîí ìàòерèàëëàг òусëàìж үзүүëж àжèëëàëàà. Òàéëàíò 

îíд хэрэгжүүëсэí íèéгìèéí хàрèуцëàгыí чèгëэëèéí сàíàë сàíààчëàгууд íь дàрààх хэсгүүдэд хувààгдàж бàéíà. 

Боловсролыг дэмжих чиглэлээр

Мîíгîë Уëсыí íèéгэì, сîёë бîëîí эдèéí зàсгèéí èрээдүéí хөгжèëд өíдөр ур чàдвàрòàé, бîëîвсрîëòîé зàëуус чухàë 

хувь íэìэр îрууëíà гэдэгò бèд èòгэдэг. Иéìээс бèд îëîí жèëèéí òурш бîëîвсрîëыг дэìжèí àжèëëàж бàéíà. Òàéëàíò 

îíд: 

•	 Монголбанктай	хамтран	Монголын	тэргүүлэгч	их	дээд	сургуулиудын	оюутнуудын	дунд	Голомт	банкны	нэрэмжит	

Эрдэì Шèíжèëгээíèé Бàгà Хурëыг 10 дàхь удààгàà àìжèëòòàé зîхèîí бàéгууëëàà

•	 Шилдэг	100	оюутанд	сар	бүрийн	тэтгэлэг	олгодог	Голомт	банкны	нэрэмжит	оюутны	тэтгэлэгт	хөтөлбөрийг	9	дэх	

жèëдээ àìжèëòòàé хэрэгжүүëëээ

•	 Монголын	 оюутны	 төлбөрийн	 картын	 үйлчилгээг	 үзүүлэгч	 цорын	 ганц	 банкны	 хувьд	 Монгол	 Улсын	 Засгийн	

Гàзрààс èх дээд сургууëèéí îюуòíуудàд îëгîх òэòгэëгèéí үéë àжèëëàгààг дэìжèж àжèëëàж, сàрыí òэòгэëэг бîëîх 

70000 òөгрөгèéг òөëбөрèéí êàрòààр îëгîх үéëчèëгээг үзүүëж бàéíà

•	 Төгсөх	курсын	оюутнуудад	ажлын	байраа	сонгох,	хөдөлмөрийн	зах	зээлд	гарахад	нь	туслах	зорилготой	“Ажлаа	

зөв сîíгîхîîс àìжèëò эхэëдэг” íэрòэé хүíèé íөөцèéí бүрдүүëэëòèéí àяíыг àìжèëòòàé зîхèîí бàéгууëàв

•	 Шастины	нэрэмжит	Клиникийн	3-р	Төв	Эмнэлгийн	ажилчдад	зориулсан	шинэ	номыг	санд	мэргэжлийн	болон	

судàëгààíы òусгàé íîìуудààр дэìжëэг үзүүëэв.

 

Хүрээлэн буй орчноо хамгаалах чиглэлээр

Хүрээëэí буé бàéгàëь îрчíîî хàìгààëàх íь îдîî цàгò òуëгàрààд бàéгàà òîìîîхîí àсуудëуудыí íэг юì. Хүрээëэí буé 

îрчíîî хàéрëàí хàìгààëàх àсуудàë íь Бàíêíы бүхèé ë òүвшèíд àíхààрàë òàвьдàг òîìîîхîí àсуудàë юì. Бèд үéë 

àжèëëàгààíыхàà үе шàò бүхэíд хүрээëэí буé îрчèíд үзүүëж буé үр íөëөөг àíхààрч үздэг. 

•	 Зээлийн	 судалгаа:	 Зээлийн	 судалгаа	шинжилгээ	 хийх	 явцад	 тусгайлан	 анхаарч	 үздэг	 зүйл	 нь	 тухайн	 бизнесийн	

бàéгàëь îрчèíд үзүүëэх íөëөө бөгөөд бàíê íь бàéгàëь îрчèíд хîр хөíөөëòэé бèзíесèéí òөсëèéг дэìждэггүé. Мөí 

зээëèéí бîдëîгîîрîî дàìжууëàí эрчèì хүчíèé хэìíэëòòэé бèзíес бîëîîд бàéгàëь îрчèíд òусòàé үéë àжèëëàгààг 

дэìжèí àжèëëàдàг

•	 Байгальд	 ээлтэй	 бизнесийг	 санхүүжүүлэх:	 Банк	 нь	 Сангийн	 яамтай	 хамтран	 Японы	 Олон	 Улсын	 Хамтын	

Ажèëëàгààíы Агеíòëàгèéí сàíхүүжèëòээр Æèжèг дуíд бèзíесèéг дэìжèх, бàéгàëь îрчíыг хàìгààëàх хîёр үе 

шàòòàé òөсëèéí зээëèéг хэрэгжүүëдэг

•	 Байгаль	орчинд	ээлтэй	хэрэглээг	дэмжих:	Цахим	банкны	үйлчилгээгээ	сайжруулан	хэрэглээг	нь	улам	дэмжсэнээр	

àëбàí бàéгууëëàгà, èргэдèéí цààс, зàхèдàë, шàòàхууíы зàрдëыг бàгàсгàж бàéгàëь îрчèíд ээëòээ хэрэгëээг дэìжèí 

àжèëëàж бàéíà. Мөí цàхèì бàíêíы үéëчèëгээíèé сувàг бîëîí бүòээгдэхүүíèéг эрчèìòэé сàéжрууëàí хөгжүүëж 

бàéíà. Òүүíчëэí бàéгууëëàгыí дîòîîд хîëбîî хàрèëцààíд цààсíы хэрэгëээг бàгàсгàх, цààсгүé хàрèëцàà хîëбîîíы 

хэрэгëээг íэìэгдүүëэх зîрèëгîîр Share point JIRA сèсòеìèéг бàíêíыхàà үéë àжèëëàгààíд íэвòрүүëээд бàéíà

•	 Ажилтнууд	хүмүүнлэгийн	үйл	ажиллагааг	дэмжих:	Ажилтнуудаа	нийгмийн	сайн	сайханд	чиглэсэн	хүмүүнлэгийн	

үéë àжèëëàгààíд îрîëцîхыг урèàëсíààр òэдíèéг бусàд хүìүүсèéí àж àìьдрàëыí хэрэгцээг îéëгîí дэìжèх, хувь 

хүí бîëîí бàгààр àжèëëàх ур чàдвàрàà хөгжүүëэхэд дэìжëэг бîëж бàéíà 

•	 Голомт	банкны	нийт		ажилтан,	албан	хаагчид	тайлант	онд	болсон	аймшигт	гамшиг	болох	Цунамид	өртсөн	Японы	

èргэдэд íэг өдрèéí цàëèíгàà хàíдèвëàëàà

•	 Ногоон	дэлхий,	 ногоон	 эдийн	 засгийн	 талаарх	 ойлголт	мэдлэгийг	 тэлэх	 үүднээс	 бүх	 ажилтнуудаа	оролцуулан	

КОМПАНИЙН НИЙГМИЙН 
ХАРИУЦЛАГА
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“Нîгîîí дэëхèé íàдààс эхòэé” àяíыг зîхèîí явууëëàà

•	 “Ногоон	дэлхий	надаас	эхтэй”	аяны	хүрээнд	ажилчидтайгаа	болон	Голомт	банкны	“Алтан	түлхүүр”	хадгадамж	

эзэìшèгчèдòэéгээ хàìò ìîд òàрèх òөсëèéг хэрэгжүүëсэí

•	 MasterCard	 Worldwide,	 Visa	 International,	 Аmerican	 Express,	 Union	 Pay	 байгууллагуудтай	 хамтран	 “Жаргалтай	

Хүүхдүүд” цэцэрëэгèéг Үíдэсíèé сîёë àìрàëòыí хүрээëэíд бàéгууëàв.

Спорт, урлаг соёлыг дэмжих чиглэлээр

Спîрò, сîёë, урëàгыí сàëбàрò дэìжëэг үзүүëэх íь бèдíèé үүрэг бөгөөд эíэ íь Мîíгîëыí íèéгìèéг хөгжүүëэí òэëэхэд 

чүхàë àч хîëбîгдîëòîé юì. Эíэхүү үéë àжèëëàгàà ìààíь Оëèìпèéí íààдàì, хөë бөìбөг, ìөí уëàìжëàëò урëàг, 

уëàìжëàëò дуу хөгжèì бîëîх Мîíгîëыí îíцгîé өв сîёëд гîëëîí àíхààрч бàéíà. Урëàг сîёëыí зàëуу àвъяàсыг 

дэìжèí дэëгэрүүëэх:

•	 Сонгодог	урлагийг	хөгжүүлэх,	ард	иргэдийн	сонгодог	урлагын	боловсролыг	дээшлүүлэх	зорилгоор	Дуурь	Бүжгийн	

Эрдìèéí Òеàòрò үзүүëэх дэìжëэгээ үргэëжëүүëэв

•	 Олимпийн	наадамд	оролцох	тамирчидаа	дэмжиж,	Монголын	Үндэсний	Олимпийн	Хорооны	албан	ёсны	алтан	

òүíш бàéгууëëàгààр àжèëëàж бàéíà

•	 Монголын	улалжлалт	хөгжмийн	зэмсэг	болох	Морин	хуур	хөгжмийг	сурталчилан	таниулж	буй	Монгол	Улсын	

Мîрèí Хуурыí Чууëгыí “Хàéрыг хөгжèìдөхүé” ìөí “Òуужèéí Хàéëàë” цîìгèéг гàргàхàд èвээí òэòгэëэг үзүүëэв

•	 Монголын	Дуурь	Бүжгийн	Эрдмийн	Театрт	тавигдсан	Ж.Вердийн	“Айда”	дуулалт	жүжгийн	анхны	нээлтэнд	ивээн	

òэòгэëэг үзүүëэв

•	 Хятадын	Юнион	Пай	байгууллагатай	хамтран	Shenzhen	2011	Зуны	наадамд	оролцсон	Монголынхоо	оюутны	баг	

òàìèрчдыí àëбàí ёсíы òүíш бàíêààр àжèëëàв

•	 Монголын	Үндэсний	Шатрын	тэмцээн	мөн	Ж.Чулууны	нэрэмжит	өсвөрийн	хөгжимчдийн	тэмцээнд	ивээн	тэтгэлэг	

үзүүëэв.

Засгийн Газрын санал санаачлагыг дэмжих чиглэлээр 

Бàíê íь Мîíгîë Уëсыí гàдààд хàрèëцààг өргөòгөх, гàдààдыí шууд хөрөíгө îрууëàëòыг дэìжèх чèгëэëээр Мîíгîë 

Уëсыí Зàсгèéí Гàзрààс сàíààчëàí хэрэгжүүëж буé үéë àжèëëàгààг îюуíы бîëîí сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò үзүүëэí 

дэìжèí àжèëëàдàг.

•	 Дэлхийн	Эдийн	Засгийн	Чуулган,	Олон	Улсын	Санхүүгийн	Институт,	Хөгжиж	Буй	Орнуудын	Зөвлөх	Консул	зэрэг	

бàéгууëëàгыí гèшүүíчëэëээрээ дàìжууëàí Мîíгîë Уëсыí эдèéí зàсгèéí хөгжèë цэцэгëэëòэíд хувь íэìэр îрууëж 

бàéíà 

•	 Монгол	Улсын	Ерөнхийлөгчийн	Тамгын	Газраас	Женев	дэх	Дэлхийн	Эдийн	Засгийн	Форумтай	хамтран	зохион	

бàéгууëсàí Авèëгыí эсрэг òүíшëэë сàíààчëàгыí  “Хàрèуцëàгàòàé ууë уурхàéг хөгжүүëэх íь”, “Авèëгыí эсрэг 

òүíшëэë” ууëзàëòуудыí цîр гàíц èвээí òэòгэгчээр àжèëëàв

•	 Монгол	 Улсын	 Ерөнхийлөгчийн	 санаачлагаар	 анх	 удаа	 зохион	 байгуулсан	 “Шүүх	 Эрх	Мэдэл	 ба	Шударга	 Ёс	

Фîруì”-ыí èвээí òэòгэгчээр àжèëëàв

•	 Монголбанктай	хамтран	4	дэх	удаагийн	“Арилжааны	Мэргэжилтнүүдийн	Чуулган”-ыг	амжилттай	зохион	байгуулав

•	 “Дисковер	Монголиа-2011”	уул	уурхайн	хөрөнгө	оруулагчдын	чуулганы	албан	ёсны	банкаар	ажиллав

•	 Монгол	Улсын	Ерөнхийлөгч,	Ерөнхий	сайдын	Кувейт,	Катар,	Арабын	Нэгдсэн	Эмират,	ОХУ,	Хятад,	Хонконг	мөн	

Аìерèêèéí Нэгдсэí Уëсàд хèéсэí àëбàí ёсíы àéëчëàëыг дэìжсэí.

•	 Англи,	Бүгд	Найрамдах	Чех	улс,	Сингапур,	Герман,	Австрали	зэрэг	улсуудын	айлчлалын	үеэр	улс	орны	эдийн	

зàсгèéí бàéдëыг òàéëàгíàсàí èëòгэëèéг òàвьсàí

•	 Монгол	Улсын	Засгийн	Газраас	зохион	байгуулсан	“Монголын	Эдийн	Засгийн	Чуулган”-ы	ивээн	тэтгэгчээр	3	дахь	

удààгàà àжèëëàв. 
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БҮÒЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БАЙГУУЛЛАГА, АÆ АХУЙН НЭГÆҮҮДЭД:
 

Хадгаламж, харилцах дансны үйлчилгээ

•	 Байгууллагын	харилцах	данс

•	 Байгууллагын	хадгаламжийн	данс	

•	 Эскроу	данс

Зээлийн үйлчилгээ

•	 Эргэлтийн	хөрөнгийн	зээл

•	 Зээлийн	шугам

•	 Хөрөнгө	оруулалтын	зээл

•	 Санхүүгийн	түрээс

•	 Ашигт	малтмалын	зээл

•	 Зээлийн	шугам

•	 Ногоон	зээл

•	 Төслийн	зээл

Банкны баталгааны үйлчилгээ

•	 Tендерийн	баталгаа

•	 Урьдчилгаа	төлбөрийн	баталгаа

•	 Гүйцэтгэлийн	баталгаа

Худалдааны санхүүжилтийн үйлчилгээ

Гадаад валютын арилжаа

Картын үйлчилгээ

•	 Байгууллагын	дебит/кредит	карт

•	 Ко-брэнд	карт	

•	 Картаар	үйлчлэх	байгууллагын	үйлчилгээ	

И-банкны үйлчилгээ

•	 Интернэт	банк	

•	 Ухаалаг	утсанд	зориулсан	Смарт	банк

•	 И-биллинг

•	 Электрон	худалдаа

Төлбөр тооцооны үйлчилгээ

•	 Дотоодын	мөнгөн	гуйвуулгын	үйлчилгээ

•	 Олон	улсын	төлбөр	тооцооны	үйлчилгээ

•	 Цүнхээр	мөнгө	хураах	үйлчилгээ

•	 Хадгаламжийн	хайрцаг	үйлчилгээ

•	 Инкассын	үйлчилгээ

•	 Дансны	лавлагаа	

Бизнесийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ

Хөрөнгө оруулалтын банк 
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ИРГЭДЭД:

Хадгаламж, харилцах дансны үйлчилгээ

•	 Харилцах	данс	

•	 Хугацаатай	хадгаламж

•	 Хугацаагүй	хадгаламж

•	 Хөвөгч	хүүтэй	хадгаламж

•	 Урьдчилсан	хүүт	хадгаламж

•	 Хадгаламжийн	сертификат

•	 Алтны	хадгаламж

•	 Хуримтлалын	хадгаламж

•	 “Алтан	түлхүүр"	хүүхдийн	хадгаламж

•	 “Зорилготой"	хадгаламж

 

Эскроу дансны үйлчилгээ

Зээлийн үйлчилгээ

•				Жижиг	дунд	бизнесийн	зээл

•	 Эргэлтийн	хөрөнгийн	зээл	

•	 Зээлийн	шугам	

•	 Хөрөнгө	оруулалтын	зээл	

•	 Санхүүгийн	түрээсийн	зээл	

•	 Төслийн	зээл	

•	 Жижиг	дунд	бизнесийг	дэмжих	зээл	

•	 Жижиг	дунд	үйлдвэрийг	хөгжүүлэх,	байгаль	орчныг	

хàìгààëàх 2 үе шàòòàé òөсëèéí зээë

•	 Азийн	 Хөгжлийн	 Банкны	 ажлын	 байр	 нэмэгдүүлэх	

зээë 

•	 Хэрэглээний	зээл

•	 Цалингийн	зээл

•	 Өрхийн	зээл	

•	 Орон	сууц	засварын	зээл

•	 Автомашины	зээл

•	 Сургалтын	зээл

•	 Хадгаламж	барьцаалсан	зээл

•	 Орон	сууцны	зээл	

•	 Залуу	гэр	бүлд	зориулсан	орон	сууцны	зээл

•				Хувийн	сууц	худалдан	авах	зээл	

Гадаад валютын арилжаа 

Хувийн банкны үйлчилгээ

•	 Хөрөнгийн	удирдлага

Дебит/Кредит картын үйлчилгээ

•	 Виза	карт	гаргах/	төлбөрт	хүлээж	авах	үйлчилгээ

•	 Мастеркарт	гаргах/	төлбөрт	хүлээж	авах	үйлчилгээ

•	 Юнион-пэй	 карт	 гаргах/	 төлбөрт	 хүлээж	 авах	

үéëчèëгээ

•	 Аmex	карт	төлбөрт	хүлээж	авах	үйлчилгээ

•	 Ко-Бренд	картын	үйлчилгээ

	 •	 МИАТ	мilleage

	 •	 Air	Network	карт

	 •	 МҮХАҮТ-ийн	Виза	алтан	карт

	 •	 JCI		гишүүнчлэлийн	карт

•	 Бэлгийн	карт

•	 Нандин	карт

•	 Оюутны	карт	(Mаестро	&	Электрон)

Е-банкны үйлчилгээ

•	 Интернэт	банк

•	 Ухаалаг	утсанд	зориулсан	Смарт	банк

•	 Мобайл	банк

•	 И-биллинг

•				Мессеж	банк

•	 Мессежээр	мэдээлэх	үйлчилгээ

•	 АТМ,	Явдаг	АТМ

•	 Лавлах	төв	

Төлбөр тооцооны үйлчилгээ

•				Дотоодын	мөнгөн	гуйвуулгын	үйлчилгээ

•	 Олон	улсын	мөнгөн	гуйвуулгын	үйлчилгээ

•	 Вестерн	юнион	мөнгөн	гуйвуулгын	үйлчилгээ

•	 Хувийн	гуйвуулгын	үйлчилгээ

•	 Цүнхээр	мөнгө	хураах	үйлчилгээ

•	 Хадгаламжийн	хайрцаг	үйлчилгээ

•	 Инкассын	үйлчилгээ

•	 Дансны	баталгаа	гаргах	үйлчилгээ

Санхүүгийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ

Хөрөнгө оруулалтын банкны үйлчилгээ
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САЛБАР СҮЛÆЭЭ 

Òөв îффèс: Сүхбààòàрыí òàëбàé 3, Уëààíбààòàр 210620А, Мîíгîë

Уòàс: +(976-11) 311971, 311530

Фàêс: +(976-11) 313155, 312307

Е-ìэéë: mail@golomtbank.com

Веб: http://www.golomtbank.com

УЛААНБААÒАР ДАХЬ САЛБАРУУД

Банкны нэгж Хаяг Холбоо барих

Òөв сàëбàр
Худàëдààíы гудàìж 6/2,
Чèíгэëòэé дүүрэг, Уëààíбààòàр хîò

Уòàс: +(976-11)-311530
Фàêс: +(976-11)-326231
Дîòуур уòàс: 705

Сàíсàр сàëбàр 
Бàяíцээë худàëдààíы òөв, 15 хîрîîëîë, Бàяíзүрх 
дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-456980
Фàêс: +(976-11)-456829

100 àéë сàëбàр 
“Аíд èíòерíэéшíë”, Б êîрпус, 7 хîрîî, 11 
хîрîîëîë, Сүхбààòàр дүүрэг, Уëààíбààòàр 

Уòàс: +(976-11)-350542
Фàêс: +(976-11)-350544

Ард сàëбàр 
Оí эíд Оí ХХК-èéí бàéр, Бàгà òîéруу гудàìж, 1 
хîрîî, Чèíгэëòэé дүүрэг, Уëààíбààòàр 

Уòàс: +(976-11)-320712
Фàêс: +(976-11)-330436

Сîëîíгî сàëбàр 
Сîëîíгî үéëчèëгээíèé òөв, Сөүëèéí гудàìж, 
Сүхбààòàр дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-320814
Фàêс: +(976-11)-318479

Сàппîрî сàëбàр
Бàрìîí ХХК-èéí бàéр, 1 хîрîîëîë, 
Сîíгèíîхàéрхàí дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-681267
Фàêс: +(976-11)-680367

Мîсêвà сàëбàр
Бîдь èíòерíэéшíë ХХК-í бàéр, 4 хîрîîëîë, 
Бàяíгîë дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-305419
Фàêс: +(976-11)-368602

120’000 сàëбàр 
120 ìяíгàò үéëчèëгээíèé òөв,1 хîрîî, Хàí-Ууë 
дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-70130080

Мîííèс сàëбàр 
Мîííèс òàуэр, 1 хîрîî, Сүхбààòàр дүүрэг, 
Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-321291
Фàêс: +(976-11)-321273

Бàяíзүрх сàëбàр 
“Бî-Бî” худàëдààíы òөв, 15 хîрîî, Бàяíзүрх 
дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-458250
Фàêс: +(976-11)-462892

Зээëèéí òөв сàëбàр
“Бурхàí хàëдуí групп” ХХК-èéí бàéр,2 хîрîî, 
Эíхòàéвàíы өргөí чөëөө, Чèíгэëòэé дүүрэг, 
Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-330072
Фàêс: +(976-11)-330621

Гîëîìò хîòхîí сàëбàр
“Гîëîìò хîòхîí” цîгцîëбîрыí 1-р бëîê, 5 хîрîî, 
Үíдсэí хууëèéí гудàìж, Сүхбààòàр дүүрэг, 
Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-322943
Фàêс: +(976-11)-322943

Нèсэх òîîцîîíы òөв
“Чèíгèс хààí” íèсэх îíгîцíы буудàë, Хàí-Ууë 
дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-283205
Фàêс: +(976-11)-283205

Гààëь òîîцîîíы òөв Гààëèéí гàзрыí бàéр, Бàяíгîë дүүрэг, Уëààíбààòàр Уòàс: +(976-11)-242943
Фàêс: +(976-11)-242943

Бàгàíуур òîîцîîíы òөв
Хэрëэí худàëдààíы òөв, Бàгàíуур дүүрэг, 
Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-01-21)-22333
Фàêс: +(976-01-21)-20818

Цàìбàгàрàв òîîцîîíы òөв
Цàìбàгàрàв худàëдààíы òөв, 1 хîрîîëîë, 
Сîíгèíîхàéрхàí дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-680762
Фàêс: +(976-11)-680763

Цэцээ Гүí òîîцîîíы òөв
“Цэцээ Гүí” дээд сургууëèéí бàéр, 4 хîрîî, 
Чèíгэëòэé дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-316395
Фàêс: +(976-11)-316395

13 хîрîîëîë òîîцîîíы òөв
Эì Æè Эë ХХК-èéí бàéр, Мàíëàéбààòàр 
Дàìдèíсүрэíгèéí гудàìж, 25 хîрîî, Бàяíзүрх 
дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-457018

Òàìèр òîîцîîíы òөв
“Хàííà Иìпеêс” ХХК-èéí  бàéр, Ард Аюушèéí 
гудàìж, 3 хîрîîëîë, Бàяíгîë дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-304959
Фàêс: +(976-11)-304959
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Нàрàíòууë òîîцîîíы òөв
Нàрàíòууë ОУХÒөвèéí зàхèргààíы бàéр, Бàяíзүрх 
дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-457018

Их дэëгүүр òîîцîîíы òөв
Зàí èíòерíэéшíë ХХК-èéí бàéр, 4 хîрîî, 
Сүхбààòàр дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-311530
Фàêс: +(976)-70111352
Дîòуур уòàс: 1050

Нîìèí òîîцîîíы òөв 
Уëсыí èх дэëгүүрèéí бàéр, Эíхòàéвíы өргөí 
чөëөө, Чèíгэëòэé дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-313232
Фàêс: +(976-11)-314242

Сэíòрàë òàуэр òîîцîîíы òөв 
Сэíòрàë òàуэр, Сүхбààòàрыí òàëбàé, 4 хîрîî, 
Сүхбààòàр дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-326474
Фàêс: +(976-11)-326494

32 òîéрîг òîîцîîíы òөв
“Сàíсàр32” худàëдààíы òөв, 32-р òîéрîг, 12 хîрîî, 
Сүхбààòàр дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976)-77443232
Фàêс: +(976)-77443131

Сîíгèíîхàéрхàí òîîцîîíы 
òөв 

Æàвхëàíò òөвèéí бàéр, 19 хîрîî, Сîíгèíîхàéрхàí 
дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-636205
Фàêс: +(976-11)-636217

ИБМУÒ òîîцîîíы òөв 
ИБМУÒөвèéí бàéр, Цàгдààгèéí гудàìж, 11 хîрîî, 
Сүхбààòàр дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-350267

ШУÒИС òîîцîîíы òөв 
ШУÒИС-èéí òөв бàéр,8 хîрîî, Бàгà òîéруу, 
Зàëуучуудыí өргөí чөëөө, Сүхбààòàр дүүрэг, 
Уëààíбààòàр хîò

Уòàс: +(976)-70111530

Кèíî үéëдвэр òîîцîîíы òөв
Асгàò ХХК-èéí бàéр, 5-р хîрîî, Бàяíзүрх дүүрэг, 
Уëààíбààòàр хîò

Уòàс: +(976)-455341

Мàêс ìîîë òîîцîîíы òөв
Мàêс ìîîë худàëдààíы òөв, Бàяíгîë дүүрэг, 
Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976)-70111227

Өргөө òîîцîîíы òөв
“ХОÒУ” ХХК-èéí бàéр, 3 хîрîîëîë, Бàяíгîë 
дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-368276,

Вàрьеòе òîîцîîíы òөв
“Гàзàр хîëдèíг” ХХК-èéí бàéр, 4 хîрîî, Бàяíгîë 
дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976)-70129701

10 хîрîîëîë òîîцîîíы òөв
Оëд Чех ХХК-èéí бàéр, 5 хîрîî, 10 хîрîîëîë, 
Бàяíгîë дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976-11)-682108,

Òэíгèс òîîцîîíы òөв
Вèêòîрè цеíòер, Сàìбуугèéí гудàìж, 5 хîрîî, 
Чèíгэëòэé дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976)-70120520
Фàêс: +(976)-70120522

Бàяíзүрх бèзíес òөв
“Мөíгөí гүүр” ББСБ-í бàéр, 12 хîрîîëîë, 3 хîрîî, 
Бàяíзүрх дүүрэг, Уëààíбààòàр хîò

Уòàс: +(976)-70157094

Дà хүрээ òîîцîîíы òөв
Дà хүрээ ХХК-èéí худàëдàà үéëчèëгээíèé 3-р òөв, 
Шàр хàдíы гудàìж, 17 хîрîî, Бàяíзүрх дүүрэг, 
Уëààíбààòàр хîò

Уòàс: +(976)-70151533,

Æàпàí òàуí òîîцîîíы òөв
Æàпàí òàуí, Мàхàòìà Гàíдèгèéí гудàìж, 1 хîрîî, 
Хàí-Ууë дүүрэг, Уëààíбààòàр

Уòàс: +(976)-70129702

Зàéсàí òîîцîîíы òөв
Бèëэг òөв, Зàéсàíгèéí гудàìж, 1 хîрîî, Хàí-Ууë 
дүүрэг, Уëààíбààòàр

Хувèéí бàíêíы àëбà Бîдь òàуэр, Сүхбààòàрыí òàëбàé, Уëààíбààòàр Уòàс: +(976-11)-311530
Фàêс: +(976-11)-326840
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ОРОН НУÒАГ ДАХЬ САЛБАРУУД

Банкны нэгж Хаяг Холбоо барих

Орхîí сàëбàр Аìàрыí гудàìж, Бàяí-Өíдөр суì, Орхîí àéìàг 
Уòàс: +(976)-70355100
Фàêс: +(976)-70355100

Дàрхàí сàëбàр
Гîëîìò бàíêíы бàéр, 13 бàг, Дàрхàí суì, 
Дàрхàí-Ууë àéìàг

Уòàс: +(976)-70373928
Фàêс: +(976)-70377136

Хîвд сàëбàр
Мîíгîëбàíêíы бàéр, Цàìбàгàрàв бàг, 
Æàргàëàíò суì, Хîвд àéìàг

Уòàс: +(976)-70432115
Фàêс: +(976)-70432195

Бàяí-Өëгèé сàëбàр
Гîëîìò бàíêíы бàéр, 5-р бàг, Өëгèé суì, Бàяí-
Өëгèé àéìàг

Уòàс: +(976)-70442012

Өìíөгîвь сàëбàр
Гîëîìò бàíêíы бàéр, 3-р бàг, Дàëàíзàдгàд хîò, 
Өìíөгîвь àéìàг

Уòàс: +(976)-70533990
Фàêс: +(976)-70533991

Дîрíîд сàëбàр
“Хèшèг-Агрî” ХХК-èéí  Үéëчèëгээíèé òөвèéí 
бàéр, 7-р бàг, Хэрëэí суì, Дîрíîд àéìàг

Уòàс: +(976)-70582703
Фàêс: +(976)-70582702

Дîрíîгîвь сàëбàр
Ц.Вàíжèëдîржèéí хувèéí эзэìшëèéí бàéр, 1-р 
бàг,   Сàéíшàíд суì, Дîрíîгîвь àéìàг

Уòàс: +(976)-70523177

Дîрíîд-Хэрëэí òîîцîîíы òөв 24-р бàéр, 6-р бàг, Хэрëэí суì, Дîрíîд àéìàг Уòàс: +(976)-70582704

Зàìыí-Үүд òîîцîîíы òөв
Зàìыí-Үүд òөìөр зàìыí өрòөө, 1-р бàг, Зàìыí-
Үүд суì, Дîрíîгîвь àéìàг

Уòàс: +(976-025-245)-43773
Фàêс: +(976-025-245)-43773

Òèрëèê òîîцîîíы òөв
“Арìîí” èх дэëгүүр, 5-р бàг, Өëгèé суì, Бàяí-
Өëгèé àéìàг

Уòàс: +(976)-70422008

Орхîí Пèрàìèд òîîцîîíы òөв
“Òîд жàргàë” ХХК-èéí бàéр, Сîгîîò бàг, Бàяí-
Өíдөр суì, Орхîí àéìàг

Уòàс: +(976)-70353789
Фàêс: +(976)-70353789

Орхîí зээëèéí òөв
“Орхîí Чàíдìàíь” ХХК-èéí бàéр, Уурхàéчèí 
бàг, Бàяí-Өíдөр суì, Орхîí àéìàг

Уòàс: +(976)-70357058

Сүхбààòàр òîîцîîíы òөв
Мîíîс òөв, 7-р бàг, Бàрууí-Урò суì, Сүхбààòàр 
àéìàг

Уòàс: +(976)-70512006

Дàрхàí зээëèéí òөв
Мàíдàх Бàясàх ХХК-èéí бàéр, 8-р бàг, Дàрхàí 
суì, Дàрхàí-Ууë àéìàг

Уòàс: +(976)-70375098
Фàêс: +(976)-70375098,

Хөвсгөë сàëбàр
Дàìдèíсүрэíгèéí бàéр, 8-р бàг, Мөрөí суì, 
Хөвсгөë àéìàг

Уòàс: +(976)-70388474
Фàêс: +(976)-70388474

Хîвд-Буëгàí òîîцîîíы òөв Бүрэíхàéрхàí бàг, Буëгàí суì, Хîвд àéìàг Уòàс: +(976)-70432178

Өвөрхàíгàé òîîцîîíы òөв
Оюу òөв, 5-р бàг, Гэíдэíгèéí гудàìж, 
Арвàéхээр суì, Өвөрхàíгàé  àéìàг

Уòàс: +(976)-70322525

Хîвд-Бàяíбүрд òîîцîîíы òөв
Бàяíбүрд òөв, Æàргàëàíò бàг, Æàргàëàíò суì, 
Хîвд àéìàг

Уòàс: +(976)-70432175
Фàêс: +(976)-70432175

Аршàíд òîîцîîíы òөв
“Гàí зàì” òөв, 4-р бàг, Сàéíшàíд суì, 
Дîрíîгîвь àéìàг

Уòàс: +(976)-0252242792

Оюу òîëгîé  òîîцîîíы òөв
Оюу òîëгîé êàìп, Хàíбîгд суì, Өìíөгîвь 
àéìàг

Гàр уòàс: +(976)-99032337

Цîгòцэцèé òîîцîîíы òөв
1-7 òîîò, Яìààí хүрэí бàг, Цîгòцэцèé суì, 
Өìíөгîвь àéìàг

Гàр уòàс: +(976)-99057659

Хàíбîгд òîîцîîíы òөв 
Гîёòыí 1-7-р бàéр, Хàíбîгд суì,  Өìíөгîвь 
àéìàг

Уòàс: +(976)-70535148
Фàêс: +(976)-70535148

Гурвàí òэс òîîцîîíы òөв
Хүрд суперìàрêеò, Гурвàí òэс суì, 4-р бàг, 
Өìíөгîвь àéìàг

Уòàс: +(976)-70536466

Сэëэíгэ òîîцîîíы òөв
Бàяíхàí худàëдààíы òөв, Сүхбààòàр суì, 
Сэëэíгэ àéìàг

Уòàс: +(976)-70362318
Фàêс: +(976)-70362318

Бàяíхîíгîр òîîцîîíы òөв
“Бàяíхîíгîр” èх дэëгүүр, Бàяíхîíгîр суì, 
Бàяíхîíгîр àéìàг

Уòàс: +(976)-70444511,
Фàêс: +(976)-70444522,
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ГАДААДАД БУЙ ÒӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

Банкны нэгж Хаяг Холбоо барих

Бээжèí дэх 
òөëөөëөгчèéí гàзàр

10Е,CITIC building Tower A19, Jianguomen 
Dajie, Bejing, China 100004

Уòàс: +(86-10)-65033876
Фàêс: +(86-10) -65923727
Гàр уòàс: +(86-139) -11737254
И-ìэéë: golomt@public2.bta.net.cn

Лîíдîí дàхь 
Òөëөөëөгчèéí гàзàр

27 Throgmorton Street, London EC2N 2AQ, 
United Kingdom

Уòàс: +(44-0)-20 7382 9900
Фàêс: +(44-0) -20 7382 9988
И-ìэéë: jeremy.denton-clark@gbrw.com
И-ìэéë: mail@gbrw.com
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ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН
Голомт Банк ХХК-ийн  хувьцаа эзэмшигчдэд

Бèд Гîëîìò бàíê ХХК (цààшèд “Бàíê” гэх) бîëîí òүүíèé îхèí êîìпàíè (цààшèд íèéëүүëээд “Групп” гэх)-èéí 2011 îíы 

12 дугààр сàрыí 31-íèé өдрөөрх сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàí, òухàéí өдрөөр дуусгàвàр бîëсîí сàíхүүгèéí жèëèéí 

дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàí, өìчèéí өөрчëөëòèéí òàéëàí, ìөíгөí гүéëгээíèé òàéëàí, íягòëàí бîдîх бүрòгэëèéí гîë 

бîдëîгуудыí òîвчîî бîëîí бусàд òàéëбàр òîдрууëгуудààс бүрдсэí сàíхүүгèéí òàéëàíгуудàд àудèò хèéж гүéцэòгэëээ.

Санхүүгийн тайлангуудтай холбоотойгоор удирдлагын хүлээх хариуцлага

Сàíхүүгèéí òàéëàíгуудыг Сàíхүүгèéí òàéëàгíàëыí îëîí уëсыí сòàíдàрòыí дàгуу бэëòгэх, үíэí зөв òîëèëууëàх бà 

зàëèëàí, àëдààíы уëìààс үүсч бîëîх ìàòерèàëëàг буруу èëэрхèéëэëгүé сàíхүүгèéí òàéëàíгуудыг бэëòгэх бîëîìжèéг 

бèé бîëгîхîд шààрдëàгàòàé гэж удèрдëàгыí òîдîрхîéëсîí дîòîîд хяíàëòууд íь Бàíêíы зàхèрëыí хàрèуцëàгà бàéдàг.

Аудиторын хариуцлага

Хèéж гүéцэòгэсэí àудèò дээрээ үíдэсëэí эдгээр сàíхүүгèéí òàéëàíгуудыí òàëààр хàрààò бус дүгíэëò гàргàх íь бèдíèé 

хàрèуцëàгà юì. Бèд àудèòàà Аудèòыí îëîí уëсыí сòàíдàрòыí дàгуу хèéж гүéцэòгэсэí бîëíî. Òэдгээр сòàíдàрòууд íь 

ёс зүéí шààрдëàгуудàд íèéцэж àжèëëàх ìөí сàíхүүгèéí òàéëàíгууд íь ìàòерèàëëàг àëдààгүé эсэх òàëààр зîхèсòîé 

бàòàëгààжууëàëòыг îëж àвàхыí òуëд àудèòàà òөëөвëөж гүéцэòгэхèéг бèдíээс шààрддàг.

Аудèòыí àжèëд сàíхүүгèéí òàéëàíгèéí дүí бîëîí òîдрууëгуудыí òàëààр àудèòыí íîòîëгîî îëж àвàх гîрèìуудыг 

гүéцэòгэх àжèë бàгòàíà. Сîíгîí àвàх гîрèìууд íь зàëèëàí бîëîí àëдààíы уëìààс сàíхүүгèéí òàéëàí буруу 

èëэрхèéëэгдсэíээс үүсэх эрсдэëèéí үíэëгээ зэргèéг бàгòààсàí àудèòîруудыí ìэргэжëèéí үíэëэìжээс хàìààрíà. 

Òэдгээр эрсдэëèéí үíэëгээíүүдèéг хèéхдээ àудèòîр íь бàéгууëëàгыí дîòîîд хяíàëòыí үр íөëөөòэé эсэх òàëààр дүгíэëò 

гàргàх зîрèëгîîр бèш зөвхөí òухàéí íөхцөë бàéдàëд зîхèсòîé àудèòыí гîрèìуудыг зîхèîх үүдíээс бàéгууëëàгыí 

сàíхүүгèéí òàéëàíгуудыг бэëòгэх, òэдгээрèéг үíэí зөв òîëèëууëàх үéë явцàд хîëбîîòîé дîòîîд хяíàëòыг хàргàëзàж 

үздэг. Мөí àудèòыí àжèëд хэрэгжүүëж буé íягòëàí бîдîх бүрòгэëèéí бîдëîгуудыí òààрàìж, удèрдëàгыí хèéсэí 

íягòëàí бîдîх бүрòгэëòэé хîëбîîòîé òîîцîîëëуудыí бîдèòîé эсэхèéг үíэëж үзэх àжèë îрíî.

Бèдíèé îëж àвсàí àудèòыí íîòîëгîî íь бèдíèé гàргàсàí дүгíэëòэд хàíгàëòòàé, зîхèсòîé үíдэсëэë бîëж чàдíà гэдэгò 

бèд èòгэëòэé бàéíà.

Дүгнэлт

Бèдíèé дүгíэëòээр дээр íэрëэсэí сàíхүүгèéí òàéëàíгууд íь 2011 îíы 12 дугààр сàрыí 31-íèé өдрèéí бàéдëààрх 

Групп бà Бàíêíы сàíхүүгèéí бàéдàë хèéгээд òухàéí өдрөөр дуусгàвàр бîëсîí сàíхүүгèéí жèëèéí үéë àжèëëàгààíы 

үр дүí, ìөíгөí гүéëгээг Сàíхүүгèéí òàéëàгíàëыí îëîí уëсыí сòàíдàрòуудыí дàгуу ìàòерèàëëàг àëдààгүé, үíэí зөв 

òîëèëууëсàí  бàéíà.
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Хэрэглээний хязгаарлалт

Энэхүү	тайланг	өөр	ямар	нэгэн	зорилгоор	биш,	Монгол	Улсын	"Компанийн	тухай	хууль"-ийн	91	дүгээр	зүйлд	заасан	

хууëèéí эòгээд бîëîх Бàíêíы хувьцàà эзэìшèгчдèéí зàхèàëсàí àудèòòàé хîëбîгдууëàí Бàíêíы хувьцàà эзэìшèгчдэд 

зîрèуëàí гàргàсàí бîëíî. Бèд эíэхүү òàéëàíгèéí àгууëгыí хүрээíд өөр àëèвàà íэг гурàвдàгч òàëыí өìíө хàрèуцëàгà 

хүëээхгүé бîëíî.

Эрнст энд Янг Монголия Аудит XХК 
Мэргэшсэí íягòëàí бîдîгчèд  

Уëààíбààòàр хîò, Мîíгîë Уëс
Огíîî: 

Петр Маркэй
Гүéцэòгэх Зàхèрàë
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ГОЛОМТ БАНК ХХК
2011 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР ДУУСГАВАР БОЛСОН ЖИЛИЙН 
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Хàвсàргàсàí òîдрууëгà íь эíэхүү сàíхүүгèéí òàéëàíгèéí сàëшгүé хэсэг бîëíî.

 
 Тодруулга

ГРУПП БАНК
2011 

мян.төг
2011 

мян.төг
2010 

мян.төг

Хүү бîëîí òүүíòэé àдèëòгàх îрëîгî 4 165,165,129 165,165,129 111,156,503

Хүү бîëîí òүүíòэé àдèëòгàх зàрдàë 5 (116,238,120) (116,239,705) (81,448,479)

Хүүгийн цэвэр орлого 48,927,009 48,925,424 29,708,024

Хурààìж бà шèìòгэëèéí îрëîгî 6 18,213,204 18,213,204 12,655,448

Хурààìж бà шèìòгэëèéí зàрдàë 6 (3,760,654) (3,760,654) (2,742,830)

Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого 14,452,550 14,452,550 9,912,618

Арèëжààíы цэвэр îрëîгî 7 (1,296,376) (1,296,376) 296,189

Үéë àжèëëàгààíы бусàд îрëîгî 8 20,530,083 20,530,083 6,540,276 

Үйл ажиллагааны нийт орлого 82,613,266 82,611,681 46,457,107 

Зээëèéí үíэ цэíèéí буурàëòыí àëдàгдëыí зàрдàë 9 (8,681,120) (8,681,120) 982,594 

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëòыí үíэ  цэíèéí буурàëò 10 (1,450,000) (1,450,000) -

Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 72,482,146 72,480,561 47,439,701

Үéë àжèëëàгààíы зàрдàë 11 (32,545,909) (32,545,134) (21,241,842)

Татварын өмнөх ашиг 39,936,237 39,935,427 26,197,859 

Орëîгыí àëбàí òàòвàрыí зàрдàë 12 (9,691,528) (9,691,370) (6,145,111)

Тайлант жилд банкны хувьцаа эзэмшигчид ногдох нийт 
дэлгэрэнгүй орлогыг илэрхийлэх тайлант жилийн ашиг 30,244,709 30,244,057 20,052,748

Бусад дэлгэрэнгүй орлого

Бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëòыí 
òàòвàрыí дàрààх àëдàгдàë

(1,779,837) (1,779,837) (272,027)

Бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëòыí үíэ цэíèéí 
буурàëòыí òàòвàрыí дàрààх àëдàгдàë 1,450,000 1,450,000 -

Тайлант жилийн татварын дараах бусад дэлгэрэнгүй алдагдал (329,837) (329,837) (272,027)

Группийн болон банкны хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох тайлант 
жилийн, татварын дараах нийт  бусад дэлгэрэнгүй орлого 29,914,872 29,914,220 19,780,721

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (төгрөгөөр):

Нэгж хувьцààíы  үíдсэí àшèг 13 1,288.83 1,288.80 914.23

Нэгж хувьцààíы шèíгэрсэí  àшèг 13 1,030.36 1,030.34 785.15
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ГОЛОМТ БАНК ХХК
2011 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨРХ САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

 
 Тодруулга

ГРУПП БАНК
2011 

мян.төг
2011 

мян.төг
2010 

мян.төг

ХӨРӨНГӨ 

Бэëэí ìөíгө бà òөв бàíê дàхь хàрèëцàх 14 289,877,430 289,877,430 138,054,713

Бусàд бàíê бà сàíхүүгèéí бàéгууëëàгàд бàéршууëсàí 
хàрèëцàх, хàдгàëàìж 15 221,882,445 221,882,445 249,898,638

Репî хэëцэë 16 24,979,395 24,979,395 3,997,668

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүр 17 - - 4,486

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò - àрèëжààëàх зîрèëгîîр  
эзэìшèж бàéгàà 18 1,061,151 1,061,151 345,472

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò – бîрëууëàхàд бэëэí 18 2,758,940 2,758,940 7,457,330

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò – дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë 
эзэìшèх 18 304,169,951 304,169,951 355,658,482

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà урьдчèëгàà 19 1,245,919,223 1,245,919,223 784,604,947

Охèí êîìпàíèд îрууëсàí хөрөíгө îрууëàëò 20 - 100,000 -

Үíдсэí хөрөíгө 21 29,599,628 29,599,628 24,508,983

Бèеò бус хөрөíгө 22 645,661 643,360 1,104,864

Бусàд хөрөíгө 23 9,321,228 9,324,293 7,777,316

Хîéшëîгдсîí òàòвàрыí хөрөíгө 24 749,186 749,186 -

НИЙТ ХӨРӨНГӨ 2,130,964,238 2,131,065,002 1,573,412,899

ӨР ТӨЛБӨР 

Бусàд бàíê, сàíхүүгèéí бàéгууëëàгыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 25 9,228,503 9,228,503 80,833,669

Хàрèëцàгчдыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 26 1,840,034,920 1,840,136,411 1,317,499,322

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүр 17 2,570,585 2,570,585 1,506,132

Зээëээр àвсàí эх үүсвэр 27 63,127,467 63,127,467 28,386,592

Хîёрдîгч өгëөг 28 47,864,614 47,864,614 42,440,743

Бусàд өр òөëбөр 29 26,204,358 26,204,358 18,157,483

Хîéшëîгдсîí òàòвàрыí өгëөг 24 380,420 380,420 -

Òàòвàрыí өгëөг 1,338,671 1,338,596 791,405

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР 1,990,749,538 1,990,850,954 1,489,615,346

 

БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД НОГДОХ 
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

Эíгèéí хувьцàà 30 24,591,543 24,591,543 21,934,142

Хувьцààíы урàìшууëàë 22,344,874 22,344,874 -

Хурèìòëàгдсàí àшèг 90,884,373 90,883,721 62,161,346

Бусàд íөөц 2,393,910 2,393,910 (297,935)

НИЙТ ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ 140,214,700 140,214,048 83,797,553

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ 2,130,964,238 2,131,065,002 1,573,412,899

Хàвсàргàсàí òîдрууëгà íь эíэхүү сàíхүүгèéí òàéëàíгèéí сàëшгүé хэсэг бîëíî. 
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Энгийн
хувьцаа
мян.төг

Хувьцааны
урамшуулал

мян.төг

Хуримт-
лагдсан 

ашиг
мян.төг

Зайлшгүй
байлгах 

нөөц*
мян.төг

Хувьцаанд
суурилсан
төлбөрийн

нөөц
мян.төг

Борлуулахад
бэлэн нөөц

мян.төг
Нийт

мян.төг

ГРУПП

2011.01.01-ний өдрийн 
байдлаар 21,934,142 - 62,161,346 - - (297,935) 83,797,553

Òàéëàíò жèëèéí àшèг - - 30,244,709 - - - 30,244,709

Бусàд дэëгэрэíгүé àëдàгдàë - - - - - (329,837) (329,837)

Нèéò дэëгэрэíгүé îрëîгî/
(àëдàгдàë) - - 30,244,709 - - (329,837) 29,914,872

Бусàд íөөцрүү шèëжүүëсэí - - (1,521,682) 1,521,682 - - -

Нэìж гàргàсàí эíгèéí хувьцàà 
(Òîдрууëгà 30)

2,657,401 22,344,874 - - - - 25,002,275

Хувьцààíд суурèëсàí òөëбөр 
(Òîдрууëгà 33)

- - - - 1,500,000 - 1,500,000

2011.12.31-ний өдрийн 
байдлаар  24,591,543 22,344,874 90,884,373 1,521,682 1,500,000 (627,772) 140,214,700

ГОЛОМТ БАНК ХХК
2011 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР ДУУСГАВАР БОЛСОН ЖИЛИЙН
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

* Мîíгîëбàíêíààс бàòàëсàí журìыí дàгуу èрээдүéí àëдàгдàë эсвэë урьдчèëàí хàрàх бîëîìжгүé бусàд эрсдэëүүд 

гэх ìэò бàíêíы ерөíхèé эрсдэëүүдэд зîрèуëсàí òусгàé íөөцèéг НББОУС 39-èéí дàгуу хүëээí зөвшөөрсөí зээëèéí 

үíэ цэíèéí буурàëòыí сàí дээр íэìж бàéгууëдàг. 
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Энгийн
хувьцаа
мян.төг

Хувьцааны
урамшуулал

мян.төг

Хуримт-
лагдсан 

ашиг
мян.төг

Зайлшгүй
байлгах 

нөөц*
мян.төг

Хувьцаанд
суурилсан
төлбөрийн

нөөц
мян.төг

Борлуулахад
бэлэн нөөц

мян.төг
Нийт

мян.төг

БАНК

2010.01.01-ний өдрийн байдлаар 21,934,142 - 42,108,598 - - (25,908) 64,016,832

Òàéëàíò жèëèéí àшèг - - 20,052,748 - - - 20,052,748

Бусàд дэëгэрэíгүé àëдàгдàë - - - - - (272,027) (272,027)

2010.12.31-ний өдрийн байдлаар 21,934,142 - 62,161,346 - (297,935) 83,797,553

Òàéëàíò жèëèéí àшèг - - 30,244,057 - - 30,244,057

Бусàд дэëгэрэíгүé àëдàгдàë - - - - (329,837) (329,837)

Нèéò дэëгэрэíгүé îрëîгî/(зàрëàгà) - - 30,244,057 - - (329,837) 29,914,220

Зîхèцууëàëòыí  íөөцрүү шèëжүүëсэí - - (1,521,682) 1,521,682 - - -

Нэìж гàргàсàí эíгèéí хувьцàà 
(òîдрууëгà 30) 2,657,401 22,344,874 - - - - 25,002,275

Хувьцààíд суурèëсàí 
òөëбөр(òîдрууëгà 33) - - - 1,500,000 - 1,500,000

2011.12.31-ний өдрийн байдлаар  24,591,543 22,344,874 90,883,721 1,521,682 1,500,000 (627,772) 140,214,048

* Мîíгîëбàíêíààс бàòàëсàí журìыí дàгуу èрээдүéí àëдàгдàë эсвэë урьдчèëàí хàрàх бîëîìжгүé бусàд эрсдэëүүд гэх 

ìэò бàíêíы ерөíхèé эрсдэëүүдэд зîрèуëсàí òусгàé íөөцèéг НББОУС 39-èéí дàгуу хүëээí зөвшөөрсөí зээëèéí үíэ 

цэíèéí буурàëòыí сàí дээр íэìж бàéгууëдàг. 

ГОЛОМТ БАНК ХХК
2011 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР ДУУСГАВАР БОЛСОН ЖИЛИЙН
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
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ГОЛОМТ БАНК ХХК
2011 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР ДУУСГАВАР 
БОЛСОН ЖИЛИЙН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

 
 Тодруулга

ГРУПП  БАНК

2011 
мян.төг

2011 
мян.төг

2010 
мян.төг

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Татварын өмнөх ашиг 39,936,237 39,935,427 26,197,859

Òîхèрууëгà:-

Үíэ цэíèéí буурàëòыí òîîцîîëëîîс үүссэí хүүгèéí зàрдàë 5 360,744 360,744 129,165

Агууëàгдсàí үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрèéí бîдèò үíэ цэíèéí 
өөрчëөëò 7 1,063,189 1,063,189 (45,769)

Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé сàíхүүгèéí хэрэгëүүрèéí бîдèò 
үíэ цэíèéí өөрчëөëò 7 253,065 253,065 (78,084)

Вàëюòыí фîрвàрд хэëцëèéí бîдèò бус гàрз/(îëз) 7 5,749 5,749 (4,486)

Үíдсэí хөрөíгө бîрëууëсíы îëз 8 (14,889) (14,889) (7,861)

Вàëюòыí хàíшíы өөрчëөëòèéí бîдèò бус (îëз)/гàрз 8 (930,690) (930,690) 1,273,765

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë, урьдчèëгààíы үíэ цэíèéí 
буурàëòыí àëдàгдàë 9 8,620,468 8,620,468 (984,302)

Бусàд хөрөíгèéí үíэ цэíэ буурàëòыí àëдàгдàë 9 60,652 60,652 1,708

Бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëòыí 
үíэ цэíèéí буурàëò 10 1,450,000 1,450,000 -

Үíдсэí хөрөíгèéí эëэгдэë 11 2,649,241 2,649,241 1,873,137

Бèеò бус хөрөíгèéí хîрîгдууëгà 11 575,057 574,950 976,622

Дàíсíààс хàссàí үíдсэí хөрөíгө 11 9,403 9,403 12,505

Бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө 11 - - 8,156 

ӨБҮХХ-èéí үíэ цэíèéí буурàëò 11 1,219 1,219 666,837

Хувьцààíд суурèëсàí òөëбөрèéí îпцèîíы 11 1,500,000 1,500,000 -

Ажлын капиталын өөрчлөлтийн өмнөх үйл ажиллагааны ашиг 55,539,445 55,538,528 30,019,252

Үéë àжèëëàгààíы хөрөíгèéí өөрчëөëòүүд:-

Мîíгîëбàíêèíд зààвàë бàéëгàх íөөц (140,053,610) (140,053,610) (15,922,000)

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà урьдчèëгàà (464,107,554) (464,107,554) (284,263,616)

Бусàд хөрөíгө (4,272,933) (4,275,998) (1,831,321)

Үéë àжèëëàгààíы пàссèвыí өөрчëөëòүүд:-

Бусàд бàíê, сàíхүүгèéí бàéгууëëàгыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж (71,605,166) (71,605,166) 27,902,035

Хàрèëцàгчдыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 522,535,598 522,637,089 522,248,314

Бусàд өр òөëбөр 8,046,876 8,046,876 6,046,149

Үйл ажиллагаанд (зарцуулсан)/ орсон мөнгө (93,917,344) (93,819,835) 284,198,813

Орëîгыí àëбàí òàòвàрыí òөëөëò (9,513,028) (9,512,945) (6,180,496)

Үйл ажиллагаанд (зарцуулсан)/ орсон цэвэр мөнгө (103,430,372) (103,332,780) 278,018,317

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Охèí êîìпàíèд îрууëсàí хөрөíгө îрууëàëò - (100,000) -

Худàëдàí àвсàí сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò (51,742,097) (51,742,097) (31,516,115)

Дуусгàвàр бîëсîí бà бîрëууëсàí сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëòыí îрëîгî 5,198,473 5,198,473 30,517,401

Үíдсэí хөрөíгө бîрëууëсíы îрëîгî 67,484 67,484 33,552 
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ГОЛОМТ БАНК ХХК
2011 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР ДУУСГАВАР БОЛСОН 
ЖИЛИЙН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

 
 Тодруулга

ГРУПП  БАНК
2011 

мян.төг
2011 

мян.төг
2010 

мян.төг

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ.)     

Худàëдàí àвсàí үíдсэí хөрөíгө 21 (4,968,107) (4,968,107) (21,072,507)

Худàëдàí àвсàí репî хэëцëүүд  (634,100,512) (634,100,512) 740,203,868

Хугàцàà дуусгàвàр бîëсîí репî хэëцëèéí îрëîгî  634,100,512 634,100,512 (747,936,708)

Худàëдàí àвсàí бèеò бус хөрөíгө 22 (115,854) (113,446) (686,155)

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ  (51,560,101) (51,657,693) (30,456,664)

САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ     

Хувьцàà íэìж гàргàсíààс îрж èрсэí ìөíгө  25,002,275 25,002,275 -

Зээëèéí сàíхүүжèëòèéí òàòàí àвàëò  69,318,280 69,318,280 9,303,161

Зээëèéí сàíхүүжèëòèéí эргэí òөëөëò  (34,577,405) (34,577,405) (43,511,539)

Хîёрдîгч өгëөгèéí сàíхүүжèëòèéí òàòàí àвàëò  - - 31,411,750

Санхүүгийн үйл ажиллагаан-аас орж ирсэн /(-нд 
зарцуулсан)цэвэр мөнгөн гүйлгээ  59,743,150 59,743,150 (2,796,628)

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн цэвэр (бууралт)/ 
өсөлт  (95,247,323) (95,247,323) 244,765,025

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  691,071,501 691,071,501 446,306,476

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 31 595,824,178 595,824,178 691,071,501

Хүүтэй холбоотой үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ     

Òөëсөí хүү  116,238,120 116,239,705 81,448,479

Хүëээí àвсàí хүү  165,165,129 165,165,129 111,156,503

Хàвсàргàсàí òîдрууëгà íь эíэхүү сàíхүүгèéí òàéëàíгèéí сàëшгүé хэсэг бîëíî. 
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ГОЛОМТ БАНК ХХК
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА 2011 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31

1.  БАНКНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 Гîëîìò бàíê (цààшèд “Бàíê” гэх) бîëîí òүүíèé сàëбàр (цààшèд íèéëүүëээд “Групп” гэх)-èéí үíдсэí үéë àжèëëàгàà 
íь Мîíгîëбàíêíààс îëгîсîí 24 òîîò зөвшөөрëèéí дàгуу бàíê, сàíхүүгèéí үéëчèëгээ бàéíà. Òàéëàíò хугàцààíд 
бàíêíы үéë àжèëëàгààíы ìөí чàíàрò òîìîîхîí өөрчëөëò гàрààгүé бîëíî

 Бàíê íь Мîíгîë Уëсàд бүрòгэëòэé, òус уëсыí íуòàг дэвсгэр дээр үéë àжèëëàгàà явууëдàг хязгààрëàгдìàë 
хàрèуцëàгàòàé êîìпàíè юì. Бàíêíы үíдсэí үéë àжèëëàгààгàà явууëдàг àëбàí хàяг íь Гîëîìò бàíêíы бàéр, 
Сүхбààòàрыí òàëбàé 3, Уëààíбààòàр хîò,  210620А,  Мîíгîë Уëс.

 Бàíêíы хувьцààíы 89%-èéг Мîíгîë Уëсыí íуòàг дэвсгэрò үéë àжèëëàгàà явууëдàг Бîдь Иíòерíэшíë ХХК эзэìшдэг.

 ÒУЗ-èéí 2012 îíы 3 сàрыí 14-íы өдрèéí шèéдвэрээр Групп бà Бàíêíы 2011 îíы 12-р сàрыí 31-íèé өдрөөр 
дуусгàвàр бîëсîí сàíхүүгèéí òàéëàíг бàòàëж, íèéòэд ìэдээëэхèéг зөвшөөрсөí.

2. НЯГТЛАН БОДОХ БYРТГЭЛИЙН БОДЛОГУУД

2.1 Тайлан бэлтгэх үндэслэл

 
	 Бодит	 үнэ	 цэнээрээ	 хэмжигдэх	 "Борлуулахад	 бэлэн"	 болон	 "Арилжаалах	 зорилгоор	 эзэмшиж	 байгаа"	 хөрөнгө	

îрууëàëòыг эс òîîцвîë сàíхүүгèéí òàéëàíгуудыг òүүхэí өрòгèéí зàрчìààр бэëòгэсэí бîëíî. Сàíхүүгèéí òàéëàí дàхь 
дүíгүүдèéг òîдрууëгàд өөрөөр зààсíààс бусàд òîхèîëдîëд ìяíгàíы îрíîîр, Мîíгîë òөгрөгөөр òàéëàгíàсàí. 

 Нийцлийн мэдэгдэл 

 Бàíêíы бîëîí Группèéí сàíхүүгèéí òàéëàíгууд íь Нягòëàí бîдîх бүрòгэëèéí îëîí уëсыí сòàíдàрòыí зөвëөë (НББОУСЗ)-
өөс бàòàëж гàргàсàí Сàíхүүгèéí òàéëàгíàëыí îëîí уëсыí сòàíдàрòууд (CÒОУС)-ыí  дàгуу бэëòгэгдсэí бîëíî.

 Санхүүгийн тайлангийн толилуулга

 Групп бà Бàíê íь сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàíгèéí зүéëсèéг хөрвөх чàдвàрыíх íь дàрààëëààр òîëèëууëсàí. 
Сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàíгèéí өдрèéí дàрààхь 12 сàрыí дîòîр (бîгèíî хугàцààíд) бà 12 сàрààс хîéшхè 
хугàцààíд (урò хугàцààíд) гàрсàí хүëээí àвсàí эсвэë хèéсэí òөëбөрүүдèéí òàëààрх шèíжèëгээг Òîдрууëгà 35-д 
òîëèëууëсàí.

 Хэрэв Групп бà Бàíê íь хүëээí зөвшөөрсөí дүíгүүдèéг цэвэршүүëэх хууëèàр îëгîгдсîí эрхòэé, òîîцîîг цэвэр 
дүíгээр íь бàрàгдууëàх, эсвэë хөрөíгèéг бîрëууëж өр òөëбөрèéг бàрàгдууëàх àжëыг íэгэí зэрэг хèéхээр зэхэж 
бàéгàà ë бîë сàíхүүгèéí хөрөíгө бà өр òөëбөрүүдèéг хîîрîíд íь цэвэршүүëэí, цэвэр дүíгээр сàíхүүгèéí бàéдëыí 
òàéëàíд òîëèëууëàх эрхòэé. Нягòëàí бîдîх бүрòгэëèéí àëèвàà íэг сòàíдàрò эсвэë òàéëбàрààр шààрдсàí эсвэë 
зөвшөөрсíөөс бусàд òîхèîëдîëд Бàíêíы íягòëàí бîдîх бүрòгэëèéí бîдëîгîд òусгàéëàí òîдрууëсàíчëàí îрëîгî, 
зàрëàгыг дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд цэвэршүүëэí òàéëàгíàж бîëîхгүé.

 Тасралтгүй үйл ажиллагаа

 Групп бà Бàíêíы удèрдëàгà Групп бà Бàíêíы òàсрàëòгүé үéë àжèëëàгàà явууëàх чàдвàрыг үíэëж үзсэí бөгөөд 
Групп бà Бàíê íь îéрыí èрээдүéд бèзíесээ òàсрàëòгүé явууëж чàдàх хэìжээíèé íөөцòэé гэж дүгíэсэí. Цààшèëбàë 
удèрдëàгà íь Групп бà Бàíêíы үéë àжèëëàгààгàà òàсрàëòгүé явууëàх чàдвàрыí òàëààр эргэëзээ òөрүүëж бîëîх 
àëèвàà íэг ìàòерèàëëàг òîдîрхîéгүé бàéдëыí òàëààр îëж ìэдсэí зүéëгүé бàéíà.

 
 Нэгтгэл бэлтгэх үндэслэл

 Группèéí íэгòгэсэí сàíхүүгèéí òàéëàí íь Бàíê бîëîí òүүíèé îхèí êîìпàíèé 2011-îíы 12-дугààр сàрыí 31-íèé 
өдрөөр дуусгàвàр бîëсîí сàíхүүгèéí жèëèéí сàíхүүгèéí òàéëàíгуудыг àгууëíà. 

 
 Групп хяíàëòыг өөрòөө àвсàí өдөр îхèí êîìпàíè íь бүхэëдээ íэгòгэгддэг бà, íэгòгэë íь хяíàëòыг àëдàх хүрòэë 
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үргэëжèëдэг. Охèí êîìпàíèé сàíхүүгèéí òàéëàíгèéí бîдëîгî íь òîëгîé êîìпàíèé бîдëîгîòîé íèéцòэé бàéх бà 
сàíхүүгèéí òàéëàгíàëыí хугàцàà íь ìөí èжèë бàéíà. Групп дîòîрх бүх òөрëèéí àжèë гүéëгээ, òàéëàí òэíцэë, 
îрëîгî зàрëàгууд íь бүхэëдээ цэвэршүүëсэí бîëíî. 

2.2 Нягтлан бодох бүртгэлийн гол үнэлэмж, тооцоолол, төсөөллүүд

 Бàíê бîëîí Группèéí íягòëàí бîдîх бүрòгэëèéг хэрэгëэх явцдàà удèрдëàгà íь сàíхүүгèéí òàéëàíгуудàд хүëээí 
зөвшөөрсөí дүíгүүдèéг òîдîрхîéëîхдîî үíэëэìж, îéрîëцîîëсîí òîîцîîëëуудыг хэрэгëэдэг. Хàìгèéí òîì 
үíэëэìж, îéрîëцîîëсîí òîîцîîëëуудыг дîр үзүүëэв. Үүíд:

 Хувьцаанд суурилсан төлбөрийн гүйлгээ 

 Групп бà Бàíê íь àжèëчдàд îëгîсîí, өөрèéí хөрөíгөөр бàрàгдууëàх сàíхүүгèéí хэрэгëүүрèéí өрòгèéг, òухàéí 
хэрэгëүүрèéг îëгîсîí өдрèéí бàéдëààрх òүүíèé бîдèò үíэ цэíээс íь хàìààрууëàí хэìжèíэ.  Хувьцààíд 
суурèëсàí òөëбөрèéí àжèë гүéëгээíèé бîдèò үíэ цэíèéг îéрîëцîîëîí òîîцîîëîх íь íөхцөëò хàíдèвыí íөхцөë, 
шààрдëàгààс хàìààрàëòàé хàìгèéí òîхèîрîìжòîé үíэëгээíèé àргыг òîдîрхîéëîхыг шààрддàг. Эíэ òîîцîîëîë íь 
хувьцààíы îпцèîíы хүëээгдэж буé хугàцàà, хэëбэëзэë, íîгдîë àшгèéí өгөөж гэх ìэò хàìгèéí зîхèсòîé îрцуудыг 
òîдîрхîéëîхыг ìөí шààрддàг. Хувьцààíд суурèëсàí òөëбөрèéí бîдèò үíэ цэíèéг òîîцîîëîхîд àшèгëàсàí 
òөсөөëөë, зàгвàруудыг Òîдрууëгà 33-д òîëèëууëсàí бîëíî.

 Барилгын элэгдэл

 Бàрèëгыí дîîрхè гàзрыí òүрээсèéí хугàцàà 40 жèëээс бàгà гэсэí хэдèé ч бàрèëгыг àшèгëàëòыí îéрîëцîîëсîí 
хугàцàà бîëîх 40 жèëèéí хугàцààíд шуëууí шугàìыí àргààр эëэгдүүëдэг. Мîíгîë Уëсыí Гàзрыí òухàé хууëьд 
зààсíààр Бàíê íь гàзрыí òүрээсèéг хугàцààг суíгàх хүсэëòèéг гàргàх эрхòэé бà òîдîрхîé шàëгууруудыг хàíгàсàí 
òîхèîëдîëд зàсгèéí гàзрыí эрх бүхèé бàéгууëëàгà òүрээсèéí хугàцààг суíгàдàг. Бàíêíы удèрдëàгà бàíê òэдгээр 
шààрдëàгуудыг хàíгàж бàéгàà бà Бàíê òүрээсèéí хурèìòëàгдсàí хугàцààг 40 жèë гэж îéрîëцîîëîí òîîцîîëсîí íь 
зîхèсòîé, бîдèòîé гэдэгò èòгэëòэé бàéíà.

 Зээл, урьдчилгааны үнэ цэнийн бууралтын алдагдал

 Групп бà Бàíê íь үíэ цэíèéí буурàëòыí àëдàгдëыг дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд бүрòгэх шààрдëàгàòàé эсэхèéг 
үíэëэх үүдíээс сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàíгèéí өдөр бүр дàíгààрàà òîìîîхîí дүíòэé зээë, урьдчèëгààíуудыг 
хяíàж үздэг. Òухàéëбàë, үíэ цэíèéí буурàëòыг òîдîрхîéëîх үед èрээдүéí ìөíгөí урсгàëыí дүí, хугàцààг 
îéрîëцîîëîí òîîцîîëîхîд удèрдëàгыí үíэëэìж шààрдàгддàг. Иéì òîîцîîëîë íь îëîí òîîíы хүчèí зүéëүүдèéí 
òàëààрх òààìàгëàëууд дээр үíдэсëэдэг бà бîдèò үр дүíгээс өөр бàéж бîëîх бөгөөд эíэ íь èрээдүéд сàíгèéí 
хэìжээíд өөрчëөëò îрууëàхàд хүргэж бîëíî.

 
 Гàрсàí íь бîдèòîîр íîòëîгдîж бàéгàà гэхдээ үр дàгàвàр íь бîдèòîîр íîòëîгдîîгүé àëдàгдëуудыí уëìààс сàí 

бàéгууëàх шààрдëàгàòàé эсэхèéг òîдîрхîéëîх үүдíээс òусгàé үíэëгээгээр үíэëж, үíэ цэíèéí буурàëòгүé гэж 
òîдîрхîéëсîí зээë урьдчèëгààíууд бà дàíгààр òîì дүíòэé бèш бүх зээë, урьдчèëгààíуудыг íèéëүүëж, эрсдэëèéí 
îéрîëцîî шèíж чàíàрààр íь бàгцëàí, бàгцыí үíэëгээг хèéíэ. Бàгцыí үíэëгээ íь òухàéí бàгцыí өгөгдëүүд (хугàцàà 
хэòрэëòèéí òүвшèí, зээëèéí àшèгëàëò, зээëèéí дүí бà бàрьцàà хөрөíгèéí дүíгèéí хîîрîíдыí хàрьцàà гэх ìэò) 
эрсдэëèéí òөвëөрөë, эдèéí зàсгèéí өгөгдëүүд (àжèëгүéдëèéí òүвшèí, үë хөдëөх хөрөíгèéí үíèéí èíдеêсүүд гэх 
ìэò )-èéг àвч үздэг.

 Зээë, урьдчèëгààíуудыí үíэ цэíèéí буурàëòыí àëдàгдëыí òàëààр дэëгэрэíгүé ìэдээëëèéг Òîдрууëгà 9 бà 19-д 
òîëèëууëсàí бîëíî.

 Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнийн бууралт

 Групп бà Бàíê íь “Бîрëууëàхàд бэëэí хөрөíгө îрууëàëò” гэж àíгèëсàí өрèéí үíэò цààсууд íь үíэ цэíèéí буурàëòàд 
îрсîí эсэхèéг сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàíгèéí өдөр бүр хяíàж үздэг. Эíэ íь “Зээë бà àвëàгà”-ыí òусгàéëсàí 
үíэëгээíд хэрэгëэсэíòэé òөсөөòэé үíэëэìжèéг шààрддàг. 

 Мөí Групп бà Бàíê íь бîдèò үíэ цэíэ íь өрòгөөсөө èх хэìжээгээр эсвэë урò хугàцààíд òîгòìîë буурч бàéгàà, 
бîрëууëàхàд бэëэí өөрèéí хөрөíгèéí хөрөíгө îрууëàëòууд дээр үíэ цэíèéí буурàëòыí àëдàгдëыг бүрòгэдэг. “Их 
хэìжээ”, “Урò хугàцàà” гэдгèéг òîдîрхîéëîхîд үíэëэìж шààрдëàгàòàé. Эíэ үíэëэìжèéг хèéхдээ Групп бà Бàíê 
íь хувьцààíы үíèéí өөрчëөëòèéí òүүх, хөрөíгө îрууëàëòыí бîдèò үíэ цэíэ íь өрòгөөсөө яìàр хугàцààíд, яìàр 
хэìжээгээр дîîгуур бàéсàí зэрэг îëîí хүчèí зүéëèéг үíэëж үзíэ.
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2. НЯГТЛАН БОДОХ БYРТГЭЛИЙН БОДЛОГУУД (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

2.2 Нягтлан бодох бүртгэлийн гол үнэлэмж, тооцоолол, төсөөллүүд (үргэлжлэл)

 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө

 Аëдàгдëыг àшèгëàх бîëîìжòîé òàòвàр íîгдîх àшèг îëîх ìàгàдëàë бàéгàà үед òàòвàрыí àëдàгдàë дээр 
хîéшëууëсàí òàòвàрыí хөрөíгèéг хүëээí зөвшөөрíө. Ирээдүéд îëîх òàòвàр íîгдîх àшгèéí хугàцàà, хэìжээ бà 
èрээдүéí òàòвàр òөëөвëөëòèéí сòрàòегè зэрэг дээр үíдэсëэí хîéшëууëсàí òàòвàрыí хөрөíгèéí òîдîрхîéëîхîд 
үíэëэìж шààрдëàгàòàé.

 Санхүүгийн хэрэглүүрийн бодит үнэ цэнэ

 Сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàíд бүрòгэгдсэí сàíхүүгèéí хөрөíгө, өр òөëбөрүүдèéí бîдèò үíэ цэíèéг èдэвхòэé зàх 
зээë дээрээс îëж àвàх бîëîìжгүé бàéгàà үед òэдгээрèéг ìàòеìàòèê зàгвàруудыг àшèгëàх гэх ìэò òөрөë бүрèéí 
үíэëгээíèé òехíèêүүдèéг àшèгëàí òîдîрхîéëíî. Òэдгээр зàгвàрò хэрэгëэх өгөгдëүүдèéг àшèгëàх бîëîìжòîé 
зàх зээëèéí өгөгдëүүдээс гàргàí àвàх бà àшèгëàх бîëîìжòîé зàх зээëèéí өгөгдөë бàéхгүé бàéгàà òîхèîëдîëд 
бîдèò үíэ цэíèéг òîдîрхîéëîхîд үíэëэìж шààрдëàгàòàé. Үíэëэìжèíд òөëбөрèéí чàдвàр, урò хугàцààò үүсìэë 
сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүдèéí хувèрàìòгàé бàéдàë, хөíгөëөëòèéí òүвшèí, урьдчèëгàà òөëбөрèéí хувь хэìжээ, 
хөрөíгөөр бàòàëгààжсàí үíэò цààсíы өгөгдìөë хувь хэìжээíèé òàëààрх òөсөөëөë гэх ìэò зàгвàрыí îрцуудыг àвч 
үзэх àжèë бàгòàíà.

 Сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүдèéí үíэëгээíèé òàëààрх èëүү дэëгэрэíгүé ìэдээëëèéг Òîдрууëгà 32-ò òîëèëууëсàí бîëíî..
 

2.3 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого ба толилуулгад орсон өөрчлөлтүүд

 Шèíэ бà íэìэëò өөрчëөëò îрсîí сòàíдàрò, òàéëбàрууд

 2011 îíы 1 дүгээр сàрыí 1-íèé өдрөөс хүчèí òөгөëдөр үéëчèëж эхëэх дàрààх шèíэ бîëîí íэìэëò өөрчëөëò хèéгдсэí 
НББОУС,	СТОУС,	Санхүүгийн	тайлагналын	олон	улсын	тайлбарын	хорооноос	гаргасан	тайлбар	("СТОУТХТ")-уудыг	эс	
òîîцвîë Бàíêíы хэрэгжүүëж буé íягòëàí бîдîх бүрòгэëèéí бîдëîгууд íь өìíөх сàíхүүгèéí жèëèéíхòэé àдèë бàéíà. 

 
•	 НББОУС	24:	Холбоотой	талуудын	тодруулга	(Нэмэлт	өөрчлөлт)	–	2011.01.01-ний	өдөр	буюу	түүнээс	хойшхи	

хугàцààíд хүчèí òөгөëдөр үéëчèëíэ
•	 НББОУС	 32:	 Санхүүгийн	 хэрэглүүрүүд:	 Толилуулга	 (Нэмэлт	 өөрчлөлт)	 –	 2010.02.01-ний	 өдөр	 ба	 түүнээс	

хîéшхè хугàцààíд хүчèí òөгөëдөр үéëчèëíэ
•	 СТОУТХ	14:	Хамгийн	бага	санхүүжилтийн	дүнг	урьдчилан	төлөх	(Нэмэлт	өөрчлөлт)	-	2011.01.01-ний	өдөр	ба	

òүүíээс хîéшхè хугàцààíд хүчèí òөгөëдөр үéëчèëíэ
•	 Сайжруулсан	СТОУС-ууд	(2010	оны	5	дугаар	сар)

 Сòàíдàрò эсвэë òàéëбàруудыг хэрхэí àвч хэрэгжүүëж бàéгààг дîр òàéëбàрëàв: 

 НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга (Нэмэлт өөрчлөлт)

 НББОУС-ыí Зөвëөëөөс хîëбîîòîé òàëыí òîдîрхîéëîëòыг èëүү îéëгîìжòîé бîëгîсîí НББОУС 24-èéí íэìэëò 
өөрчëөëòèéг гàргàсàí. Шèíэ òîдîрхîéëîëòууд íь хîëбîîòîé òàëуудыí хîîрîíдхè хàрèëцààíы òэгш хэìòэé 
бàéдëыг îíцëîí àвч үзсэí бà бàéгууëëàгыí хîëбîîòîé òàëыí хàрèëцààíд хүìүүс бà гîë удèрдàх àжèëòàí íөëөө 
үзүүëж бîëîх íөхцөë бàéдëуудыг òîдрууëж өгсөí. Үүíээс гàдíà эíэ íэìэëò өөрчëөëòөөр зàсгèéí гàзàр бîëîí 
òàéëàгíàгч бàéгууëëàгыí íэг àдèë зàсгèéí гàзрыí хяíàëò, хàìòыí хяíàëò эсвэë òîìîîхîí íөëөөëөë дîр бàéдàг 
бàéгууëëàгуудòàé хèéсэí гүéëгээíүүд íь хîëбîîòîé òàëыí ерөíхèé òîдрууëгуудààс чөëөөëөгдөхөөр бîëсîí. Эíэ 
íэìэëò өөрчëөëòèéг àвч хэрэгжүүëэх íь Бàíêíы сàíхүүгèéí бàéдàë эсвэë гүéцэòгэëд яìàр íэг íөëөө үзүүëэхгүé. 

 НББОУС 32 Санхүүгийн хэрэглүүрүүд Толилуулга (Нэмэлт өөрчлөлт)

 НББОУС-ыí Зөвëөë íь бàéгууëëàгуудàд гàргàсàí эрх, зàрèì íэг îпцèîí эсвэë бàòàëгààг өөрèéí хөрөíгèéí 
хэрэгëүүрò àíгèëàх бîëîìжèéг îëгîх үүдíээс НББОУС 32 дàхь сàíхүүгèéí өр òөëбөрèéí òîдîрхîéëîëòыг 
өөрчèëсөí íэìэëò өөрчëөëòèéг гàргàсàí. Хэрэв эрхèéг бàéгууëëàгыí íэг àíгèëàëòàé үүсìэë бус өөрèéí хөрөíгèéí 
хэрэгëүүрүүдèéí îдîî бàéгàà бүх эзэìшèгчдэд бàéгууëëàгыí òîгòìîë òîîíы өөрèéí хөрөíгèéí хэрэгëүүрèéг 
òîгòсîí дүíòэé àëèвàà íэг ìөíгөí òэìдэгòээр сîëьж àвàх эрхèéг хувь òэíцүүëэí îëгîж буé òîхèîëдîëд эíэ íэìэëò 
өөрчëөëòèéг хэрэгëэж бîëíî. Бàíêèíд эдгээр òөрëèéí хэрэгëүүрүүд бàéхгүé учрààс эíэхүү íэìэëò өөрчëөëò íь 
Бàíêíы сàíхүүгèéí бàéдàë эсвэë гүéцэòгэëд íөëөө үзүүëэхгүé.
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 СТОУТХ 14 Хамгийн бага санхүүжилтийн дүнг урьдчилан төлөх (Нэмэлт өөрчлөлт)

 Эíэ íэìэëò өөрчëөëò íь бàéгууëëàгàд хàìгèéí бàгà сàíхүүжèëòèéí шààрдëàгà òàвèгдàж бàéгàà үед сàíàìсàргүé 
үр дàгàврыг àрèëгàх бà èéì шààрдëàгуудàд íèéцэх үүдíээс îрууëàх хувèà урьдчèëàí òөëөх бîëîìжèéг îëгîсîí. 
Эíэхүү íэìэëò өөрчëөëò íь бàéгууëëàгà èрээдүéí үéëчèëгээíèé хөëсíèé зàрдëыг урьдчèëàí òөëж бàéгàà бîë 
òүүíèéг òэòгэврèéí хөрөíгөөр хүëээí зөвшөөрөхèéг зөвшөөрсөí. Эíэхүү хàìгèéí бàгà сàíхүүжèëòèéí шààрдëàгà 
íь Еврîпèéí хîëбîîíы уëсуудàд хàìààрàëòàé òуë Бàíêíы сàíхүүгèéí бàéдàë эсвэë гүéцэòгэëд íөëөө үзүүëэхгүé.

 Сайжруулсан СТОУС-ууд

 2010 îíы 5 дугààр сàрд НББОУС-ыí Зөвëөë íь òуушòàé бèш зүéëүүдèéг àрèëгàх, үгíүүдèéг èëүү îéëгîìжòîé 
бîëгîх үíдсэí зîрèëгîòîéгîîр өөрèéí сòàíдàрòуудàд îрууëсàí íэìэëò өөрчëөëòүүдèéí бàгцыг гàргàсàí. Сòàíдàрò 
íэг бүрò шèëжèëòèéí үед хэрэгжèх òусдàà зààëòууд бàéгàà. Дàрààх íэìэëò өөрчëөëòүүдèéг àвч хэрэгжүүëэх 
íь íягòëàí бîдîх бүрòгэëèéí бîдëîгîдîî өөрчëөëò îрууëàхàд хүргэх бîëîвч Бàíêíы сàíхүүгèéí бàéдàë эсвэë 
гүéцэòгэëд íөëөө үзүүëэхгүé.

•	 СТОУС	 3:	 Бизнесийн	 нэгдэл:	 Хяналтын	 бус	 ашиг	 сонирхолыг	 хэмжих	 сонголтод	 хувилбаруудад	 нэмэлт	
өөрчëөëò хèéсэí. Дàìпуурëыí үед бàéгууëëàгыí цэвэр хөрөíгөөс хувь òэíцүүгээр хувь хүрòэх эрхèéг 
эзэìшèгчдээ îëгîж чàдàх өíөөгèéí эзэìшëèéí àшèг сîíèрхîëыг хүчèí òөгөëдөр бîëгîж буé хяíàëòыí 
бус àшèг сîíèрхîëыí зөвхөí òэр бүрэëдэхүүí хэсгүүдèéг бîдèò үíэ цэíээр íь эсвэë өíөөгèéí эзэìшëèéí 
хэрэгëүүрүүдèéí òîдîрхîéëîгдîх цэвэр хөрөíгөд хувь òэíцүүëсэí хувь хэìжээгээр хэìжèíэ. Бусàд бүх 
бүрэëдэхүүí хэсгүүдèéг худàëдàí àвàëòыí өдрèéí бîдèò үíэ цэíээр íь хэìжèíэ. 

 
•	 СТОУС	 7:	 Санхүүгийн	 хэрэглүүрүүд	 –	 Тодруулга:	 Энэ	 нэмэлт	 өөрчлөлт	 нь	 барьцаанд	 авсан	 хөрөнгөтэй	

хîëбîîòîé òîдрууëгыí хэìжээг бàгàсгàх, òîîí òîдрууëгууд дээр íэìж чàíàрыí буюу үгэí òîдрууëгуудыг 
хèéхèéг шààрдàх зàìààр òîдрууëгыг сàéжрууëàх зэргээр òîдрууëгуудыг хяëбàр бîëгîхîд чèгëэсэí. Бàíê 
эдгээр шèíэ шààрдëàгыг Òîдрууëгà 16-д òусгàсàí бîëíî.

•	 НББОУС	 1:	 Санхүүгийн	 тайлангийн	 толилуулга:	 Энэ	 нэмэлт	 өөрчлөлт	 байгууллага	 нь	 бусад	 дэлгэрэнгүй	
îрëîгыí бүрэëдэхүүí íэг бүрèéí шèíжèëгээг өìчèéí өөрчëөëòèéí òàéëàíд эсвэë сàíхүүгèéí òàéëàíгуудыí 
òîдрууëгыí хэсэгò òîëèëууëж бîëíî. 

 Дàрààх сòàíдàрòуудàд хèéсэí СÒОУС-ыí сàéжрууëàëòуудààс уëбààëсàí бусàд íэìэëò өөрчëөëòүүд íь Бàíêíы 
íягòëàí бîдîх бүрòгэëèéí бîдëîгууд, сàíхүүгèéí бàéдàë эсвэë гүéцэòгэëд яìàр íэг íөëөө үзүүëэхгүé. Үүíд:

•	 СТОУС	 3:	 Бизнесийн	 нэгдэл	 (2008	 онд	шинэчлэн	 найруулсан	 СТОУС	 3-ыг	 хэрэгжихээс	 өмнө	 бизнесийн	
íэгдëээс үүссэí бîëзîшгүé íөхөí òөëбөр)

•	 СТОУС	3:	Бизнесийн	нэгдэл	(Солиогүй	ба	сайн	дураараа	сольсон	хувьцаанд	суурилсан	шагналт	төлбөрүүд)
•	 НББОУС	27:	Нэгтгэсэн	ба	салангид	санхүүгийн	тайлан
•	 НББОУС	34:	Завсар	үеийн	санхүүгийн	тайлагнал

 Дàрààх òàéëбàр, òàéëбàрыí íэìэëò өөрчëөëòүүд íь Бàíêíы íягòëàí бîдîх бүрòгэëèéí бîдëîгууд, сàíхүүгèéí 
бàéдàë эсвэë гүéцэòгэëд яìàр íэг íөëөө үзүүëэхгүé. Үүíд: 

•	 СТОУТХ	13:	Харилцагчдад	чиглэсэн	хөтөлбөр	(Шагналын	кредитийн	бодит	үнэ	цэнийг	тодорхойлох)
•	 СТОУТХ	19:	Санхүүгийн	өр	төлбөрийг	өөрийн	хөрөнгийн	хэрэглүүрээр	барагдуулах

 

2.4 Нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогуудын товчоо 

(1) Бизнесийн нэгдэл
 Бèзíесèéí íэгдëèéг бүрòгэхдээ худàëдàí àвàëòыí àргыг àшèгëàдàг. Худàëдàí àвàëòыí өрòгèéг хүëээí àвсàí 

зүéëèéí худàëдàí àвàëòыí өдрèéí бàéдëààрх бîдèò үíэ цэíэ, худàëдàгдàж буé êîìпàíè дàхь хяíàëòыí 
эрхгүé àëèвàà íэг àшèг сîíèрхëыí дүíгèéí íèéëбэрээр хэìжèíэ. Бèзíесèéí íэгдэë íэг бүр дээр Групп 
íь худàëдàгдàж буé êîìпàíè дàхь хяíàëòыí эрхгүé àшèг сîíèрхëîî бîдèò үíэ цэíээр íь үíэëэх эсвэë 
худàëдàгдàж буé òàëыí òîдîрхîéëîх бîëîìжòîé цэвэр хөрөíгèéí дүíòэé хувь òэíцүүëэí үíэëэх эсэхээ 
сîíгîдîг. Худàëдàí àвàëòòàé хîëбîîòîé гàрсàí зàрдëыг удèрдëàгыí зàрдëààр бүрòгэíэ.

 Групп íь òухàéí бèзíесèéг худàëдàí àвàх үед сàíхүүгèéí хөрөíгө бîëîí өр òөëбөрүүдèéг худàëдàí àвàëòыí 
өдрèéí бàéдëààрх гэрээíèé íөхцөë, эдèéí зàсгèéí íөхцөë бàéдàë, òîхèрîх íөхцëèéí дàгуу зîхèсòîé 
àíгèëж, íэрëэсэí эсэхèéг үíэëж үздэг. Үүíд худàëдàгдàж буé òàë íь үíдсэí гэрээíд àгууëàгдсàí үүсìэë 
сàíхүүгèéí хэрэгëүүрèéг үíдсэí гэрээíээс íь сàëгàж бүрòгэсэí эсэхèéг үíэëэх àжèë бàгòàíà. 
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2. НЯГТЛАН БОДОХ БYРТГЭЛИЙН БОДЛОГУУД (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

2.4 Нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогуудын товчоо (үргэлжлэл)

(1) Бизнесийн нэгдэл (үргэлжлэл)

 Бèзíесèéí íэгдэë íь үе шàòòàéгààр хэрэгжèх òîхèîëдîëд, худàëдàí àвàгчèéí худàëдàгдàж буé êîìпàíèд 
өìíө íь эзэìшèж бàéсàí өөрèéí хөрөíгèéí àшèг сîíèрхîëыí худàëдàí àвàëòыí өдрèéí бàéдëààрх бîдèò 
үíэ цэíèéг дàхèí хэìжèж, зөрүүг îрëîгî, зàрëàгààр хүëээí зөвшөөрíө. 

 Худàëдàí àвàгч òàëд шèëжүүëж бîëзîшгүé àëèвàà òөëбөрèéг худàëдàí àвàëòыí өдрèéí бàéдëààрх бîдèò 
үíэ цэíээр íь хүëээí зөвшөөрíө. Хөрөíгө эсвэë өр òөëбөр бîëж бîëзîшгүé òөëбөрèéí бîдèò үíэ цэíэд 
дàрààгèéí òàéëàíò хугàцààíд îрсîí өөрчëөëòèéг НББОУС 39 –èéí дàгуу îрëîгыí òàéëàíд эсвэë бусàд 
дэëгэрэíгүé îрëîгыí өөрчëөëò гэж бүрòгэíэ. Бîëзîшгүé òөëбөрèéг өөрèéí хөрөíгө гэж àíгèëсàí òîхèîëдîëд 
òүүíèéг хэìжèхгүé. Дàрààгèéí òàéëàíò хугàцààíд хèéгдсэí òөëбөр òîîцîîг өөрèéí хөрөíгөд бүрòгэíэ. 
Бîëзîшгүé òөëбөр íь НББОУС 39–д хàìààрàхгүé òîхèîëдîëд  òүүíèéг зîхèх СÒОУС-èéí дàгуу хэìжèíэ. 

(2) Валютын ханшийн тэгшитгэл

Групп бà Бàíê íь сàíхүүгèéí òàéëàíгàà өөрèéí үéë àжèëëàгààíы бîëîí òàéëàгíàëыí ìөíгөí íэгж бîëîх 
ìîíгîë òөгрөгөөр гàргàдàг.

Гàдààд вàëюòыí гүéëгээг àíх бүрòгэхдээ гүéëгээ хèéгдсэí өдрèéí хàíшààр үéë àжèëëàгààíы ìөíгөí íэгжрүү 
хөрвүүëж бүрòгэíэ. Гàдààд вàëюòààр бүрòгэгдсэí ìөíгөí хөрөíгө бà өр òөëбөрүүдèéг сàíхүүгèéí бàéдëыí 
òàéëàíгèéí өдрèéí хàíшààр дàхèí хөрвүүëдэг. Арèëжààíы бус үéë àжèëëàгààíààс үүссэí хàíшèéí бүх 
зөрүүг дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд  “Бусàд үéë àжèëëàгààíы îрëîгî” гэж бүрòгэíэ. Òүүхэí өрòөг íь гàдààд 
вàëюòààр хэìжèгдэх ìөíгөí бус зүéëүүдèéг àíхíы гүéëгээíèé өдрèéí хàíшààр хөрвүүëíэ. Бîдèò үíэ цэíэ 
íь гàдààд вàëюòààр хэìжèгдэх ìөíгөí бус зүéëүүдèéг бîдèò үíэ цэíэ òîдîрхîéëîгдсîí өдрèéí хàíшààр 
хөрвүүëíэ.

(3) Cанхүүгийн хэрэглүүр - анхны хүлээн зөвшөөрөлт ба дараагийн тайлант үеийн хэмжилт 

(i) Хүлээн зөвшөөрөх өдөр

 Бүх сàíхүүгèéí хөрөíгө, өр òөëбөрүүдèéг àíх хүëээí зөвшөөрөхдөө àрèëжàà хèéгдсэí өдөр (Групп бà 
Бàíê òухàéí хэрэгëүүрèéí гэрээíèé íэг òàë бîëсîí өдөр) хүëээí зөвшөөрíө. Үүíд “хэвèéí íөхцөëòэé 
àрèëжàà” буюу сàíхүүгèéí хөрөíгө худàëдàí àвàх, худàëдàхàд хîëбîгдîх хөрөíгèéг зàх зээëèéí 
журàì, хэëцëээр òîгòîîсîí хугàцààíд  зàéëшгүé шèëжүүëэхèéг шààрддàг àрèëжàà îрíî.

(ii) Санхүүгийн хэрэглүүрийн анхны хүлээн зөвшөөрөлт

 Аíх хүëээí зөвшөөрч буé сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүдèéí àíгèëàë íь òэдгээрèéí зîрèуëàëò, удèрдëàгыí 
хàíдëàгà, шèíж чàíàрààс шàëòгààëíà. “Бîдèò үíэ цэíèéí өөрчëөëòèéг íь îрëîгî, зàрдëыí дàíсàíд 
бүрòгэх” гэж àíгèëàгдсàí сàíхүүгèéí хөрөíгө, өр òөëбөрүүдээс бусàд сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүдèéг àíх 
хэìжèхдээ бîдèò үíэ дээр гүéëгээíèé зàрдëыг íэìсэí дүíгээр хэìжèíэ.

 
(iii) Бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг нь орлого, зардлын дансанд бүртгэх үүсмэл санхүүгийн 

хэрэглүүрүүд

 Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрò àëòíы îпцèîí, вàëюòыí хàíшíы фîрвàрд гэрээ хэëцëүүд, гàдààд 
вàëюòыí îпцèîí зэрэг бàгòàíà. Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүдèéг бîдèò үíэ цэíээр íь бүрòгэдэг 
бà бîдèò үíэ цэíэ íь эерэг бàéгàà үед хөрөíгө, хàрèí сөрөг бàéгàà үед өр òөëбөр гэж бүрòгэíэ. 
Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгсëүүдèéí бîдèò үíèéí өөрчëөëòèéг 
"Арилжааны	цэвэр	орлого"-д	бүртгэдэг.

 Бусàд сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүдэд àгууëàгдсàí үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүдèéг сàëгàж àвч үзэх 
ёсòîé бà òэдгээрèéí эдèéí зàсгèéí үзүүëэëòүүд бîëîí эрсдëүүд íь àгууëàгч гэрээíèé эдèéí зàсгèéí 
үзүүëэëòүүд бîëîí эрсдëүүдòэé íягò хîëбîîòîé бèш, ìөí àгууëàгч гэрээг àрèëжààëàх зîрèëгîîр 
эзэмшээгүй	 ба	 анх	 хүлээн	 зөвшөөрөхдөө	 "Бодит	 үнийн	 өөрчлөлт	 нь	 	 орлого,	 зарлагын	 дансанд	
бүртгэгдэх"	 гэж	 ангилаагүй	 тохиолдолд	 тэдгээрийг	 бодит	 үнээр	 нь	 бүртгэнэ.	 Агуулагч	 гэрээнээс	 нь	
сàëгàсàí үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүдèéг àрèëжààíы бàгц дàхь бîдèò үíэ цэíèéí өөрчëөëòөөр íь 
бүрòгэх бà уг өөрчëөëòèéг íь дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд хүëээí зөвшөөрíө.



77

(iv) Арилжаалах зорилгоор эзэмшиж буй санхүүгийн хөрөнгө эсвэл өр төлбөр 

	 "Арилжаалах	зорилгоор	эзэмшиж	буй"	санхүүгийн	хөрөнгө	эсвэл	өр	төлбөрүүдийг	санхүүгийн	байдлын	
тайланд	бодит	үнээр	нь	бүртгэнэ.	"Арилжааны	цэвэр	орлого"-д	бодит	үнэ	цэнийн	өөрчлөлтийг	тусгана.	
Хүүíèé бîëîí íîгдîë àшгèéí îрëîгî эсвэë зàрдëыг гэрээíèé íөхцëèéí дàгуу эсвэë òөëбөрèéí эрх 
үүссэн	үед	нь	"Арилжааны	цэвэр	орлого"	дансанд	бүртгэнэ.	

 Эíэ бүëэгò îéрыí хугàцààíд бîрëууëàх эсвэë эргүүëэí худàëдàí àвàх зîрèëгîîр îëж àвсàí өрèéí 
бèчгүүд, эíгèéí хувьцàà, үíэò цààсууд îрсîí.

 

(v) Борлуулахад бэлэн санхүүгийн хөрөнгө оруулалт

 Бîрëууëàхàд бэëэí хөрөíгө îрууëàëòàíд өөрèéí хөрөíгèéí бà өрèéí үíэò цààсíууд бàгòàíà. 
“Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé” бà “бîдèò үíэ цэíèéí өөрчëөëò íь îрëîгî, зàрдëыí дàíсàíд 
бүрòгэгдэх” гэсэí àíгèëàëд îрîîгүé өөрèéí хөрөíгèéí хөрөíгө îрууëàëòыг “Бîрëууëàхàд бэëэí” 
гэж àíгèëíà. Òîдîрхîéгүé хугàцààгààр эзэìшèх хàíдëàгàòàé, òөëбөрèéí чàдвàрыí хэрэгцээг хàíгàх 
үүдíээс эсвэë зàх зээëèéí íөхцөë бàéдàë өөрчëөгдсөíèé уëìààс бîрëууëж бîëîх өрèéí үíэò цààсууд 
эíэ àíгèëàëд îрíî.

 Групп бà Бàíê íь àëèвàà зээë, àвëàгуудыг “Бîрëууëàхàд бэëэí“ сàíхүүгèéí хөрөíгө гэж àíгèëààгүé. Аíхíы 
хэìжèëòèéí дàрàà бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëòуудыг бîдèò үíэ цэíээр íь хэìждэг.

	 Хэрэгжээгүй	 ашиг	 алдагдлыг	 өөрийн	 хөрөнгийн	 (бусад	 дэлгэрэнгүй	 орлого)	 "Борлуулахад	 бэлэн	
хөрөнгө	 оруулалтын	 нөөц"-д	 бүртгэдэг.	 Хөрөнгө	 оруулалтыг	 борлуулахад,	 өөрийн	 хөрөнгөд	 өмнө	
хүлээн	зөвшөөрсөн	хуримтлагдсан	ашиг	эсвэл	алдагдлыг	орлогын	тайланд	"Үйл	ажиллагааны	бусад	
орлого"-оор	хүлээн	зөвшөөрнө.	Групп	ба	Банк	нь	нэг	төрлийн	үнэт	цаасанд	нэгээс	илүү	удаа	хөрөнгө	
оруулсан	бол	тэдгээрийг	"эхэлж	авснаа	эхэлж	зарлагадах"	зарчмыг	баримтлан	борлуулсан	гэж	үзнэ.	
Бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëòыг эзэìшèж бàéх хугàцààíд îëсîí хүүíèé îрëîгыг 
үр àшèгò хүүíèé àргыг àшèгëàí хүүíèé îрëîгîîр бүрòгэíэ. Бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө 
îрууëàëòыг эзэìшèж бàéх хугàцààíд îëсîí íîгдîë àшгèéг òөëбөрèéí эрх íь òîгòîîгдсîí үед 
орлогын	тайланд	"Үйл	ажиллагааны	бусад	орлого"-д	хүлээн	зөвшөөрдөг.	Ийнхүү	хөрөнгө	оруулалтын	
үнэ	 цэнийн	 бууралтаас	 үүссэн	 алдагдлыг	 орлогын	 тайлангийн	 "Санхүүгийн	 хөрөнгийн	 үнэ	 цэнийн	
бууралтын	алдагдал"-д	хүлээн	зөвшөөрч,	борлуулахад	бэлэн	хөрөнгө	оруулалтын	нөөцөөс	хасч	өгнө.

(vi) Дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших санхүүгийн хөрөнгө оруулалт

 Òîгòìîë эсвэë òîдîрхîéëж бîëîхуéц òөëбөрòэé, òîгòîîсîí хугàцààòàé, Бàíê дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë 
нь	 эзэмших	 хандлага	 болоод	 чадвартай,	 үүсмэл	 бус	 санхүүгийн	 хөрөнгүүдийг	 "Дуусгавар	 хугацаа	
хүртэл	нь	эзэмших	санхүүгийн	хөрөнгө	оруулалт"	гэнэ.		Эхний	хэмжилтийн	дараа	дуусгавар	хугацаа	
хүрòэë эзэìшèх сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëòыг үр  àшèгò хүүíèé àргà àшèгëàж òîîцсîí хîрîгдууëсàí 
өрòгөөс үíэ цэíèéí буурàëòыí сàíг хàссàí дүíгээр  хэìжèíэ. Хîрîгдууëсàí өрòгèéг үр àшèгò хүүíèé 
сàëшгүé хэсэг бîëîх худàëдàí àвàëòыí урàìшууëàë, хөíгөëөëò бîëîí шèìòгэëèéг îрîëцууëàí  òîîцдîг. 
Хорогдуулалт	 нь	 дэлгэрэнгүй	 орлогын	 тайлангийн	 "Хүү	 болон	 түүнтэй	 адилтгах	 орлого"-д	 багтана.	
Уг	 хөрөнгө	 оруулалтын	 үнэ	 цэнийн	 бууралтаас	 үүссэн	 алдагдлыг	 орлогын	 тайлангийн	 "Санхүүгийн	
хөрөнгө	оруулалтын	үнэ	цэнийн	бууралтын	алдагдал"	хэсэгт	хүлээн	зөвшөөрнө.

 
 Хэрэв Групп бà Бàíê íь бàгà бèш дүíòэé “дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë эзэìшèх” хөрөíгө îрууëàëòыг 

дуусгàвàр хугàцààíààс íь өìíө худàдàх эсвэë дàхèí àíгèëàх бîë (зàрèì íэг îíцгîé òîхèîëдëуудààс 
бусàд) íèéò бүëгээр íь “бîрëууëàхàд бэëэí” бүëэгò дàхèí àíгèëíà. Үүíээс гàдíà Бàíê íь дàрààгèéí 
хîёр жèëд “дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë эзэìшèх” бүëгээс àëèвàà íэг сàíхүүгèéí хөрөíгèéг дàхèí 
àíгèëàхыг хîрèгëîдîг..

(vii) Бусад банкуудад байршуулсан харилцах, хадгаламж ба харилцагчдад олгосон зээл, урьдчилгаа

 “Бусàд бàíêуудàд бàéршууëсàí хàрèëцàх, хàдгàëàìж” бà “Хàрèëцàгчдàд îëгсîí зээë, урьдчèëгàà”-íд 
èдэвхòэé зàх зээë дээр бүрòгэëгүé, òîгòìîë эсвэë òîдîрхîéëîх бîëîìжòîé òөëбөрүүдòэé дàрààхààс 
бусàд үүсìэë бус сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүд бàгòàíà. Үүíд: 
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2. НЯГТЛАН БОДОХ БYРТГЭЛИЙН БОДЛОГУУД (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
(3) Cанхүүгийн хэрэглүүр - анхны хүлээн зөвшөөрөлт ба дараагийн тайлант үеийн хэмжилт (үргэлжлэл)

(vii) Бусад банкуудад байршуулсан харилцах, хадгаламж ба харилцагчдад олгосон зээл, урьдчилгаа  
(үргэлжлэл)

•	 Групп	ба	Банк	нэн	даруй	эсвэл	ойрын	хугацаанд	борлуулах	хандлагатай	байгаа	ба	Банк	анх	хүлээн	
зөвшөөрөхдөө “Бîдèò үíэ цэíèéí өөрчëөëò íь îрëîгî, зàрдëыí дàíсàíд бүрòгэгдэх” гэж àíгèëсàí 
сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүд.

•	 Групп	ба	Банк	анх	хүлээн	зөвшөөрөхдөө	“Борлуулахад	бэлэн”	гэж	ангилсан	санхүүгийн	хэрэглүүрүүд.	

•	 Групп	ба	Банк	зээлийн	үнэ	цэнийн	бууралтын	улмаас	биш	өөр	бусад	шалтгааны	улмаас	анх	оруулсан	
хөрөíгөө íèéò дүíгээр íь эргүүëэí îëж àвч чàдàхгүé бîëсîí сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүд. 

 Аíх хэìжсэíèé дàрàà “Бусàд бàíêуудàд бàéршууëсàí хàрèëцàх, хàдгàëàìж” бà “Хàрèëцàгчдàд îëгсîí 
зээë, урьдчèëгàà”-г үр àшèгò хүүгèéí àргыг хэрэгëэí хîрîгдууëсàí  өрòгөөс үíэ цэíэ буурàëòыí сàíг 
хàссàí дүíгээр бүрòгэíэ. Хîрîгдууëсàí өрòгèéг үр àшèгò хүүгèéí сàëшгүé хэсэг бîëîх худàëдàí 
àвàëòыí урàìшууëàë, хөíгөëөëò бîëîí шèìòгэëèéг îрîëцууëàí  òîîцíî. Хîрîгдууëàëò íь îрëîгыí 
тайлангийн	 "Хүү	 болон	 түүнтэй	 адилтгах	 орлого"-д	 багтана.	 Уг	 хөрөнгө	 оруулалтын	 үнэ	 цэнийн	
бууралтаас	үүссэн	алдагдалыг	орлогын	тайланд	 "Зээлийн	үнэ	цэнийн	бууралтын	алдагдлын	зардал"	
гэж хүëээí зөвшөөрíө.

 Групп бà Бàíê íь бîгèíî хугàцààíд зээëèéг зàрàх хàíдëàгàòàé бàéгàà учрààс уг зээëèéг “Арèëжààëàх 
зîрèëгîîр эзэìшèж буé” гэж àíгèëàхààр хүëээж бàéгàà үед Групп бà Бàíê зээë îëгîх òîдîрхîé íэг 
àìëàëòыг гàргàж бîëíî. Эдгээр àìëàëòыг үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүр гэж бүрòгэж, бîдèò үíэ цэíээр 
íь хэìжèж, зөрүүг îрëîгî, зàрдëыí дàíсàíд бүрòгэíэ.

 (vii) Бусад банкуудад байршуулсан харилцах, хадгаламж ба харилцагчдад олгосон зээл, урьдчилгаа 
(үргэлжлэл)

 Зээëèéг òàòàí àвàх үед Бàíê зээëèéг хàдгàëж үëдэх бà бîгèíî хугàцààíд худàëдàхгүé гэсэí àìëàëò 
гàргàсàí бîë эíэ àìëàëòыг хэрэгжүүëэх íь òөвөгòэé бà àëдàгдàë хүëээх ìàгàдëàëòàé (жèшээ íь: 
хàрèëцàгч òàëыí зээëèéí үéë явдëыí уëìààс) үед ë эíэ àìëàëòыг бүрòгэíэ.

(viii) Зээлээр авсан эх үүсвэр

 Гэрээò зîхèцууëàëòыí àгууëгà íь өөрèéí òîдîрхîé òîîíы хувьцààíы îрîíд бэëэí ìөíгө эсвэë өөр 
яìàр íэг сàíхүүгèéí хөрөíгèéг өгөх үүргèéг эсвэë үүíээс өөр àргààр өөрèéí өр òөëбөрèéг бàрàгдууëàх 
үүргийг	 Банкинд	 үүсгэж	 байгаа	 үед,	 Банкнаас	 гаргасан	 бөгөөд	 "Бодит	 үнийн	 өөрчлөлт	 нь	 орлого,	
зарлагын	дансанд	бүртгэгдэх"	гэж	ангилагдаагүй	санхүүгийн	хэрэглүүрүүдийг	"Зээлээр	авсан	эх	үүсвэр"	
гэсэí íэрээр өр òөëбөрèéí хэсэгò àíгèëíà.

 Аíх хүëээí зөвшөөрсíèé дàрàà, зээëëэгүүдèéг дàрààгèéí òàéëàíò хугàцààíд үр àшèгò хүүгèéí àргыг 
àшèгëàí  хîрîгдууëсàí өрòгөөр íь хэìжèíэ.  Хîрîгдууëсàí өрòгèéг òîîцîхдîî зээë àвàх үеèéí 
хөíгөëөëò, урàìшууëàë бà үр àшèгò хүүгèéí íэг сàëшгүé хэсэг бîëж буé зàрдëуудыг àвч үзíэ.

 Групп бà Бàíêíы зээëээр àвсàí эх үүсвэрүүдèéí шèíжèëгээг Òîдрууëгà 27-д òîëèëууëсàí.

(ix) Санхүүгийн хөрөнгийн дахин ангилал

 2008.07.01-íèé өдрөөс эхëэí зàрèì òîхèîëдîëд үүсìэë бус сàíхүүгèéí хөрөíгүүдèéг “Арèëжààëàх 
зîрèëгîîр эзэìшèж буé” гэсэí àíгèëàëààс “Бîрëууëàхàд бэëэí”, “Зээë бà àвëàгà”, “Дуусгàвàр хугàцàà 
хүрòэë эзэìшèх” гэсэí àíгèëëуудàд дàхèí àíгèëàхыг Бàíêèíд зөвшөөрсөí. Мөí эíэ өдрөөс зàрèì 
òîхèîëдîëд сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүдèéг “Бîрëууëàхàд бэëэí” àíгèëëààс “Зээë бà àвàëàгà” гэсэí 
àíгèëàëд дàхèí àíгèëàхыг Бàíêèíд зөвшөөрсөí. Дàхèí àíгèëсàí сàíхүүгèéí хөрөíгүүдèéг дàхèí 
àíгèëàë хèéсэí өдрèéí бîдèò үíэ цэíээр (эíэ íь хîрîгдууëсàí шèíэ үíэ бîëíî) бүрòгэíэ.

 “Бîрëууëàхàд бэëэí” àíгèëëààс дàхèí àíгèëсàí сàíхүүгèéí хөрөíгүүд дээр  өìíө íь хүëээí зөвшөөрч, 
өөрèéí хөрөíгөíд бүрòгэсэí àëèвàà íэг îëз  гàрзыг хөрөíгө îрууëàëòыí үëдсэí хугàцààíы òуршèд 
үр àшèгò хүүíèé àргààр хîрîгдууëж, îрëîгî, зàрдëыí дàíсàíд бүрòгэíэ. Хîрîгдууëсàí шèíэ үíэ, 
хүëээгдэж буé ìөíгөí урсгàë хîîрîíдыí àëèвàà зөрүүг ìөí хөрөíгèéí үëдсэí хугàцààíы òуршèд 
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үр àшèгò хүүíèé àргààр хîрîгдууëíà. Хэрэв дàрààгèéí òàéëàíò хугàцààíд хөрөíгèéг үíэ цэíèéí 
буурàëòàíд îрсîí гэж òîдîрхîéëбîë өìíөх хугàцààíд өөрèéí хөрөíгөíд бүрòгэсэí дүíг дэëгэрэíгүé 
îрëîгыí òàéëàíд бүрòгэíэ.

 Хэрэв хөрөíгө íь зээë, àвëàгыí òîдîрхîéëîëòîíд íèéцэж бàéгàà бөгөөд Бàíê хөрөíгèéг îéрыí 
èрээдүéд эсвэë дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë íь эзэìшèх хàíдëàгà бà чàдвàрòàé бàéгàà бîë Бàíê үүсìэë 
бус сàíхүүгèéí хөрөíгүүдèéг “Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé” гэсэí àíгèëëààс “Зээë бà àвëàгà” 
гэсэí àíгèëàëд дàхèí àíгèëж бîëíî. Хэрэв сàíхүүгèéí хөрөíгèéг дàхèí àíгèëсàí бà îрж èрэх 
ìөíгөíèé хэìжээ өссөíèé уëìààс Бàíê èрээдүéд хүëээí àвàх ìөíгөíèé îéрîëцîîëсîí дүíг дàрààгèéí 
òàéëàíò хугàцààíд өсгөсөí бîë уг өсөëòèéí íөëөөг îéрîëцîîëсîí òîîцîîëîëд өөрчëөëò îрууëсàí 
өдрөөс эхëэí “Үр àшèг хүүíèé òүвшèíд хèéсэí зàëрууëгà” гэж хүëээí зөвшөөрíө.

 Дàхèí àíгèëàë íь удèрдëàгыí шèéдвэрээс хàìààрàх бà хэрэгëүүр òус бүр дээр òîдîрхîéëíî. Бàíê 
àíхíы хүëээí зөвшөөрөëòèéí дàрàà àëèвàà íэг сàíхүүгèéí хэрэгëүүрèéг “Бîдèò үíэ цэíèéí өөрчëөëò 
íь îрëîгî, зàрдëыí дàíсàíд бүрòгэгдэх” бүëэгò дàхèí àíгèëààгүé. 

(4) Санхүүгийн хөрөнгө болон өр төлбөрийн үл хүлээн зөвшөөрөлт

(i) Санхүүгийн хөрөнгө

 Дàрààх òîхèîëдîëд сàíхүүгèéí хөрөíгèéг (хэрэгëэх бîëîìжòîé бîë, сàíхүүгèéí хөрөíгèéí хэсгèéг 
эсвэë хîîрîíдîî òөсөөòэé íэг бүëэг сàíхүүгèéí хөрөíгүүдèéí хэсгèéг) үë хүëээí зөвшөөрíө. Үүíд:

•	 Тухайн	хөрөнгөөс	мөнгөн	урсгал	хүлээн	авах	эрх	нь	дууссан,	эсвэл.

•	 Банк	тухайн	хөрөнгөөс	мөнгөн	урсгал	хүлээн	авах	эрхээ	шилжүүлсэн	эсвэл	"дамжуулан	өнгөрөөх"	
хэëцëèéí дàгуу хүëээí àвсàí ìөíгөө íèéò дүíгээр íь удààí хугàцààгààр сààòууëàëгүéгээр гурàвдàгч 
òàëд òөëөх үүрэг хүëээсэí, эсвэë:

•	 Банк	хөрөнгийн	бараг	бүх	эрсдэл	ба	өгөөжийг	шилжүүлсэн,	эсвэл

•	 Банк	тухайн	хөрөнгөтэй	холбоотой	эрсдэл	ба	өгөөжийг	шилжүүлээгүй	боловч	хөрөнгийн	хяналтыг	
шèëжүүëсэí.

	 Банк	хөрөнгөөс	мөнгө	хүлээн	авах	эрхээ	шилжүүлсэн	эсвэл	"дамжуулан	өнгөрөөх"	хэлцэл	хийсэн	боловч	
хөрөíгөòэé хîëбîîòîé èхэíх эрсдэë, өгөөж бîëîí хяíàëòыг шèëжүүëээгүé òîхèîëдîëд хөрөíгèéг 
Бàíêíы уг хөрөíгөд үргэëжëүүëэí îрîëцсîîр бàéх хэìжээгээр íь хүëээí зөвшөөрíө. Эíэ òîхèîëдîëд 
Бàíê хîëбîгдîх өр òөëбөрèéг ìөí хүëээí зөвшөөрíө. Шèëжүүëсэí хөрөíгө бà хîëбîгдîх өр òөëбөр 
Бàíêíы хàдгàëж үëдсэí эрх, үүргèéг òусгàí хàрууëсàí суурèàр хэìжèíэ.

 Эíэхүү үргэëжèëсэí îрîëцîî íь шèëжүүëсэí хөрөíгèéí бàòàëгàà хэëбэрòэé бàéвàë îрîëцîîг òус 
хөрөíгèéí àíхíы бүрòгэëèéí дүí бà Бàíêíы òөëөх шààрдëàгàòàé бîëîх хàìгèéí èх дүíгèéí àëь 
бàгààр хэìжèíэ.

(ii) Санхүүгийн өр төлбөр

 Сàíхүүгèéí өр òөëбөрèéг òөëөхөөс чөëөөëөгдсөí, өр òөëбөр цуцëàгдсàí эсвэë хугàцàà íь дууссàí бîë 
үë хүëээí зөвшөөрдөг. Хэрэв îдîî бàéгàà сàíхүүгèéí өр òөëбөрèéí зээëдүүëэгч íь хэвээрээ бîëîвч 
яëгààòàé íөхцөëòэé зээëèéí гэрээгээр сîëьсîí эсвэë îдîî бàéгàà зээëèéí íөхцөë эрс өөрчëөгдсөí 
бîë эдгээр өөрчëөëò шèíэчëэëòèéг àíхíы сàíхүүгèéí өр òөëбөрèéí үë хүëээí зөвшөөрөëò бà шèíэ өр 
òөëбөрèéí хүëээí зөвшөөрөëò гэж үзíэ. Аíхíы сàíхүүгèéí өр òөëбөрèéí бүрòгэëèéí дүí бà òөëсөí 
дүí хîёрыí зөрүүг дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд хүëээí зөвшөөрíө.

(5) Буцаан худалдан авах, урвуу буцаан худалдан авах хэлцлүүд

 Ирээдүéд òîдîрхîé зààсàí хугàцààíд буцààí худàëдàí àвàх íөхцөëòэé хэëцэë ('репî')-èéí дîр худàëдсàí 
үíэò цààсыг сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàíгààс үë хүëээí зөвшөөрөхгүé. Учèр íь Бàíê эзэìшèëòэé хîëбîîòîé 
èхэíх эрсдэëèéг хүëээж, өгөөжèéг хүрòэж бàéíà. Сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàíд хүëээí àвсàí бэëэí ìөíгөө 
хөрөíгөөр, репî хэëцëèéí хурèìòëàгдсàí хүүг өр òөëбөрөөр òус òус òусгàх бà эíэ íь Бàíêèíд îëгîсîí зээë 
гэсэí эдèéí зàсгèéí уòгà àгууëгыг èëэрхèéëíэ. Бîрëууëсàí бà èрээдүéд буцààí худàëдàí àвàх үíèéí зөрүүг 
хүүíèé зàрдàë гэж үзэж үр àшèгò хүүгèéí àргыг àшèгëàí гэрээíèé хугàцààíы òурш хурèìòëууëíà.
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2. НЯГТЛАН БОДОХ БYРТГЭЛИЙН БОДЛОГУУД (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
(5) Буцаан худалдан авах, урвуу буцаан худалдан авах хэлцлүүд (үргэлжлэл)

 Эсрэгээрээ, буцààí худàëдàх хэëцэë ('урвуу репî')-èéí дîр худàëдàí àвсàí үíэò цààсíуудыг сàíхүүгèéí 
бàéдëыí òàéëàíд хүëээí зөвшөөрдөггүé. Òөëсөí ìөíгөө хурèìòëууëсàí хүүгèéí хàìò òàéëàí òэíцэëд 
“Зээëсэí үíэò цààс бà урвуу буцààí худàëдàí àвàх хэëцëүүдèéí бэëэí ìөíгөөрх бàрьцàà” гэж òусгàх бà эíэ 
íь Бàíêíààс àвсàí зээë гэсэí эдèéí зàсгèéí уòгà àгууëгыг èëэрхèéëíэ.. Худàëдàí àвсàí бà буцààí худàëдàх 
үíèéí зөрүүг “Хүүгèéí цэвэр îрëîгî” гэж бүрòгэх бà үр àшèгò хүүгèéí àргыг àшèгëàí гэрээíèé хугàцààíы 
òурш хурèìòëууëíà.

 Хэрэв буцààí худàëдàх хэëцëээр худàëдàí àвсàí үíэò цààсыг гурàвдàгч òàëд худàëдсàí бîë үíэò цààсыг 
буцààí өгөх үүргèéг “Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé сàíхүүгèéí өр òөëбөр” гэж бүрòгэх бà бîдèò үíэ 
цэíээр íь хэìжèж, бîдèò үíэ цэíèéí àëèвàà îëз эсвэë гàрзыг “Арèëжààíы цэвэр îрëîгî”-д бүрòгэíэ.

(6) Бодит үнэ цэнийн тодорхойлолт

 Идэвхòэé зàх зээë дээр àрèëжààëàгдàж буé сàíхүүгèéí хэрэгсëүүдèéí сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàíгèéí 
өдрèéí бàéдëààрх бîдèò үíэ цэíэ íь àëèвàà гүéëгээíèé зàрдëыг хàсààгүé бèржèéí хàíш бîëîí дèëëерèéí 
үíэ (урò пîзèцèéí хувьд íèéëүүëэëòèéí үíэ, бîгèíî пîзèцèéí хувьд эрэëòèéí үíэ) -í дээр үíдэсëэíэ.

 Идэвхòэé зàх зээë дээр бүрòгэëгүé сàíхүүгèéí хэрэгсëүүдèéí хувьд бîдèò үíèéг íь òîхèрîìжòîé үíэëгээíèé 
àргуудыг àшèгëàí òîдîрхîéëíî. Эдгээр àргуудàд цэвэр өíөөгèéí үíэ цэíèéí àргàчëàë, зàх зээëèéí үíèéí 
ìэдээ íь бàéдàг îéрîëцîî òөсөөòэé өөр бусàд сàíхүүгèéí хэрэгсëүүдòэé хàрьцууëсàí àргà, îпцèîíы 
үíэëгээíèé зàгвàр, зээëèéí зàгвàр бîëîí бусàд òîхèрîìжòîé àргууд бàгòàíà.

(7) Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт

 Групп бà Бàíê íь сàíхүүгèéí хөрөíгө эсвэë бүëэг сàíхүүгèéí хөрөíгүүд íь үíэ цэíèéí буурàëòàд îрсíыг 
íîòëîх бîдèò íîòîëгîî бàéгàà эсэхèéг сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàíгààр өдөр бүр үíэëж үзíэ. Хэрэв 
хөрөнгийг	 анхлан	 хүлээн	 зөвшөөрсний	 дараа	 нэг	 буюу	 түүнээс	 олон	 тооны	 "Алдагдлын	 тохиолдол"-ын	
улмаас	 үнэ	 цэнийн	бууралтын	бодит	 нотолгоо	 бий	болсон	 ба	 уг	 "Алдагдлын	 тохиолдол"	 нь	 санхүүгийн	
хөрөíгө эсвэë бүëэг сàíхүүгèéí хөрөíгèéí îéрîëцîîëîí òîîцîîëсîí èрээдүéí ìөíгөí урсгàëд íөëөөëж 
бàéгàà үед сàíхүүгèéí хөрөíгèéг эсвэë бүëэг сàíхүүгèéí хөрөíгèéг үíэ цэíèéí буурàëòàд îрсîí гэж үзíэ

 
 Үíэ цэíèéí буурàëòыí íîòîëгîîíд зээëдэгч эсвэë бүëэг зээëдэгчèд íь сàíхүүгèéí òîìîîхîí хүíдрэëд îрсîí, 

зээëèéí хүү бîëîí үíдсэí òөëбөр зөрчèëд îрсîí, дàìпуурàë эсвэë сàíхүүгèéí өөр бусàд дàхèí зîхèîí 
бàéгууëàëòàíд îрîх ìàгàдëàëòàé бîëсîí, зөрчèëòэé хîëбîîòîé эдèéí зàсгèéí íөхцөë бàéдàëд гàрсàí 
өөрчëөëò гэх ìэò òîîцîîëсîí èрээдүéí ìөíгөí урсгàëд хэìжèж бîëîхуéц буурàëò бàéгààг хàрууëсàí бîдèò 
өгөгдөë бèé бîëîх зэрэг îрíî.

(i) Хорогдуулсан өртгөөр нь бүртгэх санхүүгийн хөрөнгүүд

 Хîрîгдууëсàí өрòгөөр íь бүрòгэх сàíхүүгèéí хөрөíгүүд (бàíêууд дàхь хàрèëцàх, хàрèëцàгч íàрò 
îëгîсîí зээë, урьдчèëгàà, дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë эзэìшèх хөрөíгө îрууëàëò)-èéí хувьд Групп 
бà Бàíê эхëээд дàíгààрàà чухàë àч хîëбîгдîëòîé сàíхүүгèéí хөрөíгө òус бүрèéí хувьд үíэ цэíèéí 
буурàëòыí бîдèò íîòîëгîî бàéгàà эсэхèéг íэг бүрчëэí (òусгàéëàí), дàрàà íь чухàë àч хîëбîгдîëгүé 
сàíхүүгèéí хөрөíгүүдèéг íèéëүүëэí (бүëгээр íь) үíэëíэ.

 Хэрэв Групп бà Бàíê íь íэг бүрчëэí үíэëэгдсэí сàíхүүгèéí хөрөíгèéí үíэëгээíèé хувьд (чухàë àч 
хîëбîгдîëòîé, хîëбîгдîëгүé эсэхèéг үë хàргàëзàí) үíэ цэíèéí буурàëòыí бîдèò íîòîëгîî бàéхгүé гэж 
үзвэë îéрîëцîî зээëèéí эрсдëèéí шèíж чàíàр бүхèé сàíхүүгèéí хөрөíгèéí бүëэгò îрууëàí үíэ цэíèéí 
буурàëòыг íь íэгдсэí бàéдëààр үíэëдэг. Үíэ цэíèéí буурàëòыí íэг бүрчèëсэí үíэëгээ хèéгдсэí, үíэ 
цэíèéí буурàëòыí àëдàгдàë íь хүëээí зөвшөөрөгдсөí, эсвэë үргэëжèëж буé хөрөíгèéг бүëгèéí үíэ 
цэíèéí буурàëòыí үíэëгээíд îрууëàхгүé

 Үíэ цэíèéí буурàëòыí àëдàгдàë гàрсàí òàëààр бîдèò íîòîëгîî бàéгàà бîë àëдàгдëыг òухàéí хөрөíгèéí 
бүрòгэëèéí дүí бà èрээдүéд îрж èрэхээр òîîцîîëсîí ìөíгөí урсгàëыí өíөөгèéí үíэ цэíèéí (бîдèòîîр 
òîхèîëдîîгүé èрээдүéд хүëээгдэж буé зээëèéí àëдàгдëыг îрууëàхгүé) зөрүүгээр хэìжèíэ. Хөрөíгèéí 
бүрòгэëèéí дүíг эрсдëèéí сàíгèéí дàíсààр буурууëàх бà àëдàгдëыí дүíг îрëîгî, үр дүíгèéí òàéëàíд 
хүëээí зөвшөөрíө. Бүрòгэëèéí буурууëсàí дүí дээр хүүíèé îрëîгыг үргэëжëүүëэí хурèìòëууëàх бà үíэ 
цэíèéí буурàëòыí àëдàгдëыг хэìжèх зîрèëгîîр èрээдүéí ìөíгөí урсгàëыг буурууëàхàд àшèгëàсàí 
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хүүг àшèгëàí хурèìòëууëíà. Хүүíèé îрëîгыг “Хүү бà òүүíòэé àдèëòгàх îрëîгî”-ыí íэг хэсэг бîëгîí 
бүрòгэíэ. Цààшèд эргэí òөëөгдөх яìàр íэг бîдèò чèг хàíдëàгà бàéхгүé бàéгàà, бүх бàрьцàà хөрөíгèéг 
бîрëууëсàí эсвэë бàíêèíд шèëжүүëсэí үед зээëèéг хîëбîгдîх зээëèéí эрсдëèéí сàíгèéí хàìò 
дàíсíààс хàсíà. 

 Хэрэв дàрààгèéí òàéëàíò хугàцààíд үíэ цэíèéí буурàëòыг хүëээí зөвшөөрсíèé дàрààх үéë явдëыí 
уëìààс òîîцîîëсîí үíэ цэíèéí буурàëòыí àëдàгдàë өсөж эсвэë буурвàë, сàíгèéí дàíсыг зàëрууëàх 
зàìààр өìíө хүëээí зөвшөөрсөí үíэ цэíèéí буурàëòыг өсгөж эсвэë буурууëíà. Дàíсíààс хàссàí 
хөрөíгө дàрàà íь эргэí òөëөгдвөë “Зээëèéí àëдàгдëыí зàрдàë” дàíсíы êредèòэд бүрòгэíэ.

 Орж èрíэ гэж òîîцîîëсîí èрээдүéí ìөíгөí урсгàëыí өíөөгèéí үíэ цэíèéг сàíхүүгèéí хөрөíгèéí 
àíхíы, үр àшèгò хүүгèéí хувèàр буурууëàí òîîцдîг. Зээëèéí хүүгèéí хувь íь хувьсàх хүү бàéх íөхцөëд 
үíэ цэíèéí буурàëòыí àëдàгдëыг хэìжèх хөíгөëөëòèéí хувь íь өíөөгèéí үр àшèгò хүүгèéí хувьòàé 
òэíцүү бàéíà. Бàíê àрèëжààíы зîрèуëàëòòàé хөрөíгèéг “Зээë бà àвëàгà” àíгèëàëд дàхèí àíгèëсàí 
бîë үíэ цэíèéí буурàëòыí àëдàгдëыг хэìжèх хөíгөëөëòèéí хувь íь шèíэ үр àшèгò хүүгèéí хувьòàé 
òэíцүү бàéíà. Бàрьцààòàé сàíхүүгèéí хөрөíгèéí èрээдүéд îрж èрэхээр òîîцîîëсîí ìөíгөí урсгàëыí 
өíөөгèéí үíэ цэíèéí òîîцîî íь бàрьцààг хурààí àвàх íь бîëîìжòîé эсэхээс үë хàìààрàí òус бàрьцààг 
хурààí àвч, àëбàдàí бîрëууëàхàд гàрàх зàрдëыг хàссàíы дàрààх ìөíгөí урсгàëыг хàрууëдàг.

 Үíэ цэíèéí буурàëòыг бàгцыí үíэëгээг хèéхдээ сàíхүүгèéí хөрөíгèéí òөрөë, хàìààрàх сàëбàр, 
гàзàрзүéí бàéрëàë, бàрьцàà хөрөíгèéí òөрөë, хугàцàà хэòрэëòèéí бàéдàë бîëîí бусàд гîë хүчèí зүéëс 
зэрэг зээëèéí эрсдэëèéí шèíж чàíàруудыг хàргàëзàí үзсэí бàíêíы дîòîîддîî хэрэгëэдэг зээëëэгèéí 
àíгèëëыí сèсòеì дээр үíдэсëэí сàíхүүгèéí хөрөíгèéг бүëэгëэíэ.

 Эрсдэëèéí бүëэг òус бүр дээр òүүхэí дуíдàж àëдàгдëыг хàргàëзàх зээëèéí үëдэгдэëд íь хувààж үíэ 
цэíèéí буурàëòыí àëдàгдëыг òîîцîх эíгèéí àргàчëàëыг сîíгîсîí. Өíөө үед үгүé бîëсîí òүүхэí íөхцөë 
бàéдëыí íөëөөг àрèëгàх, òүүхэí àëдàгдëыí суурèëж буé жèëүүдэд хàìààрàëгүé өíөөгèéí íөхцөë 
бàéдëыí íөëөөг хàрууëàх үүдíээс òүүхэí àëдàгдëыí ìэдээíд өíөө үед àжèгëàгдàхуéц өгөгдëүүдэд 
үíдэсëэí òîхèргîî хèéíэ.

 Ирээдүéд îрж èрэх ìөíгөí урсгàëыí өөрчëөëòèéí òîîцîîëîë íь жèë жèëèéí àжèгëàж бîëîхуéц 
хîëбîгдîх өгөгдëүүдèéí өөрчëөëòүүдèéг òусгàсàí. (Үүíд: àжèëгүéдëèéí òүвшèí, эд хөрөíгèéí үíэ, 
өргөí хэрэгëээíèé бàрààíы үíэ, òөëбөрèéí чàдàвхè, àëдàгдëыг èëэрхèéëэх хүчèí зүéëс бүëгээр 
бîëîí àч хîëбîгдëîîр íь).  Ирээдүéд îрж èрэх ìөíгөí урсгàëыг òîîцîîëîхîд àшèгëàсàí àргàчëàë, 
òààìàгëàëуудыг òîîцîîëсîí àëдàгдàë, бîдèòîîр хүëээсэí àëдàгдëыí хîîрîíдыí зөрүүг бàгàсгàх 
зîрèëгîîр òîгòìîë хяíàíà.

(ii) Борлуулахад бэлэн санхүүгийн хөрөнгө орлуулалтууд

 Бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëòыí хувьд, Бàíê íь хөрөíгө îрууëàëò эсвэë бүëэг 
хөрөíгө îрууëàëò íь үíэ цэíèéí буурàëòàд îрсíыг íîòëîх бîдèò íîòîëгîî бàéгàà эсэхèéг сàíхүүгèéí 
бàéдëыí òàéëàíгèéí өдөр бүр үíэëж үзíэ.

	 "Борлуулахад	 бэлэн"	 гэж	 ангилагдсан	 өөрийн	 хөрөнгийн	 хөрөнгө	 оруулалтын	 хувьд	 үнэ	 цэнийн	
буурàëòыí бîдèò íîòîëгîîíд бîдèò үíэ цэíэ íь òус хэрэгëүүрèéí өрòгөөс èх хэìжээгээр эсвэë òîгòìîë 
буурч бàéх явдàë îрдîг 

 Үíэ цэíèéí буурàëòыí бîдèò íîòîëгîî бàéгàà òîхèîëдîëд хурèìòëàгдсàí àëдàгдàë (худàëдàí àвàëò 
бà өíөөгèéí бîдèò үíэ цэíэ хîёрыí зөрүүíээс îрëîгыí òàéëàíд өìíө íь хүëээí зөвшөөрсөí бàéсàí 
òухàéí хөрөíгө îрууëàëòòàé хîëбîîòîé үíэ цэíèéí буурàëòыí àëдàгдëыг хàссàí дүíгээр хэìжèгдэх)-
ыг өөрèéí хөрөíгөөс хàсч дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд хүëээí зөвшөөрíө.

 Бүрòгэëèéí буурууëсàí дүí дээр хүүíèé îрëîгыг үргэëжëүүëэí хурèìòëууëàх бà үíэ цэíèéí буурàëòыí 
àëдàгдëыг хэìжèх зîрèëгîîр èрээдүéí ìөíгөí урсгàëыг буурууëàхàд àшèгëàсàí хүүг àшèгëàí 
хурèìòëууëíà. Хүүíèé îрëîгыг “Хүү бà òүүíòэé àдèëòгàх îрëîгî”-ыí íэг хэсэг бîëгîí бүрòгэíэ. Хэрэв 
дàрààгèéí òàéëàíò хугàцààíд дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд үíэ цэíèéí буурàëòыг хүëээí зөвшөөрсíèé 
дàрààх зээëèéí үéë явдëыí уëìààс өрèéí хэрэгëүүрèéí бîдèò үíэ цэíэ өсөж эсвэë буурвàë, үíэ 
цэíèéí буурàëòыí àëдàгдëыг дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíгààр дàìжууëàí буцààíà.
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2. НЯГТЛАН БОДОХ БYРТГЭЛИЙН БОДЛОГУУД (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
(7) Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт (үргэлжлэл)

(ii) Борлуулахад бэлэн санхүүгийн хөрөнгө орлуулалтууд (үргэлжлэл)

 “Бîрëууëàхàд бэëэí” гэж àíгèëàгдсàí өөрèéí хөрөíгèéí хөрөíгө îрууëàëòыí хувьд, хөрөíгө 
îрууëàëòыí бîдèò үíэ цэíэ íь өрòгөөсөө èх хэìжээгээр эсвэë урò хугàцààíд òîгòìîë буурч бàéвàë 
бîдèò íîòîëгîîíд бàгòàíà. Үíэ цэíèéí буурàëòыí бîдèò íîòîëгîî бàéгàà òîхèîëдîëд хурèìòëàгдсàí 
àëдàгдàë (худàëдàí àвàëò бà өíөөгèéí бîдèò үíэ цэíэ хîёрыí зөрүүíээс дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд 
өìíө íь  хүëээí зөвшөөрсөí бàéсàí òухàéí хөрөíгө îрууëàëòòàé хîëбîîòîé үíэ цэíèéí буурàëòыí 
àëдàгдëыг хàссàí дүíгээр хэìжèгдэх)-ыг өөрèéí хөрөíгөөс хàсч дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд хүëээí 
зөвшөөрíө. Өөрèéí хөрөíгèéí хөрөíгө îрууëàëòыí үíэ цэíэ буурàëòыí àëдàгдëыí буцààëòыг îрëîгыí 
òàéëàíгààр дàìжууëдàггүé,  үíэ цэíèéí буурàëòыí дàрààх бîдèò үíèéí өсөëòèéг дэëгэрэíгүé îрëîгыí 
òàéëàíд òусгàíà

(iv) Зээлийн шинэчилсэн гэрээ

 Хэрэв бîëîìжòîé бîë бàíê íь бàрьцàà хөрөíгèéг хурààж өөрèéí бîëгîхîîс èëүүòэéгээр àëь бîëîх 
гэрээг  шèíэчëэí бàéгууëàх бîëîìжèéг хaéж бàéдàг. Үүíд зээëèéí эргэí òөëөëòèéí хувààрèéг суíгàх, 
зээëèéí шèíэ íөхцөëèéí сàíàë бîëгîх зэрэг îéëгîëòыг хàìрууëж бîëîх юì.

 Зээëèéí гэрээг íэгэíò шèíэчëэí бàéгууëсàí бîë àëèвàà íэг үíэ цэíèéí буурàëòыг зээëèéí íөхцëèéг 
өөрчëөхөөс өìíө òîîцîж бàéсíы íэг àдèë àíхíы үр àшèгò хүүíèé àргыг àшèгëàí хэìжèх бà зээëèéг 
хугàцàà хэòэрсэí гэж үзэхгүé. Гэрээíд зààсàí зээëèéí шàëгуур íөхцөëүүд бèеëж буé эсэх, èрээдүéí 
зээë òөëөëò хèéгдэх бàòàëгàà бàéгàà эсэхèéг бàòàëгààжууëàх үүдíээс зээëèéí шèíэчèëсэí гэрээíд 
удèрдëàгыí зүгээс бàéíгыí хяíàëò òàвèí àжèëëàдàг. 

 Эдгээр зээë íь зээëèéí àíхíы үр àшèгò хүүгèéí хувèàр òîîцдîг òусгàéëсàí бîëîí бàгцыí үíэ цэíèéí 
буурàëòыí үíэëгээíд  хàìрàгдсààр бàéíà

 
(8) Санхүүгийн хэрэглүүрүүдийг цэвэршүүлэх

 Хэрэв бàéгууëëàгà íь хүëээí зөвшөөрсөí дүíгүүдèéг цэвэршүүëэх хууëèàр îëгîгдсîí эрхòэé, òîîцîîг цэвэр 
дүíгээр íь бàрàгдууëàх, эсвэë хөрөíгèéг бîрëууëж өр òөëбөрèéг íь бàрàгдууëàх àжëыг íэгэí зэрэг хèéхээр 
зэхэж бàéгàà ë бîë сàíхүүгèéí хөрөíгө бà өр òөëбөрүүдèéг хîîрîíд íь цэвэршүүëэí, цэвэр дүíгээр òàéëàí 
òэíцэëд òîëèëууëàх эрхòэé. Мàсòер цэвэршүүëэëò гэрээíүүдèéí хувьд эíэ íь хэрэгждэггүé бà хîëбîгдîх 
хөрөíгө бîëîí өр òөëбөрèéг íèéò дүíгээр íь сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàíд òус òусàд íь òîëèëууëдàг.

(9) Түрээс

 Òухàéí гэрээ íь òүрээсèéí гэрээ эсвэë òүрээс àгууëж бàéгàà эсэхèéг òîдîрхîéëîхдîî гэрээíèé àгууëгà дээр 
үíдэсëэх бà гэрээг гүéцэòгэхэд òусгàé хөрөíгèéг àшèгëàх шààрдëàгàòàé эсэх бà гэрээ íь хөрөíгèéг àшèгëàх 
эрхèéг шèëжүүëж бàéгàà эсэх зэргèéг үíэëж үзэх шààрдëàгàòàé. 

Банк түрээслэгч

 Бàíêèíд òүрээсëэж бàéгàà хөрөíгèéí бүх эрсдэë, өгөөжèéг шèëжүүëэхгүé бàéгàà òîхèîëдîëд òүрээсèéí 
гэрээ íь үéë àжèëëàгààíы òүрээс бàéíà. Үéë àжèëëàгààíы òүрээсèéí òөëбөрèéг òүрээсèéí хугàцààíд шуëууí 
шугàìыí àргààр бîдîж дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд зàрдëààр бүрòгэíэ.
 

 Банк түрээслүүлэгч

 Òүрээсëүүëэгч íь хөрөíгèéí эзэìшèëòэé хîëбîîòîé бàрàг бүх эрсдэëèéг хүëээж, өгөөжèéг хүрòэж бàéгàà 
òүрээсèéг үéë àжèëëàгààíы òүрээс гэж àíгèëíà. Үéë àжèëëàгààíы òүрээсèéí гэрээг àíх бàéгууëàхàд гàрсàí 
шууд зàрдëуудыг òүрээсëэсэí хөрөíгèéí бүрòгэëèéí дүí дээр íэìэх бà òүрээсèéí хугàцààíд òүрээсèéí 
îрëîгыг зөвшөөрөхòэé àдèë àргààр хүëээí зөвшөөрíө. 

(10) Орлого, зардлыг хүлээн зөвшөөрөх

 Эдèéí зàсгèéí өгөөж íь Бàíêèíд îрж èрэх íь òîдîрхîé бîëсîí хэìжээгээр îрëîгыг хүëээí зөвшөөрөх бà 
îрëîгыг íàéдвàрòàéгààр хэìжèж бîëíî. Орëîгыг хүëээí зөвшөөрөхөөс өìíө дàрààх òусгàé шàëгуурууд 
хàíгàгдсàí бàéх ёсòîé. Үүíд. 
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(i) Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого ба зардал

 Хîрîгдууëсàí өрòгөөр íь хэìждэг бүх сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүд, “Бîрëууëàхàд бэëэí” гэж àíгèëàгдсàí 
хүүтэй	санхүүгийн	хөрөнгүүд,	"Бодит	үнийн	өсөлт	бууралт	нь	орлого,	зарлагын	дансанд	бүртгэгдэх"	гэж	
àíгèëàгдсàí сàíхүүгèéí хэрэгсëүүдèéí хүүгèéí îрëîгî, зàрдëыг үр àшèгò хүүгèéí хувèéг (èрээдүéд 
òөëөх эсвэë хүëээí àвàх ìөíгөíèé îéрîëцîîëîí òîîцîîëсîí дүíг сàíхүүгèéí хэрэгëүүрèéí хүëээгдэж 
буé хугàцàà эсвэë òүүíээс бîгèíî хугàцààíы òуршèд сàíхүүгèéí хөрөíгө, өр òөëбөрèéí бүрòгэëèéí 
цэвэр дүíрүү íь буурууëàх хүү) хэрэгëэí бүрòгэíэ. 

 Үíэ цэíèéí буурàëòàд îрсîí зээë, урьдчèëгààíы хүүгèéí îрëîгîîс бусàд хүүгèéí îрëîгыг àêêруэë 
суурèàр îрëîгî, үр дүíгèéí òàéëàíд хүëээí зөвшөөрíө. Үíэ цэíèéí буурàëòàд îрсîí сàíхүүгèéí 
хөрөíгèéí хүүгèéí îрëîгыг àíхíы үр àшèгò хүүгèéí хувь хэìжээгээр òîîцîж хүëээí зөвшөөрíө.

 Хîрîгдууëсàí өрòгөөр íь хэìждэг бүх сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүд, “Бîрëууëàхàд бэëэí” гэж àíгèëàгдсàí 
хүүтэй	санхүүгийн	хөрөнгүүд,	"Бодит	үнийн	өсөлт	бууралт	нь	орлого,	зарлагын	дансанд	бүртгэгдэх"	гэж	
àíгèëàгдсàí сàíхүүгèéí хэрэгсëүүдèéí хүүгèéí îрëîгî, зàрдëыг үр àшèгò хүүгèéí хувèéг (èрээдүéд 
òөëөх эсвэë хүëээí àвàх ìөíгөíèé îéрîëцîîëîí òîîцîîëсîí дүíг сàíхүүгèéí хэрэгëүүрèéí хүëээгдэж 
буé хугàцàà эсвэë òүүíээс бîгèíî хугàцààíы òуршèд сàíхүүгèéí хөрөíгө, өр òөëбөрèéí бүрòгэëèéí 
цэвэр дүíрүү íь буурууëàх хүү) хэрэгëэí бүрòгэíэ. Үíэ цэíèéí буурàëòàд îрсîí зээë, урьдчèëгààíы 
хүүгèéí îрëîгîîс бусàд хүүгèéí îрëîгыг àêêруэë суурèàр îрëîгî, үр дүíгèéí òàéëàíд хүëээí 
зөвшөөрíө. Үíэ цэíèéí буурàëòàд îрсîí сàíхүүгèéí хөрөíгèéí хүүгèéí îрëîгыг àíхíы үр àшèгò 
хүүгèéí хувь хэìжээгээр òîîцîж хүëээí зөвшөөрíө.

 Òîîцîîîëîëд сàíхүүгèéí хэрэгëүүрèéí гэрээíèé бүх íөхцëүүдèéг (жèшээ íь: урьдчèëгàà òөëбөрèéí 
хувèëбàрууд) хàргàëзàí үзсэí бà òухàéí хэрэгëүүрò шууд хàìààрàëòàé бà зээëèéí èрээдүéí àëдàгдàë 
бèш хàрèí үр àшèгò хүүíèé сàëшгүé íэг хэсэг бîëж бàéгàà àëèвàà òөëбөр эсвэë өсөí íэìэгдэх 
зàрдëуудыг бàгòààсàí.

 
 Групп бà Бàíê хèéх òөëбөр, хүëээí àвàх ìөíгөíèé òàëààр хèéсэí өөрèéí îéрîëцîîëсîí òîîцîîëîëдîî 

өөрчëөëò îрууëбàë сàíхүүгèéí хөрөíгө эсвэë сàíхүүгèéí өр òөëбөрèéí бүрòгэëèéí дүíг зàëрууëíà. 
Зàëрууëсàí бүрòгэëèéí дүíг àíхíы үр àшèгò хүүíèé òүвшèí дээр үíдэсëэí òîîцîîëîх бà бүрòгэëèéí 
дүíгèéí зөрүүг “Бусàд үéë àжèëëàгààíы îрëîгî” гэж бүрòгэíэ. Гэхдээ èрээдүéд хүëээí àвàх ìөíгөíèé 
хэìжээ өссөíèé уëìààс Бàíê èрээдүéд хүëээí àвàх ìөíгөíèé îéрîëцîîëсîí дүíг дàрààгèéí òàéëàíò 
хугàцààíд өсгөсөí бîë уг өсөëòèéí íөëөөг îéрîëцîîëсîí òîîцîîëîëд өөрчëөëò îрууëсàí өдрөөс эхëэí 
“Үр àшèг хүүíèé òүвшèíд хèéсэí зàëрууëгà” гэж хүëээí зөвшөөрíө.

 Сàíхүүгèéí хөрөíгèéí эсвэë òөсөөòэé бүëэг сàíхүүгèéí хөрөíгүүдèéí бүрòгэëèéí дүíг үíэ цэíèéí буурàëòыí 
àëдàгдëыí уëìààс буурууëсàí бîë үíэ цэíèéí буурàëòыг хэìжèх зîрèëгîîр èрээдүéí ìөíгөí урсгàëыг 
буурууëàхдàà хэрэгëэсэí хүүíèé òүвшèíг àшèгëàí хүүíèé îрëîгыг үргэëжëүүëэí хүëээí зөвшөөрíө

 
(ii) Хураамж ба шимтгэлийн орлого

 Бàíê íь өөрèéí хàрèëцàгч íàрò үзүүëдэг òөрөë бүрèéí үéëчèëгээíээс хурààìж, шèìòгэëèéí îрëîгî 
îëдîг. Хурààìжèéí îрëîгыг дàрààх хîёр бүëэгò хувààж бîëíî. Үүíд:

 Тодорхой хугацааны туршид үзүүлж байгаа үйлчилгээнүүдээс олсон хураамжийн орлого

 Òîдîрхîé хугàцààíы òуршèд үéëчèëгээг үзүүëж îëîх îрëîгыг òэр хугàцààíы òуршèд íь àêêруэëдэíэ. 
Эдгээр хурààìжèíд шèìòгэëèéí îрëîгî, хөрөíгèéí удèрдëàгà, хàìгààëàëòыí бîëîí бусàд удèрдëàгà, 
зөвëөгөөíèé хурààìжууд îрíî.

 Òàòàí àвàх íь òîдîрхîé зээëүүд дээр “Зээëèéí үéëчèëгээíèé шèìòгэë”-èéг хîéшëууëàх (өсөí íэìэгдэх 
àëèвàà зàрдëыí хàìò) бà зээëèéí үр àшèгò хүүíèé зàëрууëгà гэж хүëээí зөвшөөрíө. Òàòàí àвàхгүé 
íь бàрàг òîдîрхîé бîëсîí зээëүүдèéí “Зээëèéí үéëчèëгээíèé шèìòгэë”-èéг үүрэг хүëээсэí хугàцààíы 
òуршèд шуëууí шугàìыí àргààр хүëээí зөвшөөрíө.

 Гүйлгээний үйлчилгээний хураамжийн орлого
  
 Гурàвдàгч òàëòàé гүéëгээíèé òàëààр хэëэëцээр хèéх эсвэë гүéëгээíд îрîëцîхòîé хîëбîîòîéгîîр үүссэí 

хурààìжууд (хувьцàà эсвэë бусàд үíэò цààсыг худàëдàí àвàх, бèзíес худàëдàí àвàх, худàëдàх зîхèцууëàëò 
гэх ìэò)-ыг хîëбîгдîх гүéëгээ дууссàí үед хүëээí зөвшөөрíө. Òîдîрхîé íэг гүéцэòгэëòэé хîëбîîòîé хурààìж 
эсвэë хурààìжèéí бүрэëдэхүүí хэсгèéг хîëбîгдîх шàëгуурууд хàíгàгдсíы дàрàà хүëээí зөвшөөрíө.
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2. НЯГТЛАН БОДОХ БYРТГЭЛИЙН БОДЛОГУУД (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
(10) Орлого, зардлыг хүлээн зөвшөөрөх (үргэлжлэл)

(iii) Ногдол ашгийн орлого (үргэлжлэл)

 Групп бà Бàíê íь íîгдîë àшгèéí îрëîгыí òөëбөрèéг хүëээí àвàх эрх үүсэх үед хүëээí зөвшөөрíө. 

(iv) Арилжааны цэвэр орлого 

 Арèëжààíы үéë àжèëëàгààíы үр дүíд бîдèò үíэ цэíèéí өөрчëөëòөөс үүссэí бүх îëз, гàрз бà хîëбîгдîх 
хүүíèé îрëîгî, зàрдàë, “Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé” сàíхүүгèéí хөрөíгө, сàíхүүгèéí өр 
òөëбөрүүдèéí íîгдîë àшèг îрíî. 

(11) Бэлэн мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө

 Мөíгөí гүéëгээíèé òàéëàíд зààсíààр бэëэí ìөíгө, òүүíòэé àдèëòгàх хөрөíгөд êàсс дàхь ìөíгө, òөв бàíêèí 
дàхь хязгààрëàëòгүé хàрèëцàх дàíс, бусàд бàíêуудàд бàéршууëсàí хàрèëцàх бà 3 òүүíээс бàгà хугàцààòàé 
хàдгàëàìжууд îрíî.

(12) Үндсэн хөрөнгө

 Бүх үíдсэí хөрөíгèéг àíхëàí өрòгөөр íь бүрòгэдэг. Дàрààгèéí òàéëàíò хугàцààíд гàрсàí зàрдëыг òухàéí 
зàрдàëòàé хîëбîгдсîí èрээдүéí эдèéí зàсгèéí үр өгөөжèéг Бàíê хүрòэх ìàгàдëàëòàé бà өрòгèéг íь 
íàéдвàрòàéгààр хэìжèх бîëîìжòîé òîхèîëдîëд ë хөрөíгèéí бүрòгэëèéí дүí дээр íэìж эсвэë зîхèсòîé бîë 
òусдàà хөрөíгөөр хүëээí зөвшөөрдөг. Аëèвàà сîëьсîí хэсгèéí бүрòгэëèéí дүíг үë хүëээí зөвшөөрíө. Бүх 
урсгàë зàсвàрыг òэдгээрèéí гàрсàí òàéëàíгèéí хугàцààíы дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд хүëээí зөвшөөрдөг.

 Хүëээí зөвшөөрсíèé дàрààх үед үíдсэí хөрөíгèéг хурèìòëàгдсàí эëэгдэë бà хурèìòëàгдсàí үíэ цэíèéí 
буурàëòыí àëдàгдëыг хàссàí өрòгөөр èëэрхèéëдэг.

 Дуусààгүé бàрèëгыг эëэгдүүëэхгүé. Хөрөíгө òус бүрèéí өрòгèéг үëдэх өрòөг хүрòэë íь îéрîëцîîëîí 
òîîцîîëсîí дàрààх àшèгëàëòыí хугàцààíы òуршèд, шуëууí шугàìыí àргààр эëэгдүүëíэ: 

 Бàрèëгà     10 - 40 жèë
 Òүрээсèéí хөрөíгèéí сàéжрууëàëò  10 жèë
 Òàвèëгà, òîíîг òөхөөрөìж   10 жèë
 Òээврèéí хэрэгсэë    10 жèë
 Кîìпьюòер     3 жèë 

 Үíдсэí хөрөíгèéí дүí, эëэгдүүëэх хугàцàà, àргà íь өìíө хèéгдсэí òîîцîîëîë бà үíдсэí хөрөíгөд àгууëàгдàж 
буé èрээдүéí эдèéí зàсгèéí өгөөжèéí хүëээгдэж буé хэрэгëээíèé хэв зàгвàрò íèéцэж бàéгàà гэдгèéг 
бàòàëгààжууëàх үүдíээс үíдсэí хөрөíгèéí үëдэх өрòөг, àшèгëàëòыí хугàцàà, эëэгдëèéí àргыг сàíхүүгèéí 
жèëèéí эцэс бүрò хяíàж үздэг.

 Үíдсэí хөрөíгèéг худàëдàí бîрëууëàх үед эсвэë òүүíèé àшèгëàëò, бîрëууëàëòààс èрээдүéд эдèéí зàсгèéí 
үр àшèг хүëээгдэхгүé бîëсîí үед үë хүëээí зөвшөөрíө. Үíдсэí хөрөíгèéí бîрëууëàëòыí цэвэр îрëîгî 
(хэрэв бàéгàà бîë), дàíсíы цэвэр үíэ хîёрыí зөрүүг дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд хүëээí зөвшөөрíө.

(13) Биет бус хөрөнгө

 Òусàд íь àвсàí бèеò бус хөрөíгèéг àíх хүëээí зөвшөөрөхдөө өрòгөөр íь бүрòгэдэг. Аíх хүëээí зөвшөөрсíèé 
дàрàà, бèеò бус хөрөíгèéг хурèìòëàгдсàí хîрîгдууëàëò бîëîí үíэ цэíэ буурàëòыí àëдàгдëыг хàссàí өрòгөөр 
íь òàéëàíд òусгàдàг.

 Зөвхөí бèеò бус хөрөíгèéí өрòгèéг зîхèсòîéгîîр хэìжèж бîëîх бà хүëээгдэж буé эдèéí зàсгèéí èрээдүéí 
өгөөж íь Бàíêèíд îрж èрэх íь ìàгàдëàëòàé бîëсîí үед ë бèеò бус хөрөíгèéг хүëээí зөвшөөрíө.

 Òусàд íь àвсàí бèеò бус хөрөíгèéг àíх хүëээí зөвшөөрөхдөө өрòгөөр íь бүрòгэдэг. Аíх хүëээí зөвшөөрсíèé 
дàрàà, бèеò бус хөрөíгèéг хурèìòëàгдсàí хîрîгдууëàëò бîëîí үíэ цэíэ буурàëòыí àëдàгдëыг хàссàí өрòгөөр 
íь òàéëàíд òусгàдàг



85

 Бèеò бус хөрөíгèéí àшèгëàëòыí хугàцàà íь òîдîрхîé эсвэë òîдîрхîé бус эсэхèéг үíэëíэ. Ашèгëàëòыí 
òîдîрхîé хугàцààòàé бèеò бус хөрөíгèéг эдèéí зàсгèéí үр àшèгòàé хугàцààíы òуршèд íь хîрîгдууëíà. 
Ашèгëàëòàé òîдîрхîé хугàцààòàé бèеò бус хөрөíгèéí хîрîгдууëàх хугàцàà бîëîí àргыг хàìгèéí бàгàдàà 
сàíхүүгèéí жèë бүрèéí эцэсò хяíàж үздэг. Хүëээгдэж буé àшèгëàëòыí хугàцàà эсвэë хүëээгдэж буé èрээдүéí 
үр өгөөжèéí хэв зàгвàрò îрсîí өөрчëөëòèéг хîрîгдууëàëòыí хугàцàà эсвэë àргыí àëь òîхèрîìжòîéг íь 
өөрчëөх зàìààр бүрòгэëд òусгàх бà уг өөрчëөëòèéг íягòëàí бîдîх бүрòгэëèéí òîîцîîëëыí өөрчëөëò гэж 
үзíэ. Хязгààрëàгдìàë хугàцààòàé бèеò бус хөрөíгèéí хîрîгдууëàëòыí зàрдëыг дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд 
бèеò бус хөрөíгèéí үүрэгòэé íь íèéцсэí зàрдëыí бүëэгò хүëээí зөвшөөрíө.

 Бèеò бус хөрөíгèéí өрòгèéг дàрààх îéрîëцîîгîîîр òîîцîîëсîí àшèгëàëòыí хугàцààíы òуршèд, шуëууí 
шугàìыí àргыг àшèгëàí, үëдэх өрòөг хүрòэë íь хîрîгдууëíà. Үүíд:

 Кîìпьюòерèéí прîгрàìì хàíгàìж, ëèцеíз 3 жèë
 Вэб дîìэéí     3 - 5 жèë

(14) Санхүүгийн бус хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт

 Хөрөíгө íь үíэ цэíèéí буурàëòàд îрсîí бàéж бîëîх шèíж òэìдэг бàéгàà эсэхèéг Групп бà Бàíê òàéëàíò 
хугàцàà òуòàìд шàëгàж үздэг. Хэрэв òèéì шèíж òэìдэг èëэрсэí эсвэë жèëд íэг удàà хèéдэг хөрөíгèéí үíэ 
цэíèéí буурàëòыí òесòèéг хèéж гүéцэòгэх үед Групп бà Бàíê íь хөрөíгөөс цугëууëàí àвàх бîëîìжòîé дүíг 
òîîцîж үздэг. Цугëууëàí àвàх дүí íь хөрөíгèéí эсвэë бэëэí ìөíгө бèé бîëгîгч íэгжèéí бîдèò үíэ цэíэ 
(бîрëууëàëòыí зàрдëыг хàсàж òîîцсîí) бà àшèгëàëòыí өрòөг хîёрыí àëь өíдөр íь бàéíà. Хөрөíгèéí эсвэë 
бэëэí ìөíгө бèé бîëгîгч íэгжèéí дàíсíы дүí íь цугëууëàí àвàх дүíгээс èëүү бàéгàà үед хөрөíгèéг үíэ 
цэíèéí буурàëòàд îрсîí гэж үзэí цугëууëàí àвàх дүí хүрòэë íь буурууëж бүрòгэíэ.

 
 Ашèгëàëòыí үíèéг үíэëэхдээ, òîîцîîëсîí èрээдүéí ìөíгөí урсгàëыг ìөíгөíèé цàг хугàцààíы үíэ цэíэ 

бà хөрөíгөд хàргàëзàх эрсдэëүүдèéí òàëààрх өíөөгèéí зàх зээëèéí үíэëгээíүүдèéг òусгàсàí òàòвàрыí 
өìíөх хөíгөëөëòèéí хувь хэìжээгээр  буурууëàí өíөөгèéí үíэ цэíèéг îëíî. Бîрëууëàëòыí зàрдëыг 
хàссàíы дàрààхь бîдèò үíэ цэíèéг òîдîрхîéëîхдîî òîхèрîìжòîé үíэëгээíèé зàгвàрыг àшèгëàí òîîцîîëíî. 
Үíэëгээíèé үржүүëэгч, íèéòэд хувьцààгàà зàрдàг îхèí êîìпàíèéí хөрөíгèéí бèрж дээрх хувьцààíы үíэ 
эсвэë бîдèò үíэ цэíèéí бусàд èíдèêàòîруудààр эдгээр òîîцîîëëыг дэìжèж бîëíî

 Гүүдвèëëээс бусàд хөрөíгүүд дээр, òàéëàгíàëыí өдөр бүр өìíө хүëээí зөвшөөрсөí үíэ цэíèéí буурàëòыí 
àëдàгдàë àрèëсàí эсвэë буурсàí эсэх òàëààр яìàр íэгэí шèíж òэìдэг бàéгàà эсэх òàëààр үíэëгээг хèéдэг. 
Хэрэв òèéì шèíж òэìдэг èëэрвэë Бàíê íь òухàéí хөрөíгèéí эсвэë бэëэí ìөíгө бèé бîëгîгч íэгжèéí íөхөí 
òөëөгдөх дүíг îéрîëцîîгîîр òîîцîж үзíэ. Хàìгèéí сүүëд үíэ цэíèéí буурàëòыг хүëээí зөвшөөрсíөөс хîéш 
хөрөíгèéí цугëууëàí àвàх дүíг òîдîрхîéëîхîд àшèгëàсàí òîîцîîëëуудàд өөрчëөëò гàрсàí òîхèîëдîëд 
ë өìíө хүëээí зөвшөөрсөí үíэ цэíèéí буурàëòыг буцààíà. Буцààëò íь хязгààрòàé бàéх бà èíгэсíээр 
хөрөíгèéí бүрòгэëèéí дүí íь цугëууëàí àвàх дүí бà өìíөх жèëүүдэд хөрөíгөíд үíэ цэíèéí àëдàгдëыг 
хүëээí зөвшөөрөөгүé бàéсàí бîë бàéх ёсòîé бàéсàí бүрòгэëèéí цэвэр дүíгээс (эëэгдëèéг хàссàí цэвэр 
дүíгээс) хэòрэхгүé бàéíà. Иéì буцààëòуудыг дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд хүëээí зөвшөөрíө.

(15) Санхүүгийн баталгаа

 Бèзíесèéí хэвèéí íөхцөëд Бàíê àêêредèòèв, бàòàëгàà, хүëээí зөвшөөрөëò гэх ìэò сàíхүүгèéí бàòàëгààг гàргàдàг. 
Сàíхүүгèéí бàòàëгààг сàíхүүгèéí òàéëàíгуудàд àíхëàí бүрòгэхдээ бîдèò үíээр íь буюу хүëээí àвсàí урàìшууëëыí 
дүнгээр	"Бусад	өр	төлбөр"-т	хүлээн	зөвшөөрдөг.	Ийнхүү	анхлан	хүлээн	зөвшөөрсний	дараа,	баталгаа	бүрт	Банкны	
хүëээх хàрèуцëàгыг хîрîгдууëсàí урàìшууëàë бà уг бàòàëгààíы уëìààс үүсэх àëèвàà íэг сàíхүүгèéí үүргèéг 
бèеëүүëэхэд шààрдëàгàòàé зàрдëыí хàìгèéí сàéí òîîцîîëсîí дүí хîёрыí àëь èхээр íь хэìжèíэ.

	 Санхүүгийн	баталгааны	холбогдох	өр	 төлбөрийн	аливаа	өсөлтийг	дэлгэрэнгүй	орлогын	 тайлангийн	 "Үнэ	
цэнийн	бууралтын	алдагдал"	дансанд	бүртгэнэ.	Хүлээн	авсан	урамшууллыг	санхүүгийн	баталгааны	хүчинтэй	
байх	хугацааны	туршид	нь	шулуун	шугамын	аргаар	 тооцож	дэлгэрэнгүй	орлогын	тайлангийн	 "Хураамж,	
шимтгэлийн	цэвэр	орлого"	дансанд	хүлээн	зөвшөөрнө.

(16) Ажиллагсдын тэтгэмж

(i) Богино хугацаат тэтгэмж

 Цàëèí бà òүүíòэé хîëбîгдîх бусàд зàрдëуудыг Бàíêíы àжèëчдààс хîëбîгдîх үéëчèëгээг үзүүëсэí òухàéí жèëд 
íь зàрдàëд òусгàíà. Ажèëòíуудàд ээëжèéí àìрàëò зэрэг бîгèíî хугàцààíы чөëөөòэé үед íөхөí îëгîврыг 
àжèëëàсàí жèëèéг íь хàргàëзàí îëгîдîг бөгөөд өвчòэé бàéх хугàцààíы íөхөí îëгîврыг цàг òухàéд íь îëгîдîг.
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2. НЯГТЛАН БОДОХ БYРТГЭЛИЙН БОДЛОГУУД (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
2.4 Нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогуудын товчоо (үргэлжлэл)

(16) Ажиллагсдын тэтгэмж (үргэлжлэл)

(ii) Заавал төлөх даатгалын шимтгэлүүд

 Мîíгîë Уëсыí хîëбîгдîх хууëь, òîгòîîìжèд зààсíы дàгуу Мîíгîë Уëсàд үéë àжèëëàгàà явууëж 
бàéгàà êîìпàíèуд íь Мîíгîë Уëсыí эрүүë ìэíд, íèéгìèéí дààòгàëыí сàíд шèìòгэë òөëíө. Эдгээр 
шèìòгэëèéг гàрсàí хугàцààíд íь îрëîгî, үр дүíгèéí òàéëàíд зàрдëààр хүëээí зөвшөөрíө. Групп бà 
Бàíê ìөí өөрсдèéí бàéгууëсàí òэòгэврèéí сàíд шèìòгэë òөëдөг. Òөëсөí шèìòгэëèéг àжèëòíы бàíêèíд 
ажилласан	хугацаанд	нь	хувь	тэнцүүлэн	"Тэтгэврийн	сангийн	зардал"	дансанд	бүртгэнэ.

(17) Сангууд

 Кîìпàíèд (à) өíгөрсөí үéë явдëыí үр дүíд үүссэí өíөөгèéí үүрэг (хууëèéí эсвэë ёс зүéí) бàéгàà (б) эíэхүү 
үүргээ бèеëүүëэхэд эдèéí зàсгèéí өгөөж àгууëсàí бàяëгèéг зàрцууëàх íь òîдîрхîé бîëсîí бà үүргèéí дүíг 
бîдèòîéгîîр îéрîëцîîëîí òîîцîîëîх бîëîìжòîé үед сàíг хүëээí зөвшөөрíө. Аëèвàà íэг сàíòàé хîëбîîòîé 
зàрдëыг дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд àëèвàà íөхөí òөëбөрèéг хàссàí цэвэр дүíгээр íь òîëèëууëíà.

(18) Хувьцаанд суурилсан төлбөрийн гүйлгээнүүд

 Групп бà Бàíêíы àжèëëàгсàд (àхëàх гүéцэòгэх àжèëòíууд îрíî) хувьцààíд суурèëсàí òөëбөрèéí гүéëгээíèé 
хэëбэрээр урàìшууëàë àвдàг. Ажèëëàгсдыí үзүүëсэí үéëчèëгээíèé òөëбөрèéг өөрèéí хөрөíгèéí 
хэрэгëүүрээр (“Өөрèéí хөрөíгөөр бàрàгдууëàх гүéëгээíүүд”) бàрàгдууëíà. 

 Өөрийн хөрөнгөөр барагдуулах ажил гүйлгээ

 Өөрèéí хөрөíгөөр бàрàгдууëàх гүéëгээг өөрèéí хөрөíгèéí хàргàëзàх өсөëòèéíх хàìò, гүéцэòгэë бà/эсвэë 
үéëчèëгээíèé íөхцөë бүрэí бèеëэгдэх хугàцààíы (эíэ хугàцàà íь хîëбîгдîх àжèëòàí уг шàгíàëыí àвàх 
бүрэí эрхòэé бîëсîí өдөр буюу “Эрх хэрэгжèх өдөр”дуусгàвàр бîëíî) òуршèд хүëээí зөвшөөрíө. Эрх 
хэрэгжèх өдөр хүрòэë òàéëàíò өдөр бүр өөрèéí хөрөíгөөр бàрàгдууëàх гүéëгээíèé хурèìòëàгдсàí зàрдëыг 
хүëээí зөвшөөрдөг бà эíэ íь эрх хэрэгжèх íèéò хугàцààíы хèчíээí íь өíгөрсөí  бà хèчíээí òîîíы өөрèéí 
хөрөíгèéí хэрэгëүүрèéí хугàцàà дуусààгүé бàéгàà òàëààрх Групп бà Бàíêíы хàìгèéí сàéí îéрîëцîîëсîí 
òîîцîîëëыг èëэрхèéëíэ.

 Эрх хэрэгжèх хугàцààíы òуршèд зàрдëыг дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд “Бîëîвсîí хүчíèé зàрдàë”-ààр 
бүрòгэх бà хугàцààíы эхэíд бîëîí эцэсò хүëээí зөвшөөрсөí хурèìòëàгдсàí зàрдëыí хîîрîíд зөрүүг 
èëэрхèéëíэ. 

 Өөрèéí хөрөíгөөр бàрàгдууëàх шàгíàëыí íөхцëүүдèéг өөрчèëсөí òîхèîëдîëд, “Бîëîвсîí хүчíèé зàрдàë”-д 
хүëээí зөвшөөрсөí хàìгèéí бàгà зàрдëыг өөрчëөëò хèéгдээгүé бàéсàí бîë гàрàх бàéсàí зàрдàë гэж үзíэ. 
Хувьцààíд суурèëсàí òөëбөрèéí гэрээíèé íèéò бîдèò үíэ цэíèéг өсгөсөí эсвэë өөрчëөëò хèéгдсэí өдрèéí 
бàéдëààр àжèëòàíд àшèгòàé àëèвàà өөрчëөëòөд íэìэëò зàрдëыг хүëээí зөвшөөрíө.

 Өөрèéí хөрөíгөөр òөëөх шàгíàëыг цуцëàх үед, цуцëàëò хèéгдсэí өдөр дуусгàвàр бîëсîí ìэòээр àвч үзэх 
бà хүëээí зөвшөөрч àìжààгүé зàрдëыг òэр дàруé хүëээí зөвшөөрíө. Эрх хэрэгжèхгүé бàéх íөхцëүүд íь 
бàéгууëëàгыí эсвэë хàрèëцàгч òàëыí хяíàëòàíд бàéдàг àëèвàà шàгíàëууд үүíд бàгòàíà. Гэхдээ цуцàëсàí 
шàгíàëыг шèíэ шàгíàëààр îрëууëсàí бîë өìíө òîдîрхîéëж бàéсíы àдèë шèíэ шàгíàëыг àíхíы шàгíàëыí 
өөрчèëсөí хувèëбàр гэж àвч үзíэ.

 Үëдэгдэë îпцèîíы шèíгэрүүëэх íөëөөг íэгж хувьцààíы шèíгэрүүëсэí àшгèéí òîîцîîëîëд íэìэëò хувьцààíы 
шèíгэрүүëэëò гэж òусгàсàí (Òîдрууëгà 13).

(19) Татвар

(i) Тайлант хугацааны орлогын албан татвар

 Одîîгèéí бîëîí өìíөх òàéëàíò хугàцààíы өíөөгèéí àëбàí òàòвàрыí хөрөíгө бà өр òөëбөрèéг 
òàòвàрыí бàéгууëëàгààс буцààí àвàхààр хүëээж бàéгàà эсвэë òàòвàрыí бàéгууëàгàд òөëөх дүíгээр 
хэìжèíэ. Эíэ дүíг òîîцîîëîхîд хэрэгëэсэí òàòвàрыí хувь хэìжээ, òàòвàрыí хууëèуд íь сàíхүүгèéí 
бàéдëыí òàéëàíгèéí өдрèéí бàéдëààр хүчèí òөгөëдөр үéëчèëж бàéсàí.
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(ii) Хойшлуулсан орлогын албан татвар

 Хîéшëууëсàí îрëîгыí àëбàí òàòвàрыг òàéëàгíàëыí өдрèéí бàéдëààрх хөрөíгө, өр òөëбөрèéí 
òàòвàрыí суурь, òэдгээрèéí сàíхүүгèéí бүрòгэëèéí дүí хîёрыí хîîрîíд òүр зөрүүíèé дүíгээс òàéëàí 
òэíцëèéí àргыг хэрэгëэí òîîцдîг. Дàрààхààс бусàд бүх òүр зөрүүíүүд дээр хîéшëууëсàí îрëîгыí 
àëбàí òàòвàрыí өр òөëбөрèéг хүëээí зөвшөөрíө. Үүíд:

•	 Хэрэв	хойшлуулсан	орлогын	албан	татварын	өр	төлбөр	нь	гүүдвиллээс	эсвэл	бизнесийн	нэгдлийн	
үеèéí бус гүéëгээíээс үүссэí бà гүéëгээ хèéх үед íягòëàí бîдîх бүрòгэëèéí àшèг бà òàòвàр íîгдîх 
àшгèéí àëь àëèíд íөëөө үзүүëэхгүé хөрөíгө, өр òөëбөрүүдèéí àíхíы хүëээí зөвшөөрөëòөөс үүссэí 
бîë.

•	 Охин	компанид	оруулсан	хөрөнгө	оруулалттай	холбоотой	татварын	түр	зөрүүг	арилгах	хугацааг	
хяíàх бîëîìжòîé бà îéрыí хугàцààíд òус òүр зөрүү íь àрèëàхгүé бàéх ìàгàдëàëòàé  бîë.

 Дàрààхààс бусàд бүх хàсàгдàх òүр зөрүүíүүд, àшèгëààгүé òàòвàрыí хөíгөëөëò, àшèгëààгүé òàòвàрыí 
àëдàгдëууд дээр, эдгээрèéг àшèгëàж бîëîх òàòвàр íîгдîх àшèг îëîх ìàгàдëàë бàéгàà үед хîéшëууëсàí 
îрëîгыí àëбàí òàòвàрыí хөрөíгèéг хүëээí зөвшөөрíө. Үүíд:

 
•	 Хэрэв	хойшлуулсан	орлогын	албан	татварын	хөрөнгө	нь	бизнесийн	нэгдлийн	үеийн	бус	гүйлгээнээс	

үүссэí бà гүéëгээ хèéгдэх үед íягòëàí бîдîх бүрòгэëèéí àшèг бà òàòвàр íîгдîх àшгèéí àëь àëèíд 
íөëөө үзүүëэхгүé хөрөíгө, өр òөëбөрүүдèéí àíхíы хүëээí зөвшөөрөëòөөс үүссэí бîë.

•	 Охин	компанид	оруулсан	хөрөнгө	оруулалт,	хамтарсан	компани	дахь	ашиг	сонирхолтой	холбоотой	
òàòвàр íîгдîх òүр зөрүүíүүдèéí хувьд, үүссэí òүр зөрүү íь îéрыí èрээдүéд àрèëàх бà òүр зөрүүг 
àшèгëàж бîëîх òàòвàр íîгдîх àшèг îëîх ìàгàдëàë бàéгàà бîë.

 Хîéшëууëсàí îрëîгыí àëбàí òàòвàрыí хөрөíгèéí бүрòгэëèéí дүíг сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàíгèéí 
өдөр бүр хяíàж үздэг бà эíэхүү хөрөíгèéг бүхэëд íь эсвэë хэсэгчèëэí àшèгëàхàд хàíгàëòòàé хэìжээíèé 
òàòвàр íîгдîх îрëîгî îрж èрэх ìàгàдëàë буурàх үед уг бүрòгэëèéí дүíг буурууëíà.

 Үë хүëээí зөвшөөрсөí хîéшëууëсàí îрëîгыí àëбàí òàòвàрыí хөрөíгèéг сàíхүүгèéí бàéдëыí 
òàéëàíгèéí өдөр бүр дàхèí үíэëж үздэг бà хîéшëууëсàí îрëîгыí àëбàí òàòвàрыí хөрөíгèéг àшèгëàхыг 
зөвшөөрсөí òàòвàр íîгдîх îрëîгî èрээдүéд îрж èрэх ìàгàдëàëòàé бîëсîí үед хүëээí зөвшөөрíө.

 
 Хөрөíгèéг îëж àвàх эсвэë өр òөëбөрèéг бàрàгдууëàх òэр òàéëàíò хугàцààíд хэрэгëэгдэíэ гэж хүëээж 

бàéгàà (òàéëàíò жèëèéí эцсèéí өдрèéí бàéдëààр хүчèí òөгөëдөр үéëчèëж бàéсàí òàòвàрыí хувь 
хэìжээ, òàòвàрыí хууëèуд дээр үíдэсëэí) òàòвàрыí хувь хэìжээгээр хîéшëууëсàí îрëîгыí àëбàí 
òàòвàрыí хөрөíгө, өр òөëбөрèéг хэìжèíэ.

 
 Өөрèéí хөрөíгөíд шууд хүëээí зөвшөөрсөí зүéëүүдòэé хîëбîîòîé òàéëàíò жèëèéí бîëîí хîéшëууëсàí 

òàòвàруудыг ìөí өөрèéí хөрөíгөíд хүëээí зөвшөөрөх бà дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд хүëээí 
зөвшөөрөхгүé.

 Нэг òàòвàр òөëөгч, íэг òàòвàрыí бàéгууëëàгàд хàìààрàх хîéшëууëсàí îрëîгыí àëбàí òàòвàрыí хөрөíгө 
бà өр òөëбөрèéг хîîрîíд íь цэвэршүүëэí òàéëàгíàх хууëèàр îëгîгдсîí эрхòэé бîë хîéшëууëсàí 
îрëîгыí àëбàí òàòвàрыí хөрөíгө бà өр òөëбөрèéг хîîрîíд íь цэвэршүүëэí òàéëàгíàж бîëíî

(20) Энгийн хувьцааны ногдол ашиг

 Эíгèéí хувьцààíы íîгдîë àшгèéг өр òөëбөр гэж хүëээí зөвшөөрөх бà Бàíêíы хувьцàà эзэìшèгчèд бàòàëсàí 
үед өөрèéí хөрөíгөөс хàсíà. Хугàцààíы дуíдуурх íîгдîë àшгèéг зàрëàсàí, Бàíê буцààх àргàгүé бîëсîí үед 
өөрèéí хөрөíгөөс хàсíà.

 Сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàíгèéí өдрèéí дàрàà бàòëàгдсàí òàéëàíò жèëèéí íîгдîë àшгèéг сàíхүүгèéí 
бàéдëыí òàéëàíгèéí өдрèéí дàрààх үéë явдàë гэж òîëèëууëíà.
 

(21) Өөрийн хөрөнгийн нөөц

 Групп бà Бàíêíы сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàí дээрх өөрèéí хөрөíгө (бусàд дэëгэрэíгүé îрëîгî)-íд 
бүрòгэгдсэí íөөцөд “Бîрëууëàхàд бэëэí” хөрөíгө îрууëàëòыí бîдèò үíэ цэíèéí өөрчëөëòèéг бүрòгэдэг 
“Бîрëууëàхàд бэëэí íөөц”, “Хувьцààíд суурèëсàí òөëбөрèéí íөөц” бà “Зàéëшгүé бàéëгàх íөөц” îрíî.
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2. НЯГТЛАН БОДОХ БYРТГЭЛИЙН БОДЛОГУУД (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
2.4 Нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогуудын товчоо (үргэлжлэл)

(22) Засгийн газрын нөхцөлт хандив

 Зàсгèéí гàзрыí íөхцөëò хàíдèвыг хүëээí àвàх íь òîдîрхîé бîëсîí бà дàгàëдàх бүх íөхцëүүдэд íèéцíэ гэж 
үзэж бàéгàà үед хүëээí зөвшөөрíө. Нөхцөëò хàíдèв íь зàрдëыí зүéëòэé хîëбîгдîж бàéгàà үед íөхцөëò 
хàíдèвыг íөхөí îëгîх хàíдëàгàòàé зàрдëуудòàé òààрууëàхàд шààрдàгдàх хугàцààíы òуршèд îрëîгîîр 
хүëээí зөвшөөрíө. Нөхцөëò хàíдèв íь хөрөíгөòэé хîëбîгдîж бàéгàà үед үүíèéг хîéшууëсàí îрëîгîîр 
хүëээí зөвшөөрөх бà хîëбîгдîх хөрөíгèéí хүëээгдэж буé àшèгëàëòыí хугàцààíы òуршèд òэíцүү хэìжээгээр 
îрëîгîд хүëээí зөвшөөрíө.

 Бàíê ìөíгөí бус íөхцөë хàíдèвыг хүëээí àвч бàéгàà үед хөрөíгө бà íөхцөëò хàíдèвыг íèéò íэрëэсэí 
дүíгээр íь бүрòгэх бà хүëээгдэж буé àшèгëàëòыí хугàцàà òуршèд бà хîëбîгдîх хөрөíгèéí өгөөжèéг 
хэрэгëэх хэëбэрээс хàìààрàí жèë бүр àдèë хэìжээòэéгээр îрëîгыí òàéëàíруу бèчíэ.

 Зàсгèéí гàзàр эсвэë хîëбîгдîх бàéгууëëàгààс зээë эсвэë òөсөөòэé òусëàìжèéг өíөөгèéí хэрэгжèж буé 
зàх зээëèéí хүүгээс бàгà хүүòэéгээр îëгîж эсвэë үзүүëж бàéгàà үед эíэхүү òààëàìжòàé хүүíèé íөëөөëëèéг 
зàсгèéí гàзрààс îëгîж буé íэìэëò íөхцөëò хàíдèв гэж үзíэ

(23) Сегментийн тайлагнал

 Групп бà Бàíêíы сегìеíòèéí òàéëàгíàë íь үéë àжèëëàгààíы дàрààх сегìеíòүүдэд суурèëдàг. Үүíд: Иргэдèéí 
бàíê, Бàéгууëëàгыí бàíê, Хөрөíгө îрууëàëòыí бàíê бîëîí Хөрөíгө  зîхèцууëàëò. 

(24) Хураан авсан хөрөнгүүд

 Хурààí àвсàí хөрөíгүүдèéг àíхëàí òэдгээрèéí бîдèò үíэ цэíээс бîрëууëàëòыí зàрдëыг хàссàí дүí бà 
хîëбîгдîх зээëèéí буцààí àвàëò хèéгдсэí өдрèéí бàéдëààрх үëдэгдэë дүíгèéí àëь бàгààр íь хүëээí 
зөвшөөрөх бà хîëбîгдîх зээë, урьдчèëгààг үíэ цэíèéí буурàëòыí сàíгèéíх íь хàìò òàéëàí òэíцэëд үë хүëээí 
зөвшөөрíө. Дàрààгèéí òàéëàíò хугàцààíд хурààí àвсàí хөрөíгèéг өрòөг бà бîдèò үíэ цэíээс бîрëууëàëòыí 
зàрдëыг хàссàí дүí хîёрыí àëь бàгààр íь хэìжèж, “Бусàд хөрөíгө”-íд бүрòгэíэ. 

2.5. Батлагдсан боловч хэрэгжиж эхлээгүй байгаа стандартууд

 Бàíêíы сàíхүүгèéí òàéëàíгуудыг гàргàх өдрèéí бàéдëààр бàòëàгдàж гàрсàí бîëîвч хэрэгжèж эхëээгүé 
бàéсàí сòàíдàрòуудыí жàгсààëòыг дîр үзүүëэв. Эíэ жàгсààëòàíд Бàíê èрээдүéд хэрэгëэхэд òîдрууëгà, 
сàíхүүгèéí бàéдàë эсвэë гүéцэòгэëд íөëөө үзүүëíэ гэж зîхèсòîéгîîр хүëээж буé сòàíдàрòуудыг îрууëсàí 
бîëíî. Эдгээр сòàíдàрòуудыг Бàíê àвч хэрэгжүүëíэ гэсэí хàíдëàгàòàé бàéíà.

 НББОУС 1 Санхүүгийн тайлангийн толилуулга – Бусад дэлгэрэнгүй орлогын зүйлсийн толилуулга

 НББОУС 1-д îрсîí íэìэëò өөрчëөëò íь бусàд дэëгэрэíгүé îрëîгîд òîëèëууëàх зүéëсèéí àíгèëàëыг 
өөрчèëсөí. Ирээдүéд îрëîгыí òàéëàíруу дàхèí àíгèëàгдàж бîëîх (жèшээ íь: үë хүëээí зөвшөөрөх эсвэë 
òөëбөр хèéгдэх үед) зүéëсèéг хэзээ ч дàхèí àíгèëàгдàхгүé зүéëсээс сàëгàж òусàд íь òîëèëууëíà. Эíэ íэìэëò 
өөрчëөëò íь зөвхөí òîëèëууëгàд íөëөө үзүүëэх бөгөөд Бàíêíы сàíхүүгèéí бàéдàë эсвэë гүéцэòгэëд яìàр 
íэгэí íөëөө үзүүëэхгүé. Эíэ íэìэëò өөрчëөëò íь 2012.07.01-íèé өдөр буюу òүүíээс хîéшèх хугàцààíд хүчèí 
òөгөëдөр үéëчèëíэ.

 НББОУС 12 Орлогын тайлан – Холбогдох хөрөнгийг эргүүлэн олж авах

 Эíэ íэìэëò өөрчëөëò íь бîдèò үíэ цэíээр íь хэìжèх хөрөíгө îрууëàëòыí хөрөíгө дээр хîéшëîгдсîí 
òàòвàрыг хэрхэí òîдîрхîéëîхыг èëүү íàрèéí òîдîрхîé бîëгîж өгсөí. Эíэ íэìэëò өөрчëөëò íь НББОУС 
40-д зààсàí бîдèò үíэ цэíèéí зàгвàрыг àшèгëàí үíэ цэíèéг íь хэìждэг хөрөíгө îрууëàëòыí хөрөíгө 
дээр хîéшëîгдсîí òàòвàрыг òүүíèé бүрòгэëèéí дүíг хөрөíгèéг бîрëууëàх зàìààр íөхөí îëж àвíà гэсэí 
үíдэсëэëээр òîдîдîрхîéëîх ёсòîé гэсэí “Няцààгдàж бîëîх òөсөөëөë”-èéг òàíèëцууëсàí. Үүíээс гàдíà 
эíэ íэìэëò өөрчëөëò íь НББОУС 16-д зààсàí дàхèí үíэëгээíèé зàгвàрыг àшèгëàí үíэ цэíèéг íь хэìждэг 
эëэгддэггүé хөрөíгө дээр хîéшëîгдсîí òàòвàрыг хөрөíгèéг бîрëууëíà гэсэí үíдэсëэëээр үргэëж хэìжèж 
бàéх ёсòîé гэсэí шààрдëàгыг òàíèëцууëсàí. Эíэ íэìэëò өөрчëөëò íь 2012.01.01-íèé өдөр буюу òүүíээс 
хîéшèх хугàцààíд хүчèí òөгөëдөр үéëчèëíэ.
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НББОУС 19 Ажилчдын тэтгэмж (Нэмэлт өөрчлөлт)

 НББОУС-ыí хîрîî НББОУС 19-д îëîí òîîíы íэìэëò өөрчëөëòèéг хèéсэí. “Хîíгèëыí ìехàíèзì” бà 
“Òөëөвëөгөөíèé хөрөíгөөс хүëээгдэж буé өгөөжèéí òàëààрх îéëгîëò”-ыг àвч хàях гэх ìэò суурь 
өөрчëөëòүүдээс àвхууëààд эíгèéí òîдрууëгà хèéх, íàéрууëгà сàéжрууëàх гэх ìэò эíгèéí өөрчëөëòүүд эíд 
бàгòàж бàéгàà. Бàíê îдîîгîîр эíэхүү íэìэëò өөрчëөëòèéí íèéò íөëөөëëèéг үíэëж бàéíà. Эíэ íэìэëò 
өөрчëөëò íь 2013.01.01-íèé өдөр буюу òүүíээс хîéшèх хугàцààíд хүчèí òөгөëдөр үéëчèëíэ.

 НББОУС 27 Салангид санхүүгийн тайлангууд (2011 онд шинэчлэн найруулсан)

 Шèíээр гàрсàí СÒОУС 10 бà 12-ыí уëìààс НББОУС 27-д үëдсэí зүéë íь îхèí, хàìгèéí хяíàëòòàé, хàрààò 
êîìпàíèудыí сàëàíгèд сàíхүүгèéí òàéëàíгèéí бүрòгэëээр хязгààрëàгдàж бàéíà. Бàíê íь сàëàíгèд 
сàíхүүгèéí òàéëàíгуудыг òîëèëууëдàггүé. Эíэ íэìэëò өөрчëөëò íь 2013.01.01-íèé өдөр буюу òүүíээс хîéшèх 
хугàцààíд хүчèí òөгөëдөр үéëчèëíэ.

  НББОУС 28 Хараат болон хамтарсан компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт (2011 онд шинэчлэн 
найруулсан)

 Шèíээр гàрсàí СÒОУС 11 бà 12-ыí уëìààс НББОУС 28-ыí íэрèéг “Хàрààò бîëîí хàìòàрсàí êîìпàíèуд дàхь 
хөрөíгө îрууëàëò” гэж өөрчèëсөí бà хàрààò êîìпàíèудààс гàдíà хàìòàрсàí êîìпàíèудàд îрууëсàí хөрөíгө 
îрууëàëòыг өөрèéí хөрөíгèéí àргààр хэрхэí хэìжèхèéг òîдîрхîéëсîí. Эíэ íэìэëò өөрчëөëò íь 01.01-íèé 
өдөр буюу òүүíээс хîéшèх хугàцààíд хүчèí òөгөëдөр үéëчèëíэ

 СТОУС 7 Санхүүгийн хэрэглүүр: Тодруулга – Үл хүлээн зөвшөөрөлтийн тодруулгын нэмэлт шаардлагууд

 Эíэхүү íэìэëò өөрчëөëò íь Бàíêíы сàíхүүгèéí òàéëàíг хэрэгëэгчдэд үë хүëээí зөвшөөрөөгүé бàéгàà 
хөрөíгөòэé Бàíê яìàр хîëбîîòîé бîëîí хîëбîгдîх өр òөëбөр íь юу бîëîх òàëààр èëүү îéëгîëòыг өгч чàдàх 
íэìэëò òîдрууëгыг шèëжүүëчèхсэí гэхдээ хàрààхàí үë хүëээí зөвшөөрөөгүé бàéгàà сàíхүүгèéí хөрөíгүүд 
дээр хèéхèéг шààрдсàí. Үүíээс гàдíà эíэ íэìэëò өөрчëөëò íь Бàíê үë хүëээí зөвшөөрсөí хөрөíгүүдòэé 
хàрèëцàà хîëбîîòîé бàéсààр бàéгàà бîë òэдгээрèéí шèíж чàíàр, хîëбîгдîх эрсдэëèéг үíэëэх бîëîìжèéг 
хэрэгëэгчдэд îëгîсîí íэìэëò òîдрууëгыг хèéхèéг шààрдсàí. Эíэ íэìэëò өөрчëөëò íь 2011.07.01-íèé өдөр 
буюу òүүíээс хîéшèх хугàцààíд хүчèí òөгөëдөр үéëчèëíэ. Эíэ íэìэëò өөрчëөëò íь зөвхөí òîëèëууëгàд 
íөëөө үзүүëэх бөгөөд Бàíêíы сàíхүүгèéí бàéдàë эсвэë гүéцэòгэëд яìàр íэгэí íөëөө үзүүëэхгүé.

 СТОУС 9 Санхүүгийн хэрэглүүрүүд: Ангилал ба хэмжилт

 НББОУС 39-èéг өөрчëөх НББОУС-èéí хîрîîíы àжëыí íэгдүгээр үе шàòыг СÒОУС 9 èëэрхèéëж бàéгàà бà эíэ 
сòàíдàрòыг НББОУС 39-д òîдîрхîéëсîí сàíхүүгèéí хөрөíгө, өр òөëбөрèéí àíгèëàх, хэìжèхэд хэрэгëэíэ. 
Эíэ сòàíдàрò íь 2013.01.01-íèé өдөр буюу òүүíээс хîéшèх хугàцààíд хүчèí òөгөëдөр үéëчèëíэ. Дàрààгèéí 
үе шàòуудàд НББОУС-èéí хîрîî хэджèéí íягòëàí бîдîх бүрòгэë бà сàíхүүгèéí хөрөíгèéí үíэ цэíèéí 
буурàëòыí òàëààр òàíèëцууëàх бîëíî. Эíэ òөсëèéг 2011 эцэс эсвэë 2012 îíы эхíèé хàгàс гэхэд дуусгàх 
òөëөвëөгөөòэé бàéíà. СÒОУС 9-èéí эхíèé үе шàòыг àвч хэрэгжүүëэх íь Бàíêíы сàíхүүгèéí хөрөíгèéí 
àíгèëàë, хэìжèëòэíд íөëөө үзүүëíэ гэхдээ сàíхүүгèéí өр òөëбөрèéí àíгèëàë, хэìжèëòэíд íөëөө үзүүëэхгүé. 
Бàíê èëүү дэëгэрэíгүé òàíèëцууëгà хèéх үүдíээс бусàд үе шàòуудòàé хîëбîîòîé íөëөөëëèéг òэдгээрèéг 
бàòëàгдàí гàрсàí үед òîîцîж үзíэ.

 СТОУС 10 Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангууд

 НББОУС 27 “Нэгòгэсэí бîëîí сàëàíгèд сàíхүүгèéí òàéëàíгууд”-ыí íэгòгэсэí сàíхүүгèéí òàéëàíгèéí íягòëàí 
бîдîх бүрòгэëèéг òàíèëцууëсàí хэсгèéг СÒОУС 10-ààр сîëьсîí. Эíэ сòàíдàрò íь Сòàíдàрòыí òàéëбàрыí 
хîрîî (“СÒХ”) 12 “Нэгòгэë-Òусгàé зîрèуëàëòòàé бàéгууëëàгà”-ò зààсàí àсуудëуудыг ìөí өөрòөө бàгòààсàí. 
СÒОУС 10 òусгàé зîрèуëàëòòàé бàéгууëëàгà бîëîí бусàд бүх бàéгууëëàгуудàд хэрэгëэгдэх хяíàëòыí íэг 
зàгвàрыг бèé бîëгîсîí. НББОУС 27-д бàéсàí шààрдëàгуудòàé хàрьцууëбàë СÒОУС 10-ò òàíèëцууëсàí 
өөрчëөëòүүд íь хяíàëòàíд бàéдàг êîìпàíèуд íь òîëгîé êîìпàíèéí òàéëàíд íэгòгэгдэх шààрдëàгàòàé 
эсэхèéг òîдîрхîéëîхîд удèрдëàгààс òîìîîхîí хэìжээíèé үíэëэìж хèéхèéг шààрдàíà. Эíэ сòàíдàрò íь 
2013.01.01-íèé өдөр буюу òүүíээс хîéшèх хугàцààíд хүчèí òөгөëдөр үéëчèëíэ.

 
 СТОУС 11 Хамтын зохицуулалт

 НББОУС 31 “Хàìòàрсàí êîìпàíè дàхь àшèг сîíèрхîë” бà СÒХ 13 “Хàìòыí хяíàëòòàé бàéгууëëàгууд-
Хàìòрàгчдыí ìөíгөí бус хувь îрîëцîî”-г СÒОУС 11-ээр сîëьсîí. 
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2. НЯГТЛАН БОДОХ БYРТГЭЛИЙН БОДЛОГУУД (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

2.5. Батлагдсан боловч хэрэгжиж эхлээгүй байгаа стандартууд (үргэлжлэл)

 СÒОУС 11 íь хàìòыí хяíàëòòàé бàéгууëëàгуудыг хувь òэíцүүëэí íэгòгэж бîëîх хувèëбàрыг àëгà бîëгîсîí. 
Үүíèé îрîíд хàìòàрсàí êîìпàíèéí òîдîрхîéëîëòîд íèéцэж бàéгàà хàìòыí хяíàëòòàé бàéгууëëàгуудыг 
өөрèéí хөрөíгèéí àргыг хэрэгëэí бүрòгэíэ. Эíэ шèíэ сòàíдàрòыг хэрэгëэх íь Бàíêíы сàíхүүгèéí бàéдàëд 
íөëөө үзүүëэхгүé. Учèр íь Бàíêèíд хàìòàрсàí êîìпàíèд îрууëсàí хөрөíгө бàéхгүé. Эíэ сòàíдàрò íь 
2013.01.01-íèé өдөр буюу òүүíээс хîéшèх хугàцààíд хүчèí òөгөëдөр үéëчèëíэ.

 СТОУС 12 Бусад байгууллагууд дахь ашиг сонирхолын тодруулга

 НББОУС 27-д бàéсàí íэгòгэсэí сàíхүүгèéí òàéëàíгуудòàé хîëбîîòîé бүх òîдрууëгууд, НББОУС 31 бà 28-д 
бàéсàí бүх òîдрууëгууд СÒОУС 12-ò îрсîí бîëíî. Эдгээр òîдрууëгууд íь бàéгууëëàгыí îхèí, хàìòыí 
зîхèцууëàëòòàé, хàрààò, òусгàé зîрèуëàëòòàé бàéгууëëàгууд дàхь àшèг сîíèрхîëòîé хîëбîîòîé òîдрууëгууд 
юì. Мөí îëîí òîîíы òîдрууëгуудыг шèíээр хèéх шààрдëàгàòàé бîëсîí. Эíэ сòàíдàрò íь 2013.01.01-íèé 
өдөр буюу òүүíээс хîéшèх хугàцààíд хүчèí òөгөëдөр үéëчèëíэ.

 СТОУС 13 Бодит үнэ цэнийн хэмжилт

 СÒОУС 13 íь бîдèò үíэ цэíèéí бүх òөрëèéí хэìжèëòүүдèéí òàëààр СÒОУС-ыí хүрээíд зààвàрчèëгàà өгөх 
íэгдсэí íэг эх үүсвэрèéг бèé бîëгîсîí. Бàéгууëëàгà бîдèò үíэ цэíèéг àшèгëàх шààрдëàгàòàé үед үүíèéг 
СÒОУС 13 өөрчëөхгүé хàрèí бîдèò үíэ цэíèéг àшèгëàхыг шààрдсàí эсвэë зөвшөөрсөí үед СÒОУС-ыí хүрээíд 
бîдèò үíэ цэíèéг хэрхэí хэìжèх òàëààр зààвàрчèëгàà өгíө. Бàíê îдîîгîîр эíэхүү сòàíдàрòыí сàíхүүгèéí 
бàéдàë эсвэë гүéцэòгэëд үзүүëэх íөëөөëëèéг үíэëж бàéíà. Эíэ сòàíдàрò íь 2013.01.01-íèé өдөр буюу òүүíээс 
хîéшèх хугàцààíд хүчèí òөгөëдөр үéëчèëíэ.

3. СЕГМЕНТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 Удèрдëàгыí зîрèëгîîр Групп бà Бàíê íь бүòээгдэхүүí, үéëчèëгээ дээрээ суурèëàí үéë àжèëëàгààíы дàрààх 
дөрвөí сегìеíòэд хувààгддàг. Үүíд:

Иргэдèéí бàíê - Хàрèëцàгчдыí хàрèëцàх , хàдгàëàìжèéí дàíс,  хэрэгëээíèé зээë, êредèò êàрò 
бîëîí шèëжүүëгèéí гүéëгээ.

Бàéгууëëàгыí бàíê - Бàéгууëëàгà бîëîí àж àхуé íэгж хàрèëцàгчдàд үзүүëдэг хàрèëцàх, 
хàдгàëàìжèéí дàíс, зээë бîëîí зээëèéí хэрэгсëүүд.

Хөрөíгө îрууëàëòыí бàíê - Бàéгууëëàгыí сàíхүү бîëîí худàëдàí àвàëò, бèзííесèéí íэгдэë, òусгàé 
сàíхүүгèéí зөвөëгөө, àрèëжàà зэргèéг îрîëцуусàí хөрөíгө îрууëàëòыí 
бàíêíы үéëчèëгээ.

Хөрөíгө зîхèцууëàëòыí хэëòэс - Хөрөíгө зîхèцууëàëò, сàíхүүжèëò бîëîí бусàд òөвèéí үéë àжèëëàгàà.

 Бàíêíы удèрдëàгà íь íөөцèéí хувààрèëàëò, гүéцэòгэëèéí үíэëгээíèé òàëààр шèéдвэр гàргàхдàà хэрэгëэх зîрèëггîр 
өөрèéí бèзíесèéí үéë àжèëëàгààíы үр дүíг òусàд íь хяíàж бàéдàг. Сегìеíòèéí гүéцэòгэëèéг үéë àжèëëàгààíы 
àшèг, àëдàгдàë (зàрèì òîхèîëдîëд сàíхүүгèéí òàéëàíгууд дээрх үéë àжèëëàгààíы àшèг àëдàгдëààс өөрөөр 
хэìждэг) дээр íь үíдэсëэí үíэëдэг. Орëîгыí àëбàí òàòвàрыг êîìпàíèéí òүвшèíд удèрддàг бà сегìеíòүүдэд 
хувààрèëдàггүé. 

 Удèрдëàгà íь гүéцэòгэëèéí хэìжүүр íь íèéò îрëîгî, зàрдàë бèш цэвэр хүүíèé îрëîгî бàéдàг учрààс хүүíèé 
îрëîгыг цэвэр дүíгээр íь òàéëàгíàдàг.

 Үéë àжèëàгààíы сегìеíòүүдèéí хîîрîíд шèëжèх үíэ íь гурàвдàгч òàëòàé хèéж бàéгàà гүéëгээíèé íэг àдèë 
зàрчìààр хèéгддэг. 

 2011 бà 2010 îíд íэг хөíдëөíгèéí хàрèëцàгч эсвэë òàëòàé хèéсэí гүéëгээíèé îрëîгî íь Групп бà Бàíêíы íèéò 
îрëîгыí 10%-èàс èëүү гàрààгүé. 
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Групп
Иргэдийн

банк
2011

мян. төг

Байгуулла-
гын банк

2011
мян. төг

 Хөрөнгө 
оруулалтын 

банк
2011

мян. төг

Хөрөнгийн
удирдлагын

хэлтэс
2011

мян. төг

Хувиарлаг-
даагүй

2011
мян. төг

Нийт
2011

мян. төг

Орлого

Гурàвдàгч òàë 2,336,502 37,670,888 243,253 42,362,623 - 82,613,266

Сегìеíò хîîрîíдыí 37,666,562 (9,961,029) - (27,705,533) - -

Нèéò үéë àжèëëàгààíы îрëîгî 40,003,064 27,709,859 243,253 14,657,090 - 82,613,266

Зээëèéí үíэ цэíэ буурàëòыí àëдàгдàë (4,304,781) (4,376,339) (8,681,120)

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëòыí үíэ 
цэíэ буурàëòыí àëдàгдàë - - - (1,450,000) - (1,450,000)

Цэвэр үйл ажиллагааны орлого 35,698,283 23,333,520 243,253 13,207,090 - 72,482,146

Үр дүнгүүд

Хүү òүүíòэé àдèëòгàх îрëîгî 62,318,009 62,587,877 235,161 40,024,082 - 165,165,129

Хүү òүүíòэé àдèëòгàх зàрдàë (43,445,609) (39,353,724) (46,744) (33,392,043) - (116,238,120)

Цэвэр хүүгèéí îрëîгî 18,872,400 23,234,153 188,417 6,632,039 - 48,927,009

Хурààìж, шèìòгэëèéí îрëîгî 9,419,887 4,453,470 56,277 4,283,570 - 18,213,204

Хурààìж, шèìòгэëèéí зàрëàгà (852,884) (3,064) (1,439) (2,903,267) - (3,760,654)

Цэвэр хурààìж, шèìòгэëèéí îрëîгî 8,567,003 4,450,406 54,838 1,380,303 - 14,452,550

Цэвэр àрèëжààíы îрëîгî - - - (1,296,376) - (1,296,376)

Үíдсэí хөрөíгèéí эëэгдэë (2,010,130) (296,758) (1,822) (138,878) (201,653) (2,649,241)

Бèеò бус хөрөíгèéí хîрîгдууëгà (238,296) (112,001) (86) (74,182) (150,492) (575,057)

Сегментийн ашиг (алдагдал) 14,127,780 16,375,599 33,235 9,751,768 (352,145) 39,936,237

Орëîгыí àëбàí òàòвàрыí зàрдàë - - - - (9,691,528) (9,691,528)

Тухайн жилийн ашиг 30,244,709

Хөрөнгө

Кàпèòàë зàрдàë

Үíдсэí хөрөíгө 3,323,314 9,402 5,848 5,978 1,623,565 4,968,107

Бусàд бèеò бус хөрөíгө - - - - 115,854 115,854

Нийт хөрөнгө 600,648,456 732,433,866 491,893 765,962,644 31,427,379 2,130,964,238

Нийт өр төлбөр 509,226,622 757,607,321 497,236 718,201,335 5,217,024 1,990,749,538

 Дàрààх хүсíэгòэíд бàíêíы үéë àжèëëàгààíы сегìеíòүүдèéí îрëîгî, àшèг бà зàрèì íэг хөрөíгө, өр òөëбөрүүдèéí 
ìэдээëëүүдèéг үзүүëсэí бîëíî.
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 Дàрààх хүсíэгòэíд бàíêíы үéë àжèëëàгààíы сегìеíòүүдèéí îрëîгî, àшèг бà зàрèì íэг хөрөíгө, өр òөëбөрүүдèéí 
ìэдээëëүүдèéг үзүүëсэí бîëíî.

Банк
Иргэдийн

банк
2011

мян. төг

Байгуулла-
гын банк

2011
мян. төг

 Хөрөнгө 
оруулалтын 

банк
2011

мян. төг

Хөрөнгийн
удирдлагын

хэлтэс
2011

мян. төг

Хувиарлаг-
даагүй

2011
мян. төг

Нийт
2011

мян. төг

Орлого

Гурàвдàгч òàë 2,336,502 37,670,888 241,668 42,362,623 - 82,611,681

Сегìеíò хîîрîíдыí 37,666,562 (9,961,029) - (27,705,533) - -

Нèéò үéë àжèëëàгààíы îрëîгî 40,003,064 27,709,859 241,668 14,657,090 82,611,681

Зээëèéí үíэ цэíэ буурàëòыí àëдàгдàë (4,304,781) (4,376,339) - - - (8,681,120)

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëòыí үíэ 
цэíэ буурàëòыí àëдàгдàë - - - (1,450,000) - (1,450,000)

Цэвэр үйл ажиллагааны орлого 35,698,283 23,333,520 241,668 13,207,090 - 72,480,561

Үр дүнгүүд

Хүү òүүíòэé àдèëòгàх îрëîгî 62,318,009 62,587,877 235,161 40,024,082 - 165,165,129

Хүү òүүíòэé àдèëòгàх зàрдàë (43,445,609) (39,353,724) (48,329) (33,392,043) - (116,239,705)

Цэвэр хүүгèéí îрëîгî 18,872,400 23,234,153 186,832 6,632,039 - 48,925,424

Хурààìж, шèìòгэëèéí îрëîгî 9,419,887 4,453,470 56,277 4,283,570 - 18,213,204

Хурààìж, шèìòгэëèéí зàрëàгà (852,884) (3,064) (1,439) (2,903,267) - (3,760,654)

Цэвэр хурààìж, шèìòгэëèéí îрëîгî 8,567,003 4,450,406 54,838 1,380,303 14,452,550

Цэвэр àрèëжààíы îрëîгî - - - (1,296,376) - (1,296,376)

Үíдсэí хөрөíгèéí эëэгдэë (2,010,130) (296,758) (1,822) (138,878) (201,653) (2,649,241)

Бèеò бус хөрөíгèéí хîрîгдууëгà (238,296) (112,001) (86) (74,182) (150,385) (574,950)

Сегментийн ашиг (алдагдал) 14,127,780 16,375,599 32,318 9,751,768 (352,038) 39,935,427

Орëîгыí àëбàí òàòвàрыí зàрдàë - - - - (9,691,370) (9,691,370)

Тухайн жилийн ашиг 30,244,057

Хөрөнгө

Кàпèòàë зàрдàë

Үíдсэí хөрөíгө 3,323,314 9,402 5,848 5,978 1,623,565 4,968,107

Бусàд бèеò бус хөрөíгө - - - - 113,446 113,446

Нийт хөрөнгө 600,648,456 732,433,866 491,893 766,065,709 31,425,078 2,131,065,002

Нийт өр төлбөр 509,226,622 757,607,321 497,236 718,302,826 5,216,949 1,990,850,954

3. СЕГМЕНТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
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3. СЕГМЕНТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

 Дàрààх хүсíэгòэíд бàíêíы үéë àжèëëàгààíы сегìеíòүүдèéí îрëîгî, àшèг бà зàрèì íэг хөрөíгө, өр òөëбөрүүдèéí 
ìэдээëëүүдèéг үзүүëсэí бîëíî.

Банк
Иргэдийн

банк
2010

мян. төг

Байгуулла-
гын банк

2010
мян. төг

 Хөрөнгө 
оруулалтын 

банк
2010

мян. төг

Хөрөнгийн
удирдлагын

хэлтэс
2010

мян. төг

Хувиарлаг-
даагүй

2010
мян. төг

Нийт
2010

мян. төг

Орлого

Гурàвдàгч òàë (3,524,293) 34,936,902 111,273 14,933,225 - 46,457,107

Сегìеíò хîîрîíдыí 28,749,720 (16,126,085) - (12,623,635) - -

Нèéò үéë àжèëëàгààíы îрëîгî 25,225,427 18,810,817 111,273 2,309,590 - 46,457,107

Зээëèéí үíэ цэíэ буурàëòыí àëдàгдàë (799,728) 1,794,015 - (11,693) - 982,594

Цэвэр үйл ажиллагааны орлого 24,425,699 20,604,832 111,273 2,297,897 - 47,439,701

Үр дүнгүүд

Хүү òүүíòэé àдèëòгàх îрëîгî 43,314,938 47,242,527 32,102 20,566,936 - 111,156,503

Хүү òүүíòэé àдèëòгàх зàрдàë (30,137,366) (31,981,973) - (19,329,140) - (81,448,479)

Цэвэр хүүгèéí îрëîгî 13,177,572 15,260,554 32,102 1,237,796 - 29,708,024

Хурààìж, шèìòгэëèéí îрëîгî 6,473,640 3,547,695 79,823 2,554,290 - 12,655,448

Хурààìж, шèìòгэëèéí зàрëàгà (595,972) (7) (652) (2,146,199) - (2,742,830)

Цэвэр хурààìж, шèìòгэëèéí îрëîгî 5,877,668 3,547,688 79,171 408,091 - 9,912,618

Цэвэр àрèëжààíы îрëîгî - - - 296,189 - 296,189

Үíдсэí хөрөíгèéí эëэгдэë (1,126,267) (156,363) (404) (82,692) (507,411) (1,873,137)

Бèеò бус хөрөíгèéí хîрîгдууëгà (340,012) (244,985) - (127,937) (263,688) (976,622)

Сегментийн ашиг (алдагдал) 9,910,278 15,598,729 41,424 1,418,527 (771,099) 26,197,859

Орëîгыí àëбàí òàòвàрыí зàрдàë - - - - (6,145,111) (6,145,111)

Тухайн жилийн ашиг 20,052,748

Хөрөнгө

Кàпèòàë зàрдàë

Үíдсэí хөрөíгө 8,104,814 18,960 15 3,336 12,950,368 21,077,493

Бусàд бèеò бус хөрөíгө - - - - 686,155 686,155

8,104,814 18,960 15 3,336 13,636,523 21,763,648

Нийт хөрөнгө 314,922,780 473,411,703 422,235 757,314,429 27,341,752 1,573,412,899

Нийт өр төлбөр 322,675,018 448,402,165 380,811 716,780,416 1,376,936 1,489,615,346
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 Сегìеíòүүдèéí òàéëàгíàх íèéò хөрөíгèéг Бàíêíы íèéò хөрөíгөòэé òуëгàí дàрààх бàéдëààр үзүүëэв:

 Сегìеíòүүдèéí òàéëàгíàх íèéò өр òөëбөрèéг Бàíêíы íèéò өр òөëбөрòэé òуëгàí дàрààх бàéдëààр үзүүëэв:

ГРУПП                                        БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Нийт сегментийн татварын өмнөх ашиг 40,288,382 40,287,465 26,968,958

Бусàд үéë àжèëëàгààíы зàрдàë (352,145) (352,038) (771,099)

Татварын өмнөх нийт ашиг 39,936,237 39,935,427 26,197,859

ГРУПП                                          БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Нийт сегментийн хөрөнгө 2,099,536,859 2,099,639,924 1,546,071,147

Бэëэí ìөíгө бà òөв бàíê дàхь хàрèëцàх 68,679 68,679 81,630

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò - бîрëууëàхàд бэëэí 312,922 312,922 312,922

Ажèëëàгсдыí зээë 2,836,406 2,836,406 2,018,004

Үíдсэí хөрөíгө 18,891,203 18,891,203 15,699,587

Бèеò бус хөрөíгө 645,661 643,360 1,104,864

Бусàд хөрөíгүүд 7,923,322 7,923,322 8,124,745

Хîéшëîгдсîí òàòвàрыí хөрөíгө 749,186 749,186 -

Санхүүгийн байдлын тайланд тусгасан нийт 
хөрөнгө 2,130,964,238 2,131,065,002 1,573,412,899

ГРУПП                                БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Нийт сегментийн өр төлбөр 1,985,532,514 1,985,634,005 1,488,238,410

Бусàд бàíê, сàíхүүгèéí бàéгууëëàгыí хàрèëцàх, 
хàдгàëàìж 10,526 10,526 33,439

Хàрèëцàгчдыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 3,113,519 3,113,519 419,357

Сàíхүүгèéí бàòàëгàà 92,676 92,676 88,051

Бусàд пàссèв 281,212 281,212 44,684

Хîéшëîгдсîí òàòвàрыí өгëөг 380,420 380,420 -

Орëîгыí àëбàí òàòвàрыí өгëөг 1,338,671 1,338,596 791,405

Санхүүгийн байдлын тайланд тусгасан нийт өр 
төлбөр 1,990,749,538 1,990,850,954 1,489,615,346

3. СЕГМЕНТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

Нèéò сегìеíòèéí òàòвàрыí өìíөх àшгèéг Бàíêíы òàòвàрыí өìíөх íèéò àшèгòàé òуëгàí  дàрààх бàéдëààр үзүүëэв:
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ГРУПП                                           БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Бэëэí ìөíгө бà òөв бàíê дàхь хàрèëцàх 36,121,145 36,121,145 16,949,480

Бусàд бàíê дàхь хàрèëцàх, хàдгàëàìж 2,887,166 2,887,166 3,458,002

Урвуу  репî хэëцэë 130,006 130,006 32,102

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò – бîрëууëàхàд бэëэí - - 8,482

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò- дуусгàвàр хугàцàà 
хүрòэë эзэìшèх 2,749,353 2,749,353 2,591,819

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà урьдчèëгàà 123,277,459 123,277,459 88,116,618

165,165,129 165,165,129 111,156,503

ГРУПП                                           БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Хàрèëцàгчдыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 110,141,057 110,142,642 74,742,974

Бусàд бàíê, сàíхүүгèéí бàéгууëëàгыí хàрèëцàх 
хàдгàëàìж 1,940,483 1,940,483 1,255,566

Репî хэëцэë 236,721 236,721 265,853

Зээëээр àвсàí эх үүсвэр 1,654,263 1,654,263 3,760,212

Хîёрдîгч өгëөг 1,904,852 1,904,852 1,294,709

Бусàд 360,744 360,744 129,165

116,238,120 116,239,705 81,448,479

ГРУПП                                           БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Шимтгэл хураамжийн орлого 

Дàíсíы үéëчèëгээíèé  шèìòгэë хурààìж 3,052,926 3,052,926 2,586,205

Кàрòòàé хîëбîîòîé шèìòгэë хурààìж 4,869,878 4,869,878 2,943,140

Зээëòэé хîëбîîòîé шèìòгэë хурààìж 4,900,099 4,900,099 3,365,603

Гуéвууëгыí бà бусàд үéëчèëгээíèé шèìòгэë 
хурààìж 5,390,301 5,390,301 3,760,500

18,213,204 18,213,204 12,655,448

Шимтгэл хураамжийн зардал

Бàíêààр үéëчëүүëсэíèé зàрдàë (1,509,723) (1,509,723) (1,158,763)

Гàдààд вàëюòыí шèìòгэë (2,539) (2,539) (11,594)

Кàрòыí гүéëгээíèé зàрдàë (2,230,068) (2,230,068) (1,564,692)

Оíëàéí гүéëгээíèé зàрдàë (18,324) (18,324) (7,781)

(3,760,654) (3,760,654) (2,742,830)

14,452,550 14,452,550 9,912,618

4. ХҮҮ БОЛОН ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ОРЛОГО

5. ХҮҮ БОЛОН ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ЗАРДАЛ

6. ШИМТГЭЛ ХУРААМЖИЙН ЦЭВЭР ОРЛОГО
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7. АРИЛЖААНЫ ЦЭВЭР ОРЛОГО/ (ЗАРДАЛ)

8. БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО

 9. ЗЭЭЛИЙН ҮНЭ ЦЭНЭ БУУРАЛТЫН ЗАРДАЛ

ГРУПП                                        БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Агууëàгдсàí үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрèéí бîдèò 
үíэ цэíèéí өөрчëөëò (Òîдрууëгà 28) (1,063,189) (1,063,189) 45,769

Өөрèéí хөрөíгө (253,065) (253,065) 78,084

Үíэò ìеòàëë 7,532 7,532 1,273

Гàдààд вàëюòыí àрèëжàà 12,346 12,346 171,063

(1,296,376) (1,296,376) 296,189

ГРУПП                                        БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Нîгдîë àшгèéí îрëîгî 4,901 4,901 -

Үíдсэí хөрөíгө худàëдàí бîрëууëсíы îëз 14,889 14,889 7,861

Гàдààд вàëюòыí хàíшèéí бîдèò îëз 19,462,783 19,462,783 7,776,906

Гàдààд вàëюòыí хàíшèéí бîдèò бус îëз/(гàрз) 930,690 930,690 (1,273,765)

Бусàд 50,120 50,120 29,274

Өìчëөх бусàд үë хөдëөх хөрөíгèéí эргэí òөëөëò 
(Òîдрууëгà 23) 66,700 66,700 -

20,530,083 20,530,083 6,540,276

 “Өөрèéí хөрөíгө”-èéí îрëîгîд  өөрèéí хөрөíгèéí үíэò цààсыг худàëдàí àвàх, худàëдàх àрèëжààíы үр дүí бîëîí 
òэдгээрèéí бîдèò үíэ цэíèéí өөрчëөëòүүд îрíî.

 “Гàдààд вàëюò”-ыí îрëîгîд свîп бîëîí фîрвàрд хэëцëèéí îëз, гàрз îрíî.

ГРУПП                                        БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà урьдчèëгàà

Бèзíесèéí зээë 3,737,522 3,737,522 794,015

Бèзíесèéí жèжèг зээë 5,061,463 5,061,463 (1,264,022)

Хэрэгëээíèé зээë 51,971 51,971 (384,152)

Орîí сууцíы зээë (230,488) (230,488) (130,143)

8,620,468 8,620,468 (984,302)

Бусàд àвëàгà (Òîдрууëгà 23) 60,652 60,652 1,708

8,681,120 8,681,120 (982,594)
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10.  САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮНЭ ЦЭНИЙН БУУРАЛТ

11. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ

ГРУПП                                        БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Зàр сурòàëчèëгààíы зàрдàë 1,239,770 1,239,770 982,118

Бèеò бус хөрөíгèéí хîрîгдууëгà (Òîдрууëгà 22) 575,057 574,950 976,622

Хàрèëцàà хîëбîîíы зàрдàë 664,343 664,343 568,789

Зàсàë чèìэгëэë 979,129 979,129 645,203

Үíдсэí хөрөíгèéí эëэгдэë (Òîдрууëгà 21) 2,649,241 2,649,241 1,873,137

Хàíдèв 36,799 36,799 88,850

Зîчèí òөëөөëөгчèéí зàрдàë 430,169 430,169 635,580

Өìчëөх бусàд үë хөдëөх хөрөíгèéí үíэ цэíèéí буурàëòыí 
àëдàгдàë (Òîдрууëгà 23) 1,219 1,219 666,837

Дààòгàë 992,574 992,474 298,669

Зээëèéí àвëàгà бàрàгдууëàх зàрдàë 235,133 235,133 190,332

Бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò бîрëууëсíы 
гàрз - - 8,156

Бусàд үéë àжèëëàгààíы зàрдàë 1,795,738 1,795,396 536,387

Мэргэжëèéí үéëчèëгээíèé зàрдàë 1,206,074 1,205,929 610,663

Үíдсэí хөрөíгө дàíсíààс хàссàíы зàрдàë (Òîдрууëгà 21) 9,403 9,403 12,505

Бàéрíы òүрээс 3,241,761 3,241,761 2,852,061

Үíдсэí хөрөíгèéí урсгàë зàсвàр 937,258 937,258 707,817

Хàрууë хàìгààëàëòыí зàрдàë 885,136 885,136 578,854

Бîëîвсîí хүчíèé зàрдëууд* 14,327,374 14,327,374 7,116,468

Бèчèг хэргèéí зàрдàë 863,015 862,934 595,569

Òээврèéí зàрдàë 529,242 529,242 376,989

Òîìèëîëòыí зàрдàë 529,460 529,460 601,046

Аíдрàéòерыí сàíгèéí зàрдàë 30,000 30,000 -

Ашèгëàëòыí зàрдàë 216,854 216,854 209,499

Сууòгàí òîîцîх òàòвàр 171,160 171,160 109,691

32,545,909 32,545,134 21,241,842

* Боловсон хүчний зардлууд

Цàëèí, шàгíàë, урàìшууëàë 11,001,548 11,001,548 6,159,386

Эрүүë ìэíд íèéгìèéí дààòгàëыí шèìòгэë 1,181,011 1,181,011 643,445

Òэòгэврèéí сàí 215,487 215,487 50,150

Ажèëчдыí сургàëò 315,801 315,801 190,555

Ажèëчдыí òэòгэìж 113,527 113,527 72,932

Хувьцààíд суурèëсàí òөëбөр (Òîдрууëгà 33) 1,500,000 1,500,000 -

14,327,374 14,327,374 7,116,468

ГРУПП                                        БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò: 
Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëòэé 

Эíгèéí хувьцàà 1,450,000 1,450,000 -
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12. ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

ГРУПП                                        БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Тайлант жилийн татвар:

Òàéëàíò жèëèéí үр дүíд íîгдîх îрëîгыí àëбàí 
òàòвàр 10,060,294 10,060,136 6,145,111

Хойшлогдсон татвар:

Òүр зөрүүíèé үүсэëò, буцààëòòàé хîëбîîòîé  
(Òîдрууëгà 24) (368,766) (368,766) -

9,691,528 9,691,370 6,145,111

ГРУПП                                        БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Татварын өмнөх ашиг 39,936,237 39,935,427 26,197,859

25 %-èéí îрëîгыí àëбàí òàòвàр 9,984,059 9,983,857 6,549,465

Бàгà хувèéí òàòвàр íîгдîх îрëîгыí íөëөө (450,122) (450,000) (450,000)

Òàòвàрààс чөëөөëөгдөх îрëîгî (835,478) (835,478) (289,431)

Òàòвàр íîгдîх îрëîгîîс хàсàгдàхгүé зàрдàë 993,069 992,991 335,077

Тайлант жилийн татварын зардал 9,691,528 9,691,370 6,145,111

 Бàíê íь сàíхүүгèéí òàéëàíò îрëîгыí дүíг îрëîгыí òàòвàрыí хууëьд зààсàí чөëөөëөгдөх эсвэë үë чөëөөëөгдөх 
зүéëүүдээр зàëрууëсàí дүíг үíдэсëэí îрëîгыí òàòвàрыí зàрдëыг òîîцдîг. Бàíê 3 òэрбуì (2010 îíд 3 òэрбуì) 
òөгрөг хүрòэë àшгààс 10% (2010 îíд 10%)-èéí, 3 òэрбуìààс (2010 îíд 3 òэрбуì) дээш òөгрөгèéí àшгààс 25% (2010 
îíд 25%)-èéí îрëîгыí àëбàí òàòвàр òөëдөг. Зàсгèéí Гàзрыí бîíдыí хүүгèéí îрëîгîд òàòвàр òîîцîхгүé. Зээëèéí 
үíэ цэíèéí буурàëòыí àëдàгдàë бîëîí урьдчèëгàà òөëбөрүүд íь òàòвàр íîгдîх îрëîгîîс хàсàгдàх зàрдàë бîëдîг.

 Òàòвàрыí өìíөх àшгààс хууëèàр òîгòîîсîí хувь хэìжээгээр òîîцîж гàргàсàí îрëîгыí òàòвàрыí зàрдëыг Бàíêèíд 
бîëîí Группыí хувьд хүчèí òөгөëдөр үéëчëэх îрëîгыí òàòвàрыí хувь хэìжээгээр òîîцîж гàргàсàí îрëîгыí 
òàòвàрыí зàрдàëд 12 дугààр сàрыí 31-ээр хэрхэí òîхèрууëсíыг дàрààхь бàéдëààр үзүүëэв. Үүíд:

 Хойшлогдсон татвар

 Дàрààх хүсíэгò сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàíò òусгàгдсàí хîéшëîгдсîí òàòвàр бîëîí îрëîгыí àëбàí òàòвàрыí 
зàрдàëд бүрòгэгдсэí өөрчëөëòүүдèéг үзүүëэв:

    Групп ба Банкны
  хойшлуулсан

өр төлбөр
2011 мян.төг

татварын 
хөрөнгө

2011 мян.төг

Орлогын 
тайлан

2011 мян.төг

Агууëàгдсàí үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрèéí бîдèò үíэ цэíèéí өөрчëөëò - 265,797 265,797

Үíдсэí хөрөíгө-òүргэвчèëсэí òàòвàрыí эëэгдүүëэëò - 56,186 56,186

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëòыí дàхèí үíэëгээ - àрèëжààëàх 
зîрèëгîîр эзэìшèж буé - 63,266 63,266

Гàдààд вàëюòààрхè фîрвàрд хэëцëèéí дàхèí үíэëгээ - 1,437 1,437

Бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëòыí бîдèò үíэ цэíèéí буурàëò - 362,500 362,500

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà урьдчèëгàà-зээëèéí àëдàгдëыí сàíгèéí буцààëò (380,420) - (380,420)

(380,420) 749,186 368,766
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ГРУПП                       БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Нэгж хувьцààíы үíдсэí  àшèгò  íîгдîх эíгèéí хувьцààíы жèгíэсэí 
дуíдàж òîî 23,466,782 23,466,782 21,934,142

Шèíгэрүүëэëòèéí íөëөө:

Хөрвөх зээë (Òîдрууëгà 28) 7,519,608 7,519,608 5,007,196

Хувьцààíы îпцèîí 103,854 103,854 -

Нэгж хувьцааны үндсэн болон шингэрсэн 
Ашигт  ногдох энгийн хувьцааны жигнэсэн дундаж тоо 31,090,244 31,090,244 26,941,338

Нэгж хувьцààíы àшèг

Òàéëàíò жèëд бàíêíы бîëîí группыí хувьцàà эзэìшèгчдèéí:

Нэгж хувьцààíы үíдсэí àшèг 1,288.83 1,288.80 914.23

Нэгж хувьцààíы шèíгэрсэí àшèг 1,030.36 1,030.34 785.15

ГРУПП                       БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Групп бà Бàíêíы хувьцàà эзэìшèгчдэд íîгдîх цэвэр àшèг 30,244,709 30,244,057 20,052,748

Хөрвөх зээëèéí хүү 1,789,383 1,789,383 1,100,197

Групп ба Банкны хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох цэвэр 
ашиг (шингэрүүлэлтийн нөлөөгөөр залруулсан) 32,034,092 32,033,440 21,152,945

ГРУПП                       БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Бэëэí ìөíгө 89,428,119 89,428,119 60,555,802

Мîíгîëбàíê дàхь хàрèëцàх 200,449,311 200,449,311 77,498,911

289,877,430 289,877,430 138,054,713

13. НЭГЖ ХУВЬЦААНЫ ҮНДСЭН АШИГ

 Нэгж хувьцààíы үíдсэí àшгèéг òîîцîхдîî Бàíêíы эíгèéí хувьцàà эзэìшèгчèдэд хàìààрàх цэвэр àшгèéг òухàéí 
жèëèéí жèгíэсэí дуíдàж эíгèéí хувьцààíы үëдэгдэë òîî хэìжээíд хàрьцууëдàг.  

 Нэгж хувьцààíы шèíгэрсэí àшгèéг òîîцîхдîî Бàíêíы эíгèéí хувьцàà эзэìшèгчèдэд хàìààрàх цэвэр àшгèéг 
(хөрвөх дàвуу эрхòэé хувьцààíд бîëîí хөрвөх бîíдîíд íîгдîх хүүíд òàòвàр íîгдууëж òîхèрууëсíы дàрàà) 
òухàéí жèëèéí жèгíэсэí дуíдàж эíгèéí хувьцààíы үëдэгдэë òîî хэìжээ дээр эíгèéí хувьцààíд хөрвөрөх íèéò 
шèíгэрүүëсэí эíгèéí хувьцààíы жèгíэсэí дуíдàж òîî хэìжээг íэìсэí дүíд хàрьцууëдàг. 

 Дàрààх хүсíэгòээр íэгж хувьцààíы үíдсэí бîëîí шèíгэрсэí àшгèéí òîîцîîëîëòîíд àшèгëàсàí îрëîгî бîëîí 
хувьцààíы ìэдээëëèéг үзүүëэв:

 Сàíхүүгèéí òàéëàíгуудыí бүрòгэëèéí бîëîí òэдгээрèéг гүéцэòгэж дуусàх өдрүүдèéí хîîрîíд эíгèéí эсвэë 
бîëîìжèò эíгèéí хувьцàà ìөí íэгж хувьцààíы àшгèéг дàхèí òàéëàгíàх шààрдëàгàòàé гүéëгээ гàрààгүé бîëíî.

14. БЭЛЭН МӨНГӨ БА ТӨВ БАНК ДАХЬ ХАРИЛЦАХ

 Мîíгîëбàíêíààс òàвèгддàг шààрдëàгыí дàгуу Мîíгîëбàíêèíд хàрèëцàх дàíс бàéршууëдàг. Мîíгîë бàíêèíд  
бàéршууëàх бэëэí ìөíгөíèé зààвàë бàéëгàх үëдэгдэë íь 14 хîíîгèéí  òàòàí òөвëөрүүëсэí хөрөíгèéí 11.0% (2010: 
5.0 %) ààс бàгàгүé бàéдàг. 2011 îíы 12 дугààр сàрыí 31-íèé өдрèéí бàéдëààр Бàíêíы бàéëгàх шààрдëàгàòàé 14 
хîíîгыí дуíдàж íөөцèéí хэìжээ дîòîîд вàëюòààр 117,466 сàя òөгрөг (2010: 30,651 сàя òөгрөг) бà гàдààд вàëюòààр 
77,084 сàя òөгрөг (2010: 23,845 сàя òөгрөг) бàéсàí. 
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15. БУСАД БАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ХАРИЛЦАХ, ХАДГАЛАМЖ

 Бусàд бàíê сàíхүүгèéí бàéгууëëàгà дàхь хàрèëцàх хàдгàëàìж íь дîòîîдыí бîëîí гàдààдыí сàíхүүгèéí 
бàéгууëëàгуудàд бàéршууëсàí дîòîîд бîëîí гàдààд вàëюòààр èëэрхèéëэгдсэí хàрèëцàх дàíсдыг хэëíэ.

 Зээë бà урьдчèëгàà íь 2 хîíîгèéí хугàцààòàé îверíàéò зээëèéг èëэрхèéëíэ. (2010 îíд 3 өдөр)
 
 2010 îíд бусàд бàíê бîëîí сàíхүүгèéí бàéгууëëàгàд бàéршууëсàí 42.50 сàя òөгрөгèéí дүíòэé хөрөíгèéг зээëèéí 

бàрьцààíд бàéршууëсàí (Òîдрууëгà 27).

16. УРВУУ РЕПО ХЭЛЦЭЛ

 Урвуу репî хэëцëèéí дàгуу Групп бà Бàíê íь 25 òэрбуì òөгрөгèéí (2010 îíд 4 òэрбуì òөгрөг) Мîíгîëбàíêíы үíэò 
цààсыг хүëээí àвсàí. Үíэò цààсууд íь 3-5 хîíîгèéí хугàцààòàé (2010 îíд 3 хîíîг) бà 2012.01.02 бîëîí 2012.01.04 
(2010 îíд 2011.01.03) -íèé өдөр òус òус дуусгàвàр бîëíî. Уг үíэò цààсíы бîдèò үíэ цэíэ íь 2011 îíы 12 дугààр 
сàрыí 31-íèé өдрèéí бàéдëààрх бүрòгэëèéí дүíòэéгээ îéрîëцîî бàéсàí.

17. ҮҮСМЭЛ САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГЛҮҮР

 Дîîрх ìэдээëэëëèéг үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэсëүүдèéí бîдèò үíèéг  íэрëэсэí дүíгèéí хàìò òîëèëууëсàí бàéíà. 
Нэрëэсэí дүí íь (эíэ íь íèéò дүíгээр бүрòгэгдсэí) үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгсëèéí сàëшгүé хàìààрàëòàé хөрөíгèéí 
дүí бàéдàг бөгөөд үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгсëèéíх íь бîдèò үíèéг эíэхүү хөрөíгөд үíдэсëэí хэìждэг. Нэрëэсэí 
дүí íь àжèë гүéëгээíèé жèëèéí эцсèéí үëдэгдëèéг хàрууëдàг бà зàх зээëèéí бîëîí зээëèéí эрсдэëèéí àëèéг íь 
ч èëэрхèéëээгүé бîëíî.

ГРУПП                                      БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Бусàд бàíê, сàíхүүгèéí бàéгууëëàгуудàд 
бàéршууëсàí хөрөíгө 177,338,242 177,338,242 240,349,466

Зээë бà урьдчèëгàà 44,544,203 44,544,203 9,549,172

221,882,445 221,882,445 249,898,638

ГРУПП                  БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Хөрөнгө

-  Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж бàéгàà үүсìэë  сàíхүүгèéí хэрэгëүүр - 
гàдààд вàëюòыí фîрвàрд хэëцэë - - 4,486

Өр төлбөр

-  Өөрèéí хөрөíгө бà вàëюòыí үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүр (òîдрууëгà 28) 2,569,321 2,569,321 1,506,132

-  Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж бàéгàà үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүр - 
гàдààд вàëюòыí фîрвàрд хэëцэë 1,264 1,264 -

2,570,585 2,570,585 1,506,132

Нэрлэсэн дүн

-  Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж бàéгàà үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүр - 
гàдààд вàëюòыí фîрвàрд хэëцэë

8,078,567 8,078,567 4,032,000
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ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Арилжаалах зорилгоор эзэмших буй:

Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëòэé эíгèéí хувьцààíы бîдèò үíэ цэíэ 1,061,151 1,061,151 345,472

Борлуулахад бэлэн:

Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëгүé эíгèéí хувьцààíы өрòөг 642,922 642,922 3,712,922

Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëòэé эíгèéí хувьцààíы бîдèò үíэ цэíэ 2,116,018 2,116,018 3,744,408

2,758,940 2,758,940 7,457,330

Дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших:

Мîíгîë бàíêíы үíэò цààс 178,576,862 178,576,862 353,616,082

Зàсгèéí гàзрыí бîíд 50,846,777 50,846,777 2,042,400

Веêсеëь 72,008,160 72,008,160 -

Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëòэé хувьцàà 2,738,152 2,738,152 -

304,169,951 304,169,951 355,658,482

ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Бèзíесèéí зээë 718,725,829 718,725,829 520,767,630

Бèзíесèéí жèжèг зээë 214,880,294 214,880,294 115,686,204

Хэрэгëээíèé зээë 126,569,077 126,569,077 66,215,273

Орîí сууцíы зээë 192,879,826 192,879,826 80,108,644

1,253,055,026 1,253,055,026 782,777,751

Хурèìòëàгдсàí хүүíèé àвëàгà 12,876,933 12,876,933 12,044,815

Нèéò зээë бà урьдчèëгàà 1,265,931,959 1,265,931,959 794,822,566

Үíэ цэíэ буурàëòыí сàí (20,012,736) (20,012,736) (10,217,619)

Зээë бà урьдчèëгààíы цэвэр дүí 1,245,919,223 1,245,919,223 784,604,947

18. САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

 Мîíгîëбàíêíы үíэò цààс íь бîгèíî хугàцààòàé, хүү òîîцдîг, хяìдрууëсàí үíээр гàргàсàí үíэò цààс юì. 
Мîíгîëбàíêíы 4.6 òэрбуì òөгрөг (2010îíд 4.6 òэрбуì òөгрөг)-èéí дүíòэé үíэò цààсыг Òîдрууëгà 27-ò òîдрууëсàí 
өрèéí бàрьцàà бîëгîí Мîíгîëбàíêèíд өгсөí. Сàíгèéí яàìíы гàргàсàí, Зàсгèéí гàзрыí өрèéí бèчèг íь 2 жèëээс 
дîîш хугàцààòàé, хяìдрууëсàí үíээр гàргàсàí үíэò цààс юì. 

 Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëгүé хөрөíгө îрууëàëò íь хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëгүé êîìпàíèд îрууëсàí 
хөрөíгө îрууëàëòыг èëэрхèéëíэ. Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëгүé хувьцààíд îрууëсàí хөрөíгө îрууëàëòыí бîдèò 
үíэ цэíèéг бîдèòîéгîîр хэìжèж чàдàхгүé учрààс òэдгээрèéг өрòгөөр íь бүрòгэдэг. Үíэëгээíèé òехíèêүүдèéг 
àшèгëàí хèéсэí бîдèò үíэ цэíèéí òîîцîîëëууд хîîрîíдîî èх хэìжээгээр зөрíө гэсэí хүëээëëòòэé бàéíà. Эíэ 
хөрөíгө îрууëàëòыí хувьд зàх зээëèéí үíэ бàéхгүé бà Бàíê эíэхүү хөрөíгө îрууëàëòыг урò хугàцààгààр эзэìшèх 
хàíдëàгàòàé бàéгàà.

 Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëòэé хөрөíгө îрууëàëò гэдэг íь Мîíгîëыí хөрөíгèéí бèрж бîëîí Хîíг Кîíгыí 
хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëòэé бàéгууëëàгуудàд îрууëсàí хөрөíгө îрууëàëòыг хэëíэ. Бèржèд бүрòгэëòэé 
дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë эзэìшèх хөрөíгө îрууëàëò гэдэг íь Худàëдàà Хөгжëèéí Бàíêíы Сèíгàпур Сеêьюрèòè 
Òрэéдèíг Лèìèòед бèржèд бүрòгэëòэé бîíдыг хэëíэ.  

 Веêсеë íь Эрдэíэс МÆЛ ХХК бîëîí Мîíгîëыí Òөìөр Зàì êîìпàíè (хîёуëàà уëсыí өìчèò êîìпàíè)-ààс 31-ээс 182 
хîíîгèéí хугàцààòàéгààр, хяìдрууëсàí үíээр гàргàсàí үíэ цààсàíд îрууëсàí хөрөíгө îрууëàëòыг èëэрхèéëíэ.

19. ХАРИЛЦАГЧДАД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БА УРЬДЧИЛГАА
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19. ХАРИЛЦАГЧДАД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БА УРЬДЧИЛГАА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

 Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгааны үнэ цэнийн бууралтын сан 

 Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà урьдчèëгààíы үíэ цэíèéí буурàëòыí сàíгèéí òîхèрууëгыг зээëèéí àíгèëàë òус 
бүрээр íь сàëгàí үзүүëбэë:

ГРУПП

2011 оны 12 сарын 31

Бизнесийн
зээл

мян.төг

Бизнесийн
жижиг

зээл
мян.төг

Хэрэглээний
зээл

мян.төг

 Орон
сууцны

зээл
мян.төг

Нийт зээл
мян.төг

2011 îíы 1-р сàрыí 1-íээр 6,696,841 2,353,077 756,209 411,492 10,217,619

Нэìэгдсэí 7,615,273 5,252,020 314,041 386,662 13,567,996

Òөëөгдсөí (3,877,751) (190,557) (262,070) (617,150) (4,947,528)

Дàхèí àíгèëсàí - - 75,228 - 75,228

Хàíшíы зөрүү 542,762 489,451 32,032 35,176 1,099,421

2011 оны 12-р сарын 31-нээр 10,977,125 7,903,991 915,440 216,180 20,012,736

Òусгàé үíэ цэíèéí буурàëò 4,957,479 5,920,551 - - 10,878,030

Бүëгèéí үíэ цэíèéí буурàëò 6,019,646 1,983,440 915,440 216,180 9,134,706

10,977,125 7,903,991 915,440 216,180 20,012,736

Òусгàé үíэëгээгээр үíэ цэíèéí буурàëòòàé, òусгàé 
үíэ цэíèéí буурàëòыí сàíг хàсàхààс өìíөх  зээëèéí 
íèéò дүí

11,515,894 11,049,068 - - 22,564,962

БАНК

2011 оны 12 сарын 31

Бизнесийн
зээл

мян.төг

Бизнесийн
жижиг

зээл
мян.төг

Хэрэглээний
зээл

мян.төг

 Орон
сууцны

зээл
мян.төг

Нийт зээл
мян.төг

2011 îíы 1-р сàрыí 1-íээр 6,696,841 2,353,077 756,209 411,492 10,217,619

Нэìэгдсэí 7,615,273 5,252,019 314,041 386,662 13,567,995

Òөëөгдсөí (3,877,751) (190,557) (262,070) (617,150) (4,947,528)

Дàхèí àíгèëсàí - - 75,228 - 75,228

Хàíшíы зөрүү 542,762 489,452 32,032 35,176 1,099,422

2011 оны 12-р сарын 31-нээр 10,977,125 7,903,991 915,440 216,180 20,012,736

Òусгàé үíэ цэíèéí буурàëò 4,957,479 5,920,551 - - 10,878,030

Бүëгèéí үíэ цэíèéí буурàëò 6,019,646 1,983,440 915,440 216,180 9,134,706

10,977,125 7,903,991 915,440 216,180 20,012,736

Òусгàé үíэëгээгээр үíэ цэíèéí буурàëòòàé, òусгàé 
үíэ цэíèéí буурàëòыí сàíг хàсàхààс өìíөх зээëèéí 
íèéò дүí

11,515,894 11,049,068 - - 22,564,962
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2010 оны 12 сарын 31

Бизнесийн
зээл

мян.төг

Бизнесийн
жижиг

зээл
мян.төг

Хэрэглээний
зээл

мян.төг

 Орон
сууцны

зээл
мян.төг

Бусад
мян.төг

Нийт зээл
мян.төг

2010 îíы 1-р сàрыí 1-íээр 9,950,883 5,535,479 1,993,320 561,648 73 18,041,403

Нэìэгдсэí 2,665,991 287,442 281,862 177,810    - 3,413,105

Òөëөгдсөí (1,871,976) (1,551,464) (666,014) (307,953)    - (4,397,407)

Дàхèí àíгèëсàí -   -     - 73 (73)     -

Дàíсíààс хàссàí (3,373,570) (1,690,960) (844,263) (3,482)    - (5,912,275)

Хàíшíы зөрүү (674,487) (227,420) (8,696) (16,604)    - (927,207)

2010 оны 12-р сарын 31-нээр 6,696,841 2,353,077 756,209 411,492    - 10,217,619

Òусгàé үíэ цэíèéí буурàëò 802,115 737,038 28,441 86,851    - 1,654,445

Бүëгèéí үíэ цэíèéí буурàëò 5,894,726 1,616,039 727,768 324,641    - 8,563,174

6,696,841 2,353,077 756,209 411,492    - 10,217,619

Òусгàé үíэëгээгээр үíэ цэíèéí буурàëòòàé, 
òусгàé үíэ цэíèéí буурàëòыí сàíг хàсàхààс 
өìíөх  зээëèéí íèéò дүí

9,758,334 4,094,121 148,263 581,756 - 14,582,474

 Бàíêíààс хàрèëцàгчдàд îëгîсîí бà òусгàé үíэëгээíд хàìрàгдсàí гэж үзэж буé зээëèéí бàрьцàà хөрөíгèéí бîдèò 
үíэ цэíэ íь 2011 îíы 12 сàрыí 31-íèé бàéдëààр 76.83 òэрбуì òөгрөг (2010 îíд 37.12 òэрбуì òөгрөг) бàéíà. 
Эдгээр үíэëгээг Бàíêíы удèрдëàгà хàìгèéí сүүëèéí үеèéí бîëîìжèò ìэдээëэë дээр үíдэсëэí гàргàсàí бîëíî. 
Дэлгэрэнгүй	танилцуулгыг	Тодруулга	31-ийн	"Барьцаа	хөрөнгө	ба		зээлийн	бусад	сайжруулалтууд"	хэсгээс	үзнэ	үү.	
Дэлгэрэнгүй	мэдээллийг	Тодруулга	37	"Барьцаа	хөрөнгө	ба	зээлийн	бусад	сайжруулалтууд"	хэсгээс	үзнэ	үү.

 
 Хураан авсан барьцаа хөрөнгө

 Òàéëàíò жèëèéí òуршèд Бàíêèíд хурààí àвсàí хөрөíгө бàéхгүé бîëíî. 2010 îíы 12 дугààр сàрыí 31-íèé бàéдëààр 
728,992,000 òөгрөгèéí дàíсíы үíэ бүхèé бàрèëгуудыг хурààí àвсàí . Групп бà Бàíê эдгээр бàрèëгуудыг худàëдàí 
бîрëууëàх шàòàíдàà явж бàéíà.

20. ОХИН КОМПАНИД ОРУУЛСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ГРУПП                      БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт:

Хөрөíгèéí бèржèд бүрòгэëгүé хувьцààíы 100,000 -

Ашиг сонирхлын хувь

2011 2010 Үндсэн үйл ажиллагаа

Охин компанийн нэр:

Гîëîìò сеêьюрèòèéз ХХК* 100% 0% Үíэò цààсíы брîêер

 Мîíгîë Уëсàд үүсгэí бàéгууëàгдсàí îхèí êîìпàíèéí òàëààрх ìэдээëэë:

 * Кîìпàíè íь 2011 îíы 12 дугààр сàрыí 31-íèé өдрөөр дуусгàвàр бîëсîí сàíхүүгèéí жèëд үéë àжèëëàгàà 
явууëààгүé бàéíà.
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21. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 

ГРУПП

2011 оны 12 сарын 31

Барилга
 байшин
мян.төг

Түрээсийн
хөрөнгийн

сайжруулалт
мян.төг

Тавилга, эд
хогшил тээв-

рийн хэрэгсэл
мян.төг

Дуусаагүй
барилга
мян.төг

Нийт
мян.төг

Өртгөөр

2011 îíы 1-р сàрыí 1-íээр 7,211,281    - 11,939,283 12,369,310 31,519,874

Нэìэгдсэí 836,152 - 4,106,972 24,983 4,968,107

Худàëдàí бîрëууëсàí - - (374,380) - (374,380)

Шèëжүүëсэí - - (4,237) 2,835,011 2,830,774

Дàíсíààс хàссàí (Òîдрууëгà 11) - - (564,144) - (564,144)

2011 оны 12-р сарын 31-нээр 8,047,433 - 15,103,494 15,229,304 38,380,231

Хуримтлагдсан элэгдэл

2011 îíы 1-р сàрыí 1-íээр 544,728    - 6,466,163   - 7,010,891

Нэìэгдсэí (Òîдрууëгà 11) 220,898 - 2,428,343 - 2,649,241

Худàëдàí бîрëууëсàí - - (321,785) - (321,785)

Шèëжүүëсэí - - (3,003) - (3,003)

Дàíсíààс хàссàí (Òîдрууëгà 11) - - (554,741) - (554,741)

2011 оны 12-р сарын 31-нээр 765,626 - 8,014,977 - 8,780,603

Дансны үнэ (цэвэр) 7,281,807 - 7,088,517 15,229,304 29,599,628

БАНК

2011 оны 12 сарын 31

Барилга
 байшин
мян.төг

Түрээсийн
хөрөнгийн

сайжруулалт
мян.төг

Тавилга, эд
хогшил тээв-

рийн хэрэгсэл
мян.төг

Дуусаагүй
барилга
мян.төг

Нийт
мян.төг

Өртгөөр

2011 îíы 1-р сàрыí 1-íээр 7,211,281    - 11,939,283 12,369,310 31,519,874

Нэìэгдсэí 836,152 - 4,106,972 24,983 4,968,107

Худàëдàí бîрëууëсàí - - (374,380) - (374,380)

Шèëжүүëсэí - - (4,237) 2,835,011 2,830,774

Дàíсíààс хàссàí (Òîдрууëгà 11) - - (564,144) - (564,144)

2011 оны 12-р сарын 31-нээр 8,047,433 - 15,103,494 15,229,304 38,380,231

Хуримтлагдсан элэгдэл

2011 îíы 1-р сàрыí 1-íээр 544,728    - 6,466,163   - 7,010,891

Нэìэгдсэí (Òîдрууëгà 11) 220,898 - 2,428,343 - 2,649,241

Худàëдàí бîрëууëсàí - - (321,785) - (321,785)

Шèëжүүëсэí - - (3,003) - (3,003)

Дàíсíààс хàссàí (Òîдрууëгà 11) - - (554,741) - (554,741)

2011 оны 12-р сарын 31-нээр 765,626 - 8,014,977 - 8,780,603

Дансны үнэ (цэвэр) 7,281,807 - 7,088,517 15,229,304 29,599,628
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БАНК

2010 оны 12 сарын 31

Барилга
 байшин
мян.төг

Түрээсийн
хөрөнгийн

сайжруулалт
мян.төг

Тавилга, эд
хогшил тээв-

рийн хэрэгсэл
мян.төг

Дуусаагүй
барилга
мян.төг

Нийт
мян.төг

Өртгөөр

2010 îíы 1-р сàрыí 1-íээр 1,554,232 30,538 10,145,579   - 11,730,349

Нэìэгдсэí 5,657,049    - 3,051,134 12,369,310 21,077,493

Худàëдàí бîрëууëсàí -    - (113,250)   - (113,250)

Шèëжүүëсэí -    - (4,986)   - (4,986)

Дàíсíààс хàссàí (Òîдрууëгà 11) - (30,538) (1,139,194)   - (1,169,732)

2010 оны 12-р сарын 31-нээр 7,211,281    - 11,939,283 12,369,310 31,519,874

Хуримтлагдсан элэгдэл

2010 îíы 1-р сàрыí 1-íээр 433,918 30,538 5,918,084   - 6,382,540

Нэìэгдсэí (Òîдрууëгà 11) 110,810    - 1,762,327   - 1,873,137

Худàëдàí бîрëууëсàí -    - (87,559)   - (87,559)

Дàíсíààс хàссàí (Òîдрууëгà 11) - (30,538) (1,126,689)   - (1,157,227)

2010 оны 12-р сарын 31-нээр 544,728    - 6,466,163   - 7,010,891

Дансны үнэ (цэвэр) 6,666,553    - 5,473,120 12,369,310 24,508,983

ГРУПП БАНК

Програм хангамж
лиценз
мян.төг

Веб домайн
2011

мян.төг

Нийт
2011

мян.төг

Програм хангамж
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Өртгөөр

1-р сàрыí 1-íээр 4,176,498 - 4,176,498 4,176,498 3,490,343

Нэìэгдсэí 113,446 2,408 115,854 113,446 686,155

12-р сарын 31-нээр 4,289,944 2,408 4,292,352 4,289,944 4,176,498

Хуримтлагдсан хорогдуулга 

1-р сàрыí 1-íээр  3,071,634 - 3,071,634 3,071,634 2,095,012

Нэìэгдсэí (Òîдрууëгà 11) 574,950 107 575,057 574,950 976,622

12-р сарын 31-нээр 3,646,584 107 3,646,691 3,646,584 3,071,634

Дансны үнэ (цэвэр) 643,360 2,301 645,661 643,360 1,104,864

22. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ
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23. БУСАД АКТИВ

ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Бусàд àвëàгà

- Гурàвдàгч òàë 3,551,434 3,551,434 2,006,533

- Охèí êîìпàíèàс àвàх àвëàгà - 3,265 -

Хàсàх íь: Үíэ цэíèéí буурàëòыí сàí (690,770) (690,770) (628,913)

2,860,664 2,863,929 1,377,620

Өìчëөх бусàд үë хөдëөх хөрөíгө 604,029 604,029 728,992

Хàсàх íь: Үíэ цэíèéí буурàëòыí сàí (604,029) (604,029) (669,510)

- - 59,482

Урьдчèëж òөëсөí зàрдàë 4,039,791 4,039,591 4,267,005

Хàíгàìжèéí бà бусàд бàрàà ìàòерèàë 2,420,773 2,420,773 2,073,209

6,460,564 6,460,364 6,340,214

9,321,228 9,324,293 7,777,316

Бусад авлагын үнэ цэнийн бууралтын сан

1-р сàрыí 1-íээр 628,913 628,913 628,801

Нэìэгдсэí (Òîдрууëгà 9) 60,652 60,652 1,708

Дàíсíààс хàссàí дүí (1,493) (1,493) (3,006)

Хàíшèéí өөрчëөëòèéí íөëөө 2,698 2,698 1,410

12-р сарын 31-нээр 690,770 690,770 628,913

Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын сан

1-р сàрыí 1-íээр 669,510 669,510 2,673

Нэìэгдсэí (Òîдрууëгà 11) 1,219 1,219 666,837

Òөëөгдсөí (Òîдрууëгà 8) (66,700) (66,700) -

12-р сарын 31-нээр 604,029 604,029 669,510

ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

1 сàрыí 1-íèé өдрөөр - - -

Дэëгэрэíгүé îрëîгыí òàéëàíд òусгàсàí (Òîдрууëгà 12) 368,766 368,766 -

12 сарын 31-нээр 368,766 368,766 -

24. ХОЙШЛОГДСОН ТАТВАРЫН ХӨРӨНГӨ
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ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Òөсвèéí бàéгууëëàгыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж

 - Хàрèëцàх дàíс 53,017,887 53,017,887 24,915,848

 - Хугàцààгүé хàдгàëàìж 644,815 644,815 10,136,613

 - Хугàцààò хàдгàëàìж 48,170,115 48,170,115 4,756,924

Хувèéí сеêòîрыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж

 - Хàрèëцàх дàíс 443,086,800 443,188,291 393,842,596

 - Хугàцààгүé хàдгàëàìж 2,981,812 2,981,812 14,962,745

 - Хугàцààò хàдгàëàìж 175,333,043 175,333,043 44,159,811

Иргэдèéí хàрèëцàх, хàдгàëàìж

 - Хàрèëцàх дàíс 80,667,448 80,667,448 46,073,147

 - Хугàцààгүé хàдгàëàìж 369,678,279 369,678,279 268,326,454

 - Хугàцààò хàдгàëàìж 626,638,128 626,638,128 488,900,858

Бусàд хàрèëцàх, хàдгàëàìж

 - Хàрèëцàх дàíс 12,582,709 12,582,709 12,617,987

 - Хугàцààгүé хàдгàëàìж 1,601,805 1,601,805 1,772,252

 - Хугàцààò хàдгàëàìж 25,632,079 25,632,079 7,034,087

1,840,034,920 1,840,136,411 1,317,499,322

 Бàíê бîëîí сàíхүүгèéí бàéгууëëàгуудыí хàдгàëàìж íь дîòîîд бîëîí гàдààдыí àрèëжààíы бàíêуудыí 
бàéршууëсàí гàдààд бîëîí дîòîîдыí вàëюòààр èëэрхèéëэгдсэí хугàцààòàé хàдгàëàìж юì.

26. ХАРИЛЦАГЧДЫН ХАРИЛЦАХ, ХАДГАЛАМЖ

 Хàрèëцàгчдыí хàрèëцàх, хàдгàëàìжèíд бàíêíààс гàргàж буé сàíхүүгèéí бàòàëгààíд бàéршууëсàí 13.2 òэрбуì 
òөгрөгèéí бàрьцàà хөрөíгө бàгòàж бàéíà (2010: 6.10 òэрбуì òөгрөг).

ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Бàíê, сàíхүүгèéí бàéгууëëàгыí хàдгàëàìж  9,228,503 9,228,503 80,833,669

25. БАНК САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАРИЛЦАХ, ХАДГАЛАМЖ
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27. ЗЭЭЛЭЭР АВСАН ЭХ ҮҮСВЭР

ГРУПП БАНК
Үр ашигт

хүүний хувь
2011 (%)

2011
мян.төг

Үр ашигт
хүүний хувь

2011(%)
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Шууд авсан зээл:

2011 îíд дуусàх, хөвөгч хүүòэé 316,000 еврî** - - 6.87 - 461,299

2014 îíд дуусàх, òîгòìîë хүүòэé 4.6 òэрбуì òөг** 9.00 4,714,332 9.00 4,714,332 4,666,500

4,714,332 4,714,332 5,127,799 

Дамжуулан авсан зээл:

2014 îíд дуусàх, òîгòìîë хүүòэé 910 сàя òөг* 6.33-6.80 889,000 6.33-6.80 889,000 903,000

2014 îíд дуусàх, хөвөгч хүүòэé, 0.6 сàя àì.дîë* 1.48-1.52 838,537 1.48-1.52 838,537 753,882

2019 îíд дуусàх, òîгòìîë хүүòэé, 232.1 ìяí. àì.дîë* 2.00 324,095 2.00 324,095 53,572

2019 îíд дуусàх, òîгòìîë хүүòэé, 0.2 сàя àì.дîë* 2.00 217,283 2.00 217,283 229,771

2013 îíд дуусàх, òîгòìîë хүүòэé, 3.2 сàя àì.дîë* 1.40-1.46 4,501,538 1.40-1.46 4,501,538 2,056,888

2019 îíд дуусàх, хөвөгч хүүòэé, 2.8 òэрбуì òөг* 4.00-4.50 7,754,102 4.00-4.50 7,754,102 5,802,623

2011 îíд дуусàх, òîгòìîë хүүòэé 1.2 òэрбуì òөг* 10.00 353,300 10.00 353,300 239,400

2019 îíд дуусàх, òîгòìîë хүүòэé, 3.9 òэрбуì òөг* 7.00 3,816,187 7.00 3,816,187 3,798,568

Азèéí Хөгжëèéí бàíêíы, хөвөгч хүүòэé* 7.69-8.80 2,968,866 7.69-8.80 2,968,866 3,519,160

2011 îíд дуусàх, òîгòìîë хүүòэé 0.84 сàя àì.дîë* - - - - 536,029

2014 îíд дуусàх, òîгòìîë хүүòэé 4.4 òэрбуì òөг* 1.20 14,629,433 1.20 14,629,433 4,365,900

2014 îíд дуусàх, òîгòìîë хүүòэé 1 òэрбуì òөг* 3.60 7,096,766 3.60 7,096,766 1,000,000

2017 îíд дуусàх, хүүгүé,  1.4 сàя àì.дîë* - 1,954,918 - 1,954,918 -

2016 îíд дуусàх, хүүгүé,  11.2 òэрбуì òөг* - 11,230,000 - 11,230,000 -

Хөвөгч хүүòэé, 1.3 сàя àì.дîë* 4.30-4.35 1,839,110 4.30-4.35 1,839,110 -

58,413,135 58,413,135 23,258,793

Нийт 63,127,467 63,127,467 28,386,592

 *   Бàрьцààгүé
 ** Бàрьцààòàé

	 316	мянган	евро-гийн	зээл	нь	хөвөгч	хүүтэй,	2011	он	хүртэл	хугацаатай,	Тодруулга	15-т	заасан	"Банк	болон	бусад	
санхүүгийн	байгууллагуудад	байршуулсан	хөрөнгө"-ийн	барьцаалсан	зээл	юм.

 4.6 òэрбуì òөгрөгèéí зээë íь òîгòìîë хүүòэé, 2014 îí хүрòэë хугàцààòàé, Òîдрууëгà 18-ò òàéëбàрëàсàí Мîíгîëбàíêíы 
үíэò цààсààр бàòàëгààжсàí.

 Азийн Хөгжлийн Банк

 Зээëèéг îрîí сууцíы зээë хүсэгчдэд îëгîсîí. Æèëèéí 7.69 % - 8.80% (2010 îíд 7.69% -  8.80%)-èéí хүүòэé. 
Эргэí òөëөëòèéí íөхцөë бà дуусгàвàр хугàцàà хàрèëцàí àдèëгүé эргэí òөëөх òөëбөрèéí хувààрèàс хàìààрàí өөр 
өөр бàéíà.

 Òàéëàíò жèëд Бàíê íь өөрèéí зээëээр àвсàí эх үүсврүүдèéí хувьд хүүíèé бîëîí үíдсэí òөëбөрèéí грàфèê 
зөрчсөí бîëîí өөр яìàр íэгэí зөрчèë гàргààгүé бîëíî.

ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Кредèò Свèсс-ээс àвсàí хîёрдîгч өгëөг 13,852,295 13,852,295 12,500,780

Сòэíхөп Иíвесòìеíòс-ээс àвсàí хîёрдîгч өгëөг 34,012,319 34,012,319 29,939,963

47,864,614 47,864,614 42,440,743

28. ХОЁРДОГЧ ӨГЛӨГ
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Өр төлбөрийн
бүрэлдэхүүн

мян.төг

Агуулагдсан
үүсмэл 

санхүүгийн
хэрэглүүрийн
бүрэлдэхүүн

(Тодруулга 17)
мян.төг

Нийт
мян.төг

ГРУПП

2011 îíы 12-р сàрыí 31-íèé өдрөөрх 47,864,614 2,569,321 50,433,935

БАНК

2011 îíы 12-р сàрыí 31-íèé өдрөөрх 47,864,614 2,569,321 50,433,935

2010 îíы 12-р сàрыí 31-íèé өдрөөрх 42,440,743 1,506,132 43,946,875

ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Өгëөг 8,751,192 8,751,192 5,065,653

Дîòîîд бà гàдààд гуéвууëгыí сààòàë 1,129,000 1,129,000 749,436

Кëèрèíгèéí сààòàë 15,636,528 15,636,528 10,819,970

Хîéшëîгдсîí îрëîгî 687,638 687,638 1,522,424

26,204,358 26,204,358 18,157,483

 Кредит Свисс-ээс авсан хоёрдогч өглөг

 2007 îíд Гîëîìò Бàíê Кредèò Свèсс-èéí Сèíгàпур уëс дàхь сàëбàрààс 5 жèëèéí хугàцààòàé, 10 сàя àì. дîëëàрыí 
хîёрдîгч өгëөгèéг àвсàí бөгөөд àíхíы гэрээíд 2008 îíы 12-р сàрыí 19-íы өдөр дàрààх íэìэëò өөрчëөëòèéг 
îрууëсàí бîëíî. Үүíд :

(a) Хөрвүүëэх хувèëбàр - Кредèò Свèсс íь зээëèéí гэрээíèé хугàцààíд хүссэí үедээ зээëèéг íэг бүр íь 1,000 
òөгрөгèéí үíэòэé, шèíэ эíгèéí хувьцààíд íэг àì дîëëàрыг 1,170.79 òөгрөгòэé òэíцэх òîгòìîë хàíшààр 
тооцон		хөрвүүлэх	эрхтэй	ба	"Худалдах,	худалдан	авах	үнэ"	нь	4,848.49	төгрөг	ба	шаардлага	хангасан	зах	
зээë дээр гàргàх хувьцààíы àíхíы үíэ хîёрыí àëь бàгààс, хөрвүүëэг хèéх өдрèéí бàéдëààрх àëèвàà íэг 
íîгдîë àшгèéг хàссàí дүí бàéíà.

(b) Эíэ зээëèéí хүү íь 3 сàрыí ЛИБОР дээр 2.5 хувèéг íэìсэíòэé òэíцэх хүү бàéх бà уëèрàë бүр òөëөгдөíө. 

 Стэнхөп Инвестментс-ээс авсан хоёрдогч өглөг

 2010.06.08-íы өдөр Бàíê íь Сòэíхөп Иíвесòìэíòс-èéí Абу Дàбè хîò дàхь òөвòэé íь 5 жèëèéí хугàцààòàé, 25 сàя 
àì.дîëëàрыí хөрвөх зээëèéí гэрээг дàрààхь íөхцөëòэéгээр бàéгууëсàí. Үүíд:

(a) Хөрвүүëэх хувèëбàр - Сòэíхөп Иíвесòìэíòс íь зээëèéí гэрээíèé хугàцààíд хүссэí үедээ зээëèéг Бàíêíы 
1,000	төгрөгийн	нэрлэсэн	үнэтэй,	шинэ	энгийн	хувьцаанд			хөрвүүлэх	эрхтэй	ба	"Худалдах,	худалдан	авах	
үнэ"	 нь	 6,838.44	 төгрөг	 ба	шаардлага	 хангасан	 зах	 зээл	 дээр	 гаргах	 хувьцааны	 анхны	 үнэ	 хоёрын	 аль	
бàгààс, хөрвүүëэг хèéх өдрèéí бàéдëààрх àëèвàà íэг íîгдîë àшгèéг хàссàí дүí бàéíà.

(b) Эíэ зээë íь ЛИБОР дээр 4.5 хувèéг íэìсэíòэé òэíцэх хүүòэé бàéх бà уëèрàë бүр òөëөгдөíө.

 Хүëээí àвсàí хîёрдîгч өгëөгèéí íèéò дүíг (гүéëгээíèé зàрдëыг хàссàí цэвэр дүí) өр òөëбөр, àгууëàгдсàí үүсìэë 
сàíхүүгèéí хэрэгëүүр гэсэí хîёр бүрэëдэхүүí хэсгээр íь сàëгàсàí. Агууëàгдсàí өөрèéí хөрөíгө бîëîí вàëюòыí 
үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрèéг Бàíêíы òààìàгëàë бîëîí зàх зээëèéí үíэ дээр суурèëсàí сòàíдàрò îпцèîíы 
үíэëгээíèé зàгвàрыг àшèгëàж үíэëсэí. Агууëàгдсàí үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрèéí үíэ цэíèéг үíэëж үзсíèé 
дàрàà, үëдэх үíèéг үíдсэí өр òөëбөрò íь хàргàëзууëсàí бîëíî. 

29. БУСАД ӨР ТӨЛБӨР

 Хîéшëîгдсîí îрëîгî íь Хүíс, хөдөө àж àхуéí яàìíы, Гîëîìò бàíêààр дàìжèí шààрдëàгà хàíгàсàí òîдîрхîé 
зээëдэгчдэд îëгîгдсîí Хөдөө àж àхуéг дэìжèх сàíгèéí зээëèéí хүүгèéí урьдчèëж îрсîí  îрëîгî бîëíî.
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ГРУПП БАНК

Энгийн 
хувьцааны

тоо
2011

Дүн
2011

мян.төг

Энгийн хувьцааны тоо Дүн

2011 2010
2011

мян.төг
2011

мян.төг

Батлагдсан
1 бүр íь 1,000 òөгрөгèéí íэрëэсэí 
үíэòэé эíгèéí хувьцàà  33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000

Гаргасан болон бүрэн төлөгдсөн

1 сàрыí 1-íèé өдрөөр 21,934,142 21,934,142 21,934,142 21,934,142 21,934,142 21,934,142

Òàéëàíò хугàцààíд гàргàсàí 2,657,401 2,657,401 2,657,401 - 2,657,401 -

12 сарын 31-ний өдрөөр 24,591,543 24,591,543 24,591,543 21,934,142 24,591,543 21,934,142

 2011 îíы 6 сàрыí 2-íд, СВИС МО èíвесòìеíò Эé Æè-д íэг бүр íь 1,000 òөгрөгèéí үíэòэé 2,632,551 шèрхэг хувьцààг 
íэг бүрèéг íь 9,461.01 òөгрөгөөр гàргàсàí. Шèíээр хувьцàà íэìж гàргàсàíòàé хîëбîгдууëàí 22,274,449,000 
òөгрөгèéг íэìж òөëөгдсөí хувьцàà дàíсàíд бүрòгэсэí. 

 
 2011 îíы 11-р сàрыí 7-íîîс 2011 îíы 11-р сàрыí 21 íы хîîрîíд íэг бүр íь 1,000 òөгрөгèéí үíэòэé 24,850 хувьцààг 

àжèëчдàд îëгîсîí íэг бүрèéг íь 3,834 òөгрөгөөр худàëдàí àвàх îпцèîíы хэрэгжèëòээр гàргàсàí. Эíгèéí хувьцàà 
гàргàхòàé хîëбîгдууëàí 70,424,900 òөгрөгèéг íэìэгдэж òөëөгдсөí хувьцàà дàíсàíд бүрòгэсэí.

 Шèíээр гàргàсàí эíгèéí хувьцààíууд íь бүх òàëààрàà Групп бà Бàíêíы îдîî бàéгàà эíгèéí хувьцààíуудòàé àдèë 
сòàòусòàé.

 Хувьцааны опционы хөтөлбөр

 Бàíê íь Групп бà Бàíêíы удèрдàх бîëîí бүхèé ë òүвшíèé àжèëчдàд Бàíêíы хувьцàà îëгîх  хвьцààíы îпцèîíы 
хөòөëбөрòэé ( Òîдрууëгà 33).

31. МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Тодруулга

ГРУПП                       БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Бэëэí ìөíгө бà òөв бàíêèí дàхь хàрèëцàх 14 289 877 430 289 877 430 138 054 713

Бусàд бàíê, сàíхүүгèéí бàéгууëëàгàд бàéршууëсàí 
хàрèëцàх,  хàдгàëàìж 15 221 882 445 221 882 445 249 898 638

Урвуу репî хэëцэë 16 24 979 395 24 979 395 3 997 668

Òөв бàíêíы үíэò цààс 18 178 576 862 178 576 862 353 616 082

Зàсгèéí гàзрыí бîíд 18 3 049 096 3 049 096 -

Веêсеëь 18 72 008 160 72 008 160 -

790 373 388 790 373 388 745 567 101

Хàсàх íь: Бàíêíы өдөр òуòìыí үéë àжèëëàгààг  үë 
сàíхүүжүүëэх, Мîíгîëбàíêèíд зààвàë бàéëгàх íөөц 
(Òîдрууëгà 14)

(194 549 210) (194 549 210) (54 495 600)

Нийт мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө 595 824 178 595 824 178 691 071 501

30. ЭНГИЙН ХУВЬЦАА
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ГРУПП

2011.12.31-ний өдрөөр
Түвшин 1

мян.төг
Түвшин 2

мян.төг
Түвшин 3

мян.төг
Нийт

мян.төг

Санхүүгийн хөрөнгө

Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé бусàд сàíхүүгèéí хөрөíгө

     Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëòэé  хувьцàà 1,061,151 - - 1,061,151

Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé бусàд сàíхүүгèéí хөрөíгө

     Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëгүé  хувьцàà - - 642,922 642,922

     Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëòэé  хувьцàà 2,116,018 - - 2,116,018

Нийт 3,177,169 - 642,922 3,820,091

2011.12.31-ний өдрөөр

Санхүүгийн өр төлбөр

Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé бусàд сàíхүүгèéí өр òөëбөр

   Хувьцàà, вàëюòыí үүсìэë хэрэгëүүр - - 2,569,321 2,569,321

   Гàдààд вàëюòыí фîрвàрд хэëцëүүд - 1,264 - 1,264

Нийт - 1,264 2,569,321 2,570,585

БАНК

2011.12.31-ний өдрөөр
Түвшин 1

мян.төг
Түвшин 2

мян.төг
Түвшин 3

мян.төг
Нийт

мян.төг

Санхүүгийн хөрөнгө

Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé бусàд сàíхүүгèéí хөрөíгө

     Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëòэé  хувьцàà 1,061,151 - - 1,061,151

Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé бусàд сàíхүүгèéí хөрөíгө

     Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëгүé  хувьцàà - - 642,922 642,922

     Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëòэé  хувьцàà 2,116,018 - - 2,116,018

Нийт 3,177,169 - 642,922 3,820,091

2011.12.31-ний өдрөөр

Санхүүгийн өр төлбөр

Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé бусàд сàíхүүгèéí өр òөëбөр

   Хувьцàà, вàëюòыí үүсìэë хэрэгëүүр - - 2,569,321 2,569,321

   Гàдààд вàëюòыí фîрвàрд хэëцëүүд - 1,264 - 1,264

Нийт - 1,264 2,569,321 2,570,585

32. САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГЛҮҮРҮҮДИЙН БОДИТ ҮНЭ ЦЭНЭ 
 
 Бодит үнэ цэнэ болон бодит үнэ цэнийн түвшинг тодорхойлох

 Групп бà Бàíê íь үíэëгээíèé òехíèêүүдèéг àшèгëàí сàíхүүгèéí хэрэгëүүрèéí бîдèò үíэ цэíèéг òîдîрхîéëîх, 
òîëèëууëàхдàà дàрààхь òүвшíèéг хэрэгëэдэг. Үүíд:

 Òүвшèí 1: хөрөíгө, өр òөëбөрèéí хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëòэé (зàëрууëààгүé),  èдэвхòэé зàх зээë дээрх үíэ
 
 Òүвшèí 2: бүрòгэсэí бîдèò үíэ цэíэд òîìîîхîí íөëөө үзүүëэх бүх өгөгдëүүдèéг íь шууд бîëîí шууд бусààр 

àжèгëàх бîëîìжòîé бусàд òехíèêүүд бà
  
 Òүвшèí 3: бүрòгэсэí бîдèò үíэ цэíэд òîìîîхîí íөëөө үзүүëэх, àжèгëàж бîëîхуéц зàх зээëèéí өгөгдөë дээр 

суурèëсàí өгөгдëүүдèéг àшèгëàдàг òехíèêүүд.

 Дàрààхь хүсíэгòэд бîдèò үíэ цэíээрээ бүрòгэгдсэí сàíхүүгèéí хэрэгсëүүдèéг бîдèò үíэ цэíèéí òүвшíээр íь 
àíгèëàí үзүүëэв.
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БАНК

2010.12.31-ний өдрөөр
Түвшин 1

мян.төг
Түвшин 2

мян.төг
Түвшин 3

мян.төг
Нийт

мян.төг

Санхүүгийн хөрөнгө

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүр

   Хувьцàà, вàëюòыí дерèвàòèв - 4,486      - 4,486

Арèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé бусàд сàíхүүгèéí хөрөíгө

   Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëòэé  хувьцàà 345,472  - - 345,472

Бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө

   Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëгүé  хувьцàà - - 3,712,922 3,712,922

   Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëòэé  хувьцàà 3,744,408  -      -     3,744,408

Нийт 4,089,880 4,486 3,712,922 7,807,288
БАНК

2010.12.31-ний өдрөөр
Түвшин 1

мян.төг
Түвшин 2

мян.төг
Түвшин 3

мян.төг
Нийт

мян.төг

Санхүүгийн өр төлбөр

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүр 

   Хувьцàà, вàëюòыí дерèвàòèв -     - 1,506,132      1,506,132

ГРУПП 2011 оны 
1 сарын 

1-ний 
өдрөөр
мян.төг

Орлого, 
зардлагад 

бүртгэсэн нийт 
алдагдал

мян.төг

Худалдан 
авалт ба 

борлуулалт
мян.төг

2011 оны 12 
сарын 31-ний 

өдрөөр
мян.төг

Санхүүгийн хөрөнгө

Бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò

   Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëгүé эíгèéí хувьцàà 3,712,922 - (3,070,000) 642,922

Санхүүгийн өр төлбөрүүд

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүр

   Хувьцàà, вàëюòыí дерèвàòèв (1,506,132) (1,063,189) - (2,569,321)

3-р түвшний өр төлбөрийн нийт дүн (1,506,132) (1,063,189) (3,070,000) (2,569,321)

 Бодит үнэ цэнээрээ бүртгэгдсэн санхүүгийн хэрэглүүр

 Бîдèò үíэ цэíээр íь бүрòгэсэí сàíхүүгèéí хэрэгëүүрèéí бîдèò үíэ цэíèéг үíэëгээíèé òехíèêүүдèéг àшèгëàí 
хэрхэí òîдîрхîéëдîг òàëààр дàрààхь хэсэгò òàíèëцууëсàí бîëíî. Зàх зээëд îрîëцîгч òàëууд òухàéí хэрэгëүүрèéг 
үíэëэхдээ хèéж бîëîх òààìàгëàëуудыí òàëààрх Групп бà Бàíêíы òîîцîîëëыг эíд бàгòààсàí бîëíî.

 Хувьцаа, валютын дериватив

 Хувьцàà, вàëюòыí үүсìэë бүòээгдэхүүíүүдèéг зàх зээë дээр àжèгëàх бîëîìжгүé өгөгдëүүдòэé үíэëгээíèé 
òехíèêүүдèéг àшèгëàí үíэëдэг. Эдгээр үүсìэë хэрэгëүүрүүдèéг îпцèîíы үíэëгээíèé зàгвàр (өíөөгèéí эрсдэëгүé 
хүү, вàëюòыí хàíшèéí хөдөëгөөí, îéрîëцîîëîí òîîцîîëсîí спîò хàíш, дуусгàвàр хугàцàà зэргèéг хàргàëзàí үздэг 
зàгвàр)-ыг àшèгëàí үíэëдэг.

 
 1 болон 3 дугаар түвшний санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн хоорондын хөдөлгөөн

 Дàрààх хүсíэгòэíд  бîдèò үíэ цэíээрээ бүрòгэгдсэí 3-р òүвшíèé  сàíхүүгèéí хөрөíгө бîëîí өр òөëбөрүүдèéí  
эхëэëòèéí бîëîí хààëòыí дүíг хàрууëàв.

32. САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГЛҮҮРҮҮДИЙН БОДИТ ҮНЭ ЦЭНЭ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ.)

 Бодит үнэ цэнэ болон бодит үнэ цэнийн түвшинг тодорхойлох (үргэлжлэл.)
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БАНК

2011 оны 1 сарын 
1-ний өдрөөр

мян.төг

Орлого, 
зардлагад 

бүртгэсэн нийт 
алдагдал

мян.төг

Худалдан 
авалт ба 

борлуулалт
мян.төг

2011 оны 12 
сарын 31-ний 

өдрөөр
мян.төг

Санхүүгийн хөрөнгө

Бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò

   Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëгүé эíгèéí хувьцàà 3,712,922 - (3,070,000) 642,922

Санхүүгийн өр төлбөрүүд

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүр

   Хувьцàà, вàëюòыí дерèвàòèв (1,506,132) (1,063,189) - (2,569,321)

3-р түвшний өр төлбөрийн нийт дүн (1,506,132) (1,063,189) (3,070,000) (2,569,321)

2010 оны 1 
сарын 1-ний 

өдрөөр
мян.төг

Орлого, 
зардлагад 

бүртгэсэн нийт 
алдагдал

мян.төг

Худалдан 
авалт ба 

борлуулалт
мян.төг

2010 оны 12 
сарын 31-ний 

өдрөөр
мян.төг

Санхүүгийн хөрөнгө

Бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò

   Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëгүé эíгèéí хувьцàà 837,370 - 2,875,552 3,712,922

Санхүүгийн өр төлбөрүүд

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүр

   Хувьцàà, вàëюòыí дерèвàòèв (381,425) 45,769 (1,170,476)     (1,506,132)

3-р түвшний өр төлбөрийн нийт дүн (381,425) 45,769 (1,170,476)     (1,506,132)

 3 дугààр òүвшíèé сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүдèéí òухàéí хугàцààíы îрëîгî зàрëàгàд бүрòгэгдсэí àшèг бîëîí 
àëдàгдëыг дàрààх хүсíэгòээр үзүүëэв:

ГРУПП    БАНК
Бодит бус 
алдагдал

мян.төг

Бодит бус 
алдагдал

мян.төг

Бодит бус 
ашиг

мян.төг

Òухàéí жèëèéí îрëîгî зàрëàгàд бүрòгэгдсэí дүí (1,063,189) (1,063,189) 45,769

 1 болон 2 дугаар түвшний санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн хоорондын хөдөлгөөн

 Бîдèò үíэ цэíээрээ бүрòгэгдсэí, сàíхүүгèéí хөрөíгө бîëîí өр òөëбөрүүдèéí бîдèò үíэ цэíèéí 1 бîëîí 2 дугààр 
òүвшíèé хîîрîíд яìàр íэг хөдөëгөөí гàрààгүé.

 Гол таамаглалуудын өөрчлөлтийн бодит үнэ цэнээр хэмжигдсэн 3 дугаар түвшний санхүүгийн 
хэрэглүүрүүдийн бодит үнэ цэнийн  нөлөө.

 Дàрààх хүсíэгòэíд 3 дугààр òүвшíèé хэрэгëүүрүүдèéí бîдèò үíэ цэíèéí íөëөөëëèéг хэрэгëүүрүүдèéí òөрëөөр íь 
бусàд бîëîìжèò òààìàгëàë àшèгëàí
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ГРУПП БАНК

2011 оны 12 сарын 31 2011 оны 12 сарын 31 2010 оны 12 сарын 31

  Бүртгэлийн 
дүн

мян.төг

Бусад 
боломжит 
хувилба-

руудын 
нөлөө

мян.төг

  Бүртгэлийн 
дүн

мян.төг

Бусад 
боломжит 
хувилба-

руудын 
нөлөө

мян.төг

  Бүртгэлийн 
дүн

мян.төг

Бусад 
боломжит 
хувилба-

руудын 
нөлөө

мян.төг

Санхүүгийн хөрөнгө

Бîрëууëàхàд бэëэí сàíхүүгèéí хөрөíгө 
îрууëàëò

Хөрөíгèéí бèрж дээр бүрòгэëгүé 
хувьцàà 642,922 - 642,922 - 3,712,922 -

Санхүүгийн өр төлбөрүүд

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүр

Хувьцàà, вàëюòыí дерèвàòèв (1,871,136)  698,185 (1,871,136) 698,185 (2,059,699) (553,567)

 Бусàд бîëîìжèò хувèëбàруудыг òîдîрхîéëîхыí òуëд Групп бà Бàíê íь хувьцàà бîëîí вàëюòыí îпцèîíд àжèгëàх 
бîëîìжгүé òîдîрхîé зàрèì íэг өгөгдëүүд (Мîíгîë Уëс дàхь хувьцààíы өíөөгèéí үíэ, эрсдэëгүé хүүíèé òүвшèí 
үүíд îрíî)-èéг хэрэгëэдэг. Хèéсэí зàëрууëгà íь үíэëгээíèé зàгвàрò àшèгëàсàí òөсөөëëүүдèéг 2.5% - 6.0% -èéí 
хîîрîíд өсгөх эсвэë буурууëж бàéсàí.

 
 Бодит үнэ цэнээрээ тусгагдаагүй санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрийн бодит үнэ цэнэ

 Сàíхүүгèéí òàéëàíд бîдèò үíэ цэíээрээ хàрààхàí бүрòгэгдээгүé бàéгàà сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүдèéí бîдèò үíэ 
цэíèéг òîдîрхîéëîхîд àшèгëàх àргàчëàë, òààìàгëàëыг дîîр хàрууëàв:

 Бодит үнэ цэнэ нь дансны үнэтэй нь ойролцоо хөрөнгө

 Дуусгàвàр хугàцàà íь бîгèíî(íэг хүрòэë жèë) бîëîí òүргэí бîрëîгдîх сàíхүүгèéí хөрөíгө бîëîí өр òөëбөрүүдèéí 
дàíсíы үíèéг бîдèò үíэ цэíэòэéгээ îéрîëцîî гэж үзíэ. Уг òààìàгëàëыг хугàцààгүé бîëîí хугàцààòàé хàдгàëàìж, 
яíз бүрèéí хүүòэé сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүдэд ìөí àшèгëàíà. Удèрдëàгыí гүéцэòгэсэí бîдèò үíэ цэíèéí үíэëгээíд 
үíдэсëэí бîдèò үíэ цэíèéг íь òîîцсîí íэгээс дээш жèëèéí хугàцààòàé бусàд бàíê сàíхүүгèéí бàéгууëëàгàд 
бàéршууëсàí хàрèëцàх, хàдгàëàìжèéг Òîдрууëгà 35-ò бàгòàààсàí бөгөөд òэдгээрèéí бîдèò үíэ цэíэ íь 
сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàí дàх дàíсíы үíэòэé îéрîëцîî бàéíà. Эíэ íь гîëчëîí èжèë òөрëèéí хàдгàëàìжèéí 
бүòээгдэхүүíүүдèéí өíөөгèéí зàх зээëèéí хүүгèéí òүвшèí íь àíхíы зàх зээëèéí хүүгèéí òүвшíээс хîë зөрүүгүé 
бàéгààòàé хîëбîîòîé

 Тогтмол хүүтэй санхүүгийн хэрэглүүр

 Хîрîгдууëсàí өрòгөөр èëэрхèéëэгдсэí òîгòìîë хүүòэé сàíхүүгèéí хөрөíгө бà өр òөëбөрèéí бîдèò үíэ цэíèéг 
Мîíгîë Уëс дàх èжèë òөсòэé сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүдèéí  îдîîгèéí зàх зээëèéí хүү бîëîí òэдгээр сàíхүүгèéí 
хөрөíгө бîëîí өр òөëбөрèéг хүëээí зөвшөөрсөí үеèéí зàх зээëèéí хүүгèéí хàрьцууëàí òîîцíî. Хөрөíгèéí 
бèржèд бүрòгэëòэé өрèéí хувьд бîдèò үíэ цэíэ íь зàх зээëèéí үíээр хэìжèгдэíэ. Хөрөíгèéí бèржèéí үíэ íь 
òîдîрхîéгүé өрèéí хувьд хîрîгдууëсàí ìөíгөí урсгàëыí зàгвàрыг òухàéí зàх зээëèéí хүүгèéí хувèàр үëдэх 
хугàцààíд íь хîрîгдууëàí òîîцíî. 

 Сàíхүүгèéí òàéëàíд бîдèò үíэ цэíээрээ òусгàгдààгүé Бàíêíы сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүдèéг àíгèëàë бүрээр íь 
дàíсíы бîëîí бîдèò үíэ цэíээр íь хàрьцууëàí дàрààх хүсíэгòээр хàрууëëàà. Эíэхүү хүсíэгòэд сàíхүүгèéí бус 
хөрөíгө бîëîí сàíхүүгèéí бус өр òөëбөрèéг îрууëààгүé бîëíî.

32. САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГЛҮҮРИЙН БОДИТ ҮНЭ ЦЭНЭ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ.)

 Гол таамаглалуудын өөрчлөлтийн бодит үнэ цэнээр хэмжигдсэн 3 дугаар түвшний санхүүгийн 
хэрэглүүрүүдийн бодит үнэ цэнийн  нөлөө. (үргэлжлэл.)
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ГРУПП

2011 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр
Тодруулга Дансны үнэ

мян.төг

Бодит үнэ
цэнэ

мян.төг

Санхүүгийн хөрөнгө

Бэëэí ìөíгө бà Òөв бàíê дàхь хàрèëцàх 14 289,877,430 289,877,430

Бусàд бàíê бà сàíхүүгèéí бàéгууëëàгàд бàéршууëсàí хàрèëцàх, 
хàдгàëàìж 15 221,882,445 221,882,445

Урвуу репî хэëцэë 16 24,979,395 24,979,395

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò – дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë эзэìшèх 

   Òөв бàíêíы үíэò цààс 18 178,576,862 178,576,862

   Хөрөíгèéí бèржèд бүрòгэëгүé 18 50,846,777 50,846,777

   Зàсгèéí гàзрыí бîíд 18 74,746,312 74,746,312

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà урьдчèëгàà 19 1,245,919,223 1,469,319,743

Бусàд àвëàгà 23 2,860,664 2,860,664

2,089,689,108 2,313,089,628

2011 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр

Санхүүгийн өр төлбөрүүд

Бусàд бàíê, сàíхүүгèéí бàéгууëëàгыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 25 9,228,503 9,228,503

Хàрèëцàгчдыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 26 1,840,034,920 1,840,034,920

Зээëээр àвсàí эх үүсвэр 27 63,127,467 54,275,492

Хîёрдîгч өгëөг 28 47,864,614 47,864,614

Бусàд өгëөг (Хîéшëîгдсîí îрëîгîîс бусàд) 29 25,516,720 25,516,720

1,985,772,224 1,985,772,224
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БАНК
2011 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр Тодруулга Дансны үнэ

мян.төг

Бодит үнэ
цэнэ

мян.төг

Санхүүгийн хөрөнгө

Òөв бàíêèíд бàéршууëсàí хàрèëцàх 14 289,877,430 289,877,430

Бусàд бàíê бà сàíхүүгèéí бàéгууëëàгàд бàéршууëсàí хàрèëцàх, 
хàдгàëàìж 15 221,882,445 221,882,445

Урвуу репî хэëцэë 16 24,979,395 24,979,395

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò – дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë эзэìшèх 

   Òөв бàíêíы үíэò цààс 18 178,576,862 178,576,862

   Хөрөíгèéí бèржèд бүрòгэëгүé Зàсгèéí гàзрыí бîíд 18 50,846,777 50,846,777

   Веêсеëь 18 74,746,312 74,746,312

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà урьдчèëгàà 19 1,245,919,223 1,469,319,743

Бусàд àвëàгà 23 2,863,929 2,863,929

2,089,692,373 2,313,092,893

Санхүүгийн өр төлбөрүүд

Бусàд бàíê, сàíхүүгèéí бàéгууëëàгыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 25 9,228,503 9,228,503

Хàрèëцàгчдыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 26 1,840,136,411 1,840,136,411

Зээëээр àвсàí эх үүсвэр 27 63,127,467 54,275,492

Хîёрдîгч өгëөг 28 47,864,614 47,864,614

Бусàд өгëөг (Хîéшëîгдсîí îрëîгîîс бусàд) 29 25,516,720 25,516,720

1,985,873,715 1,985,873,715

2010 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр

Санхүүгийн хөрөнгө

Òөв бàíêèíд бàéршууëсàí хàрèëцàх 14 138,054,713   138,054,713

Бусàд бàíê бà сàíхүүгèéí бàéгууëëàгàд бàéршууëсàí хàрèëцàх, 
хàдгàëàìж 15 249,898,638 249,898,638

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò – дуусгàвàр

    Òөв бàíêíы үíэò цààс 18 353,616,082 353,616,082

    Хөрөíгèéí бèржèд бүрòгэëгүé Зàсгèéí гàзрыí бîíд 18 2,042,400 2,042,400

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà урьдчèëгàà 19 784,604,947 788,723,379

Бусàд àвëàгà 23      1,377,620 1,377,620

1,529,594,400 1,533,712,832

Санхүүгийн өр төлбөрүүд

Бусàд бàíê, сàíхүүгèéí бàéгууëëàгыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 25 80,833,669 80,833,669

Хàрèëцàгчдыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 26 1,317,499,322 1,317,499,322

Зээëээр àвсàí эх үүсвэр 27 28,386,592 26,974,936

Хîёрдîгч өгëөг 28 42,440,743 42,440,743

Бусàд өгëөг (Хîéшëîгдсîí îрëîгîîс бусàд) 29 16,635,059 16,635,059

1,485,795,385 1,485,795,385

33. ХУВЬЦААНД СУУРИЛСАН ТӨЛБӨР (ҮРГЭЛЖЛЭЛ.)

 Тогтмол хүүтэй санхүүгийн хэрэглүүр (үргэлжлэл.)
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33. ХУВЬЦААНД СУУРИЛСАН ТӨЛБӨР

 Дàрààх хүсíэгòэíд òухàéí жèëèéí хугàцààíд àжèëчдыí хөдөëìөрèéí хөëсөíд хүëээí зөвшөөрсөí 
зàрдëыг хàрууëàв :

ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Òөëбөрèéг хувьцààгààр îëгîх, хувьцààíд суурèëсàí  îпцèîíы àжèë 
гүéëгээíèé зàрдàë 1,500,000 1,500,000 -

Хувьцààíд суурèëсàí òөëбөрèéí îпцèîíòîé Хîëбîîòîé íèéò зàрдàë 
(Òîдрууëгà 11) 1,500,000 1,500,000 -

 Хувьцààíд суурèëсàí òөëбөрèéí хөòөëбөрèéг дàрààх бàéдëààр òîдîрхîéëîв. Òàéëàíò жèëèéí хугàцààíд хөòөëбөр 
яìàр íэгэí өөрчëөëò, хààëò хèéгдээгүé бàéíà. 

 
 Удирдлага болон ажилчдын хувьцааны опцион хөтөлбөр

 2012 îíы 4 дүгээр сàрыí 12-íд бàíê íь 523,000 хувьцààíы îпцèîíыг òус өдрөөр 5-ààс дээш жèë àжèëëàсàí 
удèрдëàгà бîëîí бусàд àжèëчдàд îëгîсîí. Опцèîíы хэрэгжèх үíэ íь îпцèîíы гàргàсíààс өìíөх òàéëàíò жèëèéí 
íэгж хувьцààíд íîгдîх цэвэр хөрөíгèéí дүí буюу 3,834 òөгрөг бàéхààр òîдîрхîéëсîí. Опцèîí íь îëгîсîí өдрөө 
хэрэгжсэí бà 3 жèëèéí хугàцààíд хүчèíòэé бàéх гэрээò хугàцààòàé,  òөëбөрèéг ìөíгөөр бàрàгдууëàх хувèëбàргүé 
бàéíà.

 Опцèîíы бîдèò үíэ цэíèéг îпцèîíыг îëгîх өдрөөр Бèíîìèàë үíэëгээíèé àргàчëàë àшèгëàí îпцèîíыг îëгîсîí 
өдрèéí өгөгдөë, íөхцөëд îрîëцууëàí òîîцсîí.

 Тайлант жилийн хөдөлгөөн

 Дîîрхè хүсíэгòэíд хувьцààíы îпцèîíы òîî (#) бîëîí жèгíэсэí дуíдàж хэрэгжèх үíэ (ÆДХҮ)-èéí òàéëàíò жèëèéí 
хөдөëгөөíèéг үзүүëэв.

            ГРУПП            БАНК

2011 2011 2011

#.
ЖДХҮ

MNT #.
ЖДХҮ

MNT #.
ЖДХҮ

MNT

Хугàцààíы эхэíд - - - - - -

Òухàéí жèëд îëгîсîí 523,000 3,834 523,000 3,834 - -

Òухàéí жèëд хэрэгжсэí (24,850) 3,834 (24,850) 3,834 - -

Хугацааны эцэст 498,150 3,834 498,150 3,834 - -

 2011 îíы 12 дугààр сàрыí 31 íèé өдрөөр хувьцààíы îпцèîíы гэрээíèé үëдэгдэë жèгíэсэí дуíдàж хугàцàà 2.8 жèë 
бàéсàí (2010: Òэг).

 Òàéëàíò жèëд îëгîсîí îпцèîíы жèгíэсэí дуíдàж бîдèò үíэ 3,317 òөгрөг бàéсàí (2010: Òэг) 

 Дàрààх хүсíэгòэíд өìчèéí àргыí хувьцààò îпцèîíы бîдèò үíэ òîîцсîí  àргàчëàëд хэрэгëэсэí өгөгдëүүдèéг 2010 
бîëîí 2011 îíы 12 дугààр сàрыí 31-íèé өдрөөр дуусгàвàр бîëсîí хугàцààгààр жàгсààв.  
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ГРУПП     БАНК
2011 2011 2010

Хувьцààíы îдîîгèéí үíэ (òөг) 6,158 6,158 -

Хэрэгжèх үíэ (òөг) 3,834 3,834 -

Нîгдîë àшгèéí өгөөж (%) - - -

Хүëээгдэж буé хàзàéëò (%) 5.195 5.195 -

Эрсдэëгүé хүүíèé òүвшèí (%) 10 10 -

Опцèîíы хүëээгдэж буé хугàцààà (жèë) 3 3 -

ГРУПП                       БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Болзошгүй өр төлбөр

Сàíхүүгèéí бàòàëгàà 13,511,110 13,511,110    8,977,329 

Аêêредеòèв 35,327,296 35,327,296    26,818,480 

Гүéцэòгэëèéí бàòàëгàà 79,426,228 79,426,228    47,908,177 

128,264,634 128,264,634    83,703,986 

Үүрэг

Оëгîгдîîгүé зээë 29,804,038 29,804,038 27,142,064 

Нийт 158,068,672 158,068,672 110,846,050 

 Опцèîíы хүëээгдэж буé хугàцàà íь зààвàë хэрэгжèх гэсэí уòгыг èëрэхèéëэхгүé бà òүүхэí өгөгдөëд суурèëсàí 
бîëíî. Хүëээгдэж буé хàзàéëò гэдэг íь, òүүхэí хàзàéëò бîë èрээдүéí хàíдëàгà гэсэí òààìàгдàëыг  буюу зààвàë 
òîхèîдîх гэсэí уòгыг èëэрхèéëэхгүé . Хүëээгдэж буé хàзàéëò íь ìөí зààвàë гàрàх үр дүíг èëòгэхгүé бà òүүхэí 
хàзàéëò íь èрдүéí хàíдëàгыг хàрууëíà гэсэí òààìàгëàëыг àгууëíà. Бîдèò үíэ цэíèéí òîîцîëîëд îпцèîí гàргàхòàé 
хîëбîîòîé өөр ухàгдàхууí îрîîгүé бîëíî.

 

34. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР, ҮҮРЭГ, ТҮРЭЭСИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

 Хàрèëцàгчдыí сàíхүүгèéí хэрэгцээ, шààрдëàгыг хàíгàхыí òуëд Бàíê íь яíз бүрèéí буцàëòгүé үүрэг бîëîí 
бîëзîшгүé өр òөëбөр хүëээж бàéдàг. Хэдèéгээр эдгээр үүргèéг сàíхүүгèéí бàéдëыí òàéëàíд òусгààгүé бàéж бîëîх 
ч эдгээр íь зээëèéí эрсдэë, уëìààр Групп бà Бàíêíы íèéò эрсдэëèéг бүрдүүëж бàéдàг.

 Болзошгүй өр төлбөр

 Аêêредèòèв, бàòàëгàà (íээëòòэé àêêредèòèв хàìààрàгдàíà) íь òусгàé үéë явдàë òîхèîëдîхîд хàрèëцàгчèéí өìíөөс 
гîëдуу бàрàà бүòээгдэхүүíèé èìпîрò бîëîí эêспîрòòîé хîëбîîòîéгîîр òөëбөр хèéх үүргèéг Бàíêèíд íîгдууëдàг 
бàéíà.  Бàòàëгàà, íээëòòэé àêêредèòèв íь  зээëèéí эрсдэëòэé èжèë эрсдэëèéг àгууëдàг. Эдгээр гүéëгээíèé уëìààс 
ìàòерèàëëàг àëдàгдàë гàрàхгүé гэсэí хүëээëòòэé бàéíà. 

 Зээл олгох үүрэг хүлээсэн ч тус эрх нь хэрэгжээгүй зээл

 Зээëèéí хэìжээг íэìэхээр шèéдвэрëэсэí íь Бàíêíы зүгээс зээë îëгîх, зээëèéí шугàì íээх гэрээò үүргүүдèéг 
хүëээсíèéг èëэрхèéëдэг. Иéì үүргүүд íь òîгòсîí дуусàх хугàцàà эсвэë цуцëàх бусàд òөрëèéí зààëòуудòàé бàéдàг. 
Зээë îëгîх үүрэг íь хэрэгжээгүé бàéòàë òус үүргèéíх íь хугàцàà íь дууссàí бàéж бîëîх òуë гэрээíд зààсàí дүí íь 
èрээдүéí ìөíгөíèé шààрдëàгыг èëэрхèéëдэг гэсэí îéëгîëò бèш юì.

 Зээëèéí хэìжээг íэìэх шèéдвэрүүд íь хàрèëцàгчèéí òîдîрхîé шàëгууруудыг хàíгàх явдëààс шууд шàëòгààëдàг 
учрààс зээëèéí  бîëîìжèò àëдàгдàë íь  íèéò хэрэгжээгүé үëдсэí зээë îëгîх үүргүүдèéí дүíгээс бàгà бàéíà. 
Бîгèíî хугàцààò зээëèéí үүргээс гîëдуу урò хугàцààò зээëèéí үүрэг íь èëүүòэéгээр зээëèéí эрсдэëòэé бàéдàг òуë 
бàíê íь зээëèéí үүргүүдèéíхээ дуусгàвàр хугàцààг хяíàж бàéдàг.

33. ХУВЬЦААНД СУУРИЛСАН ТӨЛБӨР (ҮРГЭЛЖЛЭЛ.)

 Тайлант жилийн хөдөлгөөн (үргэлжлэл.)
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ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Бàòëàгдсàí, гэрээ бàéгууëсàí:

Үíдсэí хөрөíгө 234,157 234,157 733,897

Бèеò бус хөрөíгө 214,573 214,573 33,253

Дуусààгүé бàрèëгà 8,000 8,000 -

456,730 456,730 767,150

 Бусад болзошгүй үүргүүд

 Үйл ажиллагааны түрээсийн үүрэг- Түрээслэгч нь Групп ба Банк

 Групп бà Бàíê íь цуцëàх бîëîìжòîé, үéë àжèëëàгààíы òүрээсèéí гэрээíèé дàгуу òүрээсëэгч бîëж òөрөë бүрèéí  
бàрèëгыг үéë àжèëëàгàà явууëàх зîрèëгîîр òүрээсëэдэг. Групп бà Бàíê  эдгээр гэрээíүүдèéí хугàцààг дуусгàвàр 
бîëгîх òîхèîëдîëд ìэдэгдëээ íэг сàрыí өìíө өгөх үүрэгòэé.  Òүрээсèéí гэрээíд àëèвàà шèíэчëэх, худàëдàí àвàх, 
сàéжрууëàх бîëîìжуудыг òусгààгүé бà Бàíêèíд эдгээр òүрээсèéí гэрээíд òàë бîëсíîîр  àëèвàà хязгààрëàëòууд 
òàвèгдààгүé бîëíî.

 
 Үйл ажиллагааны түрээсийн үүрэг- Түрээслүүлэгч нь Групп ба Банк
 
 Групп бà Бàíê íь бàрèëгà бîëîí гàрàж үéë àжèëëàгàà явууëàх бîëîí зîгсîîëыí зîрèëгîîр òүрээсëүүëдэг. 

Эдгээр òүрээсүүд íь гэрээíдээ шèíэчëэх бîëîìжèéг òусгàсàí íэг жèëèéí хугцàààòàé бà Групп бà Бàíêèíд эдгээр 
òүрээсèéí гэрээíд òàë бîëсíîîр àëèвàà хязгààрëàëòууд òàвèгдààгүé бîëíî

 Шүүхийн нэхэмжлэл

 Бèзíесèéí îíцëîг шèíж чàíàрыí уëìààс Бàíêíы сàëбàрò шүүхээр àсуудëыг шèéдэх явдàë эíгèéí үзэгдэë бàéдàг. 
Групп бà Бàíê íь шүүхèéí íэхэìжëэëòэé хэрхэí àжèëëàх òàëààр òîгòсîí журàìòàé. Нэгэíò ìэргэжëèéí зөвëөгөө 
àвсàí, гàрч бîëîх хîхèрëыí хэìжээг зîхèсòîéгîîр òîîцîîëсîí бîë Групп бà Бàíê íь òухàéí íэхэìжëэëèéí 
бàíêíы сàíхүүгèéí бàéдàëд үзүүëж бîëîх сөрөг íөëөөëëөөс хàìгààëàí дàíсàíдàà зàëрууëàх бèчèëò хèéíэ. 
Òàéëàíò жèëèéí эцэсò Групп бà Бàíêèíд шèéдэгдээгүé шүүхèéí íэхэìжëэë бàéхгүé бàéсàí.

 

35. ХӨРӨНГӨ БОЛОН ӨР ТӨЛБӨРИЙН ХУГАЦААНЫ ШИНЖИЛГЭЭ

 Дàрààхь хүсíэгòэíд Бàíêíы àêòèв, пàссèвыí Эргэí òөëөгдөх, бàрàгдàх хугàцààгààр íь хàрууëсàí шèíжèëгээг 
харуулсан	байна.	 Тодруулга	 37.3	 "Төлбөрийн	 чадварын	 эрсдэл	ба	 эх	 үүсвэрийн	 удирдлага"-аас	 Банкны	 зүгээс	
бàрàгдууëàх гэрээò үүргүүдèéí буурууëж òîîцîîгүé хувèëбàрыг хàрíà уу.
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ГРУПП
2011 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр

12 хүртэлх
сар

мян.төг

12 сараас 
дээш

мян.төг
Нийт

мян.төг

Санхүүгийн хөрөнгө

Бэëэí ìөíгө бà Òөв бàíê дàхь хàрèëцàх 289,877,430 - 289,877,430

Бусàд бàíê бà сàíхүүгèéí бàéгууëëàгàд бàéршууëсàí 
хàрèëцàх, хàдгàëàìж 221,882,445 - 221,882,445

Урвуу Репî хэëцëүүд 24,979,395 - 24,979,395

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò - 

   - àрèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé 1,061,151 - 1,061,151

   - бîрëууëàхàд бэëэí 2,758,940 - 2,758,940

   - дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë эзэìшèх 275,927,844 28,242,107 304,169,951

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà урьдчèëгàà 431,994,493 813,924,730 1,245,919,223

Бусàд àвëàгà 2,860,664 - 2,860,664

1,251,342,362 842,166,837      2,093,509,199

Санхүүгийн бус хөрөнгө

Үíдсэí хөрөíгө - 29,599,628 29,599,628

Бèеò бус хөрөíгө - 645,661 645,661

Бусàд хөрөíгө - 6,460,564 6,460,564

Хîéшëîгдсîí òàòвàрыí хөрөíгө - 749,186 749,186

- 37,455,039 37,455,039

Нийт 1,251,342,362 879,621,876 2,130,964,238

Санхүүгийн өр төлбөр

Бусàд бàíê, сàíхүүгèéí бàéгууëëàгыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 9,228,503 - 9,228,503

Хàрèëцàгчдыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 1,824,419,610 15,615,310 1,840,034,920

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүд 8,245 2,562,340 2,570,585

Зээëээр àвсàí эх үүсвэр 5,803,873 57,323,594 63,127,467

Хîёрдîгч өгëөг 12,955,364 34,909,250 47,864,614

Бусàд өгëөг 25,514,073 2,647 25,516,720

1,877,929,668 110,413,141 1,988,342,809

Санхүүгийн бус өр төлбөр

Хîéшëîгдсîí îрëîгî 687,638 - 687,638

Хîéшëîгдсîí òàòвàрыí өр - 380,420 380,420

Орëîгыí òàòвàрыí өр 1,338,671 - 1,338,671

2,026,309 380,420 2,406,729

Нийт 1,879,955,977 110,793,561 1,990,749,538

Цэвэр (628,613,615) 768,828,315 140,214,700

35. ХӨРӨНГӨ БОЛОН ӨР ТӨЛБӨРИЙН ХУГАЦААНЫ ШИНЖИЛГЭЭ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
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БАНК
2011 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр

12 хүртэлх
сар

мян.төг

12 сараас 
дээш

мян.төг
Нийт

мян.төг

Санхүүгийн хөрөнгө

Бэëэí ìөíгө бà Òөв бàíê дàхь хàрèëцàх 289,877,430 - 289,877,430

Бусàд бàíê бà сàíхүүгèéí бàéгууëëàгàд бàéршууëсàí 
хàрèëцàх, хàдгàëàìж 221,882,445 - 221,882,445

Урвуу Репî хэëцëүүд 24,979,395 - 24,979,395

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò -

   - àрèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé 1,061,151 - 1,061,151

   - бîрëууëàхàд бэëэí 2,758,940 - 2,758,940

   - дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë эзэìшèх 275,927,844 28,242,107 304,169,951

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà урьдчèëгàà 431,994,493 813,924,730 1,245,919,223

Бусàд àвëàгà 2,863,929 - 2,863,929

1,251,345,627 842,166,837      2,093,512,464

Санхүүгийн бус хөрөнгө

Сàëбàрò îрууëсàí хөрөíгө îрууëàëò - 100,000 100,000

Үíдсэí хөрөíгө - 29,599,628 29,599,628

Бèеò бус хөрөíгө - 643,360 643,360

Бусàд хөрөíгө - 6,460,364 6,460,364

Хîéшëîгдсîí òàòвàрыí хөрөíгө - 749,186 749,186

- 37,552,538 37,552,538

Нийт 1,251,345,627 879,719,375 2,131,065,002

Санхүүгийн өр төлбөр

Бусàд бàíê, сàíхүүгèéí бàéгууëëàгыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 9,228,503 - 9,228,503

Хàрèëцàгчдыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 1,824,521,101 15,615,310 1,840,136,411

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүд 8,245 2,562,340 2,570,585

Зээëээр àвсàí эх үүсвэр 5,803,873 57,323,594 63,127,467

Хîёрдîгч өгëөг 12,955,364 34,909,250 47,864,614

Бусàд өгëөг 25,514,073 2,647 25,516,720

1,878,031,159 110,413,141 1,988,444,300

Санхүүгийн бус өр төлбөр

Хîéшëîгдсîí îрëîгî 687,638 - 687,638

Хîéшëîгдсîí òàòвàрыí өр - 380,420 380,420

Орëîгыí òàòвàрыí өр 1,338,596 - 1,338,596

2,026,234 380,420 2,406,654

Нийт 1,880,057,393 110,793,561 1,990,850,954

Цэвэр (628,711,766) 768,925,814 140,214,048
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БАНК

2010 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр

12 хүртэлх
сар

мян.төг

12 сараас 
дээш

мян.төг
Нийт

мян.төг

Санхүүгийн хөрөнгө

Бэëэí ìөíгө бà Òөв бàíê дàхь хàрèëцàх 138,054,713 -   138,054,713

Бусàд бàíê бà сàíхүүгèéí бàéгууëëàгàд бàéршууëсàí 
хàрèëцàх, хàдгàëàìж 249,856,142 42,496   249,898,638

Урвуу Репî хэëцëүүд 3,997,668 - 3,997,668

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүд 4,486 - 4,486

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò - 

   - àрèëжààëàх зîрèëгîîр эзэìшèж буé 345,472 - 345,472

   - бîрëууëàхàд бэëэí 7,457,330 - 7,457,330

   - дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë эзэìшèх   355,658,482 -   355,658,482

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà урьдчèëгàà 324,872,400  459,732,547   784,604,947

Бусàд àвëàгà 1,377,620 - 1,377,620

1,081,624,313  459,775,043 1,541,399,356

Санхүүгийн бус хөрөнгө

Үíдсэí хөрөíгө -    24,508,983     24,508,983

Бèеò бус хөрөíгө -      1,104,864 1,104,864

Бусàд хөрөíгө -      6,399,696 6,399,696

 -    32,013,543     32,013,543

Нийт 1,081,624,313  491,788,586 1,573,412,899

Санхүүгийн өр төлбөр

Бусàд бàíê, сàíхүүгèéí бàéгууëëàгыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 80,833,669 -     80,833,669

Хàрèëцàгчдыí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 1,314,660,351      2,838,971 1,317,499,322 

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүд - 1,506,132 1,506,132 

Зээëээр àвсàí эх үүсвэр 3,930,557    24,456,035     28,386,592 

Хîёрдîгч өгëөг 98,330    42,342,413     42,440,743 

Бусàд өгëөг 16,635,059  -     16,635,059 

1,416,157,966    71,143,551 1,487,301,517

Санхүүгийн бус өр төлбөр

Хîéшëîгдсîí îрëîгî 1,522,424 - 1,522,424

Орëîгыí òàòвàрыí өр 791,405 - 791,405

 2,313,829 - 2,313,829

Нийт 1,418,471,795 71,143,551  1,489,615,346

Цэвэр (336,847,482) 420,645,035     83,797,553

36. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА

 Бèзíесèéí ердèéí үéë àжèëëàгààíы явцàд зээë îëгîх, хàдгàëàìж бàéршууëàх, гàдààд вàëюòыí гуéвууëгыí 
гүéëгээ хèéх зэрэг хэд хэдэí гүéëгээг хîëбîîòîé òàëуудòàé хèéсэí. Эдгээр àжèë гүéëгээг àрèëжààíы íөхцëөөр 
зàх зээëèéí хàíшààр гүéцэòгэсэí.

 12 сàрыí 31-íèé өдрèéí бàéдëààр, Групп бà Бàíêíы хувьд, Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөëèéí Гèшүүд íь íèëээд сàíхүүгèéí 
хувь эзэìшдэг бîëîí Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөëèéí Гèшүүд бîëîí гîë удèрдàх àëбàí òушààëòíуудыг бүрдүүëдэг 
êîìпàíèуд буюу хîëбîîòîé òàëуудòàé хèéсэí гүéëгээ, дàíсíы үëдэгдэë íь дàрààх бàéдàëòàé бàéгààг хàрууëàв. 

35. ХӨРӨНГӨ БОЛОН ӨР ТӨЛБӨРИЙН ХУГАЦААНЫ ШИНЖИЛГЭЭ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
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ГРУПП                   БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг
a) Хîëбîîòîé êîìпàíèудàд îëгîсîí зээë бà урьдчèëгàà:

Бусàд îхèí êîìпàíèуд 14,913,435 14,913,435 8,616,558

Бàíêíы Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөëèéí Гèшүүд бîëîí гîë удèрдàх àëбàí 
òушààëòíууд 283,245 283,245 111,125

15,196,680 15,196,680 8,727,683

ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

б) Хîëбîîòîé êîìпàíèудыí хàдгàëàìж:

Òîëгîé êîìпàíè 9,086,874 9,086,874 85,522

Бусàд îхèí êîìпàíèуд 8,574,602 8,574,602 3,379,024

Гîëîìò бàíêíы îхèí êîìпàíè - 101,491 -

17,661,476 17,762,967 3,464,546

Бàíêíы Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөëèéí Гèшүүд бîëîí гîë удèрдàх àëбàí 
òушààëòíууд 507,160 507,160 211,664

   18,168,636 18,270,127 3,676,210

ГРУПП                    БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

в) Бусàд îхèí êàìпàíèудààс худëàдàí àвсàí Кîìпьюòер, прîгрàì хàíгàìж 989,927 989,927 335,569

ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

г) Хîëбîîòîé òàëуудààс худàëдàí àвсàí бàрèëгà:

Òîëгîé êîìпàíè - - 5,613,216

Бусàд îхèí êîìпàíèуд 2,116,163 2,116,163 12,369,310

2,116,163 2,116,163 17,982,526

 Бусàд îхèí êîìпàíèуд, Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөëèéí Гèшүүд, гîë удèрдàх àëбàí òушààëòíуудàд îëгîсîí бàрьцààò 
зээë бîëîí урьдчèëгàà íь жèëèéí 6.00% -èàс 21.60% -èéí хүүòэé (2010 îíд 6.00%-èàс 24.00% бàéсàí.) бà 1 
хүрòэë жèëээс 6 хүрòэë жèëèéí эргэí òөëөгдөх хугàцààòàé бàéíà. Уг сàíхүүгèéí жèëд эдгээр зээëээс îëсîí 
хүүгèéí îрëîгî íь 2,318.5 сàя òөгрөг бîëíî (2010 îíд 1,366.74  сàя òөгрөг)

 Дээрх хîëбîîòîé êîìпàíèуд, Òөëөөëөí Удèрдàх Зөвëөë, гîë удèрдàх àëбàí òушààëòíуудыí хàдгàëàìж íь жèëèéí 
0% -èàс 13.44% -èéí хүүòэé бàéсàí бөгөөд (2010 îíд 0%-èàс 10.80% бàéсàí.) Дээрх хàдгàëàìж эзэìшèгчдэд 
òàéëàíò жèëèéí хугàцààíд 135.25 сàя òөгрөгèéí хүү òөëсөí (2010 îíд 143.73 сàя òөгрөг бàéсàí). 
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ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

д) Гîë удèрдàх àëбàí òушààëòíуудàд îëгîсîí íөхөí îëгîвîр:

Ажèëчдàд îëгîсîí бîгèíî хугàцààò òэòгэìж:

  Цàëèí, урàìшууëàë, íэìэгдэë 468,935 468,935 299,054

  Эрүүë ìэíд, íèéгìèéí дààòгàëыí шèìòгэë 68,726 68,726 36,567

  Хувьцààíд суурèëсàí òөëбөр 207,935 207,935 -

745,596 745,596 335,621

 е)  Бîдь Иíòерíешíë ХХК-òàé бàéгууëсàí òүрээсèéí гэрээ

	 2002	оны	11	дүгээр	сард	Банк	нь		"Сүхбаатарын	талбай-3,	Улаанбаатар	хот,	Монгол	Улс"	хаягтай	өөрийн	
шинэ	ажлын	байранд	нүүн	орсон.		2009	оны	10	дугаар	сард	Баянгол	дүүрэгт	"Москва"	салбараа	шинээр	
íээсэí. Эдгээр бàрèëгыг Бàíêíы òîëгîé êîìпàíè бîëîх Бîдь Иíòерíэéшíëь ХХК эзэìшдэг. 2010 îíы 10 
дугаар	сарын	5-ны	өдөр	Банк	нь	"Москва"	салбарын	барилгыг	өөрийн	толгой	компаниас	худалдан	авсан.	
Дүíг Òîдрууëгà 36 (г)-д òîëèëууëсàí бàéгàà. 

 Бàíê íь òөв îффèсыí бàрèëгыг 2014 îíы 1-р сàрыí 1-íèé өдөр хүрòэë 5 жèëèéí хугàцààíд, Мîсêвà 
сàëбàрыí бàрèëгыг 2014 îíы 10-р сàрыí 1-íèé өдөр хүрòэë 5 жèëèéí хугàцààíд  òүрээсëэх гэрээг 2009 îíд 
бàéгууëсàí. Бàíê 2009 îíд 3.9 òэрбуì òөгрөг бà 885.60 сàя òөгрөгèéí урьдчèëгàà òөëбөрèéг òус òус òөëсөí. 
2011 îíы 12-р сàрыí 31-íèé өдрèéí бàéдëààр дээрх урьдчèëж òөëсөí òөëбөрèéí үëдэгдэë 1.6 òэрбуì òөгрөг 
(2010 îíд 2.4 òэрбуì òөгрөг) бàéсàí. Иëүү дэëгэрэíгүé ìэдээëëèéг Òîдрууëгà 34-өөс хàрíà уу. 

 
 Холбоотой талуудтай хийсэн гүйлгээний нөхцлүүд
 
 Бèзíесèéí ердèéí үéë àëëèëàгààíы үр дүíд дээр дурьдсàí үëдэгдэë дүíгүүд үүссэí бîëíî. Хîëбîîòîé òàëуудыí 

òөëсөí бîëîí хүëээí àвсàí хүү íь ердèéí àрèëжààíы хүүгээр òîîцîгдсîí. Òàéëàíò жèëèéí эцсээрхè үëдэгдэë дүí 
бàрьцààгààр хàíгàгдààгүé бîëíî. Бусàд хîëбîîòîé òàëуудыí өгëөг эсвэë àвëàгыí дүíд яìàр íэгэí хүëээí àвсàí 
эсвэë гàргàсàí бàòàëгàà бàéхгүé. 2010 бîëîí 2011 îíы 12 сàрыí 31-ээр дуусгàвàр бîëсîí òàéëàí жèëүүдэд. Групп 
бà Бàíê өөрèéí хîëбîîòîé òàëуудòàé хîëбîîòîéгîîр эргэëзээòэé àвëàгыí сàí бàéгууëààгүé бîëíî.

37. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА

 37.1 Оршил

 Групп бà Бàíêíы эрсдэëèéí удèрдëàгыí гàзàр íь Гүéцэòгэх Зàхèрàëд шууд òàéëàгíàдàг бèе дààсàí íэгж бөгөөд 
бàíêíы үéë àжèëëàгààíы үíдсэí уëàìжëàëò эрсдэë бîëîх зээëèéí эрсдэë, хөрвөх чàдвàрыí эрсдэë, хүүíèé 
хàíшèéí эрсдэë, гàдààд вàëюòыí àрèëжààíы эрсдэë, үéë àжèëëàгààíы эрсдэëèéг хяíàí зîхèцууëдàг. Эрсдэëèéí 
удèрдëàгыí гîë зîрèëгî íь бèзíесèéí сегìеíòүүдэд òэдгээрèéí уëàìжëàëò эрсдэë/шàгíàëыí дүрсëэëд зîхèцсîí 
êàпèòàëыг хувààрèëàх бà   эрсдэëèéí ëèìèò бîëîí бусàд хяíàëòàíд бàéдàг эрсдэëээр òîхèрууëàгдсàí êàпèòàëыí 
өгөөжèéг бàéíгыí èëрүүëэëò, хэìжèëò бà хяíàí зîхèцууëàëòыí прîцессîîр хàìгèéí èх бàéëгàхàд îршдîг. Òус 
эрсдэëèéí удèрдëàгыí прîцесс íь Бàíêíы урò хугàцààíы àшèгò àжèëëàгààíд чухàë àч хîëбîгдîëòîé бөгөөд 
àжèëòàí, хувь хүí бүр өөрèéí àжèë үүрэгòэé хîëбîîòîé эрсдэëèéí өрòөëòèéг ìөí хàрèуцдàг.

 Эрсдэëèéí хяíàëòыí бèе дààсàí прîцесс íь бàéгàëь îрчèí, òехíîëîгè, сàëбàрыí өөрчëөëò зэрэг бèзíесèéí 
эрсдэëèéг хàìàрдàггүé. Эдгээр íь Групп бà Бàíêíы сòрàòегè òөëөвëөëòөөр хяíàí зîхèцууëàгддàг.

 Эрсдэлийн удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалт

 ÒУЗ íь эрсдэëèéг òîдîрхîéëж, хяíàëòыг хэрэгжүүëэх үíдсэí үүрэгòэé. Гэсэí хэдèé ч, эрсдэëèéг удèрдàж хяíàх 
зîхèцууëàх чèг үүрэг бүхèé бèе дààсàí íэгжүүд бàéдàг..

 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ)

 ÒУЗ íь эрсдэëèéí удèрдëàгыí үíдсэí чèг хàíдëàгыг òîдîрхîéëж, бàíêíы бүх үéë àжèëëàгààг зîрèëгîд чèгëүүëсэí 
эрсдэëèéí сòрàòегè, зàрчèìуудыг бàòëàх ìөí шààрдëàгàòàé гэж үзсэí шèíэ бîдëîгî журìыг íэвòрүүëдэг. 

36. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
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Эрсдэëèéí сòрàòегè бîëîí àч хîëбîгдîë бүхèé бîдëîгуудыг ÒУЗ-ààс бàòëàж, òîдîрхîé дàвòàìжòàéгààр (хàìгèéí 
бàгàдàà жèëд 1 удàà) хяíàí хэëэëцдэг.

 Аудитын хороо

 Òус хîрîî íь эрсдэëèéí сòрàòегè бîëîвсрууëж, хүүíèé хàíшíы хөрвөх чàдвàрыí бîëîí зàх зээëèéí эрсдэëүүдэд 
хязгààрëàëòууд, зàрчìыг, бүòэц, бîдëîгыг òîдîрхîéëж хэрэгжүүëíэ.

 ÒУЗ-èéí Аудèòыí хîрîî íь Дîòîîд àудèòыí гàзрыí үéë àжèëëàгààíд хяíàëò òàвèх, гàдààд àудèòîруудòàé 
хîëбîгдууëàí бàíêíы бèзíес бîëîí үéë àжèëëàгààíд íөëөө үзүүëэх бүхèé ë àудèòòàé хîëбîîòîé àсуудëуудыг 
èëрүүëж, хяíàëò òàвьж àжèëëàíà. 

 Эрсдэлийн хороо 
 
 Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí Хîрîî íь  ÒУЗ-èéí бàíêèíд учèрч бîëîх эрсдэëèéг хяíàж удèрдàхàд íь дэìжëэг үзүүëж 

àжèëëàíà.  Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí Хîрîî дàрààх үíдсэí чèг үүрэгòэé:

(i) Бàíêíы бèзíес бîëîí үéë àжèëëàгààíд учèрч бîëîх бүх бîдèò бîëîí бîëзîшгүé эрсдэëүүдèéг òîдîрхîéëîх 
(зээëèéí эрсдэë, зàх зээëèéí эрсдэë, òөëбөрèéí чàдвàрыí эрсдэë, үéë àжèëëàгààíы эрсдэë, хууëь эрх зүé 
бîëîí бèзíесèéí íэр хүíдèéí эрсдэë бîëîí бусàд эрсдэë) бîëîí эдгээр эрсдэëүүдèéг бàгàсгàх зîрèëгîîр 
үíэëэх , ìөí бàíêíы хяíàëò, эрсдэëèéí удèрдëàгыí бîдëîгîд шààрдëàгàòàé сàéжрууëàëòыг òîдîрхîéëîх, 
òүүíèéг хэрэгжүүëэх зààвàр удèрдàìж өгөх;

 
(ii) Òîдîрхîé íэг сàëбàр,  үéëдвэрëэëèéí сеêòîр, гàзàрзүéí бàéршèë бîëîí бүòээгдэхүүíд чèг хàíдëàгà îëгîх;

(iii) ÒУЗ-èéг бàíêíы сàëбàрыí бүх òүвшíèé эрсдэëèéг òîдîрхîéëîхîд шààрдëàгàòàé ìэдээëэë,  хîëбîгдîх 
өгөгдëөөр хàíгàх;

(iv) Бàíêíы ìөíгө угààх бîëîí òеррîрèзìèéг сàíхүүжүүëэхèéí эсрэг бàíêíы журìыг бàòëàх, òүүíèéг хэрэгжүүëэх, 
уëèрëыí òàéëàíг хэëэëцэх ;

(v) Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí гàзрыí уëèрëыí òàéëàíгуудòàé òàíèëцàж, хэëэëцэх ; бà

(vi) Уëèрëыí зîхèсòîé бàéдëыí òàéëàíг хэëэëцэх.

 Актив, пассивын хороо

 Òус удèрдëàгыí хîрîî íь эрсдэëèéí сòрàòегè бîëîвсрууëж, Групп бà бàíêíы ÒУЗ, Эрсдэëèéí Хîрîî-д сàíàë 
îрууëàх, бàòëàгдсàíы дàрàà хүүíèé, хөрвөх чàдвàрыí бîëîí зàх зээëèéí эрсдэëүүдэд хязгààрëàëòууд òîгòîîх 
зàрчèì, бүòэц, бîдëîгыг òîдîрхîéëж, хэрэгжүүëэх чèг үүрэгòэé  àжèëëàíà .  

 Зээлийн Хороо

 Зээëèéí хîрîî íь ÒУЗ-д шууд хàръяàëàгдàíà. Òус хîрîî íь ÒУЗ-ààс òîдîрхîéëсîí эрх хэìжээíèé хүрээíд зээëèéí 
шèéдвэр гàргàдàг íэгж юì. Зээëèéí хîрîî íь дàрààхь үíдсэí чèг үүргèéг хэрэгжүүëíэ. Үүíд :

(i) зээëèéí бîдëîгî, журàìд íэìэëò өөрчëөëò îрууëàх, шèíэчëэх, бàòëàх;

(ii) зээëèéí àíгèëàë бîëîí сàí бàéгууëàх òүвшèí хэìжээг бàòëàх;

(iii) зээëèéí бàгц дàх чàíàр, эрсдэëòэé бàгцыг òîгòìîë хяíàх;

(iv) үéëдвэрëэëèéí сàëбàр бîëîí гàзàрзүéí бүсèéí бàéршëыí хувьд îëгîгдîх зээëèéí хэìжээг òîгòîîí бàòëàх.
 
 Эрсдэлийн Удирдлагын Газар

 Эрсдэëèéí удèрдëàгыí гàзàр íь бèе дààсàí хяíàëòыí сèсòеìèéг хэрэгжүүëэх зîрèëгîîр эрсдэëд хàìààрàë бүхèé 
бîдëîгî журìуудыг ìөрдөж, хэрэгжүүëíэ..

 Òус гàзàр íь Групп бà Бàíêíы эрсдэëèéí бîдëîгî, журìуудыí хэрэгжèëòèéг хàíгàíà. Бèзíесèéí бүхèé ë íэгжүүд 
эрсдэëèéг хяíàí зîхèцууëàх бèе дààсàí àëбàòàé бàéх бîëсîí бөгөөд òîгòîîсîí ëèìèòèéí эрсдэë, шèíэ бүòээгдэхүүí, 
үéëчèëгээíèé эрсдэë бîëîí зîхèîí бàéгууëàëò бүхèé гүéëгээíèé эрсдэë зэргèéг бàгòààж хяíàíà. Òус àëбà íь ìөí 
эрсдэëèéí òîîцîîëîëò, òàéëàгíàëыí сèсòеì дэх бүхèé ë эрсдэëèéг òîдîрхîéëж, òàéëàгíàх чèг үүрэгòэé бàéíà.
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37. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ.)
 
 37.1 Оршил (үргэлжлэл)

 Зээлийн газар 

 Зээëèéí гàзàр íь Бàíêíы зээëèéí бîдëîгыг òусгàé хàрèуцëàгà бүхèé дîр òîдîрхîéëсîí гурвàí хэëòэс íэгжээр 
дàìжууëàí бүхèé ë òүвшèíд удèрдàх бîëîí хэрэгжүүëэх үүрэгòэé àжèëëàíà: 

 Òîì бàéгууëàгыí хэëòэс бà Æèжèг Дуíд Бèзíесèéí íэгжèéí хэëòэс 
 

(i) Зээëèéí судàëгàà шèíжèëгээг явууëàх;

(ii) Зээëèéí сàíàëыг зээëèéí хîрîîгîîр îрууëàх бîëîí òîдîрхîéëîх;

(iii) Зээëèéí эргэí òөëөëòèéí хувààрò хяíàëò òàвèх, бүх òөрëèéí бîëзëыí бèеëэëòэíд хяíàëò òàвèх;

(iv) Бүх òөрëèéí зээëèéí үëдэгдëèéí эргэí òөëөëòèéг хяíàх.

 Хяíàëòыí хэëòэс

(i) Зээëèéí бîдëîгî зîрèëòыí бèеëэëòэíд хяíàëò òàвèх;

(ii) Сàëбàрыí зээëèéí үéë àжèëëàгààг дэìжèх бîëîí хяíàëò òàвèх.

 Шèíжээчдèéí хэëòэс

(i) Òусгàéëсàí бèзíесèéí сàëбàр бîëîí үéëдвэрëэëèéí хүрээíèé бèзíес òөëөвëөгөө бîëîí бàрьцàà хөрөíгèéí 
үíэëгээíд хàрààò бус дүгíэëò өгөх, ìэргэжëèéí зөвөëгөө өгөх. 

 Дотоод Аудитын Газар

 Бàíê дàхь эрсдэëèéí удèрдëàгыг Дîòîîд àудèòыí гàзàр бàíêíы зîхèìжòîé үéë àжèëëàгàà бîëîí ìөрдëөг бîëгîж 
буé дүрэì, журìыí хэрэгжèëòèéг шàëгàх зàìààр хàìгèéí бàгàдàà жèëд íэг удàà àудèò хèéíэ. Дîòîîд àудèòыí 
гàзàр íь шàëгàëòыí дүíгèéí òàëààр удèрдëàгàòàé ярèëцàж, èëэрсэí зүéëèéг сàíàë зөвëөìжèéí хàìò удèрдëàгыí 
хîрîî бîëîí àудèòыí хîрîîíд òàéëàгíàíà.

 Эрсдэлийн хэмжих болон тайлагнах систем

 Групп бà Бàíê íь òîîцîîëж бîëîхуéц бîëîí ердèéí òîхèîëдîëд òîîцîж бîëîхîîргүé эрсдэë буюу сòàòèсòèê 
зàгвàрò суурèëсàí эцсèéí эрсдэëèéг àëь àëèéг íь хэìжèх àргыг àшèгëàдàг. Зàгвàр íь өìíөх òуршëàгà, òүүхэíд 
суурèëсàí бîëîìжèéг эдèéí зàсгèéí îрчèíд òîхèрууëíà. Мөí Групп бà Бàíêèíд òîхèîëдîх ìàгàдàëàë òуí бàгàòàé 
бîëîвч òîхèîëдîж бîëîх хàìгèéí ìуу òөëөвүүдèéг гàргàдàг.

 Эрсдэëèéг Групп бà Бàíêíààс òîгòîîсîí хэìжээ хязгààрыí хүрээíд хяíàж, удèрдàíà. Òус òîдîрхîéëсîí хэìжээ 
хязгààр íь Групп бà Бàíêíы бèзíес сòрàòегè, зàх зээëèéí îрчèíòîé бîëîí бàíêíы зүгээс хүëээí зөвшөөрөхүéц 
эрсдэëèéí хэìжээòэé уяëдсàí бàéх бà зàрèì сàëбàрò îíцгîéëîí àíхààрдàг. Бàíê íь бүх үéë àжèëëàгààíд бèé 
эрсдэëүүдèéí íèéëбэр өрòөëòòэé хîëбîîòîéгîîр эрсдэë дààх чàдвàрыг хэìжèж хяíàíà.

 
 Бүх бèзíесèéí íэгжүүдээсээ цугëууëсàí ìэдээëëèéг эрсдэëèéг эрòхэí òîдîрхîéëж, хяíàх зîрèëгîîр íягòëàí шàëгàж 

бîëîвсрууëàëò хèéдэг. Мөí эíэ ìэдээëэëèéг ÒУЗ, Аêòèв пàссèвыí хîрîî, гàзàр бүрèéí зàхèрëуудàд òàíèëцууëдàг. 
Òàéëàíд зээëèéí  íèéò өрòөëò, зээëèéí хэìжээíèé òөëөв, òîгòîîсîí ëèìèòèéг дàвàх îíцгîé òîхèîëдîë, VàR, хөрвөх 
чàдвàрыí хàрьцàà, бà эрсдэëèéí бàгцыí өөрчëөëò зэргèéг òусгàíà. Сàр бүр үéëдвэрëэëèéí сàëбàр, хàрèëцàгчèéí 
эрсдэëèéí òàëààрх дэëгэрэíгүé ìэдээëëèéг òàéëàгíàíà. Уëèрàë бүр гàзàр íэгжèéí зàхèрëууд зээëèéí эрсдэëèéí 
сàíгèéí зîхèсòîé бàéдàëд үíэëгээ өгíө. Аудèò Хîрîî бîëîí Эрсдэëèéí хîрîî íь Групп бà Бàíêíы íèéò эрсдэëèéí 
өрòөëòèéг òîîцîж, үíэëж, хяíàж бîëîхуéц бүрэí хэìжээíèé òàéëàíòàé  уëèрàë бүр òàíèëцàж үíэëгээ хèéдэг.

 
 Òусгàéëàí бîëîвсрууëàгдсàí эрсдэëèéí òàéëàíг Бàíêíы бүх íэгжүүдэд хүргэдэг бөгөөд эíэ íь бèзíесèéí 

íэгжүүдèéг шèíэ òуòàì ìэдээëэëòэé бàéëгàх зîрèëгîòîé юì.
 
 Удèрдëàгà бîëîí Аêòèв пàссèвыí хîрîîíд VàR, хөврөх чàдвàрыí дүí шèíжèëгээ, зàх зээëèéí ëèìèòыí àшèгëàëò 

бîëîí бусàд àëèвàà эрсдэë үүсгэх хүчèí зүéëèéí òàëààр òàíèëцууëíà. 
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 Эрсдэлийг бууруулах

 Хүүíèé хàíш, гàдààд вàëюòыí хàíшíы өөрчëөëò, зээëèéí эрсдэë бîëîí èрээдүéí үéë àжèëëàгààíààс үүдэж бîëîх 
өрòөëòèéг ìэдрэìжèéí шèíжèëгээ бîëîí VaR-èéг эрсдэëèéí удèрдëàгыг хэрэгжүүëэхэд àшèгëàдàг. Групп бà 
Бàíê íь зээëèéí эрсдэëèéг буурууëàх зîрèëгîîр бàрьцàà хөрөíгө бàрьцààëж àвдàг.

 
 Эрсдэлийн хэт төвлөрөл

 Хэд хэдэí хàрèëцàгчèд èжèë òөрëèéí бèзíесèéí үéë àжèëëàгàà эрхэëдэг эсвэë уëс òөр эдèéí зàсàг бîëîí бусàд 
àëèвàà өөрчëөëò гàрàхàд òэдгээрèéí гэрээíèé үүргээ гүéцэòгэхэд  èжèë ìàягààр íөëөөëөхөөр бàéвàë òөвëөрөë 
бèé бîëдîг. Òөвëөрөë íь òухàéí íэг сàëбàрò íөëөөëж буé íөхцөë бàéдàëд Групп бîëîí  Бàíê хэрхэí гүéцэòгэëээ 
хàíгàх ìэдрэìжèéг èëòгэíэ.

 
 Эрсдэëèéí хэò òөвëөрөëөөс зàéëсхèéхèéí òуëд Групп бà Бàíê íь өөрèéí бîдëîгî, журàìдàà îëîí òөрëèéí 

бàгцòàé бàéх òîдîрхîé удèрдàìжèéг òусгàсàí бàéдàг. Зээëèéí эрсдэëèéí òîдîрхîéëîгдсîí òөвëөрөëèéг хяíàж 
удèрдàíà. Мîíгîëбàíê /Òөв бàíê/ дàрààх сòàíдàрò хязгààрëàëòуудыг бèеëүүëэхèéг шààрддàг. Үүíд ::

(i) Нэг зээëдэгч бîëîí òүүíд хîëбîгдîх хувь хүíд îëгîх зээëèéí íèéò зээëèéí дүí бîëîí  зээëòэé àдèëòгàх 
бусàд àêòèвыí хàìгèéí дээд хэìжээг  бàíêíы  өөрèéí хөрөíгèéí 20%-ààс хэòрүүëж бîëîхгүé.

(ii) Бàíêòàé яìàр íэгэí бàéдëààр хîëбîгдсîí эòгээдэд îëгîсîí зээëèéí хэìжээ бîëîí зээëòэé àдèëòгàх бусàд 
àêòèвыí дүí íь бàíêíы өөрèéí хөрөíгèéí 5 хувèàс, òэдгээрèéí íèéëбэр дví íь өөрèéí хөрөíгèéí 20%-ààс 
хэòэрч бîëîхгүé.

 37.2 Зээлийн эрсдэл

 Зээëèéí эрсдэë гэдэг íь бàíêíы хàрèëцàгч, бîëîí хàìòрàгч òàë гэрээíèé үүргээ бèеëүүëээгүéгээс үүдэж бàíê 
хүëээж бîëзîшгүé эрсдэëèéг хэëíэ. Групп бà Бàíê íь òухàéí íэг зээëдэгч бîëîí гàзàрзүé, эдèéí зàсгèéí сàëбàрыí 
òөвëөрëèéí хувьд өөрèéí дààж бîëîхуéц эрсдэëèéí дүíд òîхèрсîí хязгààр òîгòîîх, òèéì хязгààрòàé хîëбîîòîé 
эрсдэëèéí íèéò хэìжээíд ìîíèòîрèíг хèéх зàìààр зээëèéí эрсдэëèéг хяíàж удèрддàг.

 
 Групп бà Бàíê íь бàрьцàà хөрөíгèéí үíэëгээ хяíàëòыг хèéх зэргèéг бàгòààсàí зээëдэгч òàëыí зээë дààх чàдàвхèд 

гàрч буé өөрчëөëòèéг íэí дàруé òîдîрхîéëж бàéхыí òуëд зээëèéí чàíàрыг хяíàх прîцессèéг бèé бîëгîсîí. 
Зээëèéí эрсдэëèéí зэрэгëэë зээëдэгч бүрээр òîгòîîх зээëèéí эрсдэëèéí àíгèëàëыí сèсòеìèéг àшèгëàí òухàéí 
íэг зээëдэгчèéí зээë àвàх дээд хэìжээг òîгòîîдîг. Эрсдэëèéí зэрэгëэëèéг бàéíгà хяíàí шèíэчèëж бàéдàг. 
Зээëèéí зэрэгëэëèéг эргэí хяíàх прîцесс íь үүсч бîëзîшгүé эрсдэëèéг òîдîрхîéëсîíы үр дүíд хүëээж бîëзîшгүé 
àëдàгдàëыг òîгòîîх, ìөí òүүíээс сэргèéëэх зîхèсòîé àргà хэìжээг àвàх бîëîìжèéг Бàíêèíд îëгîдîг юì.  

 
 Групп бà Бàíêíы зээëèéí үéë àжèëëàгààг удèрдàх, хяíàëò зîхèцууëàëò хèéх бîëîìжèéг бүрдүүëэх зîрèëгîîр 

чàíàрыí сòàíдàрòчèëàгдсàí фîрìàò бà òàéëàгíàëыг хэвшүүëэх, хөгжүүëж, сàéжрууëàх íь эíэхүү хяíàëòыí 
íэгжèéí үүрэг юì..

 
 Зээëèéí Эрсдэëèéí Удèрдëàгыí Хэëòэс íь бàíêèí дàхь зээëèéí сîёëыí хөгжëèéí íэг хэсэг гэдэг уòгààрàà бàíê 

дîòîрх ìэдëэг, òуршëàгà, ìэргэжëèéí íөөцèéг бèé бîëгîх бîëîí Хүíèé íөөцèéí хэëòэсòэé хàìòрàí Зээëèéí 
Сургàëòыí хөòөëбөрүүдèéí òөëөвëөгөөг бîëîвсрууëàх үүргèéг хүëээíэ. Эíэ íь Групп бà Бàíêíы шààрдëàгà бîëîí 
òîдîрхîéëсîí чàдвàр, ìэдëэгèéí дуòàгдàë, хүрэëцээгүé бàéдëыг íөхөх зîрèëгîòîé òàсрàëòгүé бөгөөд жèë бүр 
эргэí хяíàгддàг үéë явц юì.

 
 Зээлтэй холбоотой болзошгүй үүргийн эрсдэл

 Групп бà Бàíê íь хàрèëцàгчèéí өìíөөс òөëбөр òөëөх ìàгàдëàë бүхèé бàòàëгààíуудыг гàргàх бîëîìжèéг бèé 
бîëгîдîг. Иéì òөëбөрèéг àêêредèòèвèéí íөхцөëд òуëгуурëàí хàрèëцàгчдààс эргүүëэí òàòдàг. Эдгээр íь Групп 
бà Бàíêèíд зээëòэé íэгэí àдèë эрсдэëèéг учрууëàх бà òүүíèéг ìөí зээëèéí үéë àжèëëàгààíы бîдëîгî журìààр 
зîхèцууëдàг.

 Эдгээр хэрэгсëүүдèéí гîë зîрèëгî íь хàрèëцàгчèéг шààрдëàгàòàé эх үүсвэрээр хàíгàхàд îршèíî. Бàòàëгàà бà 
íээëòòэé àêêредèòèвууд íь хàрèëцàгч гурàвдàгч эòгээдèéí өìíө хүëээсэí үүргээ гүéцэòгэх чàдвàргүé бîëсîí 
òîхèîëîëд Групп бà Бàíê өìíөөс íь òөëбөрèéг íь бàрàгдууëàх цуцëàшгүé үүрэг хүëээсíèéг èëэрхèéëдэг бà эдгээр 
хэрэгсëèéí эрсдэë íь зээëèéí эрсдэëòэé èжèë юì.
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37. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
 
 37.2 Зээлийн эрсдэл (үргэлжлэл)

 Барьцаа хөрөнгө болон бусад зээлийн баталгаа, батлан даалтыг тооцохгүйгээр зээлд учирч болзошгүй 
эрсдэлийн дээд хэмжээг авч үзвэл

 Дîîрх хүсíэгò íь òàéëàí òэíцëèéí үзүүëэëò бүрèéí хувьд зээëèéí эрсдэëèéí дээд хэìжээíèé өрòөëòèéг хàруусàí 
бàéíà. Дээд өрòөëòèéг бàрьцàà хөрөíгө àшèгëàж эрсдэë буурууëàх íөëөөíèé өìíөх íèéò дүíгээр èëэрхèéëсэí 
бîëíî. 

Тодруулга

ГРУПП     БАНК
Нийт өртөл-

-тийн дээд
хэмжээ

2011
мян.төг

Нийт өртөл-
тийн дээд

хэмжээ
2011

мян.төг

Нийт өртөл-
тийн дээд

хэмжээ
2010

мян.төг

Бэëэí ìөíгө бà Òөв бàíê дàхь хàрèëцàх (гàр дээрх бэëэí 
ìөíгèéг îрууëààгүé) 14 200,449,311 200,449,311 77,498,911

Бàíêуудàд бàéршууëсàí хàрèëцàх, хàдгàëàìж 15 221,882,445 221,882,445 249,898,638

Урвуу репî хэëцэë 16 24,979,395 24,979,395 3,997,668

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүр 17 - - 4,486

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò-Дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë эзэìшèх 18 304,169,951 304,169,951    355,658,482

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë, урьдчèëгàà 19 1,245,919,223 1,245,919,223 784,604,947

Бусàд àвëàгà 23 2,860,664 2,863,929    1,377,620

Нийт 2,000,260,989 2,000,264,254 1,473,040,752

Бîëзîшгүé өр òөëбөр 34 128,264,634 128,264,634   83,703,986

Үүргүүд 34 29,804,038 29,804,038   27,142,064

Нийт 158,068,672 158,068,672 110,846,050

Зээлийн эрсдэлд өртөж болох нийт дүн 2,158,329,661 2,158,332,926 1,583,886,802

 Бîдèò үíээр бүрòгэгддэг сàíхүүгèéí хэрэгсëèéí хувьд дээрх дүíгүүд íь өíөөгèéí зээëèéí эрсдэëèéí өрòөëòèéг 
хàрууëсàí бîëîвч эíэ íь èрээдүéд үíэ цэíэ өөрчëөгдөхөөс шàëòгààëж бèé бîëж бîëîх эрсдэëèéí дээд хэìжээ 
бèш юì.

 
 Сàíхүүгèéí хэрэгсëèéí àíгè òус бүр дэх зээëèéí эрсдэëèéí өрòөëòèéí дээд хэìжээíèé òàëààрх èëүү íàрèéвчèëсàí 

ìэдээг òусгàéëàí хîëбîгдîх òîдрууëгуудàд хààíààс хàрж бîëîхыг зààсàí бàéх бîëíî. Бàрьцàà хөрөíгө бîëîí 
бусàд эрсдэëèéг буурууëàх àргà òехíèêүүдèéí íөëөөëëèéг дîр хàрууëàв.

 Зээлийн эрсдэлд дээд хэмжээгээр өртөх эрсдэлийн төвлөрөл

 Эрсдэëèéí òөвëөрөëèéг хàрèëцàгч òàë/үéëчëүүëэгч бà эдèéí зàсгèéí сàëбàр òус бүрээр àíгèëàí зîхèцууëíà. 
2011 îíы 12-р сàрыí 31-íèé өдрèéí бàéдëààр àëèвàà хàрèëцàгч òàë/үéëчëүүëэгчээс учèрч бîëîх зээëèéí эрсдэëд 
өрòөх дээд хэìжээ íь 37,812 сàя òөгрөг (2010 îíд 35,932 сàя òөгрөг) бàéв.

 Бусàд бàíê бîëîí сàíхүүгèéí бàéгууëëàгàд бàéршууëсàí хàрèëцàх, хàдгàëàìж бîëîí бусàд хөрөíгө бîëîх 
219,684 сàя òөгрөг (2010 îíд 189,727 сàя òөгрөг)-өөс бусàд бàíêíы бүх хөрөíгө бîëîí өр òөëбөр íь гàзàрзүéí 
хувьд Мîíгîë Уëсàд òөвëөрч бàéíà.

 Бàрьцàà хөрөíгө бîëîí бусàд зээëèéí сàéжрууëàëòыг òîîцîхîîс өìíөх Бàíêíы сàíхүүгèéí хөрөíгèéí эдèéí 
зàсгèéí сàëбàрыí шèíжèëгээ:
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ГРУПП   БАНК
Нийт өртөл-

-тийн дээд
хэмжээ

2011
мян.төг

Нийт өртөл-
тийн дээд

хэмжээ
2011

мян.төг

Нийт өртөл-
тийн дээд

хэмжээ
2010

мян.төг

Хөдөө àж àхуé 24,567,603 24,567,603       18,957,486

Бàрèëгà 69,623,131 69,623,131    65,441,303

Өргөí хэрэгëээ 321,123,855 321,123,855 150,250,984

Бîëîвсрîë 1,288,329 1,288,329      4,522,363

Эрчèì хүч, гàзрыí òîс 70,300,836 70,300,836    29,156,678

Сàíхүүгèéí үéëчèëгээ 817,061,463 817,061,463 718,006,017

Эрүүë ìэíд 3,369,524 3,369,524     6,664,384

Өрхèéí бèзíес - - 467,443

Зîчèд буудàë, зîîгèéí гàзàр 34,506,351 34,506,351    16,861,982

Оëîí уëсыí бàéгууëëàгà 91,604 91,604 -

Зàсвàр үéëчèëгээ 19,511,366 19,511,366 5,764,651

Бîëîвсрууëàх үéëдвэрëэë 116,835,549 116,835,549     74,088,332

Ууë уурхàé, хàéгууë 161,698,972 161,698,972   133,588,123

Оëîí íèéòèéí үéëчèëгээ 5,779,811 5,779,811 -

Үë хөдëөх хөрөíгө 56,052,905 56,052,905     35,971,657

Нèéгìèéí үéëчèëгээ 17,325,500 17,325,500     15,806,291

Аяëàë жууëчëàë 28,159,963 28,159,963    18,169,791

Òээвэр бà хàрèëцàà хîëбîî  87,586,180 87,586,180     39,704,891

Бөөíèé бîëîí жèжèгëэíгèéí худàëдàà 120,851,499 120,851,499 119,042,709

Бусàд 44,526,548 44,529,813        20,575,667

2,000,260,989 2,000,264,254 1,473,040,752

 Барьцаа ба зээлийн бусад сайжруулалтууд

 Бàрьцàà хөрөíгèéí шààрдàгдàж буé хэìжээ бà òөрëèéг зээëдэгч òàëыí зээëèéí эрсдэëèéí шèíжèëгээíд үíдэсëэí 
òîгòîîíî. Зөвшөөрч бîëîхуéц бàрьцàà хөрөíгèéí òөрëүүд бîëîí үíэëгээíèé пàрàìеòрүүдèéг òîдîрхîé удèрдàìж, 
журìààр зîхèцууëдàг.

 
 Гîë бàрьцàà хөрөíгèéí òөрëүүд:

(i) Аж àхуéí íэгжèéí зээë: Үë хөдëөх хөрөíгө, бàрàà ìàòерèàë, үíдсэí хөрөíгө, àвòîìàшèí.;

(ii)  Æèжèг бèзíесèéí зээë: Үë хөдëөх хөрөíгө;

(iii)  Хэрэгëээíèé зээë: Авòîìàшèí, îрëîгî

(iv)  Орîí сууцíы зээë: Аìьдрàх зîрèуëàëòòàé үë хөдëөх хөрөíгө.

 Мөí Груп бà Бàíê íь îхèí êîìпàíèд зээë îëгîхдîî òîëгîé êîìпàíèàр бàòëàí дààëò хèéëгэж бîëдîг. Гэхдээ эдгээр 
бîëîìжèò эрсдэëээс хàìгààëсàí хэìжээг дээрх хүсíэгòэд òусгààгүé бîëíî.

 
 Бàрьцàà хөрөíгèéí зàх зээëèéí үíэëгээíд удèрдëàгууд хяíàëò òàвьдàг. Үíдсэí гîë гэрээ хэëэëцээрò зîхèцууëàгдсàíààр 

òухàéí зээëд íэìж бàрьцàà хөрөíгө бàрьцààëàхàд   удèрдëàгууд ìөí хяíàëò òàвьдàгààс гàдíà эдгээр бàрьцàà 
хөрөíгèéí зàх зээëèéí үíèéг зээëèéí үíэ цэíèéí буурàëòыí сàíг зîхèсòîé эсэхèéг шàëгàх явцдàà дàвхàр хяíàдàг.

 
 Бàрьцàà хөрөíгөíд òîîцîгдîí хурààгдсàí эд хөрөíгèéг цэгцòэé àргà зàìààр бîрëууëàх íь Групп бà Бàíêíы íэг 

бîдëîгî юì. Оëсîí îрëîгыг òөëөгдөөгүé үëдсэí зээëèéí хэìжээг бàгàсгàх, бàрàгдууëàхàд àшèгëàдàг. Групп бà 
Бàíê хурààгдсàí эд хөрөíгèéг өөрèéí бèзíесèéí хэрэгëээíд àшèгëàдàггүé.
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37. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
 
 37.2 Зээлийн эрсдэл (үргэлжлэл)

 Санхүүгийн хөрөнгийн ангилал тус бүрийн зээлийн чанар

 Групп бà Бàíê íь өөрèéí сàíхүүгèéí хөрөíгèéí зээëèéí чàíàрыг дîòîîддîî àшèгëàдàг зээë зэрэгëэëèéí сèсòеìээр 
удèрддàг. Дîîрхè хүсíэгò íь зээëèéí чàíàрыг хөрөíгèéí òөрөë òус бүрээр бàíêíы зээëèéí дîòîîд зэрэгëэëèéí 
сèсòеìд суурèëсàí зэрэгëэëèéг хàрууëíà.

ГРУПП
Хугацаа хэтрэлтгүй ба үнэ цэнийн 

бууралтгүй зээл

2011 оны 12 сарын 31-ний байдлаар Тодруулга

Өндөр
зэрэглэл
мян.төг

Стандарт
зэрэглэл
мян.төг

Стандартаас
доогуур
зэрэглэл
мян.төг

Хугацаа
хэтэрсэн эсвэл
дангаараа үнэ
цэнэ буурсан

мян.төг
Нийт 

мян.төг

Бусàд бàíê сàíхүүгèéí бàéгууëëàгууд 
дàхь хàрèëцàх хàдгàëàìж 15 214,405,526 6,321,405 1,155,514 - 221,882,445

Урвуу репî хэëцэë 16 24,979,395 - - - 24,979,395

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò- 
Дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë эзэìшèх 18 304,169,951 - - - 304,169,951 

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà 
урьдчèëгàà

  Бàíê хîîрîíдыí зээë 19 5,596,651 - - - 5,596,651

  Бèзíесèéí зээë 19 657,675,443 1,184,015     11,022,881  49,468,682 719,351,019 

  Бèзíесèéí жèжèг зээë 19 170,102,934   9,287,648 13,634,731 24,242,626 217,267,939 

  Хэрэгëээíèé зээë 19 121,992,220      1,974,932 619,947    4,852,760 129,439,859 

  Орîí сууцíы зээë 19 154,966,411 22,282,692 10,420,945 6,606,441 194,276,489 

1,110,333,659 34,729,287 35,698,504 85,170,509 1,265,931,959

Нийт 1,639,164,792 36,161,614 56,466,835 85,170,509 1,816,963,750

БАНК
Хугацаа хэтрэлтгүй ба үнэ цэнийн 

бууралтгүй зээл

2011 оны 12 сарын 31-ний байдлаар Тодруулга

Өндөр
зэрэглэл
мян.төг

Стандарт
зэрэглэл
мян.төг

Стандартаас
доогуур
зэрэглэл
мян.төг

Хугацаа
хэтэрсэн эсвэл
дангаараа үнэ
цэнэ буурсан

мян.төг
Нийт 

мян.төг

Бусàд бàíê сàíхүүгèéí бàéгууëëàгууд 
дàхь хàрèëцàх хàдгàëàìж 15 214,405,526 6,321,405 1,155,514 - 221,882,445

Урвуу репî хэëцэë 16 24,979,395 - - - 24,979,395

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò- 
Дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë эзэìшèх 18 304,169,951 - - - 304,169,951 

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà 
урьдчèëгàà

  Бàíê хîîрîíдыí зээë 19 5,596,651 - - - 5,596,651

  Бèзíесèéí зээë 19 657,675,443 1,184,015     11,022,881  49,468,682 719,351,019 

  Бèзíесèéí жèжèг зээë 19 170,102,934   9,287,648 13,634,731 24,242,626 217,267,939 

  Хэрэгëээíèé зээë 19 121,992,220      1,974,932 619,947    4,852,760 129,439,859 

  Орîí сууцíы зээë 19 154,966,411 22,282,692 10,420,945 6,606,441 194,276,489 

1,110,333,659 34,729,287 35,698,504 85,170,509 1,265,931,959

Нийт 1,639,164,792 36,161,614 56,466,835 85,170,509 1,816,963,750
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 Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí хугàцàà хэòэрсэí зээë бîëîí урьдчèëгààíд зөвхөí цөөí хэдэí хîíîгîîр хугàцàà хэòэрсэí 
зээëүүд îрсîí. Хугàцàà хэòэрсэí зээëүүдèéí íàсжèëòыí шèíжèëгээг дîр үзүүëэв. Хугàцàà хэòэрсэí зээëүүдèéí 
дèéëэíх íь үíэ цэíèéí буурàëòàд îрîîгүé гэж àвч үзсэí.

 Хугацаа хэтэрсэн боловч үнэ цэнийн бууралтад ороогүй санхүүгийн хөрөнгүүдийн насжилтын шинжилгээ

ГРУПП

2011 оны 12 сарын 31-ний байдлаар

30 хүртэл 
хоног 

мян.төг
31-60 хоног

мян.төг
61-90 хоног

мян.төг

91-ээс
дээш хоног

мян.төг
Нийт

мян.төг

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà урьдчèëгàà

  Бèзíесèéí зээë 13,719,643 22,360,504 - 1,872,641 37,952,788

  Бèзíесèéí жèжèг зээë 6,550,675 692,848 1,597,287 4,352,748 13,193,558

  Хэрэгëээíèé зээë 2,865,815 441,403 90,106 1,455,436 4,852,760

  Орîí сууцíы зээë 3,164,805 1,825,486 864,158 751,992 6,606,441

26,300,938 25,320,241 2,551,551 8,432,817 62,605,547

БАНК
Хугацаа хэтрэлтгүй ба үнэ цэнийн 

бууралтгүй зээл

2011 оны 12 сарын 31-ний байдлаар Тодруулга

Өндөр
зэрэглэл
мян.төг

Стандарт
зэрэглэл
мян.төг

Стандартаас
доогуур
зэрэглэл
мян.төг

Хугацаа
хэтэрсэн эсвэл
дангаараа үнэ
цэнэ буурсан

мян.төг
Нийт 

мян.төг

Бусàд бàíê сàíхүүгèéí бàéгууëëàгууд 
дàхь хàрèëцàх хàдгàëàìж 15 129,380,712 47,728,663     72,789,263     - 249,898,638 

Урвуу репî хэëцэë 16      3,997,668   - -     -     3,997,668 

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүр 17 4,486   - -     - 4,486

Сàíхүүгèéí хөрөíгө îрууëàëò- 
Дуусгàвàр хугàцàà хүрòэë эзэìшèх 18 355,658,482   - -     - 355,658,482 

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà 
урьдчèëгàà

  Бàíê хîîрîíдыí зээë 19 399,715,064 73,303,926 40,648,733  15,697,475 529,365,198 

  Бèзíесèéí жèжèг зээë 19 83,523,150   6,446,493 12,886,970  13,958,752 116,815,365 

  Хэрэгëээíèé зээë 19 55,439,572 734,213 8,452,644 3,209,128   67,835,557 

  Орîí сууцíы зээë 19 53,965,087 13,367,225 8,032,477 5,441,657   80,806,446 

 592,642,873 93,851,857     70,020,824  38,307,012 794,822,566

Нийт 1,081,684,221 141,580,520 142,810,087  38,307,012    1,404,381,840 
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БАНК

2011 оны 12 сарын 31-ний 
байдлаар

30 хүртэл хоног 
мян.төг

31-60 хоног
мян.төг

61-90 хоног
мян.төг

91-ээс
дээш хоног

мян.төг
Нийт

мян.төг

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà 
урьдчèëгàà

  Бèзíесèéí зээë 13,719,643 22,360,504 - 1,872,641 37,952,788

  Бèзíесèéí жèжèг зээë 6,550,675 692,848 1,597,287 4,352,748 13,193,558

  Хэрэгëээíèé зээë 2,865,815 441,403 90,106 1,455,436 4,852,760

  Орîí сууцíы зээë 3,164,805 1,825,486 864,158 751,992 6,606,441

26,300,938 25,320,241 2,551,551 8,432,817 62,605,547

2010 оны 12 сарын 31-ний 
байдлаар

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà 
урьдчèëгàà

  Бèзíесèéí зээë - 2,654,601 - 3,284,539 5,939,140

  Бèзíесèéí жèжèг зээë 2,806,062 1,545,344 1,954,785 3,558,440 9,864,631

  Хэрэгëээíèé зээë 1,769,288 184,363 170,095 937,119 3,060,865

  Орîí сууцíы зээë 1,572,475 1,423,417 723,851 1,140,159 4,859,902

6,147,825 5,807,725 2,848,731 8,920,257 23,724,538 

 Хугàцàà хэòэрсэí бîëîвч үíэ цэíèéí буурàëòàд îрîîгүé зээë, урьдчèëгààíы íèéò дүíд Групп бà Бàíê íь 2011 
îíы 12 дугààр сàрыí 31-íèé өдрèéí бàéдëààр 120.65 òэрбуì òөгрөг (2010 îíд 72.6 òэрбуì òөгрөг)-èéí үíэ бүхèé 
хөрөíгèéг бàрьцààíд àвсàí бàéíà. Бàрьцàà хөрөíгèéí òөрëèéí òàëààрх дэëгэрэíгүé ìэдээëëèéг Òîдрууëгà 37.2 
“Бàрьцàà хөрөíгө бîëîí зээëèéí бусàд сàéжрууëàëò”-ààс хàрíà уу.

 Нөхцөл өөрчлөгдсөн санхүүгийн хөрөнгүүдийн бүлэг тус бүрийн бүртгэлийн дүн

 Нөхцөë өөрчëөгдсөí сàíхүүгèéí хөрөíгүүдèéí бүрòгэëèéí дүíг бүëэг òус бүрээр íь дîîрх хүсíэгòэд үзүүëэв.

ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Хàрèëцàгчдàд îëгîсîí зээë бà урьдчèëгàà

  Бèзíесèéí зээë 18,564,736 18,564,736 17,156,519

  Бèзíесèéí жèжèг зээë 4,564,485 4,564,485 7,310,836

  Хэрэгëээíèé зээë 84,663 84,663 83,918

  Орîí сууцíы зээë 179,389 179,389 610,944

23,393,273 23,393,273 25,162,217

 Үнэ цэнийн бууралтын үнэлгээ

 Зээëèéí үíдсэí бà хүүгèéí грàфèêò òөëбөр 90-ээс дээш хîíîгîîр хугàцàà хэòэрсэí, зээëдэгчèéí ìөíгөí урсгàëд 
ìэдэгдэхүéц хүíдрэë учèрсàí, зээëèéí үíэëгээ буурсàí, зээëèéí гэрээíèé àíхíы íөхцëүүд зөрчèгдсөí эсэх зэрэг 
àсуудëуудыг зээëèéí үíэ цэíèéí буурàëòыí шèíжèëгээ хèéх явцàд àвч үздэг. Групп бà Бàíê íь үíэ цэíèéí 
буурàëòыí шèíжèëгээг бүëгèéí бà òусгàéëсàí үíэëгээ гэж яëгàí àвч үздэг.

37. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

 37.2 Зээлийн эрсдэл (үргэлжлэл)

 Хугацаа хэтэрсэн боловч үнэ цэнийн бууралтад ороогүй санхүүгийн хөрөнгүүдийн насжилтын шинжилгээ 
(үргэлжлэл)
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ГРУПП        БАНК
2011

%
2011

%
2010

%

12 сàрыí 31 38.9% 38.9% 51.2%

Òàéëàíò жèëèéí дуíдàж 45.3% 45.3% 45.2%

Хàìгèéí èх 50.5% 50.5% 51.2%

Хàìгèéí бàгà 38.9% 38.9% 38.1%

 Тусгайлсан үнэлгээгээр үнэлсэн үнэ цэнийн бууралтын сан

 Бàíê íь өíдөр дүíòэé зээë, урьдчèëгààíд íэг бүрчëэí зээëèéí эрсдэëèéí òîхèрîх сàíг òîîцдîг. Зээëèéí үíэ 
цэíèéí буурàëòыí хэìжээг òîдîрхîéëîхîд зээëдэгчèéí бèзíес òөëөвëөгөөíèé òîрòвîрòîé бàéдàë, сàíхүүгèéí 
хүíдрэë òîхèîëдсîí үед гүéцэòгэëээ сàéжрууëàх чàдвàр, дàìпуурàë òîхèîëдсîí үед хүëээí àвàх òөëбөрүүд бîëîí 
хүëээгдэж буé íîгдîë àшгèéí òөëбөрүүд, сàíхүүгèéí өөр бусàд дэìжëэг àвàх бîëîìжууд, бàрьцàà хөрөíгèéí 
бîдèò үíэ цэíэ, хүëээгдэж буé ìөíгөí урсгàëыí хугàцàà зэргèéг зàéëшгүé àвч үзëэг. Үíэ цэíèéí буурàëòààс 
үүсэх àëдàгдëыí хэìжээг, гэíэòèéí үéë явдëуудыí уëìààс èëүү íухàцòàé àвч үзэх шààрдëàгàòàé бàéгààгààс бусàд 
òîхèîëдîëд òàéëàíò өдөр бүр үíэëж үзíэ.

 Бүлгийн үнэлгээгээр үнэлсэн эрсдэлийн сан

 Дàíгààрàà чухàë àч хîëбîгдîëгүé бүх зээë, урьдчèëгàà бà дàíгààрàà чухàë àч хîëбîгдîëòîé бîëîвч òусгàé 
үíэëгээгээр үíэ цэíэ буурàëòыí бîдèò íîòîëгîî гàрч èрээгүé зээë, урьдчèëгààíуудыг бүëэгëэí, бүëэг òус бүр дээр 
хүëээж бîëзîшгүé àëдàгдëыг òîîцíî. Удèрдëàгыí зүгээс бүëгèéí үíэëгээг уëèрàë бүр бүëэг òус бүрò яëгààòàé 
шèíжèëгээíд үíдэсëэí хèéíэ.

 Бүëгèéí үíэëгээíд òусгàé үíэëгээгээр үíэ цэíèéí буурàëòыí бîдèò íîòîëгîî бàéхгүé бîëîвч òэдгээрèéг бàгòààсàí 
бàгцыí òүвшèíд îршèí бàéх ìàгàдëàëòàé үíэ цэíèéí буурàëòыг òîîцдîг. Үíэ цэíèéí буурàëòыí àëдàгдëыг 
бүëгèéí àëдàгдëыí òүүхэí өгөгдөë, эдèéí зàсгèéí өíөөгèéí бàéдàë, àëдàгдàë гàрсàí гэж òààìàгëàж буé үе бîëîí 
уг àëдàгдëыг îëж òîгòîîсîí үе хîîрîíдыí îéрîëцîîëсîí хугàцàà  ìөí  үíэ цэíèéí буурàëòòàé гэж òîгòîîгдсîíы 
дàрàà хүëээгдэж буé эргэí òөëөгдөх эсвэë цугëууëàí àвàх дүí зэрэг ìэдээëэë дээр үíдэсëэí òîгòîîдîг. Бүëгèéí 
үíэëгээ íь íэг жèëèéí дàвòàìжòàéгààр хèéгдэх бà Бàíêíы удèрдëàгà эíэхүү дàвòàìжèéг өөрчëөх эсэхèéг шèéдíэ. 
Зээëèéí удèрдëàгыí гàзàр зээëèéí үíэ цэíэ буурàëòыí сàí íь Бàíêíы íèéò бîдëîгîòîé íèéцэж бàéгàà эсэхò 
хяíàëò òàвьж бàéíà

 Сàíхүүгèéí бàòàëгàà бîëîí àêêредèòèвүүдèéí үíэ цэíэ буурàëòыг зээëòэé àдèë үíэëж бàéгууëсàí бîëíî.

  37.3 Төлбөрийн чадварын эрсдэл

 Сàíхүүгèéí хэвèéí бîëîí хүíдрэëèéí үед Бàíê хàрèëцàгчèéí өìíө хүëээсэí òөëбөрèéí үүргээ гүéцэòгэж чàдàхгүé 
бàéх эрсдэëèéг Òөëбөрèéí чàдвàрыí эрсдэë гэдэг.  Ирээдүéí ìөíгөí урсгàë, өдөр òуòìыí òөëбөрèéí чàдвàрò 
ìîíèòîрèíг хèéх, шààрдëàгàòàé òүвшèíд хөрвөх àêòèв бàрèх, òîгòвîрòîé эх үүсвэр òàòàх зàìààр бàíê эíэхүү 
эрсдэëèéг удèрддàг. Òөëбөрèéí чàдвàрыí эрсдэëèéí удèрдëàгàд хүëээгдэж буé ìөíгөí урсгàëыí үíэëэëò, 
шààрдëàгàòàé òîхèîëдîëд íэìэëò эх үүсвэр òàòàхàд àшèгëàгдàх өíдөр зэрэгëэëòэé бàрьцààг ìөí хàìрууëдàг.   

 Бàíê бэëэí ìөíгөíèé хүëээгдээгүé хүíдрэëд îрîх үед зàх зээëд ìàш хяëбàрхàíààр бîрëîгдîх òөрөë бүрèéí 
àêòèвуудààс бүрдэх бàгцыг бàрьж бàéдàг. Бàíê ìөí òөëбөрèéí чàдвàрыí хүíдрэëд îрîх үед àшèгëàх зîрèëгîîр 
зээëèéí шугàìыí эрх àвсàí бàéдàг. Үүíээс гàдíà хàрèëцàгчààс òàòсàí хàдгàëàìжèéí 11% (2010 îíд 5%)-òàé 
òэíцүү дүíòэé бэëэí ìөíгèéг хууëь ёсíы дàгуу Мîíгîëбàíêèíд (Òөв бàíê) бàéршууëдàг. Òөëбөрèéí чàдвàрыг зàх 
зээëèéí бîëîí бàíêòàé хîëбîîòîé сòресс хүчèí зүéëсèéг òîîцсîí яíз бүрèéí íөхцөë бàéдàëд үíэëж удèрддàг. 
Эдгээр òөëбөрèéí чàдвàрыí удèрдëàгуудààс зàх зээëèéí íөхцөë бàéдëыí íөëөөг òусгàсàí цэвэр хөрвөх àêòèвыг 
хàрèëцàгчààс òàòсàí эх үүсвэрò хàрьцууëсàí хàрьцààíд ëèìèò òàвèх íь бàíêíы зүгээс хàìгèéí чухàë удèрдëàгà 
бîëдîг. Бэëэí ìөíгө, бîгèíî хугàцààгààр бàíêèíд бàéршууëсàí хàрèëцàх, хàдгàëàìж, òүргэí бîрëîгдîх үíэò 
цààсíààс íэг сàрыí дîòîр òөëөгдөх ёсòîé бусàд бàíêíààс òàòсàí хàдгàëàìж, зээëèéг хàсч цэвэр хөрвөх àêòèвыг 
гàргàдàг. Эíэ хàрьцàà òàéëàíò жèëèéí хувьд дàрààх бàéдàëòàé бàéв. Үүíд:
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 Дîîрх хүсíэгòэд 2011 îíы бîëîí 2010 îíы 12 дугààр сàрыí 31-íèé өдрèéí бàéдëààрх Групп бà Бàíêíы сàíхүүгèéí 
өр òөëбөрүүдèéí дуусгàвàр хугàцààг òэдгээрèéí àëèвàà íэг хөíгөëөëòгүéгээр, гэрээíèé дàгуу эргэí òөëөх үүргүүд 
дээр үíдэсëэí хàрууëëàà.  Òîдрууëгà 35 ‘Хөрөíгө бîëîí өр òөëбөрèéí дуусгàвàр хугàцààíы шèíжèëгээ’–íээс 
эдгээр өгëөгүүдèéí хүëээгдэж буé дуусгàвàр хугàцààг хàрíà уу. Урьдчèëàí ìэдэгдсэíèé үíдсэí дээр òөëөгдөх 
ёсòîé өр òөëбөрèéí хувьд уг ìэдэгдэë òэр дàруé èрсэí гэж òîîцîв. Гэсэí хэдèé ч, Групп бà Бàíê íь хàрèëцàгчдыí 
дèéëэíх íь гэрээò хугàцààíààсàà өìíө зàрëàгыí гүéëгээ хèéхгүé гэсэí хүëээëòòэé бàéгàà бà  хàдгàëàìжèéí òàòàí 
àвàëòыí òүүхэí өгөгдëүүд дээр үíдэсëэí Бàíêíы хүëээж буé ìөíгөí урсгàëыг хүсíэгòэд òусгààгүé бîëíî.

ГРУПП

Санхүүгийн өр төлбөрүүд 
2011 оны 12 сарын 31

Хугацаагүй 
мян.төг

3 - 6 сар
мян.төг

6 - 12 сар
мян.төг

1 - 5 жил 
мян.төг

 5 жилээс 
дээш

мян.төг

Дискаунтлаагүй
санхүүгийн

 нийт
өр төлбөр

мян.төг

Бусàд бàíê, сàíхүүгèéí 
бàéгууëëàгыí хàрèëцàх, 
хàдгàëàìж

9,311,184 - - - - 9,311,184

Хàрèëцàгчдыí хàрèëцàх, 
хàдгàëàìж 1,353,605,570 234,781,932 270,818,516 18,188,979 - 1,877,394,997

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүд - - 8,245 2,562,340 - 2,570,585

Зээëээр àвсàí эх үүсвэр 1,953,392 2,494,610 2,590,217 21,564,612 38,569,385 67,172,216

Хîёрдîгч өгëөг 119,631 547,154 15,491,370 37,930,935 - 54,089,090

Бусàд пàссèв (хîéшëîгдсîí 
îрëîгî îрîхгүé) 21,202,401 369,343 3,942,329 2,647 - 25,516,720

Нийт 1,386,192,178 238,193,039 292,850,677 80,249,513 38,569,385 2,036,054,792

БАНК

Санхүүгийн өр төлбөрүүд 
2011 оны 12 сарын 31

Хугацаагүй 
мян.төг

3 - 6 сар
мян.төг

6 - 12 сар
мян.төг

1 - 5 жил 
мян.төг

 5 жилээс 
дээш

мян.төг

Дискаунтлаагүй
санхүүгийн

 нийт
өр төлбөр

мян.төг
Бусàд бàíê, сàíхүүгèéí 
бàéгууëëàгыí хàрèëцàх, 
хàдгàëàìж

9,311,184 - - - - 9,311,184

Хàрèëцàгчдыí хàрèëцàх, 
хàдгàëàìж 1,353,707,061 234,781,932 270,818,516 18,188,979 - 1,877,496,488

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүд - - 8,245 2,562,340 - 2,570,585

Зээëээр àвсàí эх үүсвэр 1,953,392 2,494,610 2,590,217 21,564,612 38,569,385 67,172,216

Хîёрдîгч өгëөг 119,631 547,154 15,491,370 37,930,935 - 54,089,090

Бусàд пàссèв (хîéшëîгдсîí 
îрëîгî îрîхгүé) 21,202,401 369,343 3,942,329 2,647 - 25,516,720

Нийт 1,386,293,669 238,193,039 292,850,677 80,249,513 38,569,385 2,036,156,283

БАНК

Санхүүгийн өр төлбөрүүд 
2010 оны 12 сарын 31

Хугацаагүй 
мян.төг

3 - 6 сар
мян.төг

6 - 12 сар
мян.төг

1 - 5 жил 
мян.төг

 5 жилээс 
дээш

мян.төг

Дискаунтлаагүй
санхүүгийн

 нийт
өр төлбөр

мян.төг

Бусàд бàíê, сàíхүүгèéí 
бàéгууëëàгыí хàрèëцàх, 
хàдгàëàìж

70,762,777 6,727,307 4,025,713 - - 81,515,797

Хàрèëцàгчдыí хàрèëцàх, 
хàдгàëàìж 898,566,566 185,758,421 262,309,950 3,596,516 - 1,350,231,453

Үүсìэë сàíхүүгèéí хэрэгëүүрүүд - - - 1,506,132 - 1,506,132

Зээëээр àвсàí эх үүсвэр 1,721,579 1,126,219   2,061,345 17,569,376   10,625,097 33,103,616 

Хîёрдîгч өгëөг 494,296 465,154 930,308 49,608,196 - 51,497,954 

Бусàд пàссèв (хîéшëîгдсîí 
îрëîгî îрîхгүé) 13,494,041 477,002 2,706,749 - - 16,677,792 

Нийт 985,039,259 194,554,103 272,034,065 72,280,220 10,625,097 1,534,532,744

37. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

 37.3 Төлбөрийн чадварын эрсдэл (үргэлжлэл)
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БАНК

2011 оны 12 сарын 31
Хугацаагүй 

мян.төг
3 - 6 сар
мян.төг

6 - 12 сар
мян.төг

1 - 5 жил 
мян.төг

 5 жилээс дээш
мян.төг

Нийт
мян.төг

Бîëзîшгүé өр òөëбөр 99,320,919 7,022,333 19,709,515 2,211,867 - 128,264,634

Үүрэг 473,060 12,887,701 11,102,114 5,341,163 - 29,804,038

Нийт 99,793,979 19,910,034 30,811,629 7,563,030 - 158,068,672

БАНК

2010 оны 12 сарын 31
Хугацаагүй 

мян.төг
3 - 6 сар
мян.төг

6 - 12 сар
мян.төг

1 - 5 жил 
мян.төг

 5 жилээс дээш
мян.төг

Нийт
мян.төг

Бîëзîшгүé өр òөëбөр 61,298,639 11,161,552 9,760,020 1,483,775 - 83,703,986 

Үүрэг 15,714 8,518,961    12,700,887 5,906,502 - 27,142,064 

Нийт 61,314,353 19,680,513    22,460,907 7,390,277 -     110,846,050 

 37.4 Зах зээлийн эрсдэл

 Зàх зээëèéí эрсдэë гэдэг íь хүү, хàíш зэрэг зàх зээëèéí хувьсàгчуудàд îрсîí өөрчëөëòөөс бîëж сàíхүүгèéí 
хэрэгсëèéí бîдèò үíэ цэíэ бîëîí èрээдүéí ìөíгөí урсгàë өөрчëөгдөх эрсдэëèéг хэëíэ. Групп бà Бàíê íь эíэ 
òөрëèéí эрсдэëèéг VàR бîëîí ìэдрэìжèéí шèíжèëгээ хèéх зàìààр хяíàж, удèрддàг. Гàдààд вàëюòыí òөвëөрөëөөс 
бусдààр зàх зээëèéí эрсдэëд ìэдэгдэхүéц òөвëөрөë бàéхгүé бàéíà.

 Хүүгийн эрсдэл

 Хүүгèéí àëèвàà хөдөëгөөí íь сàíхүүгèéí хэрэгсэëèéí үíэ цэíэ бîëîí èрээдүéí ìөíгөí урсгàëд íөëөө үзүүëж 
бîëîхîîс хүүгèéí эрсдэë үүсдэг. Òîдîрхîé хугàцààíд бàéж бîëîх хүүгèéí зөрүүгèéí хязгààрëàëòыг ÒУЗ-ààс 
òîгòîîж өгдөг. Хүүгèéí íээëòòэé пîзèцуудыг өдөр òуòàì хяíàдàг бөгөөд òîгòîîсîí хязгààрò бàéëгàхыí òуëд 
хэджèíг буюу хàìгààëàëòыí àргà хэìжээ àвч хэрэгжүүëдэг.

 Дîîрхè хүсíэгò íь бусàд бүх íөхцөë бàéдàë өөрчëөгдөөгүé бàéхàд хүүгèéí бîëîìжèò хөдөëгөөí бàíêíы îрëîгî, 
үр дүíгèéí òàéëàíд хэрхэí íөëөөëж бàéгààг хàрууëж бàéíà.

  Орëîгыí òàéëàíгèéí ìэдрэìòгèé бàéдàë íь 2011 бîëîí 2010 îíы 12-р сàрыí 31-íèé өдрèéí бàéдëààрх хөвөгч 
хүүòэé сàíхүүгèéí àêòèв бîëîí пàссèвèéí хүүíèé òүвшíèé өөрчëөëòèéг дàгàí өөрчëөгдөх íэг жèëèéí цэвэр 
хүүíèé îрëîгыí өөрчëөëò дээр суурèëсàí бàéíà.

ГРУПП

2011 оны 12 сарын 31
Хугацаагүй 

мян.төг
3 - 6 сар
мян.төг

6 - 12 сар
мян.төг

1 - 5 жил 
мян.төг

 5 жилээс дээш
мян.төг

Нийт
мян.төг

Бîëзîшгүé өр òөëбөр 99,320,919 7,022,333 19,709,515 2,211,867 - 128,264,634

Үүрэг 473,060 12,887,701 11,102,114 5,341,163 - 29,804,038

Нийт 99,793,979 19,910,034 30,811,629 7,563,030 - 158,068,672

 Дîîрх хүсíэгòэíд Групп бà Бàíêíы хүëээж бîëзîшгүé өр òөëбөр бîëîí үүргүүдèéг  гэрээò эргэí òөëөгдөх 
хугàцààгààр íь хàрууëàв.
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Валютын нэгж
ГРУПП

2011 оны 12 сарын 31
Суурь цэгийн

өөрчлөлт

Хүүгийн цэвэр
орлогын мэдрэмж

мян.төг

Дîëëàр +120 (679,851)

Òөгрөг +120 (96,926)

Дîëëàр -120 679,851

Òөгрөг -120 96,926

БАНК

2011 оны 12 сарын 31

Дîëëàр +120 (679,851)

Òөгрөг +120 (96,926)

Дîëëàр -120 679,851

Òөгрөг -120 96,926

БАНК

2010 оны 12 сарын 31

Дîëëàр +120 (626,485)

Òөгрөг +120 (441,414)

Дîëëàр -120 626,485

Òөгрөг -120 441,414

 Ханшийн эрсдэл

 Гàдààд вàëюòыí хàíшèéí хөдөëгөөí íь Групп бà бàíêíы сàíхүүгèéí òөëөв бàéдàë, ìөíгөí урсгàëд íөëөөëж 
бîëîх эрсдэëд Групп бà Бàíê өрòдөг. Групп бà Бàíêíы удèрдëàгààс өдөрòөө бàéж бîëîх бîëîí хîíîг дàìжèж 
бîëîх íээëòòэé пîзèцèéí хязгààрëàëòыг íэг вàëюò (èхэвчëэí àìерèê дîëëàрààр) бîëîí íèéò вàëюòыí íèéëбэр 
дүíгээр òîгòîîí өдөр бîëгîí хяíàж явдàг бàéíà..  

 ÒУЗ-өөс гàдààд вàëюòыí бàгцыí òухàéд хүëээж бîëîх эрсдэëèéí хязгààрëàëòуудыг òîгòîîж өгсөí. 99%-èéí 
ìàгàдëàëòàéгààр бàíêíы íээëòòэé пîзèцèéг үíэëэх, Мîíгîëбàíêíы хàíшèéí өөрчëөëòèéг хэд хэдэí үзүүëэëò 
бîëîí òөсөөëөëòэéгээр  àвч үзэí, үүíээс учèрч бîëîх эдèéí зàсгèéí àëдàгдëыг òîîцîîëîх VaR àргыг Бàíê хэрэгëэж 
бàéíà. VaR íь òîдîрхîé цàг хугàцààíы хүрээíд, òîдîрхîé ìàгàдëàëòàéгààр Групп бà Бàíêíы гàдààд вàëюòыí 
бàгцыí àшèггүé хөдөëгөөí, өөрчëөëòèéг òîîцîх зàìààр бàíêèíд учèрч  бîëîх сàíхүүгèéí эрсдэëèéг òîдîрхîéëîх  
àргàчëàë юì.

 
 VaR аргын зорилго, сул талууд

 Өíгөрсөí íэг жèëèéí ìэдээëэë дээр суурèëàí гàдààд вàëюòыí бàгцыí бîëîìжèò өөрчëөëòèéг òîîцîîëîх 
зîрèëгîîр бàíê VaR-ыí Деëòà íîрìàë, Мîíòе Кàрëî, Òүүхэí зàгвàрчëàëыí àргуудыг хэрэгëэж бàéíà. VaR àргàчëàë 
íь зàх зээëèéí ердèéí íөхцөë бàéдàëд гàдààд вàëюòыí эрсдэëèéг òîîцîхîд зîрèуëàгдсàí. Деëòà íîрìàë, Мîíòе 
Кàрëî, Òүүхэí зàгвàрчëàëыí àргуудàд хэвèéí зàх зээëèéí îрчèíд íөëөөëөгч эрсдэëèéí хүчèí зүéëсèéí àëèвàà 
өөрчëөëò íь хэвèéí òàрхàëòòàé гэж үздэг. Эдгээр хîёр VaR àргà íь òîдîрхîé дуòàгдàëòàé òàëуудòàé учèр íь эдгээр 
àргууд íь гàдààд вàëюòыí òүүхэí êîррîëяцè, хэëбэëзэëд үíдэсëэдэг бà èрээдүéí вàëюòыí хàíшèéí өөрчëөëò 
хэвèéí òàрхàëòòàé гэж òààìàгëàдàг.

 VaR àргà íь òүүхэí өгөгдөëд үíдэсëэдэг бîëîхîîр эрсдэëèéí хүчèí зүéëсèéí èрээдүéí өөрчëөëòèéг сàéí òусгàж 
чàдàхгүé бàéх òàëòàé бөгөөд хэвèéí òàрхàëòыí òààìàгëàëд эрсдэëèéí хүчèí зүéëсèéí өөрчëөëò íь íèéцээгүé 

37. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

 37.4 Зах зээлийн эрсдэл (үргэлжлэл)

 Хүүгийн эрсдэл  (үргэлжлэл)
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ГРУПП
Делта нормал

мян.төг
Монте Карло

мян.төг

Түүхэн
загварчлал

мян.төг

2011 - 12 сàрыí 31 94,273 82,478 146,194

2011 - Өдрèéí дуíдàж 104,820 107,649 141,578

2011 - Хàìгèéí èх 339,147 362,101 477,653

2011 - Хàìгèéí бàгà 8,632 9,046 11,103

БАНК
Делта нормал

мян.төг
Монте Карло

мян.төг

Түүхэн
загварчлал

мян.төг

2011 - 12 сàрыí 31 94,273 82,478 146,194

2011 - Өдрèéí дуíдàж 104,820 107,649 141,578

2011 - Хàìгèéí èх 339,147 362,101 477,653

2011 - Хàìгèéí бàгà 8,632 9,046 11,103

БАНК
Делта нормал

мян.төг
Монте Карло

мян.төг

Түүхэн
загварчлал

мян.төг

2010 - 12 сàрыí 31 129,230 133,856 160,262

2010 - Өдрèéí дуíдàж 147,612 148,882 190,809

2010 - Хàìгèéí èх 342,395 347,259 408,306

2010 - Хàìгèéí бàгà 43,671 44,471 53,374

 Урьдчилгаа төлбөрийн эрсдэл

 Урьдчèëгàà òөëбөрèéí эрсдэë íь хàрèëцàгч эсвэë гэрээíд îрîëцîгч òàë òөëбөрөө урьдчèëж òөëөх, эсвэë òөëбөрөө 
хугàцààíààс өìíө хèéхèéг хүссэíээс Групп бà Бàíê àëдàгдàëд îрîх эрсдэëèéг хэëíэ. Òухàéëбàë, òîгòìîë хүүòэé 
îрîí сууцíы зээëèéí хувьд хүү буурàх үед зээëдэгчèд зээëээ урьдчèëж òөëсíөөс эíэ хэëбэрèéí эрсдэë үүсдэг.

 Групп бà Бàíê өөрèéí дîòîîддîî бîëîвсрууëсàí зàгвàр àшèгëàí  хүүгèéí цэвэр îрëîгîдîî урьдчèëгàà òөëбөрèéí 
яíз бүрèéí íөëөөëëèéг òîîцîîëдîг.

òîхèîëдîëд гàдààд вàëюòыí хàíшíы èх хэìжээíèé өөрчëөëòèéг дуòуу үíэëж бîëîх òàëòàé. VaR íь эрсдэëèéí 
хүчèí зүéëсèéí хîîрîíдыí хàìààрàë, эрсдэëèéí хүчèí зүéëсүүдэд òàвьсàí òààìàгëàëààс шàëòгààëж эрсдэëèéг 
дуòуугààр эсвэë èëүүгээр үíэëэх бîëîìжòîé. Гàдààд вàëюòыí пîзèцè өдрèéí òурш өөрчëөгддөг бîëîвч VaR íь 
зөвхөí өдрèéí òөгсгөëд хààгдсàí бàгцыí эрсдэëèéг хэìждэг бà 99% èòгэх зàвсàрààс хэòэрч àëдàж бîëзîшгүé 
àëдàгдëыí дүíг òîîцîж чàдàхгүé.

 VaR аргын зорилго, сул талууд (үргэлжлэл)

 Прàêòèêò гàдààд вàëюòыí бîдèò үр дүíгүүд VaR òîîцîîëëîîс зөрдөг. Òухàéëбàë, хэвèéí бус зàх зээëèéí íөхцөëд 
òîîцîîëîë бîдèò àшèг àëдàгдàëòàé уяëдàж чàддàггүé. VaR зàгвàрыí бîдèò бàéдàëòàé íèéцэж буéг òîдîрхîéëîхыí 
òуëд бîдèò үр дүíгүүдèéг òîдîрхîé хугàцààíы /гурвàí сàр/ дàвòàìжòàéгààр VaR òîîцîîëîëòîé хàрьцууëж үзэí 
Backtesting хèéдэг. Зàх зээëèéí îíцгîé хүíдрэëèéí íөëөөг Бàíê дàвàí òууëж чàдàх эсэхэд бàòàëгààòàé бàéх 
үүдíээс бàíê гàдààд вàëюòыí бàгцдàà òîгòìîë сòресс òесò хèéдэг.

 VaR таамаглалууд

 Бàíê 99%-èéí èòгэх зàвсàр àшèгëàí VaR òîîцдîг òуë гàдààд вàëюòыí íээëòòэé пîзèц íэг өдрèéí òурш 
өөрчëөгдөхгүé гэж үзвэë бîëîìжèò àëдàгдëыí хэìжээ VaR-ààс èх бàéх бàрàг бîëîìжгүé. Нэг өдрèéí хугàцààíд 
99%-èéí èòгэх зàвсàрòàé VaR гэдэг íь àëèвàà 100 өдрèéí бîдèò àшèг àëдàгдëыí дүí òîîцîîëж гàргàсàí VaR-с 
дуíджààр íэг удàà èх бàéхыг èëòгэíэ.

 VaR íь бàíêíы гàдààд вàëюòыí эрсдэëèéí сàëшгүé хэсэг òуë гàдààд вàëюòыí íээëòòэé пîзèцуудàд VaR ëèìèò 
òîгòîîсîí бөгөөд эдгээр ëèìèòүүдòэé íээëòòэé пîзèцèéí дүíг өдөр òуòàì хàрьцууëж хяíàж бàéдàг. Зàгвàрò 
Мîíгîëбàíêíы гàдààд вàëюòыí хàíшíы эрсдэëèéг VaR àргààр хэìжèх àргàчëàëыí òààìàгëàëуудààс íэгòгэж өгсөí 
бàéдàг.
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ГРУПП БАНК
Хүүгийн цэвэр

орлогод үзүүлэх
нөлөөлөл

2011
мян.төг

Хүүгийн цэвэр
орлогод үзүүлэх 

нөлөөлөл
2011

мян.төг

Хүүгийн цэвэр
орлогод үзүүлэх

нөлөөлөл
2010

мян.төг 

Хàрèëцàгчààс àвàх зээë бà урьдчèëгàà

   Бèзíесèéí зээë (1,320) (1,320) (880)

   Бèзíесèéí жèжèг зээë (493) (493) (350)

   Хэрэгëээíèé зээë (328) (328) (109)

   Орîí сууцíы зээë (421) (421) (104)

(2,562) (2,562) (1,443)

 Үйл ажиллагааны эрсдэл

 Үéë àжèëëàгààíы эрсдэë гэдэг íь сèсòеìèéí дîгîëдîë, хүíèé àëдàà, зàëèëàí бîëîí бусàд гàдààд хүчèí зүéëээс 
бàíêèíд учèрч бîëîх àëдàгдëыí эрсдэëèéг хэëíэ. Хяíàëò суë үед үéë àжèëëàгààíы эрсдэë íь бàíêíы íэр хүíдэд 
хîхèрîë учрууëàх, хууëь зîхèцууëàëòыí àсуудàëд îрууëàх, уëìààр сàíхүүгèéí àëдàгдàëд хүргэх бîëíî. Групп бà 
Бàíê хэдèéгээр үéë àжèëëàгààíы эрсдэëèéг бүрэí àрèëгàх бîëîëцîîгүé ч хяíàëò, ìîíèòîрèíг сàéжрууëàх зàìààр 
эíэ òөрëèéí эрсдэëèéг удèрдàж бîëíî. Эрхèéí хэì хэìжээг зөв òîгòîîх, бîëîвсîí хүчíèé сургàëò, бîëîвсрîë, 
дîòîîд хяíàëò  зэрэг íь хяíàëòыí àргà хэìжээíд îрíî.

 

 38. ХӨРӨНГИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА

 Групп бà Бàíê бèзíесèéí сàëшгүé эрсдэëèéг өөрèéí хөрөíгөдөө òуëгуурëàí үр àшèгòàé удèрддàг. Бусàд àргà 
хэìжээíүүдээс гàдíà Мîíгîëбàíêíààс òîгòîîсîí дүрэì, хàрьцààíуудыг àшèгëàх зàìààр бàíêíы өөрèéí хөрөíгèéí 
зîхèсòîé хàрьцààг хяíàдàг.

 Өíгөрсөí жèëèéí òурш Групп бà Бàíê íь өөрèéí хөрөíгөд хөíдëөíгөөс òàвьдàг бүх шàëгууруудыг бүрэí хàíгàж 
àжèëëàсàí.

 Капиталын удирдлага

 Групп бà Бàíêíы êàпèòàëыí удèрëàгыí үíдсэí зîрèëгî íь хөíдëөíгөөс òàвèгдсàí зîхèсòîé хàрьцààíы шàëгууруудыг 
бèеëүүëэх бà  бèзíесээ дэìжèж хувь íèéëүүëэгчдèéí үíэëэìжèéг èхэсгэхèéí òуëд зээëèéí эрсдэëèéí чàíсààг 
хàдгàëàхàд îршдîг.

 Групп бà Бàíê өөрèéí хөрөíгèéí бүòцèéг удèрдàж, эдèéí зàсгèéí íөхцөë бàéдàë бîëîí үéë àжèëëàгààíых 
íь эрсдэëèéí шèíж чàíàрò îрсîí өөрчëөëòүүдèéг хàргàëзàí êàпèòàëыí бүòэцдээ зàëрууëгà хèéдэг бàéíà. Бàíê 
êàпèòàëыíхàà бүòэцээ хàдгàëàх эсвэë òîхèрууëàхыí òуëд хувь íèéëүүëэгчдэд òөëөх íîгдîë àшгèéí хэìжээг 
òîхèрууëàх, хувь íèéëүүëэгчèд хөрөíгèéг íь эргүүëэí òөëөх, шèíээр өөрèéí хөрөíгèéí хэрэгсэë гàргàх, эсвэë 
өөрèéí хөрөíгөд уяëдсàí үíэò цààс гàргàх зэрэг àргà зàìуудыг àшèгëàдàг бàéíà.

 Зохицуулалттай капитал

 Мîíгîëбàíêíààс àрèëжààíы бàíêуудыí өөрèéí хөрөíгèéí зîхèсòîé хàрьцààг хàìгèéí бàгàдàà 6% (2010 îíд 
6%), өөрèéí хөрөíгө эрсдëээр жèгíэсэí àêòèвыí хàрьцààг 12% (2010 îíд 12%)-èàс дîîшгүé бàéхààр òîгòîîсîí 
бàéдàг бөгөөд эдгээр хàрьцàà íь эрсдëèéí уг шèíж чàíàрààр íь òîхèрууëсàí àêòèв бîëîí íèéò êàпèòàëыг àвч 
òîîцîîëîгдсîí бàéдàг. Бàíêíы 12 дугààр сàрыí 31-íèé өдрèéí бàéдëààрх өөрèéí хөрөíгèéí зîхèсòîé хàрьцààг 
дàрààх хуудсàíд үзүүëэв:

37. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

 37.4 Зах зээлийн эрсдэл (үргэлжлэл)

 Урьдчилгаа төлбөрийн эрсдэл (үргэлжлэл)

 Өíгөрсөí жèëèéí урьдчèëгàà òөëбөрèéí òүвшèíг суурь бîëгîí àвч бусàд бүх хувьсàгчèд òîгòìîë гэж үзэí жèëèéí 
эхэíд òөëөгдөхөөр òîîцîí үзэхэд òàòвàрыí өìíөх жèëèéí àшèгò дàрààх хэëбэрèéí íөëөөëөë гàрч бàéíà.
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ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

Өөрèéí хөрөíгèéí хàрьцàà 9.83% 9.83% 8.81%

Эрсдэëээр жèгíэсэí хөрөíгèéí хàрьцàà 13.25% 13.25% 13.44%

ГРУПП                     БАНК
2011

мян.төг
2011

мян.төг
2010

мян.төг

I зэрэглэлийн хөрөнгө

Дүрìèéí сàí 24,591,543 24,591,543   21,934,142

Нэìэгдэж òөëөгдсөí êàпèòàë 22,344,874 22,344,874 -

Хурèìòëàгдсàí àшèг 90,884,373 90,883,721   62,161,346

Өөрèéí хөрөíгèéí бусàд хэсэг 2,393,910 2,393,910 (297,935)

Нийт I зэрэглэлийн хөрөнгийн дүн 140,214,700 140,214,048 83,797,553

II зэрэглэлийн хөрөнгө

Хîёрдîгч өгëөг 48,872,950 48,872,950   43,976,450

Нийт капитал/капиталын суурь 189,087,650 189,086,998 127,774,003

 12 сàрыí 31-íèé бàéдëààр эрсдэëээр íь жèгíэсэí àêòèвуудыг эрсдэëèéí àíгèëàë òус бүрээр үзүүëбэë:

           ГРУПП          БАНК

           2011      2011     2010

%
 Хөрөнгө 

мян.төг

Эрсдэлээр
жигнэсэн

мян.төг
Хөрөнгө
мян.төг

Эрсдэлээр
жигнэсэн

мян.төг
Хөрөнгө
мян.төг

Эрсдэлээр
жигнэсэн

мян.төг

0 498,208,082 - 498,208,082 -     477,360,275 -

20 262,457,813 52,491,563 262,457,813 52,491,563   230,662,704 46,132,541

50 269,952,860 134,976,430 269,952,860 134,976,430     127,035,722 63,517,861

100 1,229,294,576 1,229,294,576 1,229,292,275 1,229,292,275   832,133,598 832,133,598

150 6,696,078 10,044,117 6,696,078 10,044,117   5,951,836 8,927,754

Нийт 2,266,609,409 1,426,806,686 2,266,607,108 1,426,804,385 1,673,144,135   950,711,754

39. ХАРЬЦУУЛСАН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

 Òàéëàíò жèëèéí òîëèëууëгàòàé íèéцүүëэх үүдíээс зàрèì хàрьцууëсàí үзүүëэëòүүдèéг дàхèí àíгèëсàí:

40. МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭРХ ОРЧУУЛГА

 Эдгээр сàíхүүгèéí òàéëàíгуудыг ìөí Аíгëè хэë дээр бэëòгэсэí бîëíî. Мîíгîë, Аíгëè хувèудыí хîîрîíд зөрүү 
яëгàà гàрàх òîхèîëдîëд Аíгëè хувèéг дàгàх бîëíî.
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