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Õýòèéí çîðèëò, ýðõýì çîðèëãî
Áèäíèé õýòèéí çîðèëò
ÕàñÁàíê íü ñàíõ¿¿ãèéí öîãö ¿éë÷èëãýý, øèíýëýã á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ººðèéí ñàëáàð íýãæ
áîëîí ò¿íø áàéãóóëëàãóóäûí ºðãºí ñ¿ëæýýãýýð ò¿ãýýã÷ áàíê áàéíà. Áèä ìýäýýëýë
õàðèëöàà õîëáîîíû äýâøëèéã àøèãëàí õàðèëöàã÷èéí õýðýãöýýã ýðõýì áîëãîí çàõ
çýýëä òýðã¿¿ëæ, ºðñºëäºõ ÷àäâàð á¿õèé áè÷èë áîëîí æèæèã, äóíä áèçíåñ ýçýãíýã÷èéí
õºãæëèéã äýìæèíý.

Áèäíèé ýðõýì çîðèëãî
ÕàñÁàíê íü Ìîíãîë Óëñûí òóëõòàé õºãæëèéã ýðäýíýò õ¿ì¿¿í, ýðõýì ò¿íøëýë, ýõ
äýëõèéã äýýäýëñýí ýð¿¿ë àøèã, øóäàðãà ºðñºëäººí áèé áîëãîíî ãýäýãò èòãýìîé.
Áèä áè÷èë áîëîí æèæèã, äóíä áèçíåñ ýçýãíýã÷, íèéò ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ ò¿ìýíäýý èë òîä,
íàéäâàðòàé, õàðèóöëàãàòàé ñàíõ¿¿ãèéí á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýã ýðõ òýãø ¿ç¿¿ëíý.

Áèäíèé ýðõýìëýõ ç¯éëñ
•

Íýí òýðã¿¿íä áèä ìîíãîëûí àðä ò¿ìýí - õîò, õºäºº îðîí íóòàãò àìüäàð÷ áóé
áè÷èë áîëîí æèæèã áèçíåñ ýðõëýã÷, ìàë÷èä, àæèë÷èä, ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýý
àâàõ áîëîìæ õÿçãààðëàãäìàë õ¿ì¿¿ñèéí ºìíº ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.

•

Òýäíèé õýðýãöýýíä íèéöñýí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõûí òóëä áèäíèé õèéæ áàéãàà
á¿õèé ë àæèë ÷àíàðòàé áàéõ ¸ñòîé.

•

¯íèéã çîõèõ ò¿âøèíä áàðèõûí ¿¿äíýýñ áèä çàðäëàà àëü áîëîõ áàãà áàéëãàõûã
çîðèíî.

•

Õàðèëöàã÷èéí çàõèàëãûã íàéðñàã, øóóðõàé áóþó îíîâ÷òîé áàéäëààð ã¿éöýòãýíý.

•

Çîõèõ õýìæýýíèé ºãººæòýé àæèëëàõ áîëîëöîîãîîð áèä ººðèéí ò¿íø¿¿äèéã
õàíãàõ áîëíî.

•

Ìîíãîë Óëñ äàÿàð áèäýíòýé ìºð çýðýãöýí àæèëëàæ áóé ýðýãòýé, ýìýãòýé õ¿ì¿¿ñ àæèëëàãñäûíõàà ºìíº áèä ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.

•

Õ¿í á¿ð ººðèéí ¿çýë áîäîëòîé áàéäãèéã õ¿ëýýí çºâøººð÷, á¿ãäýä ýðõ òýãø,
øóäàðãààð õàíäàí, ¿çýë áîäîë, ñàíàëàà ÷ºëººòýé èëýðõèéëýõ íºõöëèéã áèä
á¿ðä¿¿ëýõ ¿¿ðýãòýé. Òýä àæèëã¿é áîëíî ãýõýýñ ñàíàà çîâîõ ¸ñã¿é.

•

Àæëûí õºëñ øóäàðãà, ã¿éöýòãýëòýé çîõèöñîí áàéæ, àæëûí áàéð öýâýð öýìöãýð,
ýìõ çàìáàðààòàé, àþóëã¿é áàéõ ¸ñòîé.

•

Àæèëëàãñàä ãýð á¿ëèéí áóþó íèéãìèéí ºìíº õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõýä áèä
çîõèõ òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ áîëíî.

•

Àæèëëàãñàä ñàíàë ãîìäëîî ÷ºëººòýé èëýðõèéëæ áàéõ ¸ñòîé.

•

Ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàð, ã¿éöýòãýëòýé çîõèöîí àæèë ýðõëýõ, àëáàí òóøààë,
õàðèóöëàãûí øàòëàëä äýâøèí õºãæèõ òýãø ýðõýýð õàíãàãäàíà.

•

Óäèðäëàãà, ìåíåæìåíò çîõèñòîé áàéõ ¸ñòîé áºãººä òýäãýýðèéí ¿éë àæèëëàãàà
øóäàðãà, ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýíä íèéöñýí áàéíà.

•

Àæèë õºäºëìºð ýðõýëæ, àìüäàð÷ áóé íèéãìèéí ºìíº áèä àðèóí ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.

•

Áèä òºðèéí õóóëü òîãòîîìæèéã ìºðääºã, ñàéõàí ñàíàà÷ëàãà, áóÿíû àæèë ¿éëñèéã
äýìæèí òýòãýäýã, òàòâàðûí çîõèõ ¿¿ðýã õ¿ëýýäýã èðãýä áàéõ ¸ñòîé.

•

Íèéãìèéí õºãæèëä õóâü íýìðýý îðóóëæ, ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîëûí òîãòîîëöîîã
óëàì áîëîâñðîíãóé áîëãîõ ¿éë ÿâöàä áèä îðîëöîõ ¿¿ðýãòýé.

•

Áèäýíä èòãýí ýçýìø¿¿ëñýí ýä õºðºíãºä ãàìòàé õàíäàæ, îð÷èí òîéðîí, áàéãàëü
äýëõèéãýý ÿìàãò äýýäëýí õàìãààëíà.

•

Áèä õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí ºìíº ýöñèéí õàðèóöëàãà õ¿ëýýíý. Ýðõýëæ áóé ¿éë
àæèëëàãàà ìààíü çîõèõ õýìæýýíä ºãººæ ºãºõ ¸ñòîé.

•

Øèíý ñàíàà, á¿òýýë÷ ñàíàà÷ëàãûã áèä äýìæèõ áîëíî. Ñóäàëãàà øèíæèëãýý
ÿâóóëæ, øèíýëýã õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ áºãººä àëäàà äóòàãäëàà ººðñäºº
õàðèóöíà.

•

Øèíý ñàëáàð íýýæ, øèíý òîíîã òºõººðºìæ ñóóðèëóóëæ, øèíý áîëîìæîîð õàíãàõ
áà çàõ çýýëä øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í ñàíàë áîëãîíî.

•

Öàãèéí öºâ¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëæ íººö ñàí áàéãóóëæ àæèëëàíà.

Ýíýõ¿¿ çàð÷ìûí äàãóó àæèëëàâàë áèäíèé ¿éë÷èëãýý õàðèëöàã÷èéí ñàíààíä íèéöýæ,
àæèëëàãñàä ìààíü óðàìøèæ, õóâüöàà ýçýìøèã÷èä çîõèõ ºãººæèéã õ¿ðòýõ áîëíî.
Èíãýñíýýð áèäíèé õèéæ áóé àæèë áèäíèé Ýõ Îðîí – Ìîíãîë Óëñûí õºãæèëä
òîäîðõîé õóâü íýìýð îðóóëíà ãýäýãò áèä ã¿íýý èòãýäýã

Жилийн Тайлан 2010

7

Òөлөөлөн удирдах зөвлөлийн
даргын мэндчилгээ
Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчид, харилцагчид,
түнш байгууллагууд, ажиллагсад аа,
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс 2010 оны 12-р
сарын 31-ний өдөр хүртэлх жилийн тайлангаа танилцуулах
хүндтэй үүргийг хүлээсэндээ туйлын их баяртай байна.
2010 он бидний хувьд нэлээдгүй хүчин чармайлт, хичээл
зүтгэл шаардсан жил байлаа.Өнгөрсөн жилд 2008-2009 оны
дэлхийн санхүүгийн хямралын Монгол улсын эдийн засагт туссан
нөлөө бүрэн арилаагүй ч ХасБанк гайхалтай үр дүн, гарамгай
амжилтыг үзүүлж чадлаа. Банк маань улам бүр өргөжин тэлж,
тогтвортойгоор хөгжин дэвжихийн сацуу, шинэ дээд амжилтуудыг
ч тогтоолоо.
Энэхүү бизнесийн амжилтыг бүтээн цогцлооход манай банкны
хамт олны оруулсан хувь нэмэр үлэмж билээ.Түүнчлэн Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөл болон удирдлагын баг хоорондын нягт хамтын
ажиллагаа, хичээл зүтгэл, мөн хувьцаа эзэмшигчдийн шууд болон
шууд бус дэмжлэгийг ч тэмдэглэх нь зүйтэй юм.Иймд би дараах
гол үзүүлэлтүүдэд онцгой ач холбогдол өгч, цохон тэмдэглэж
байна.

ҮР АШИГТАЙ ХӨРӨНГИЙН МЕНЕЖМЕНТ

ХасБанк нь гурвалсан эрхэм зорилгынхоо хүрээнд нийт
харилцагчиддаа улс орны хэмжээнд санхүүгийн цогц үйлчилгээг
үзүүлж, харилцан ашигтай түншлэлийг эрхэмлэсэн бүрэн
найдвартай үйлчилгээ бүхий санхүүгийн байгууллага билээ.Бид
салбартаа ямархан амжилт үзүүлж байгааг мөн хэр их хэмжээний
хүчтэй өрсөлдөгч гэдгийг бидний санхүүгийн үзүүлэлт, үр дүн
бэлхнээ харуулж байна.
2010 онд ХасБанкны нийт актив 468.6 тэрбум төгрөгт хүрч
бидний тооцоолсон бодит өсөлтөөс давсан нь хадгаламжийн
тогтвортой өсөлт, манай банкинд итгэх олон нийтийн итгэл
нэмэгдсэнтэй шууд холбоотой юм.Түүнчлэн нийт зээлийн багцад
нэг өдрийн эрсдэлтэй зээлийн багц 2.2 хувийг эзэлж байгаа
дүнтэй байна.Мөн банкны татварын өмнөх нийт ашиг 8.4 тэрбум
төгрөгт хүрч, өөрийн хөрөнгийн өгөөж 20.6 хувьд хүрсэн нь
активийн тогтвортой өсөлт, хөрөнгийн удирдлага болон бүтээмж
сайжирсантай холбоотой юм. ХасБанкны толгой компани болох
ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдлийн нэгж хувьцаанд ногдох өгөөж
4,270.37 төгрөг буюу өмнөх жилээс 18.8 хувиар өссөн дүнтэй
байна.

КОМПАНИЙН САЙЖРУУЛСАН ЗАСАГЛАЛ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн засаглалын тогтолцоо нь
ХасБанкны бизнес стратегийн хөгжил, түүний хэрэгжилтэнд үр
дүнтэй хяналт тавих замаар удирдлагын багтаа урт хугацааны
тэнцвэртэй дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэдэг.Ийм байдлаар Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөл бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ болон түүний харъяа
хороод өнгөрөгч онд зохион байгуулагдсан чухал арга
хэмжээнүүд болон банкны бизнесийн үйл ажиллагаа, нэр
хүндэд үзүүлэх үр нөлөөтэй холбоотой асуудлуудыг хэлэлцэн
шийдвэрлэлээ.
Компанийн сайн засаглалын чадамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор
ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдэл болон ХасБанкны цаашид өсөн
нэмэгдэж байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөлийн бүтэц болон түүний үүрэг хариуцлагыг дахин
тодорхойлох, тэрчлэн эрх мэдэл, хариуцлагын тогтолцоог илүү

хүчирхэгжүүлэх, чанаржуулах зэрэг зарим гол асуудалд хүчин
чармайлт тавин ажилласан байна.
ХасБанк болон түүний толгой компани ÒýíÃýð Санхүүгийн
нэгдэл нь Монгол улсын Банкны тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын дагуу Монголбанк, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо,
Сангийн Яамны хамтарсан шийдвэрээр баталгаажсан хараат
бус захирлуудыг нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх журмыг
хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна.
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зүгээс Компанийн засаглалын
үнэлгээг хийлгэх шийдвэрийг гаргаж, Олон улсын санхүүгийн
корпорацийн /IFC/ хараат бус баг ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдэл
болон ХасБанкин дахь компанийн засаглалын одоогийн түвшинг
тодорхойлох, сайжруулах шаардлагатай хэсгүүдийг олж илрүүлэх,
компанийн засаглалын бодлого, үйл явцад шаардлагатай
өөрчлөлтүүдийг санал болгох, зөвлөмж боловсруулах ажлуудыг
хийж гүйцэтгэсэн. Энэхүү дүгнэлт, зөвлөмж, холбогдох
хэрэгжүүлэлтийг багтаасан “Компанийн засаглалыг сайжруулах
төлөвлөгөө” нь дараах үндсэн таван хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: (i)
Компанийн засаглалын зарчмуудыг дагаж мөрдөх; (ii) Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн бүтэц, үүрэг хариуцлага; (iii) Хүрээлэн буй
орчин ба үйл явцыг хянах; (iv) Ил тод байдал ба тодруулга;
болон (v) Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн тэгш эрх ба хувьцаа
эзэмшигчдийн эрх.
Нөгөө талаас ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдлийн гүйцэтгэх захирал
ноён Ч.Ганхуяг өнгөрөгч оны 12 сард Монгол улсын Сангийн дэд
сайдын албан тушаалд томилогдсон.Иймд ХасБанкны Гүйцэтгэх
захирлын албан тушаалыг хашиж байсан ноён Магваны Болдыг
ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдлийн гүйцэтгэх захирлаар томилж улмаар
толгой компанийн Хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирлаар
ажиллаж байсан ноён Д. Бат-Очир ХасБанкны шинэ гүйцэтгэх
захирлын албан тушаалд томилогдон ажиллаж байна.

ЧАДВАРЛАГ ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГА БА ХЯНАЛТ

Төлөөлөн удирдах зөвлөл бүрэн эрхийнхээ дагуу 2010 оны турш
дөрвөн удаагийн ээлжит хурлаар ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдэл болон
ХасБанкны гол бодлого, стратегитэй холбоотой асуудлуудыг
авч хэлэлцсэн байна.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн харъяа таван
хороод мэргэжлийн түвшинд, тус тусын үүрэг хариуцлагын
дагуу зөвлөлийн хурал саадгүй явагдахад шаардлагатай
мэдээлэл, тайлан илтгэл болоод техникийн боломж нөхцлөөр
тухай бүр сайтар ханган ажилласан.Түүнчлэн зөвлөлийн хороод
Менежментийн багийн ажлын гүйцэтгэлд тогтмол хяналт
шалгалт, мониторинг хийж, холбогдох тайлан илтгэлийг бэлтгэн
танилцуулж байлаа.
Дэлхийн шилдэг дөрвөн аудитын байгуллагын нэг болох
PriceWaterhouseCoopers (PwC) компаниар ÒýíÃýð Санхүүгийн
нэгдлийн 2010 оны санхүүгийн тайлан, ХасБанк болоод ÒýíÃýð
Санхүүгийн нэгдлийн харъяа компаниудад хөндлөнгийн аудит
хийлгэхээр Төлөөлөн удирдах зөвлөл хэлэлцэн шийдвэрлэсэн
байна.

2011 ОНЫ ХЭТИЙН ТӨЛӨВ БА БОЛОМЖУУД

Уул уурхайн салбарын өсөлтөөс үүдэн 2011 оны эхний улиралд
Монголын эдийн засгийн өсөлт 9 хувиас давах итгэл найдвар

төрүүлж байгаа нь ирэх он өөдрөг хэтийн төлөв, амжилтын гэрэл
цацруулсан жил байхыг харуулж байна.Энэхүү эерэг хандлага,
нааштай үзүүлэлт ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдэл, түүний харъяа
компаниуд тэр дундаа ХасБанкны хувьд стратегийн чухал ач
холбогдолтой юм. Олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр Initial
Public Offering (IPO) хувьцаа гаргах бэлтгэл ажлаа сайтар хангах
түүнчлэн одоогийн хүрсэн амжилтаа хадгалж үлдэх асуудалд
нийт хувьцаа эзэмшигч та бүхнийг бүрэн дэмжлэг үзүүлж
хамтран ажиллана гэдэгт гүнээ итгэн найдаж байна.Нөгөөтэйгүүр
удирдлагын багийн зүгээс нэгдэл буюу группийн нөөц бололцоог
илүү сайн нөлөө, үр дүнтэйгээр ашиглах улмаар ажилтнуудын
чадвар, чадамжийг дээшлүүлэх, ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдэл болон
ХасБанкны дотоод бүтэц болон үйл явцыг харилцагч төвтэй
үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд чиглүүлж илүү оновчтой болгон
нэвтрүүлэх шаардлагатай байна.

“ЭХ ДЭЛХИЙ, ЭРДЭНЭТ ХҮМҮҮН, ЭРҮҮЛ АШИГ”ИЙГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ЭРХЭМЛЭХ

ХасБанк 2010 онд хэд хэдэн онцлон тэмдэглэх ололт амжилтыг
гаргахад Монгол улс даяар өөрсдийн хүчин чармайлт, хичээл
зүтгэлээ дайчлан ажилласан банкны нийт хамт олон 1,170
ажилтандаа баярлаж, талархсанаа илэрхийлье.
Гэвч илүү их амжилт бүтээл бидний өмнө байна. Бидний зорилго
бол харилцагч төвтэй үйлчилгээг хүртээмжтэй, шинэлэг хэлбэрээр
үзүүлдэг байгууллага байж улмаар ХасБанк болон өөрийн толгой
компани ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдэл, түүний “ХасЛизинг”, “ТэнГэр
даатгал” зэрэг гол салбар бизнесүүдэд өнөөгийн өсөн нэмэгдэж

байгаа хөрөнгөжих шинэ боломжуудыг зүй зохистой ашиглах зөв
байр суурийг сонгох явдал юм.
Дүгнэж хэлэхэд, “Эх дэлхий, Эрдэнэт хүмүүн, Эрүүл ашиг”
хэмээх гурвалсан эрхэм зорилгоо Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
нэрийн өмнөөс дахин цохон тэмдэглэхийг хүсч байна. Цаашид
бид хүрээлэн буй орчинд илүү ээлтэй санхүүгийн цогц үйлчилгээг
үзүүлэхэд түлхүү анхаарч ажиллах болно. Бид бичил болон жижиг
дунд бизнесийн санхүүгийн үйл ажиллагааг санхүүгийн цогц
үйлчилгээний салшгүй бүхэл хэсэг хэмээн авч үзэх хэрэгтэй.
Бид бүхний амжилтын хөшүүрэг, хөдөлгөгч хүч нь байдаг
удирдлагын баг болон байгууллагынхаа ирээдүйн амжилтанд
хүргэх үндэс суурь болсон чин сэтгэлтэй, чадварлаг хамт олныхоо
бүтээлч санаачлага, хүч чармайлтад нь талархлаа илэрхийлье.
Урагшлан тэмүүлж буй 2011 ондоо ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдэл
болон ХасБанкны цаашид өсөн дэвжих бизнесийн гайхалтай
амжилтыг бүтээхэд гол түлхүүр дэмжлэг үзүүлдэг хүндэт хувьцаа
эзэмшигчид, хамтрагч түншүүддээ гүнээ талархаж буйгаа мөн
илэрхийлье.Бид хамтын хүчин чармайлт, харилцан ашигтай
түншлэлийг эрхэмлэж, угтан ирэх жилүүдэд Монгол улсдаа
тэргүүлэх шилдэг санхүүгийн цогц үйлчилгээг үзүүлэн, хувьцаа
эзэмшигчдийнхээ хөрөнгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх болно
Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай!

Ч. Ганболд
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

2011 оны 3-р сарын 31-ний байдлаар

Гүйцэтгэх захирлын мэндчилгээ М.Болд /Гүйцэтгэх захирал асан/

Жилийн Тайлан 2010

Гүйцэтгэх Óдирдлагын Òайлан

9

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хороод

2010 он хүртэлх бидний ололт, амжилтууд

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХОРОО
Эрсдэлийн удирлагын хороо нь ХасБанкны бизнесийн үйл
ажиллагаанд нөлөөлөх шинэ болон одоо байгаа санхүүгийн
эрсдэлийг олж тогтоон мониторинг хийхээс гадна банкны олон
талт эрсдэлийн удирдлагын бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтэнд
мониторинг хийх, үнэлгээ өгөх чиглэлээр байгуулагдсан. Түүнчлэн
санхүүгийн эрсдэл, түүний үзүүлэлтийг хэмжихэд тохирох
стандартыг боловсруулах болон эрсдэлийг зохист хэмжээнд
барьж байх үүргийг энэ хороо хүлээдэг. Эрсдэлийн удирлагын
хороо нь сар бүр хуралдаж асуудлаа хэлэлцдэг бөгөөд дараах
гишүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:
Дарга: Ìàéêë Ìàääåí
	Гишүүд: М.Болд
- Ðè÷àðä Ðàíêåí
- Д.Бат-Очир
- Х.Амартүвшин (ТэнГэр Санхүүгийн Íэгдлèéí Åðºíõèé
захирал)
	Нарийн бичгийн дарга: Б.Дэлгэржаргал (ХасБанкны
Èðãýäèéí áàíê эрхэлсэн захирал)

ЗЭЭЛИЙН ХОРОО
Зээлийн хороо нь ХасБанкны зээлийн эрсдэлд мониторинг
хийх, үнэлгээ өгөх, Зээлийн удирдлагын газар, түүний
харъяа хэлтсүүдийг хянахаас гадна Зээлийн удирдлагын
газрын дангаар шийдвэрлэх боломжгүй томоохон зээлийн
асуудлыг шийдвэрлэдэг. Мөн зээлийн бүтээгдэхүүнд харгалзах
барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ,нэр төрлийг тодорхойлох журмыг
мөрдүүлэх, хянах үүрэгтэйгээр Зээлийн хороо дараах гишүүдийн
бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:
Дарга: Àðâèä Ò¿ýðêíýð
	Гишүүд: Ñàðà Äæàðè
- Д.Бат-Очир
- Æåéìñ Àíäåðñîí
- Àðíî äå Âåòò
- Б.Оюунгэрэл (ХасБанкны Моргейж банкны захирал)
	Нарийн бичгийн дарга: Ю.Гэрэлмаа (ХасБанкны Зээл
эрхэлсэн захирал)

АУДИТЫН ХОРОО
Аудитын Хороо нь банкны эрсдэлийн удирдлагын бүхий л үйл
явцад хяналт тавих, санхүүгийн жилийн хугацаанд дотоод аудит
хийх гэсэн үндсэн үүрэгтэй байгуулагдсан. ХасБанкны баримтлах
зарчмууд үйл ажиллагааны шатанд хэрхэн хэрэгжиж мөн зохицож
байгааг хянах үүргийг тус хороо мөн хүлээдэг. ÒýíÃýð Санхүүгийн
нэгдлийн хувь эзэмшигчдийн зарим төлөөлөл Аудитын хорооны
гишүүн байдаг бөгөөд дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:
Дарга: Ñàðà Äæàðè
	Гишүүд: Æåéìñ Àíäåðñîí
- Àðâèä Ò¿ýðêíýð
- П.Эрдэнэжаргал
- Àðíî äå Âåòò
	Нарийн бичгийн дарга: Я.Саянсанаа (Ерөнхий Аудитор)

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ, ТОМИЛГОО, ШАГНАЛ
УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО
Энэхүү хороо нь компанийн засаглал, албан тушаалд нэр
дэвшүүлэх, томилох болон шагнал урамшуулалтай холбоотой
асуудалд хяналт тавьж улмаар хэлэлцэн шийдвэрлэх зорилгоор
байгуулагдсан бөгөөд дараах гишүүдтэй байна. Үүнд:
Дарга: Ч.Ганболд
	Гишүүд: Ðè÷àðä Ðàíêåí
- П.Эрдэнэжаргал
- Ìàéêë Ìàääåí
- М.Болд
	Нарийн бичгийн дарга: Л.Төр-Од (ХасБанкны Ã¿éöýòãýõ Äýä
Çàõèðàë)

ХасБанк нь Монгол улсын тэргүүлэгч арилжааны банкуудын
нэг бөгөөд бичил санхүүгийн салбар болон банкны зээлийн
үйлчилгээгээр салбартаа манлайлагч юм. 1998 онд тулгын чулуугаа
тавьж улмаар 2001 онд банкны бизнес эрхлэх зөвшөөрлөө авсан
тэр үеэс эхлэн бид Монгол улсынхаа өнцөг булан бүрт үзүүлэх
санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарт үндэслэсэн өндөр
нэр хүндийг нэгэнтээ олж авч чаджээ. ХасБанкны бүхий л үйл
ажиллагаа “Эх дэлхий, Эрдэнэт хүмүүн, Эрүүл ашиг” хэмээх
гурвалсан эрхэм зорилгын хүрээнд явагдсаар ирсэн, цаашид ч
энэхүү эрхэм зорилгын хүрээнд явагдах бөгөөд зах зээлийн эрүүл
зарчимд үндэслэж нийгмийн болоод хүрээлэн буй орчны асуудлыг
шийдвэрлэх болно. Оновчтой эрсдэлийн удирдлага, хүчирхэг
компанийн засаглал, ил тод байдлаар дамжуулж бид Монгол улсын
санхүүгийн зах зээл дээрх одоогийн байр сууриа улам өргөжүүлэн
бэхжүүлэхээр хичээн ажиллаж байна.Сүүлийн жилүүдэд улс орны
эдийн засаг эерэг хандлагатай байгаа. Энэ үед ХасБанкны жижиг,
дунд бизнесийн салбар дахь оролцоогоо нэмэгдүүлэх хамгийн гол
хөшүүрэг бол бичил санхүүгийн салбар дахь арвин их туршлага юм.
Бид Монгол орны алс хязгаарлагдмал нутгууд болоод хот суурин
газруудыг хамарсан үндэсний салбар сүлжээгээрээ дамжуулан
жижиг дунд бизнес эрхлэгчдээс эхлээд байгууллагуудад буюу
Монголын нийгмийн бүхий л давхаргад хүрсэн санхүүгийн цогц
үйлчилгээг үзүүлдэг.Өөрийн эрхэм зорилгоо биелүүлж, амжилтанд
хүрэхэд санхүүгийн хүчтэй байр суурь болоод уламжлалт хөрөнгийн
тохиромжтой харьцааг хадгалж үлдэхийн чухлыг бид ухамсарлан
ойлгож байгаа билээ.
ХасБанк газар тариалан болоод микро түвшний бизнес эрхлэх
сонирхол бүхий Монголын бага орлоготой иргэдэд санхүүгийн
үйлчилгээг хамгийн анхлан хүргэсэн банк гэдэг утгаараа бичил
зээлийн салбартаа тэргүүлэгч гэдэгтээ бид бүрэн итгэдэг билээ.
ХасБанк бичил санхүүгийн салбарын үйлчилгээгээрээ дамжуулан
үйлчилгээ, худалдаа болон үйлдвэрлэлийн чиглэлээр анхлан бизнес
эрхлэх сонирхолтой хувиараа эсвэл гэр бүлийн бизнес эрхлэгчдэд
олгох жижиг зээлтэй холбоотой ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг.
Иймдээ ч Монгол орны эдийн засаг өргөжин тэлж байгаа сүүлийн
жилүүдэд бичил санхүүгийн үндсэн зорилтоо хэрэгжүүлж өндөр ач
холбогдолтой алхмуудыг хийж чадлаа. Бид бичил санхүүгийн арвин
туршлагадаа үндэслэн зээлээ чанаржуулж жижиг дунд бизнесийн
салбарт үзүүлэх бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ эхлүүлээд байна.
ХасБанк бичил бизнесийн зээл, өрхийн болон хэрэглээний зээл,
жижиг дунд бизнесийн зээл, газар тариалангийн зээл /ургацын
болон малчдын зээл/, моргейжийн зээл, амины орон сууцны
зээл, хадгаламж барьцаалсан зээл, цалингийн зээл болон оюутны
зээл зэрэг өргөн хүрээний зээлийн үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна
хадгаламжийн болон харилцах дансны үйлчилгээ, зээлийн карт,
АТМ, дансны төлбөр тооцоо, олон улсын болон дотоодын мөнгөн
гуйвуулгын үйлчилгээг мөн үзүүлдэг. ХасБанк орон нутгийн түвшинд
бичил санхүүгийн болоод жижиг дунд бизнесийн салбар дахь зах
зээлийн хувь хэмжээгээ хадгалж үлдэх, улмаар нэмэгдүүлэхийн
зэрэгцээ нийслэл Улаанбаатар болоод бусад голлох суурин
газрууд болох Дархан, Эрдэнэт хотуудад мөн өөрийн зах зээлийн
хувь хэмжээгээ өсгөхөд анхааран ажиллаж байна. 2010 оны 12-р
сарын 31-ний өдрийн байдлаар ХасБанк улсын хэмжээнд нийт 84
тооцооны төв, салбар, нэгжээр дамжуулан санхүүгийн бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээгээ харилцагчиддаа хүргэж байгаагаас 33 тооцооны төв,
салбар, нэгж нь нийслэл Улаанбаатар хотод, 6 тооцооны төв,
салбар нь Дархан, Эрдэнэт хотуудад байрлаж үлдсэн нь хөдөө орон
нутагт ажиллаж байна.

ХасБанк бичил санхүүгийн салбар дахь тэргүүлэгч байр
сууриа өргөжүүлэн жижиг дунд бизнесийн салбарт бүтээгдэхүүн
үйлчилгээгээ хүргэх болсноор иргэд харилцагчдын өмнө эерэг
дүр төрх, байр сууриа хадгалах, мөн санхүүгийн цогц үйлчилгээ
бүхий нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах үүрэг хариуцлага
бидний өмнө тулгараад байна. Монголын алслагдмал суурин
газарт санхүүгийн үйлчилгээ хүргэх зорилготой бидний санаачлан
хэрэгжүүлсэн ”салбаргүй” буюу шууд бус банкны үйлчилгээний
шийдэл болох “АМАР” гар утсанд суурилсан банкны үйлчилгээнээс
гадна Хадгаламж зээлийн хоршоодтой хамтарсан франчайзинг
үйлчилгээгээр дамжуулан бага орлоготой болон санхүүгийн
үйлчилгээ авах боломж хязгаарлагдмал иргэдэд туслах нөхцөл
бололцоо бүрдсэн юм. ХасБанкны нийгэм дэх байр суурийг
өсгөж, ирээдүйн үнэнч хэрэглэгчдээ бий болгоход чухал нөлөө
үзүүлсэн хөтөлбөр болох 8-18 насны сургуулийн сурагчид өөрийн
хадгаламжтай болох замаар ирээдүйдээ илүү итгэлтэй болох
зорилгоор хэрэгжүүлж эхэлсэн “Aflatoun” болон “Тэмүүлэл” зэрэг
боловсролд чиглэсэн хөтөлбөртөө бид ихээхэн итгэл найдвар
тавьж ажилладаг. ХасБанк “Ирээдүйн саятан” хүүхдэд зориулсан
хадгаламжийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргаж хадгаламжийн
нөөцөө ихэсгэх явцаа үргэлжлүүлсээр байна.Нэмж хэлэхэд ХасБанк
Kива, Виттана зэрэг төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж,
орон нутгийн нийгмийн хөгжилд чухал хувь нэмрээ оруулсаар
байгаа билээ.
Түүнчлэн ХасБанк “Micro Energy Credit” олон улсын
байгууллагатай хамтран ажиллах болсноор Монгол улсын
тэргүүлэх эко-банк болж, ингэснээр байгальд ээлтэй эрчим хүчний
бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулан бага орлоготой
иргэдэд эко-зээл олгох нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Эдгээр
санал санаачлагууд зөвхөн хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх компаний
хариуцлага төдий зүйл биш бөгөөд бидний бичил санхүүгийн
бизнесийн өв уламжлалын дагуу сайн бизнес эрхэлж буй хэрэг юм.
Эцэст нь дүгнэж хэлэхэд, ХасБанк,ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдлийн
бүрэн өмчлөлд байдаг, энэ утгаараа ХасБанк олон улс болоод
дэлхийн зах зээл дээр нэр хүнд бүхий гадаадын хөрөнгө оруулагчид
ихэнх хувийг нь эзэмшдэг цорын ганц Монголын санхүүгийн
байгууллага болоод байна. ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдлийн 69 орчим
хувийг гадаадын нэр хүнд бүхий туршлагатай хөрөнгө оруулагчид
эзэмшдэг.Тэд ирээдүйд биднийг угтах гялалзсан амжилт бүтээлд
нөлөөлөх өндөр ач холбогдолтой дэмжлэг туслалцааг үзүүлэх
болно. Манай хөрөнгө оруулагч бүр санхүүгийн бүтээгдэхүүн
үйлчилгээний шинэ саналууд гаргах, хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө
өгөхөөс гадна харилцаа холбоо, боловсрол, зах зээлийн судалгаа,
компанийн засаглал болон эрсдэлийн удирдлагад техник
технологийн туслалцаа үзүүлэх зэргээр ХасБанкны хөгжил дэвшилд
хувь нэмрээ оруулж байдаг билээ. Монголд төдийгүй бүс нутгийн
хэмжээнд бизнесээ өргөжүүлэх боломжийг бий болгох бидний
чадвар чадавхийг сайжруулахад ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдлийн
одоогийн хувьцаа эзэмшигчид нь олон улсын зөвлөхүүдийн
томоохон нөөц, чадвар суурь болно гэдэгт бид итгэлтэй байна.
Нийт сонирхогч талууддаа сайн сайхан бүхнийг хүсч, 2011 ондоо
шинэ өндөрлөгт гарахыг хүсэн ерөөе!

М. Болд, ÒýíÃýð Санхүүгийн Íэгдлийн гүйцэтгэх захирал

Жилийн Тайлан 2010
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Áàò-Î÷èð íü ÕàñÁàíêíû òîëãîé êîìïàíè áîëîõ Òýíãýð
Ñàíõ¿¿ãèéí Íýãäýëä (ÒÑÍ) Ñàíõ¿¿ Õºðºíãº Îðóóëàëò
Ýðõýëñýí Çàõèðëààð àæèëëàæ áàéãààä 2011 îíû 1 ä¿ãýýð
ñàðààñ ýõëýí ÕàñÁàíêíû Ã¿éöýòãýõ Çàõèðëààð àæèëëàæ
áàéíà. Òýðýýð 1998 îíîîñ õîéø ÕàñÁàíêèíä òàñðàëòã¿é
àæèëëàæ Áàíêíû õºãæëèéí ¿å øàò á¿ðò áîäèò õóâü íýìýð
îðóóëæ èðñýí þì. Àíõ 1998 îíû 8 äóãààð ñàðààñ Ìîíãîë
äàõü ÍYÁÕÕ-èéí ÌèêðîÑòàðò òºñºë áîëîí Òåõíèêèéí
òóñëàëöààíû ACDI/VOCA íýãæèä íÿãòëàí áîäîã÷, 1999
îíîîñ ÌèêðîÑòàðò òºñëèéí ñàíõ¿¿ãèéí çºâëºõ, äîòîîä
àóäèòîð, 2000 îíû 2 äóãààð ñàðààñ Õºãæëèéí Àëòàí Ñàí
ÕÕÊ-èéí Ñàíõ¿¿ãèéí õýëòñèéí çàõèðàë, 2001-2006 îíóóäàä
ÕàñÁàíêíû Ñàíõ¿¿, Á¿ðòãýëèéí ãàçðûí çàõèðëààð àæèëëàæ
áàéñàí. Áàò-Î÷èð íü 2006-2008 îíóóäàä Àìåðêèéí Îëîí Óëñûí Áèçíåñèéí Ñóðãóóëüä
Áèçíåñèéí óäèðäëàãûí ìàñòåðûí çýðýã õàìãààëæ, Îëîí Óëñûí Ñàíõ¿¿ãèéí ÷èãëýëýýð
ò¿ëõ¿¿ ìýðãýøèæ, óëìààð ÒÑÍ-ä Ñàíõ¿¿ Ýðõýëñýí Çàõèðàë, ÕàñÁàíêèíä Ã¿éöýòãýõ Òýðã¿¿í
Äýä Çàõèðàë, Òýíãýð Ñàíõ¿¿ãèéí Íýãäýëä Õºðºíãº îðóóëàëò õàðèóöñàí Çàõèðëûí àëáûã
òóñ òóñ õàøèæ áàéãààä èéíõ¿¿ ÕàñÁàíêíû Ã¿éöýòãýõ Çàõèðëààð àæèëëàæ áàéíà.

Æåéìñ Àíäåðñîí

Æåéìñ Àíäåðñîí íü 1996 îí õ¿ðòýë Ãåðìàíû BHF áàíêèíä
àæèëëàõ õóãàöààíäàà 1981-1993 îíä òóñ áàíêíû Íüþ
Èîðê õîò äàõü ñàëáàðûí çýýëèéí àõëàõ ìýðãýæèëòýí,
Òîêèî õîò äàõü ñàëáàðûí åðºíõèé ìåíåæåðýýð òóñ òóñ
àìæèëòòàé àæèëëàñàí. Òýðýýð 1996-1999 îíä ÀÍÓ-ûí
ÎÓÕÀ-èéí ñàíõ¿¿æèëòýýð Àçè á¿ñ íóòãèéí 5 îðîíä
õýðýãæñýí æèæèã äóíä áèçíåñ ýðõëýã÷äèéã äýìæèõ
ñàíãèéí äýä åðºíõèéëºã÷ áîëîí Êàçàêñòàí óëñ õàðèóöñàí
ìåíåæåðýýð àæèëëàâ. Óëìààð 1999-2002 îíóóäàä Âüåòíàì
óëñàä ÎÓÑÊ-èéí õýðýãæ¿¿ëñýí Ìåêîíã õºãæëèéí òºñëèéí
îðîí íóòãèéí ìåíåæåð, ÎÓÑÊ-èéí Àçè äàõü ñàëáàðûí
Á¿ñèéí õºðºíãº îðóóëàëò õàðèóöñàí ìýðãýæèëòíýýð òóñ
òóñ àæèëëàæýý. Òýðýýð 2003-2005 îíä Mercy Corps îëîí
óëñûí áàéãóóëëàãàòàé ãýðýýãýýð àæèëëàí òóñ áàéãóóëëàãûí õóâü íèéë¿¿ëñýí ÕàñÁàíêíû
Òåõíèêèéí àõëàõ çºâëºõ, îäîîã õ¿ðòýë Ìåðñè Êîð áàéãóóëëàãûí Áè÷èë ñàíõ¿¿ õàðèóöñàí
àõëàõ çºâëºõèéí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ, ÕàñÁàíêíû ÒÓÇ-èéí ãèø¿¿íýýð 2003 îíîîñ õîéø
ñîíãîãäîí àæèëëàæ áàéíà.

Ричард РАНКЕН

Ðè÷àðä íü Äýëõèéí Áàíêíû Ãðóïïûí Îëîí Óëñûí
Ñàíõ¿¿ãèéí Êîðïîðàöèéí (ÎÓÑÊ) Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí
äàëàéí á¿ñèéã õàðèóöñàí àõëàõ çºâëºõººð àæèëëàäàã
áºãººä Àçèéí õýä õýäýí õºðºíãº îðóóëàã÷ ñàíãóóä áîëîí
áàíêóóäûí Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëèéí ãèø¿¿íýýð
àæèëëàæ áàéíà. Òýðýýð ÎÓÑÊ-ä íèéò 30 æèë àæèëëàñàí
áºãººä õóó÷íû ÇÕÓ, Àôðèê, áîëîí ç¿¿í Àçèä òóñ òóñ
àæèëëàæ áàéñàí òóðøëàãàòàé, ÇÕÓ-ä 50,000 àæ àõóéí
íýãæèéã õóâü÷èëæ ÎÓÑÊ-í çºâëºãºº ºãºõ ¿éë÷èëãýýíèé
çàõèðëààð àæèëëàæ, òýäãýýðò ÒÓÇ-èéí ñòàíäàðòûã àíõ
íýâòð¿¿ëæ, áàíê ñàíõ¿¿ãèéí õºãæèëä èõýýõýí õóâü íýìýð
îðóóëæýý. Ìºí Àôðèêò ÎÓÑÊ-í ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëñýí
çàõèðëûí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ áàéõäàà ÆÄÁ áîëîí áè÷èë
ñàíõ¿¿ä òºâëºðñºí öîî øèíý áîäëîãûã áîëîâñðóóëæ, ýíýõ¿¿ áàéãóóëëàãûí õºðºíãº
îðóóëàëòûí áèçíåñèéí ¿éë÷èëãýýã 30 îðíóóäàä íýýëòòýé áîëãîæ íèéò 1,5 òðèëëèîí
ам.äîëëàðò õ¿ðãýæ ÷àäñàí áàéíà. Òýðýýð ÎÓÑÊ-í Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí Äàëàéí á¿ñèéí
çàõèðëààð àæèëëàæ áàéõ õóãàöààíäàà öàã óóð äóëààðëûí ýñðýã õºðºíãº îðóóëàëòûí
÷èãëýëýýð àæèëëàæ áàéæýý.

Сара ДЖАРИ

Ñàðà íü Øâåéöàðûí BlueOrchard Investment Management
êîìïàíèä Õºðºíãº Îðóóëàëòûí Ìåíåæåðýýð 2008
îíä îðæ àæèëëàõààñàà ºìíº 2005 îíä Ýíýòõýã óëñàä
àñàð õóðäàöòàé ºñºí òýëæ áóé áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí
áàéãóóëлаãóóäûí õºãæëèéã äýìæèæ, òýäíèé ºñºëòèéí
ñòðàòåãèéã õýðýãæ¿¿ëýõ çîðèëãîòîéãîîð ×åííàé õîò
äàõü Áè÷èë Ñàíõ¿¿ãèéí Òºâèéã áàéãóóëæ, ñòðàòåãèéí
áàãèéí óäèðäàã÷ààð íü àæèëëàæ áàéñàí. Òýðýýð õî¸ð
ãàðóé æèëèéí õóãàöààíä Grameen Capital India áîëîí
áóñàä áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí õºãæëèéã äýìæèõ
çîðèëãîîð áàíê õóâüöààíû õºðºíãº îðóóëàã÷èäòàé õàìòðàí
àæèëëàæ áàéæýý. Òýðýýð Àìåðèêèéí ñòðàòåãèéí çºâëºõ
Bain & Company-ä 5 æèë àæèëëàõ ÿâöäàà õàðèëöàã÷äûí
õºãæëèéí áîäëîãî, ¿éë àæèëëàãààíû ñàéæðóóëàëò, õóâüöàà ýçýìøëèéí ä¿ðìèéí ñàíãèéí
¿íýëãýýíèé òàëààð çºâëºæ, Ôðàíö, ×àä, Ýíýòõýã, Áàëáà, Ìîíãîë çýðýã óëñ îðíóóäàä ñàéí
äóðûí àæèëòíààð àæèëëàæ áàéñàí áîëíî.

M.болд

Áîëä íü 2011 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðààñ ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí
Íýãäëèéí Ã¿éöýòãýõ Çàõèðëààð àæèëëàæ áàéíà.
Òýðýýð 2005 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðààñ ÕàñÁàíêíû Åðºíõèé
çàõèðàë, 2009 îíû íýãä¿ãýýð ñàðààñ ÕàñÁàíêíû
Ã¿éöýòãýõ Çàõèðëûí àëáàí òóøààë õàøèæ áàéâ.
Òýðýýð òºðèéí áîëîí õóâèéí õýâøëèéí áàíê,
ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóä, ìºí ò¿¿í÷ëýí Äýëõèéí
Áàíê, Îëîí Óëñûí Âàëþòûí Ñàí çýðýã îëîí óëñûí
ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãàä õîðü ãàðóé æèë àæèëëàæ,
áàíêíû ñàëáàðûí ýäèéí çàñãèéí áîäëîãî, á¿òöèéí
øèíý÷ëýëèéí àñóóäëààð ã¿íçãèé ìýðãýøñýí þì.
Òýðýýð 1996-2000 îíä Ìîíãîëáàíê (Òºâ áàíê)-íû
Äýä åðºíõèéëºã÷, 1989-1992 îíä Çàõ çýýë ñóäëàëûí
õ¿ðýýëýíä Äýä çàõèðàë, 1992-1993 îíä Õóäàëäàà Õºãæëèéí Áàíêèíä ýäèéí çàñàã÷,
1994-1996 îíä Ìîíãîëûí Ýêñïîðò Èìïîðòûí Áàíêíû Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë, 1996-2000
îíä ÎÕÓ-ûí Ìîñêâà õîò äàõü Îëîí Óëñûí Õºðºíãº Îðóóëàëòûí áàíê áîëîí Ýäèéí
Çàñãèéí Õàìòûí Àæèëëàãààíû Áàíêíû ÒÓÇ-èéí ãèø¿¿í, 2003-2004 îíä Ëàëûí Á¿ãä
Íàéðàìäàõ Àôãàíèñòàí Óëñûí Äà Àôãàíèñòàí Áàíê (Òºâ áàíê)-èíä çºâëºõººð
àæèëëàæ áàéâ.

Mайкл маддÅн

Ìàéêë íü Îëîí Óëñûí Ðîíîê êîìïàíèéí Ã¿éöýòãýõ
çàõèðëààð àæèëëàäàã. Òýðýýð 15 æèë ýäèéí çàñãèéí
ñàëáàðò, òºëáºðèéí êàðò áîëîí áàíêíû ñàëáàðò
àìæèëòòàé ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëæ áàéãàà áèçíåñìýí
þì. Òýðýýð ÎÕÓ-ä 8 æèë ãàðóé àæèëëàæ àìüäðàõäàà
Òºâ áîëîí Ç¿¿í Åâðîï, ªìíºä áîëîí Àôðèêò áèçíåñýý
ÿâóóëæ áàéñàí òóðøëàãàòàé. Ìàéêë 2003 îíä
Îðîñûí ãóðàâ äàõü òîìîîõîí õýðýãëýã÷ Ôðàíö Óëñûí
Renaissance ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûã ¿¿ñãýí áàéãóóëæ
Ã¿éöýòãýõ çàõèðëûí àëáûã õàøèæ áàéñàí. Ò¿¿íèé
àæëûí àìæèëò íü áèçíåñ ýäèéí çàñàã áîëîí çàõ
çýýëèéí ºíäºð ìýäëýã ÷àäâàð, õàìãèéí ÷óõàë íü îëîí
óëñûí õàìòðàã÷äàà òàòàõ àâúÿàñ, øóðãóó õºäºëìºð,
ò¿¿íèé õàìò îëîí ìºí îëîí óëñàä àñàð îëîí õàðèëöàà õîëáîîíû ñ¿ëæýýòýéä îðøèæ
áàéãàà þì.

п.эрдэнэжаргал

Эрдэнэжаргал нь ОХУ-ын Дон дахь Ростовын Улсын
Их Сургуулийг сэтгэл судлаач мэргэжлээр дүүргэсэн
бөгөөд 1982-1988 онд Нийгмийн Хамгаалал,
Хөдөлмөрийн Яаманд анх ажлын гараагаа эхэлж,
1984-1991 онд МУИС-ийн багшаар ажиллаж байв.
Тухайн үед түүний мэргэжил нь шийдвэр гаргахад
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр судалгаа
хийж, түүн дээрээ суурилсан зөвлөгөө өгч, даян
дэлхийн нийгмийн бодлоготой салшгүй холбогдсон
юм. Тэрбээр 2004 оны 7 дугаар сараас эхлэн
Монголын Нээлттэй Форумын Гүйцэтгэх Захирлаар
ажиллаж байгаа бөгөөд өмнөх найман жилийн турш
Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэнд боловсрол,
мэдээлэл, хэвлэл мэдээлэл, нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдийг хариуцан
ажиллажээ. Өмнө нь тэрбээр Монголын Хөгжлийн Сангийн Гүйцэтгэх захирал,
Төрийн захиргаа, удирдлагын институтэд багш, Засгийн газрын дэргэдэх Төрийн
бодлого, нийгмийн судалгааны төвд судлаачаар ажиллаж байв. Эрдэнэжаргал нь
2005 оноос хойш ХасБанкны ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байна.

АРНО ДЕ ВЕТТЕ

2011 оны 1 дүгээр сараас хойш ТэнГэр Санхүүгийн
Нэгдэл ХХК-ийн ТУЗ-ийн гүйцэтгэх бус гишүүнээр
ажиллаж байна. 2009 оноос хойш Нидерландын
Триодос банкны Азийн санхүүгийн салбарыг
хариуцсан хөрөнгө оруулалтын ахлах менежерээр
ажиллаж байна. ABN AMRO банкинд нийтдээ
12 гаруй жил ажиллах хугацаанд Суринам улсад
1989-1994 онд ABN группын бүрэлдэхүүний хэсэг
De Surinaamsche Bank-д хөрөнгө оруулалтын
мэргэжилтэн, газрын захирал, 1994-1997 онд Суринам
улсад ABN AMRO банкны дэд захирал, 1997-2000
онд Курасао улсад ABN AMRO банкны салбарын
дэд захирал, 2000-2001 онд Амстердамд ABN AMRO
Academy-d дэд захирлаар тус тус ажилласан. 20022009 онд Нидерландын хөрөнгө оруулалтын банк
FMO-д банк, бичил санхүүгийн шинэ төслүүдийн
санхүүжилтийг хариуцсан хөрөнгө оруулалтын ахлах
менежерээр ажиллаж байсан .

АРВИД Түэркнэр

Àðâèä íü Åâðîïûí Ñýðãýýí Áîñãîëò, Õºãæëèéí Áàíêíû
(ÅÑÁÕÁ) Ìîñêâà äàõü ñàëáàðò 2009 îíîîñ õîéø
àõëàõ áàíêèðààð àæèëëàæ áàéíà. 2001-2002 áîëîí
2004-2008 îíóóäаä DEG-ä àæèëëàæ Îðîñ, ÒÒÓÕÍ,
ªìíºä Àìåðèêò ºðèéí áîëîí áàðüöààíû çýýëèéí
õºðºíãº îðóóëàëòûí àæëûã õàðèóöàæ áàéâ. ÎÕÓ-ä
URSA áîëîí TranscapitalBank-íû ÒÓÇ-èéí ãèø¿¿íèé
õóâüä áîäëîãî õºãæ¿¿ëýëò, òºëººëºí óäèðäàõ àæëûí
òàëààð ã¿íçãèé ìýäëýã òóðøëàãàòàé. ¯¿íèé ºìíº
2002-2004 îíóóäàä õàíäèâëàã÷ îðíóóäòàé õàìòðàí
àæèëëàõ çîðèëãîòîé Í¯Á-ûí Õºãæëèéí Õºòºëáºðèéí
õàíäèâëàã÷äûí õàðèëöààíû çºâëºхººð àæèëëàæ
áàéñàí. 1996 îíîîñ Åâðîïûí Îëîí Óëñûí Ýäèéí
Çàñãèéí Õàðèëöààíû Õ¿ðýýëýíä ñóäàëãààíû øèíæýý÷ýýð àæëûí ãàðààãàà ýõýëñýí
áîëíî. Òýðýýð Áåðëèí õîòûí ×ºëººò Èõ Ñóðãóóëèéã áàíê ñàíõ¿¿, áèçíåñ ¿íýëãýý,
ñàíõ¿¿ãèéí ñàëáàðûí øèíýòãýë, áè÷èë ñàíõ¿¿, øèëæèëòèéí çàõ çýýëèéí óëñ òºð,
õóâü÷ëàë, íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí òîãòîëöîî çýðýã ÷èãëýëýýð ñóðàëöàæ 2000 îíä
ä¿¿ðãýñýí áàéíà.

Удирдлагын Áагийн Ìэндчилгээ
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ч.ганболд ÒÓÇ-èéí äàðãà
Ãàíáîëä íü 1976 îíä ÎÕÓ-ûí Ìîñêâà õîòûí Ãàäààä õýëíèé
èõ ñóðãóóëèéã òºãññºí áºãººä óäèðäëàãà, îëîí íèéòèéí
õàðèëöàà, áèçíåñèéí çºâëºãºº, õýâëýí íèéòëýë áîëîîä
ñî¸ë óðëàãèéí ìåíåæìåíòèéí ÷èãëýëýýð ãó÷ ãàðóé æèë
àæèëëàñàí àðâèí òóðøëàãàòàé. Òýðýýð 1976-1990 îíä
Ìîíãîëûí Ýíõ òàéâàí íàéðàìäëûí áàéãóóëëàãóóäûí
Õîëáîîíä Íàéðàìäëûí íèéãýìëýã¿¿äèéí íàðèéí áè÷ãèéí
äàðãà, 1990-1991 îíä Îëîí óëñûí ìîíãîë ñóäëàëûí
Õîëáîîíû ãàäààä õàðèëöààíû õýëòñèéí äàðãà, 1991-1993
îíä Ìîíãîëûí Ýíõ òàéâàí íàéðàìäëûí áàéãóóëëàãóóäûí
Õîëáîîíû åðºíõèéëºã÷, 1993-1996 îíä Äýëõèéí
ìîíãîë÷óóäûí Õîëáîîíû ã¿éöýòãýõ çàõèðàë, 1996-2003
îíä “Email Daily News” ñîíèíû ýðõëýã÷, 1999-2000 îíä
Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèé ñàéäûí çºâëºõ, 2000-2003 îíä ¯íäñýí Õóóëèéí Öýöèéí çºâëºõ,
2004 îíîîñ îëîí íèéòèéí õàðèëöàà áîëîí çºâëºõ ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäýã È-Äè-Ýí ÕÕÊèéí çàõèðëûí àæèë, àëáàí òóøààë ýðõýëæ áàéãààãèéí çýðýãöýý õýä õýäýí òºðèéí áóñ
áàéãóóëëàãûí òýðã¿¿íýýð àæèëëàæ áàéíà. Ìºí 2010 îíä Îþó Òîëãîé ÕÕÊ-èéí ÒÓÇ-èéí
ãèø¿¿í áîëñîí áîëíî. Ãàíáîëä íü 2003 îíîîñ ÕàñÁàíêíû ÒÓÇ-èéí ãèø¿¿í, 2004 îíîîñ
õîéø ÒÓÇ-èéí äàðãààð ñîíãîãäîí ºíººã õ¿ðòýë àæèëëàæ áàéíà.

Гүйцэтгэх захирлын мэндчилгээ Д.Бат-Очир
2011 он болоод цаашид баримтлах компанийн стратеги
ХасБанкны 2011 болоод цаашид баримтлах ерөнхий стратеги
бол Монгол улсын хэмжээнд санхүүгийн цогц шилдэг үйлчилгээг
үзүүлэхэд анхаарч, дэмжиж ажиллах явдал юм. ХасБанкны гол
баримтлах стратеги бол “Эх дэлхий, Эрдэнэт хүмүүн, Эрүүл ашиг”
хэмээх гурвалсан эрхэм зорилгын хүрээнд бичил санхүүгийн зах
зээлд тэргүүлэх байр сууриа хадгалах, жижиг дунд бизнесийн
салбарт чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжиж буй хот суурин
газруудад ялангуяа нийслэл Улаанбаатарт хүргэхэд анхаарч
ажиллах замаар Монголын тэргүүлэх санхүүгийн байгууллага
гэсэн өнөөгийн байр сууриа бэхжүүлэх, өсгөх эцсийн дүндээ
Монголын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах
явдал юм. ХасБанкны стратеги дараах гол бүрдэл хэсгүүдтэй
байна. Үүнд:
ХасБанк өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар, нэр
төрлөө сайжруулах замаар бичил санхүүгийн болон жижиг
дунд бизнесийн салбарын тэргүүлэх байр сууриа хадгалж
үлдэх, улмаар нэмэгдүүлэхийн төлөө зорьж ажиллана.Үндсэн
зээлийн үйлчилгээнээс гадна батлан итгэмжлэгдсэн үйлчилгээ,
үнэт зүйлсээ хадгалуулах үйлчилгээ, бэлэн мөнгө хураах
үйлчилгээ зэрэг нэмэлт шинэ үйлчилгээг харилцагчиддаа санал
болгох замаар банкны үйлчилгээгээ өргөжүүлэхийг эрмэлзэн
ажиллаж байна. ХасБанк бичил санхүүгийн болоод жижиг
дунд бизнесийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шинэ нэр төрлийг
хөгжүүлэхийн зэрэгцээ өргөжин тэлж байгаа Монголын эдийн
засаг, уул уурхайн салбарт чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг
хөгжүүлэх ажлаа үргэлжлүүлнэ. Түүнчлэн залуу, өсвөр насны
харилцагчдаа нэмэгдүүлсээр байгаа “Aflatoun” болон “Тэмүүлэл”
хөтөлбөрүүдийн танил байдлыг нэмэгдүүлж нэгж харилцагчид
чиглэсэн санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлнэ.
Монголын эдийн засаг эрчимтэй хөгжиж байгаа гэдэг утгаараа
манайд олон тооны жижиг дунд бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагаа
явуулж байгаа бөгөөд тэдэнд уламжлалт банкны үйлчилгээнээс
ялгарах тусгайлсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлэх шаардлагатай
байна.ХасБанк жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд үйлчлэх салбар,
нэгж байгуулж тэдний хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох банкны
чадамжийг дээшлүүлэх байдлаар жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд
зориулсан банкны үйлчилгээг үзүүлж бизнесээ өргөжүүлэхээр
төлөвлөөд байна. Уул уурхай болон өргөжин тэлж байгаа бусад
салбарын жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд чиглэсэн, мэргэшсэн
Бизнес үйлчилгээний дөрвөн төвийг ХасБанк Улаанбаатар
хотод нээсэн. Түүнчлэн жижиг дунд бизнесийг нэмэгдүүлэх,
дэмжих үүднээс Европын сэргээн босголтын банкнаас санхүүждэг
“Бизнесийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ” хөтөлбөртэй ХасБанк
хамтран ажиллаж эхлээд байна.
ХасБанк шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрлийг
нэмэгдүүлж улмаар өөрийн үйлчилгээгээ чанаржуулахыг байнга
эрмэлзсээр ирсэн билээ.Интернэт банкны үйлчилгээ, мобайл
банкны үйлчилгээ, мессэж банкны үйлчилгээнээс гадна дуудлагын
төв, АТМ зэрэг шууд бус банкны үйлчилгээний сувгуудыг
өргөжүүлснээр хот хөдөөгийн байршил үл харгалзан ХасБанкны

санхүүгийн үйлчилгээг авч болох олон төрлийн сувгуудыг зах
зээлд нэвтрүүлээд байна.
Бид санхүүжилтын өрсөлдөхүйц зардлыг зохицуулах, үйл
ажиллагааныхаа хүрээг тэлэх, активын нөөцөө хөшүүрэг болгох
чадвараа хадгалж үлдэхийг эрмэлздэг. Дотоодын зах зээл дээр
ноёлж байгаа төгрөгийн болон ам.доллараар илэрхийлэгдэх
хадгаламжийн хэмжээгээ ихэсгэхийн тулд бусад банкуудтай
өрсөлдөх замаар хадгаламжийн нөөцөө ихэсгэх боломжтой
хэмээн тооцоолж байна. Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг илүү
залуу сегментэд чиглүүлэх, мөн Улаанбаатар хот, Монголын уул
уурхайн салбарын төв суурин болоод байгаа Дархан, Эрдэнэт
хотууд дахь олон улсын байгууллагын ажилтнуудад чиглүүлэх
зэргээр харилцагчийнхаа сегментийг ихэсгэхэд ХасБанк анхааран
ажиллаж байна. Өмнөговь, Ховд зэрэг уул уурхайн бизнес
хөгжиж байгаа стратегийн төв суурин газруудад бүтээгдэхүүн
үйлчилгээгээ илүү өргөн хэмжээнд хүргэхээр эрмэлзэж байна.
Тодорхой төрлийн бараа бүтээгдэхүүний хувьд Монголын
эдийн засаг ам.долларын ханшаас хамаарч байгаа бөгөөд олон
тооны бичил санхүүгийн болон жижиг дунд бизнес эрхлэгчид
инфляцийн дарамтнаас зайлсхийхийн тулд төгрөгийн болон
ам.долларын хадгаламжийн үйлчилгээг хамтад нь авч байна.
Оршин байгаа нийгэм, хүрээлэн буй орчныхоо өмнө
компанийн нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэх үүргийг хүлээж
байдаг ХасБанк санхүүгийн салбарт нийгмийн хариуцлагаар
тэргүүлэгч гэдгээ дахин нотолж, 2010 оны хоёрдугаар сард
Монголын менежментийн холбооноос “Нийгмийн хариуцлагаар
тэргүүлэгч шилдэг аж ахуйн нэгж” өргөмжлөлийг хүртсэн
төдийгүй Дэлхийн банкны харъяа олон улсын “Ядууст туслах
зөвлөлдөх бүлэг”-ээс “2010 оны Компанийн нийгмийн
хариуцлагын ил тод тайлагнал”-ын мөнгөн батламжийг хоёр
дахь жилдээ гардан авлаа. Түүнчлэн ХасБанк өөрийн гурвалсан
эрхэм зорилгын хүрээнд ногоон бизнесийг үйл ажиллагаандаа
нэвтрүүлсэн хамгийн анхны банк болоод байна.Сүүлийн хоёр
жилийн турш ХасБанк “Micro Energy Credit” дэлхийн холбоотой
стратегийн түншлэлийн гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд
хамтын ажиллагааны хүрээнд агаарын бохирдлыг бууруулах,
эрчим хүчний хэмнэлттэй орон сууцны зээлийн үйлчилгээг
нэвтрүүлсэн. ХасБанк эко-банкны байр сууриа батжуулах үүднээс
эрчим хүчний хэмнэлттэй орон сууцны санхүүгийн эх үүсвэрийг
шийдвэрлэх асуудал дээр Азийн Хөгжлийн банк зэрэг олон улсын
санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.
Монгол орны тогтвортой хөгжил нь эдийн засгийн өсөлтийг
нэмэгдүүлэх суурь нөхцөл бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор бидний
шударга бизнес өргөжин цэцэглэнэ гэдэгт бид гүнээ итгэж байна

Д.Бат-Очир, ХасБанкны Гүйцэтгэх захирал

Жилийн Тайлан 2010
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Эрдэнэт хүмүүн

Óäèðäëàãûí áàãèéí ãèø¿¿ä

б.туул

Туул нь 2008 оны 1 дүгээр сараас эхлэн
ХасБанкны санхүүгийн удирдлага, төсөв
тайлагналын төлөвлөлт, удирдлагын мэдээлэл,
нягтлан бодох бүртгэлийн асуудал хариуцан
ажиллаж байна. Тэрээр ХасБанкинд 2002 оноос
Дотоод аудитор, 2003-2004 онд Бүртгэл хяналтын
хэлтэс, 2004-2007 онд Төсөв төлөвлөлтийн
хэлтсийг удирдаж, улмаар 2007 онд Санхүүгийн
хяналтын хэлтсийн захирлын албан тушаалыг
хашиж байв. Хадгаламжийн банкинд хянан
шалгагчаар 1998 онд ажлын гараагаа эхэлсэн.
Туул нь СЭЗДС-ийг Банкны эдийн засаг- санхүүч
мэргэжлээр төгссөн.

я.сайнсанаа

Сайнсанаа нь ХасБанкны Дотоод Аудитын Газрын
захирлын албыг 2010 оны 9 сараас хойш хашиж
байгаа бөгөөд Банкны толгой компани болох
ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэлд Ерөнхий Аудиторын
албыг давхар хашдаг. Тэрээр өмнө нь 8 жил
Монголбанкинд дотоод аудитороор ажиллаж
байсан өндөр туршлагатай нэгэн бөгөөд, банкны
дотоод аудитын үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион
байгуулах, сүүлийн үеийн дотоод аудитын арга
туршлагыг нэвтрүүлэх тал дээр арвин их туршлага,
мэдлэгтэй. Түүний банкны салбар дахь ажил
мэргэжлийн гараа МУИС-г 1998 онд төгссөнөөр
эхэлсэн бөгөөд тэрээр Мелбурны Их сургуульд
санхүүгийн магистр зэрэг хамгаалсан байна.

Жилийн Тайлан 2010

Б.дэлгэржаргал

Дэлгэржаргал нь 1998 оноос Нэгдсэн Үндэстэний
Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр (UNDP)-ийн Micro
Start төсөл дээр зээлийн мэргэжилтэнээр ажилд орж
санхүүгийн менежер, ерөнхий нягтлан бодогч, судалгаа
хөгжлийн албаны захирал, Хөгжлийн Алтан Сан ХХКийн Бодлого Зохицуулалтын Хэлтсийг ахлаж байсан
туршлагатай. 2002 оноос ХасБанкинд Бичил Зээлийн
хэлтсийн захирал, Санхүү Эрхэлсэн захирал, зээлийн
удирдлагын газрын захирал, Санхүү, бүртгэлийн газрын
захирлын хариуцлагатай ажлуудыг хийж иржээ. Тэрээр
1992-1998 оны хооронд ажлын гараагаа Монголын
Хөрөнгийн Биржийн судалгаа, бүртгэлийн албанаас
эхлэсэн.

л.төр-од

Төр-Од нь ХасБанкны Гүйцэтгэх дэд захирлаар ажиллаж
байна. 2005 оноос хойш ХасБанкны зөвлөх, Тамгын
газрын захирал, Хууль зүй, хянан нийцүүлэх газрын
захирлын албан тушаал хашиж байжээ. Тэрбээр
ажлын гараагаа Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд
Банк, гадаадын хөрөнгө оруулалт, гаалийн хууль
тогтоомж хариуцсан мэргэжилтэн, Олон улсын эрх
зүйд дотоодын хууль тогтоомжийг нийцүүлэх асуудал,
Хууль зүйн салбарын зээл тусламж төсөл хариуцсан
ахлах мэргэжилтний албан тушаалыг 1997-1999 онд
хашиж байсан. Ийнхүү ажиллахдаа Монголбанк
(Төв банк)-ны Хуулийн хэлтэстэй хамтран Монгол
улс дахь банк бус санхүүгийн байгууллагын анхны эрх зүйн зохицуулалт, мөн түүнчлэн
Иргэний хууль, Улсын байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль зэрэг хууль
тогтоомжийн төслийг боловсруулахад оролцож байсан. Тэрбээр 1999-2005 онд Монгол
улс дахь НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрт хүний эрх, засаглалын мэргэжилтэн, референт,
улмаар уг байгууллагын төрийн захиргааны шинэтгэл, авилгалын эсрэг, хүний эрх, шүүх
эрх мэдлийн шинэтгэлийн багц асуудлыг анхлан эрхэлсэн Засаглалын Хөтөлбөрийн
Удирдагчаар ажиллаж байв. Төр-Од нь МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд суралцаж,
улмаар Энэтхэг улсын Хууль зүйн Үндэсний Их Сургуулийг эдийн засаг, нийгэм, улс
төрийн бакалавр, хууль зүйн гүнзгий мэргэшсэн бакалавр зэрэгтэй эрх зүйч мэргэжлээр
төгссөн. Английн Лондонгийн Их Сургуульд эрх зүй ба хөгжлийн эдийн засгийн чиглэлээр
магистрын зэрэг хамгаалсан болно.

с.мөнхболд

Мөнхболд нь 2010 оны 2 сараас ХасБанкны Иргэдийн
Банкны Газрын захирлаар ажиллаж байна.
Тэрээр 2002 оноос тус Банкинд анх зээлийн менежерээр
ажиллаж байсан бөгөөд үүний дараа Бүтээгдэхүүн
Хөгжлийн Менежер, Хөдөөгийн Зээлийн Хэлтсийн
захирал, Бичил Санхүүгийн Банкны Хэлтсийн захирал
зэрэг албуудыг хашиж байсан туршлагатай.
Мөнхболд нь хадгаламж, зээлийн хоршоодод техникийн
туслалцаа, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг НЭТМОН банк
бус санхүүгийн байгууллагад 2001 оноос ажлын гараагаа
эхэлсэн байна.

Ю.Гэрэлмаа

Гэрэлмаа нь 2006 оны 2 дугаар сараас эхлэн
ХасБанкны зээлийн удирдлага, тэр дундаа зээлийн
эрсдэлийн удирдлага, тусгай активыг хариуцан
ажиллаж байна. Тэрээр ажлын гараагаа 1986-1990
онд Монголбанк (Төв банк)-ны Олон улсын
төлбөр тооцооны газар нягтлан бодогчоор эхэлж,
улмаар Худалдаа, Хөгжлийн Банкинд Зээлийн
газрын орлогч захирал, Тусгай активын хэлтсийн
захирал, Гадаад тооцооны газрын захирал,
санхүүгийн байгууллагын менежер зэрэг удирдах
албан тушаал хашиж байв.
Гэрэлмаа нь Герман улсын Берлин хот дахь Эдийн
засгийн дээд сургуулийг 1986 онд эдийн засгийн
мэргэжлээр төгсч, улмаар 1992-1994 онд ХБНГУын Киел хот дахь Эдийн засгийн дээд сургуульд
зах зээлийн эдийн засгийн чиглэлээр удирдлагын
хөтөлбөр дүүргэсэн.

б.оюунгэрэл

Оюунгэрэл нь 2009 оны 2 дугаар сараас эхлэн
иргэдэд чиглэсэн банкны үйлчилгээ тэр дундаа
бүтээгдэхүүний хөгжил, салбарын удирдлага,
франчайз, тус банкнаас хамтран хэрэгжүүлж
буй төсөл хөтөлбөрүүд, мөн түүнчлэн тус
Банкны харилцагчийн үйлчилгээний төвийн үйл
ажиллагааг хариуцан ажиллаж байна.
Тэрээр ХасБанкинд 2003 оноос эхлэн ажиллаж
байгаа бөгөөд өмнө нь Хөдөөгийн зээлийн
хэлтсийн захирал, Зээлийн үйлчилгээний
хэлтсийн захирал, мөн түүнчлэн хөдөөгийн
зээлийн бодлого, франчайзийн үйлчилгээг
хариуцаж ажиллаж байсан. ХасБанкинд орохоос
өмнө гурван жил ХАС-ГЭ толгой компанийн
бүрэлдэхүүнд байсан НЭТМОН ХХК-д санхүүгийн
менежер, Гүйцэтгэх захирал зэрэг ажлуудыг
хийж байсан. Оюунгэрэл нь ТИС-ийн КТМС-ийг
Мэдээллийн технологийн менежмент мэргэжлээр
төгсч, АНУ-ын Денвер хот дахь Колорадогийн
Техникийн Их Сургуульд бизнесийн удирдлагын
магистрын зэрэг хамгаалсан.

б.мөнхбаяр

Мөнхбаяр нь 2010 оны 2-р сараас Мэдээллийн
Технологийн Удирдлагын Газрын Захирлаар
ажиллаж, сүлжээ-хардвейр болон банкны үндсэн
системийн хэлтсийг давхар удирдаж байна.
Тэрээр өмнө нь Монголын софтвейр хөгжүүлэгч
компани болох USI-ийн гүйцэтгэх захиралаар
2005-2010, 2000-2005 онд Мобиком корпорацид
систем админ, маркетингийн менежер, 1996-2000
онд T&C компютерийн компанийг байгуулалцаж
байсан туршлагатай. Тэрээр Санхүү, Эдийн
засгийн дээд сургуулийг бизнесийн удирдлагаар,
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийг
Компьютерийн систем, Софтвейр инженер
мэргэжлээр магистр хамгаалж байсан ба Япон
улсын Токио хотод Software Project Management
сэдвээр сургалт авч байжээ. Тэрээр Open Source
Software, Linux/Unix системүүд болон мэдээллийн
технологийн хамгаалалтыг судалдаг бөгөөд
FreeBSD, Linux, OpenERP, ERP5, ISO 27001 Security,
QmailRocks-ийн гишүүн.

Тим О’Нил

Тим О’Нил нь ХасБанкны Жижиг Дунд Бизнес болон
Том Байгууллагуудад үйлчлэх Бизнесийн банк эрхэлсэн
захирлаар ажиллаж байна. Тим О’Нил нь 1981 оноос
хойш олон улсын томоохон банкуудад ажиллаж байсан
нөр их туршлага, мэдлэгтэй нэгэн бөгөөд анх Англи
улсын Сити Банкнаас мэргэжлийн гараагаа эхэлж ахлах
менежер хүртэл дэвшин ажилласан ба улмаар Канад,
ОХУ, Болгари улс дахь Европын Сэргээн Байгуулалт
Хөгжлийн Банкинд ахлах банкираар ажиллаж байсан.
Эдгээрээс гадна тэрээр Болгари, Македон, Косово, Грек
улсын томоохон банкуудад ТУЗ-ийн гишүүн, мөн ЖДБыг дэмжигч хувийн хөрөнгө оруулалтын санд ажиллаж
байсан. Тэрээр, 5 жилийн өмнөөс Монгол дахь АНУ-н
Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн (USAID) дэргэдэх
Эдийн Засгийн Бодлогын Шинэчлэл болон Өрсөлдөх
Чадварын Төсөл (EPRC)-д Төсөл Хариуцсан Дэд Захирал
мөн Санхүүгийн Ахлах Зөвлөхөөр ажиллаж, Монголын
Моргейжийн Корпораци, Монголын Компанийн
Засаглалыг Хөгжүүлэх Төв болон Зээлийн Мэдээллийн
Санг байгуулах ажилд гол үүрэг гүйцэтгэсэн юм.

Д.Эрдэнэчимэг

Эрдэнэчимэг нь банкны төлбөр тооцоо дамжуулах тө
в,
ерөнхий үйлчилгээ
болон хангамжийг хариуцан ажилладаг бөгөөд 2004
оноос хойш тус банкинд Дотоод аудитын газрын
захирлаар ажиллаж төв алба болон салбаруудад
хяналт, шалгалт хийж ирсэн туршлагатай юм. 2000
онд анх маркетингийн мэргэжилтнээр ажилд орж тун
удалгүй аудитороор 2000-2002 он хүртэл ажиллаад
2002-2004 оны хооронд ахлах аудитороор тус тус
ажиллаж байжээ.
Тэрээр “Итгэлт Аудит” ххк-д аудитор хийж байсан
бөгөөд ажлын гараагаа нягтлан бодогчоор ажиллаж
эхэлсэн. Эрдэнэчимэг нь Монгол Бизнесийн сургуулийг
бизнесийн удирдлага, эдийн засгийн мэргэжлээр
бакалаврийн зэргээр, Монгол Улсын Их Сургуулийг
Эдийн засаг, Банк Санхүүгийн мэргэжлээр магистрын
зэрэгтэй тус тус төгссөн. Мөн тэрээр олон улсын
аудит, эрсдэлийн шинжилгээ, байгууллагын эрсдэлийн
удирдлага, луйврын эсрэг сургалтуудад хамрагдаж
мэргэжил дээшлүүлж байжээ.

д.болор-эрдэнэ

Болор-Эрдэнэ нь 2010 оны 7 сараас ХасБанкны
Эрсдэлийн Нэгдсэн Удирдлагын Газрын захирлаар
ажиллаж байна. Тэрээр 2007 оноос ХасБанкны
Зээлийн Удирдлагын Газарт тайлан, судалгааны
мэргэжилтэн, эрсдэлийн менежер, Эрсдэлийн
Нэгдсэн Удирдлагын Газарт зээлийн эрсдэлийн
мэргэжилтэн, эрсдэлийн ахлах мэргэжилтнээр
тус тус ажиллаж байв. Болор-Эрдэнэ нь
ажлын гараагаа Худалдаа Үйлдвэрлэлийн дээд
сургуулиас эхэлсэн бөгөөд 2003-2007 онд
ММЗ-н тэнхимд эконометрик, хэрэглээний
математикийн багш(2003-2007)-аар ажиллаж
байв. Болор-Эрдэнэ нь Худалдаа Үйлдвэрлэлийн
Дээд сургуулийг эконометрикс мэргэжлээр төгссөн
бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй.

Эх дэлхий

Д.Бат-Очир

Бат-Очир нь 2011 оны 1 дүгээр сараас эхлэн
ХасБанкны Гүйцэтгэх Захирлаар ажиллаж байна.
Ажлын гараагаа анх 1998 онд Микростарт
төсөл дээр эхлүүлж, түүнээс хойш ХасБанкинд
тасралтгүй ажиллаж Банкны хөгжлийн үе шат бүрт
бодит хувь нэмэр оруулж ирсэн олон талт мэдлэг,
чадвартай удирдагч юм. 1998 оны 8 дугаар
сараас Монгол дахь НYБХХ-ийн МикроСтарт
төсөл болон Техникийн туслалцааны ACDI/
VOCA нэгжид санхүүч, 1999 оноос МикроСтарт
төслийн санхүүгийн зөвлөх, дотоод аудитор,
2000 онд Хөгжлийн Алтан Сан ХХК-ийн
Санхүүгийн хэлтсийн захирал, 2001-2006 онуудад ХасБанкны Санхүү, Бүртгэлийн
газрын захирлаар ажиллаж байсан туршлагатай. Бат-Очир нь 2006-2008 онуудад
Амеркийн Олон Улсын Бизнесийн Сургуульд Бизнесийн удирдлагын магистрын
зэрэг хамгаалж, Олон Улсын Санхүүгийн чиглэлээр түлхүү мэргэшиж, улмаар ТСН-д
Санхүү Эрхэлсэн Захирал, ХасБанкинд Гүйцэтгэх Тэргүүн Дэд Захирал, Тэнгэр
Санхүүгийн Нэгдэлд Хөрөнгө оруулалт хариуцсан Захирлын албыг тус тус хашиж
байгаад ийнхүү ХасБанкны Гүйцэтгэх Захирлаар ажиллаж байна.

Эрдэнэт хүмүүн
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Компанийн Засаглалын Бүтэц

Банк үйл ажиллагаагаа Монгол улсын хууль дүрмийн дагуу нэгдэж
бүртгүүлсэн хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн түвшинд
явуулдаг. Банкны үндсэн эрх мэдэл түүний хувьцаа эзэмшигчдэд
оршдог. Хувьцаа эзэмшигчдийг бүрэн төлөөлдөг гэдэг утгаараа
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл банкны хувьд бодлого боловсруулах,
Банкны үйл ажиллагаанд хяналт тавих, стратегийн удирдамж
өгөх үүргийг хүлээнэ. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь гүйцэтгэх
захирлыг томилох бөгөөд гүйцэтгэх захирал нь банкны өдөр
тутмын үйл ажиллагааг шууд удирдах, хувьцаа эзэмшигчид
болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд тогтмол тайлан тавих үүрэгтэй.
Банкны дүрмийн дагуу гүйцэтгэх захирал ХасБанкийг ямар нэгэн
хуулийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх бүрэн эрхтэй. Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөл нь тодорхой стратегийн асуудлуудад төвлөрөх
зорилгоор Байнгын хороодыг байгуулан ажиллаж байна.Эдгээр
хороод нь өөрсдийн чиглэлийн газар хэлтэстээ харъяалагдах
бөгөөд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ээлжит болон ээлжит бус
хуралд ажлаа тайлагнадаг. Түүнчлэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
нь тодорхой, яаралтай асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор Дэд
хороодыг түр хугацаагаар байгуулан ажилладаг.ХасБанкны Дотоод
аудитын газар өөрийн үйл ажиллагааг тогтмол хугацаанд Аудитын
хороонд танилцуулдаг бөгөөд тус хороо нь Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлд тайлагнах үүрэгтэй байдаг. Мөн ХасБанк болон түүний
толгой компанийн түвшинд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд,
хувьцаа эзэмшигчдийн байнгын ажил үүргийн урсгалыг хангах,
удирдлагын багтай үр дүнтэй харилцааг үүсгэхэд туслах үүрэг
бүхий Байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын байнгын
ажлын байрыг бий болгосон.

Хүрээлэн Буй Орчин Болон Нийгэмд
Тайлагнах Систем

ХасБанк 2002 оноос эхлэн хүрээлэн буй орчин, нийгэм, экологийн
асуудлуудад анхаарлаа хандуулах зорилгоор Нийгэм, Хүрээлэн буй
Орчны Менежментийн Системийг нэвтрүүлж, тогтвортой хөгжлийн
зарчмыг баримтлах үүрэг хариуцлагаа байнга ухамсарлан ажиллаж
байна. ХасБанкны хувьд тогтвортой хөгжил гэдэг боловсролтой,
чадварлаг хамт олон болоод Эх дэлхий, Эрдэнэт хүмүүн, Эрүүл
ашигт үндэслэсэн бизнесийн үйл ажиллагааны үр нөлөөгөөр бий
болдог гэж итгэдэг. Энэхүү гурвалсан эрхэм зорилгоо хөгжүүлэх,
ажил хэрэг болгох зорилгоор ХасБанк Тогтвортой хөгжлийн багийг
байгуулан ажиллуулж эхлээд байна. Тогтвортой хөгжлийн багийн
үүрэг бол хүрээлэн буй байгаль орчны асуудалтай холбоотой
үндэсний хэмжээний хууль дүрэм төдийгүй олон улсын хөрөнгө
оруулагч, хувь эзэмшигчидтэй хийсэн гэрээ, зарчимтай ХасБанкны
бизнесийн үйл ажиллагаа хэрхэн уялдаж байгааг хянан нийцүүлэх
явдал юм.
Нийгэм, байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэх удирдлага
болон түүний тайлагнах системийг ХасБанк цаашид чанаржуулан
өргөжүүлэхэд анхаарч ажиллах болно. Үүний тулд одоо баримталж
буй байгууллагын дотоод журам, түүний хэрэгжилт дээр хяналт
тавих, мөн банкны үйл ажиллагаанд үзүүлэх нийгэм, хүрээлэн
буй байгаль орчны нөлөөг тооцоолох шаардлагатай юм. ХасБанк
толгой компанийнхаа түвшинд нийгэм, байгаль орчны менежер,
харин үйл ажиллагааныхаа түвшинд нийгэм, байгаль орчны
менежменттэй холбоотой бүхий л асуудлыг хариуцсан хууль
зүй, хянан нийцүүлэх менежер томилон ажиллуулж байна. Банк
нь хүрээлэн буй байгаль орчин, нийгмийн чиглэлээр хийгдсэн
ажлын тайлан илтгэлээ хувьцаа эзэмшигчид, олон улсын хөрөнгө
оруулагчдад тогтмол хугацаанд тайлагнадаг.
Мөн ХасБанкны үйл ажиллагаанаас үүдэн гарах байгаль орчны
нөлөөллийн талаарх мэдээллийг системтэйгээр нэгтгэж, хувьцаа

Бизнесийн Сахилга Бат Ба Ёс Зүйн Дүрэм

ХасБанк ажилтнуудын хувь хүний үнэнч шударга байдал,
байгууллагынхаа бүхий л түвшинд бизнесийн ёс зүйтэй ажиллахыг
өндрөөр үнэлдэг бөгөөд цаашид банкны нэр хүндийг өндөрт авч
явахын тулд аливаа зүйлийг зөв хийхэд бус зөв үр нөлөөтэй зүйл
хийж бүтээхийн төлөө ажилладаг. Түүнээс гадна ХасБанк эрхэм
хувьцаа эзэмшигчид, хамтран ажиллагч түншүүд, харилцагч,
нийлүүлэгчиддээ шударга, хүндэтгэлтэйгээр хандахын зэрэгцээ
удирдлагын болоод үйл ажиллагааны түвшинд гарсан ашиг
сонирхлын аливаа зөрчлийг арилгахад анхаарал хандуулан
ажилладаг.
ХасБанкны удирдлага, нийт ажиллагсад Ёс зүйн дүрмээр
батлагдсан шударга, ил тод байдал, хариуцлага хүлээх чадварын
дараах үндсэн стандарт, суурь зарчмуудыг хатуу мөрдөж
ажилладаг.Үүнд:
-	Шударга ба Ил тод байдал: ямар нэгэн хүнд бэрхшээлтэй
үед ч гэсэн үргэлж “Зөв зүйл”-ийг хийж харилцагч, хамтрагч
байгууллага,хувь эзэшигчдийн эрх ашгийг эрхэмлэх. Бид хэлж
ярьж, үйлдэж байгаа зүйлийнхээ талаар ил тод, шударга,
үнэн зөв байна;

ХасБанкны нийт ажиллагсад мөн удирдлагын баг, Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөлийн дагаж мөрдөх ёс зүйн дүрмийг Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн батладаг. Мөн банкны шинэ
ажилтанд зориулсан баримжаа олгох сургалтын хөтөлбөрт ёс
зүйн дүрэм ба компанийн соёлын талаарх хичээл багтдаг. Ёс зүйн
дүрмийн хэрэгжилтэнд хяналт тавихын тулд банк өөрийн салбар,
тооцооны нэгж бүрт санал, гомдлын хайрцаг ажиллуулж, мөн
Харилцагчийн үйлчилгээний төвөөрөө дамжуулан харилцагчдын
санал хүсэлтийг хүлээн авдаг бол Дотоод аудитын газар эдгээр
санал хүсэлтийг нэгтгэн хянадаг.ХасБанкны ёс зүйн дүрмийн
биелэлт, хэрэгжилтэнд Хууль зүй, хянан нийцүүлэх Ерөнхий
захирал, Хүний нөөцийн газар болон Дотоод аудитын газар өөр
өөрийн чиглэлийн дагуу ерөнхий хяналт тавих үүрэгтэй. Харин
Компанийн засаглал, томилгоо, шагнал урамшууллын хороо
банкны ёс зүйн дүрмийн биелэлт, хэрэгжилтэнд бүрэн хяналт
тавьж ажилладаг болно

ХасБанкны толгой компани болох

ÒýíÃýð Санхүүгийн Нэгдлийн үүсэл
Монголын ууган банк бус санхүүгийн байгууллагууд болох “Х.А.С”
болон “Говийн Эхлэл” 2001 онд нэгдэж, тухайн үед “Х.А.С.-ГЭ”
нэгдэл хэмээн нэрлэгдэж байсан ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдлийг үүсгэн
байгуулсан түүхтэй.Энэхүү нэгдлийг үүсгэн байгуулсан талууд өөр
өөрийн онцлог чанар, мэдлэг туршлагыг нэгтгэсэн нь нэн тэргүүнд
бичил зээлээр дамжуулан хувиараа хөдөлмөр эрхлэх нөхцөл
бололцоог бүрдүүлж, нөгөөтэйгүүр жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд
зээл олгох замаар ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлсэн нь нийгэм, эдийн
засгийн өсөлт дэвшлийн гол хүч хөдөлгүүр байсан юм.
Улмаар гурав дахь банк бус санхүүгийн байгууллага болох
“НетМон” нэгдэж орсноор санхүүгийн зах зээлд хадгаламж,
зээлийн хоршооны франчайз үйлчилгээний загварыг анхлан
нэвтрүүлэх нөхцөл бүрэлдсэн байна.
Өдгөө ÒýíÃýð Санхүүгийн Нэгдэл нь иргэд, байгууллагад зориулсан
бүх төрлийн санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлдэг компаниудаас
бүрдсэн олон улс дамнасан нэгдэл болохыг эрмэлзэн ажиллаж
байна. ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдэл нь бизнесийн хамгийн өндөр
шалгуур үзүүлэлтийг мөрдлөг болгож, хүрээлэн буй байгаль орчны
тогтвортой байдлыг хангах асуудлыг өөрийн эрхэм зорилгын
тулгуур багана хэмээн ойлгодог билээ.
ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдэл нь 2007 оноос ХасБанк болоод Монгол
улс дахь үйл ажиллагаагаа илүү өргөн хүрээнд явуулах болсноор
хөгжлийн шинэ шатанд гараад байна. ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдэл
эрч хүч, чин сэтгэлтэй баг хамт олныг бүрдүүлж, ХасБанкны
хамтын ажилагааны хүрээнд дотоодын болон бүс нүтгийн

хэмжээнд бизнесийн үйл ажиллагаагаа цаашид өргөжүүлэхээр
ажиллаж байна.Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөр батлуулахаар зэхээд
байгаа БНХАУ болон ОХУ-д хэрэгжүүлэх боломжтой төслүүдийг
тодорхойлоход “Мол Булак Финанс” компанийн Киргиз улсад
амжилттай хэрэгжүүлсэн загвар төсөл бидэнд дэмжлэг болж байна.
Өнгөрсөн жилүүдэд ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдэл компанийн
засаглалын сайжруулсан загварыг батлан, бүс нутгийн хэмжээнд
үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх асуудлыг багтаасан бизнес
төлөвлөгөөг боловсруулж, Монгол улс цаашлаад олон улсын
түвшинд бизнесийн өсөлт гаргах шинэ чиглэлийг тогтоох зорилго
бүхий загвар төслийг хэрэгжүүлээд байна. ÒýíÃýð Санхүүгийн
нэгдэл нь дэлхийн санхүүгийн хямралын үеэр шинэ хөрөнгө
босгож чадсан амжилт нь цаашдын олон улсын хөрөнгө
оруулалтыг нэмэгдүүлэх болон нийгмийн хөгжилд чиглэсэн үйл
ажиллагааг явуулах боломжийг олгосон юм. ÒýíÃýð Санхүүгийн
нэгдлийн хамгийн гол гишүүн болох ХасБанк ил тод тайлагнадаг,
нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлдэгээрээ Монгол улсад тэргүүлэх
байгууллага хэмээх байр сууриа хэвээр хадгалсаар байна.Тус
нэгдлийн хувьцаа эзэмшигчид, Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс
баталсны дагуу “Тэнгэр Даатгал” компанийн нийт хувьцааны 50%ийг худалдан авсан түүхэн явдал болон “ХасЛизинг” компанид
шинээр хөрөнгө оруулалт хийсэн нь ÒýíÃýð Санхүүгийн Нэгдлийн
ирээдүйн зорилго, стратегид илүү итгэл төгс хандах баталгаа
болсон юм

Жилийн Тайлан 2010

-	Хүндэтгэл ба Нэр төрөө эрхэмлэх: Бие биетэйгээ аливаа
ялгаваргүйгээр харилцан хүндэтгэлтэй, нэр төрөө эрхэмлэн
харилцана; хамт олон, харилцагчдын нийгэм дэх ялгаатай
байдлыг хүндэтгэх
-	Хариуцлага ба Хариуцлага хүлээх чадвар: Ёс зүйтэй
холбоотой шийдвэр, үйл явдалд хариуцлага хүлээж,
шаардлагатай үед тодруулга хийх, мөн ажлын байран дээрх
ямар нэгэн зөрчил, сэтгэл зовнисон асуудлыг илтгэдэг байх;
-	Сайн иргэн ба Хууль дүрэм: Бидний бизнесийн үйл
ажиллагааг зохицуулж байдаг хууль дүрмийн агуулга,
зорилгыг даган мөрдөх; нийгмийн сайн сайхны төлөө хувь
нэмрээ оруулах;
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ХасБанк нь гүйцэтгэх захирлын ерөнхий удирлага дор ажилладаг
салбар, нэгж, төв албан дахь газар хэлтсүүдээс бүрдэнэ. Банкны
үйл ажиллагааг хялбаршуулах, шинэчлэх мөн дараагийн
удирдах ажилтнуудыг бэлтгэх,төлөвлөлтийг нэмэгдүүлэхийн тулд
борлуулалтыг хариуцаж буй салбар нь шууд гүйцэтгэх захиралд,
арын албаны газар хэлтсүүд гүйцэтгэх дэд захиралд тайлагнадаг
бол Эрсдэлийн нэгдсэн удирдлагын газар нь гүйцэтгэх удирдлагын
зөвлөлд ажлаа шууд тайлагнадаг.Дотоод аудитын газар Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөлд шууд тайлагнахаас гадна гүйцэтгэх захиралд
ажлаа давхар тайлагнах үүрэгтэй. Дотоод аудитын газар банкны
төв болон салбар, тооцооны нэгжүүдийг хамарсан газар дээрх
хяналтыг хийж гүйцэтгэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн аудитын
хороонд ажлаа тайлагнадаг. Банкны хороодын бүтэц зохион
байгуулалтыг гүйцэтгэх удирдлага тодорхойлдог бөгөөд өдөр
тутмын бизнесийн үйл ажиллагаа болон түүнд тавигдах хяналтыг
эдгээр хороодоор дамжуулан үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлдэг.
ХасБанк нь орон даяарх 84 салбар, тооцооны төв буюу
үндэсний салбар сүлжээгээр банкны үйлчилгээгээ түгээж байна.
Тооцооны төв болон салбар өргөтгөлүүд нь банкны анхан
шатны санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлэхийн зэрэгцээ
банкны бүрэн хэмжээний салбар байгуулах боломжгүй газруудад
байршдаг учир стратегийн өндөр ач холбогдолтой юм.ХасБанкны
салбар нь салбарын захирал болон санхүү, бизнес, борлуулалт ба
зээлийн эрсдэл хариуцсан менежерүүд болон тэдний хариуцсан
багуудаас бүрдэнэ. Банкны салбар нь үндсэн хоёр хороотой байх
бөгөөд салбарын түвшинд шийдвэр гаргах үйл явцыг дэмжих
зорилго бүхий Салбарын захирлуудын зөвлөл болон Зээлийн
хороо гэсэн үндсэн хоёр хороотой байна.

эзэмшигч, бүх сонирхогч талуудад тогтмол хугацаанд тайлагнадаг.
Түүнчлэн ХасБанк байгууллагын хэмжээнд хүрээлэн буй орчноо
хамгаалах зорилгоор эрчим хүч, шатахуун, усны үр ашигтай
хэрэглээг бий болгох, цаасны хэрэглээ, хог хаягдлыг багасгахад
чиглэсэн арга хэмжээг аваад зогсохгүй, байгаль орчинд ээлтэй,
бидэнтэй ижил бодлого, стандартыг хэрэгжүүлдэг түнш, харилцагч,
хэрэглэгчийг бий болгож, тэдэнтэй хамтран ажиллахыг эрмэлзэж
байна.						

Эрүүл ашиг

Байгууллагын Бүтэц Зохион Байгуулалт Ба
Удирдлагын Үйл Явц

Эх дэлхий

Компанийн сайн засаглалын зарчмууд

Банкны урт хугацаанд оршин тогтнох нөхцөл болсон ил тод
байдлыг хадгалах, хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчид,
менежментийн баг болон нийт ажиллагсад буюу сонирхогч бүх
талуудын олон талт ашиг сонирхлуудыг нэг эгнээнд нэгтгэхэд
дэмжлэг болдог компанийн засаглалыг хэрэгжүүлэх үүргийг
ХасБанк хариуцлагатайгаар хүлээдэг. Компанийн засаглалыг
сайжруулах нь банкны байгууллагын үйл ажиллагааны
гүйцэтгэлийн үр дүнг ил тод байдлаар тайлагнаж, банкны эдийн
засгийн тогтвортой өсөлтийг хангахад дэмжлэг болох, мөн
шаардагдах хөрөнгийн гадаад эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэхээс гадна
өөрийн нөөц бололцоог үр нөлөөтэйгөөр ашиглахад чухал ач
холбогдолтой.
ХасБанк одоогоор Монголбанкны 2006 оны 12 сарын 26-ны
өдөр баталсан Банкны зохистой засаглалын зарчмууд болон Эдийн
засгийн хамтын ажиллагаа, Хөгжлийн Байгууллагаас 1999 онд
баталж, 2003 онд шинэчилсэн Компанийн засаглалын зарчмуудыг
үйл ажиллагаандаа даган мөрдөж байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн
тэгш эрхийн асуудал, сонирхогч бүх талуудын үүрэг, олон нийтэд
ил тод тайлагнах зарчмууд, банкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл,
менежментийн багийн үүрэг хариуцлагын асуудлууд дээрх
зарчмуудад тусгагдсан бөгөөд эдгээр нь ХасБанкны компанийн
засаглалыг хөгжүүлэх үндэс суурь болж байгаа юм.
Банк нь өөрийн санхүүгийн нөхцөл байдал, гүйцэтгэл,
өмчлөл болон дотоод хяналт зэрэг бодит байдалтай холбоотой
бүх мэдээлэлд үндэслэсэн, цагаа олсон, үнэн зөв мэдээллийг
нээлттэйгээр тайлагнах үйл явц нь компанийн засаглалын зарчмын
хүрээнд явагддаг. Үүнээс гадна компанийн засаглалын нэгдмэл
тогтолцоо нь хувьцаа эзэмшигчид, бүх сонирхогч талуудын өмнө
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хариуцлага хүлээх чадвар, мөн
удирдлагын багт үр дүнтэй хяналт тавих, банкны стратегийг зөв
чиглүүлэх баримжаа нь болдог.

Эрдэнэт хүмүүн

Компанийн засаглалын тайлан

Эрдэнэт хүмүүн

Эх дэлхий

Эрүүл ашиг
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Монголын банк санхүүгийн салбарын 2008-2009 оны хямрал
эдийн засагт ноцтой уналт авчирч, банкуудын санхүүгийн тайлан
дахь эмзэг байдлыг тодруулж өгсөн.Эдийн засгийн хямралын
оргил үед хадгаламж эзэмшигчдийн айдсыг дарах зорилгоор
2008 оны 11-р сард Банкин дахь мөнгөн хадгаламжид төрөөс
баталгаа гаргах хуулийг УИХ хэлэлцэн баталсан. Энэхүү батлан
даах хугацаа дөрвөн жил бөгөөд 2009 оны 3-р сард банкны
хадгаламжнаас гадна харилцах дансанд баталгаа гаргах талаар
хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан билээ. Санхүүгийн хямралын
муу үр дагавраар банкны ашиг буурч, чанаргүй зээлийн хэмжээ
хоёр дахин өссөн байна. 2008 оны 12-р сард МонголБанк Анод
банкыг хяналтандаа авсан бол 2009 оны 11 сард Зоос банк
дампуурсныг зарлаж улмаар Төрийн банк болгон байгуулсан
билээ.

макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд

Нэрлэсэн ДНБ-ий бүтэц

2008

2009

2010

Нэрлэсэн ДНБ (тэрбум
төгрөгөөр)

6,020

6,055

8,255

Нэрлэсэн ДНБ (сая
ам.доллар)

5,258

4,203

6,690

Нэг хүнд оногдох ДНБ
(ам.доллар)

1,921

1,552

2,470

Бодит ДНБ-ийн өсөлт

8.9%

-1.3%

6.1%

23.2%

1.9%

14.3%

Экспорт (сая ам.доллар)

2,534

1,885

2,899

Импорт (сая ам.доллар)

3,244

2,137

3,277

Инфляци (Улаанбаатар)
(жилийн өөрчлөлт)

2008

2009

2010

Хөдөө аж ахуй,

19.2%

17.9%

15.9%

Уул уурхай

20.2%

19.5%

21.8%

Боловсруулах үйлдвэр

6.6%

6.4%

6.5%

Бөөний болон жижиглэнгийн
худалдаа

7.2%

6.6%

7.2%

Transportation and storage

6.4%

8.3%

8.1%

Үйлчилгээ

30.1%

32.3%

28.4%

Бусад

10.3%

9.0%

12.1

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Газар,
2010 он

Эх сурвалж: Монголын эдийн засгийн тойм,
2011 оны 4-р сар, Дэлхийн Банк
Дэлхийд хамгийн томд тооцогдож байгаа ашиглагдаагүй зэсийн
нөөцийн орд болох Оюу Толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээнд
2009 оны 10-р сард гарын үсэг зурсан явдал бол Монгол улсын
эдийн засгийн уул уурхайн салбарын хөгжлийн түүхэн үе болоод
зогсохгүй эдийн засгийн цаашдын өсөлтөнд чухал нөлөө үзүүлэх
алхам болсон билээ. Азийн Хөгжлийн Банкнаас гаргасан 2011
оны Азийн хөгжлийн хэтийн төлөвт дурдсанаар Оюу Толгойн
төсөл ирэх хоёр жилд дангаараа 4 тэрбум ам.долларын хөрөнгө
оруулалтыг авчрах бөгөөд энэ дүн 2009 оны Монголын ДНБ-ий
нэрлэсэн үнэтэй бараг тэнцэж байгаа юм. Оюу Толгойн уурхайн
олборлолт 2013 онд эхлэх төлөвлөгөөтэй байгаа. Мөн дэлхийд
томоохон нүүрс олборлолтын уурхайд тооцогдох хэмжээний
ашиглагдаагүй нүүрсний ордуудын нэг Таван Толгойг хөгжүүлэх
бэлтгэл ажлууд ид хийгдэж байна.
Уул уурхайн салбарын сүүлийн үеийн өсөлт дэвшил Монгол
улсын эдийн засагт ихээхэн найдварыг төрүүлж байна. Азийн
Хөгжлийн Банкнаас үзэж байгаагаар дэлхийн ашигт малтмалын
үнийн өсөлт, шинэ ашигт малтмал олборлолтын нөлөөгөөр 2011,

2012 онуудад Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт хурдасна. Мөн
Монгол улс ирэх таван жилд хамгийн хурдан өсөлттэй эдийн
засаг бүхий орнуудын дөрөвдүгээрт бичигдэнэ хэмээн Олон улсын
Валютын сан таамаглаж байна

Тэр үеэс хойш улс орны эдийн засаг тогтворжиж, энэ нөлөө
банкны салбарт эргэлт авчирсан. Улмаар 2010 оноос эхлэн
банкууд ашигтай ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 2009 онд оргил цэгтээ
буюу 20%-д хүрч байсан чанаргүй зээлийн хувь хэмжээ 2010
онд 8% болтлоо буурсан байна. Банкны нийт системийн өөрийн
хөрөнгийн хүрэлцээ өсч 2010 онд 15.1%-д хүрсэн байна.Эдгээр
нааштай үзүүлэлт гарч ирсэнтэй холбогдуулан Монгол улсын
Засгийн газрын зүгээс Банкин дахь мөнгөн хадгаламжид төрөөс
баталгаа гаргах хуулийн хүрээг чангатгаж, банк хоорондын
хадгаламж, мөн баталгаа, батлан даалтын өр төлбөртэй
этгээдийн болон түүний холбогдох этгээдийн харилцах, мөнгөн
хадгаламжийг батлан даах заалтыг цуцалсан байна. Түүнчлэн
хадгаламжийн хүү Монголбанкны бодлогын хүүнээс давсан
тохиолдолд Засгийн Газар гарсан эрсдэлийг хариуцахгүй болсон.
Үр дүнд нь банкны систем бүхэлдээ хөрвөх чадвартай болж
чадсан. Цэвэр хөрвөх активийн богино хугацааны өр төлбөрт
харьцах харьцаа 2010 онд 30-иас илүү хувьтай байна. Хадгаламж
зээлийн харьцаа 2008 оныг бодвол үлэмж хэмжээгээр өсч улмаар
банкууд өөрсдийн зээлийн эх үүсвэрээ санхүүжүүлэхийн тулд
дотоодын хадгаламж эзэмшигчиддээ илүү ихээр найддаг болжээ.

Чанаргүй зээлийн хэмжээ буурлаа
(чанаргүй зээлийн харьцаа)

Бодит ДНБ-ийн өсөлт
(тэрбум төгрөгөөр)

15%

9%

3,640
3,914

3,302

3%

2005

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Газар,

2008
2009

4,422

Эх сурвалж: Монгол Банк

2009

Эх дэлхий

6,246
3,650

2008

2009

2010

Банк, санхүүгийн салбарын шинэчлэл одоо ч үргэлжилж байгаа
бөгөөд Монголбанк өөрийн журам дүрмээ илүү чангатгах дараах
алхмуудыг хийж байна. Үүнд: (i) Банкны хяналтын үйл явцыг
сайжруулах; (ii) Зээлийн нэр төрөл ба зээлийн эрсдэлийн сангийн
тухай шинэ журам; (iii) Зөвлөх эрхийн хэм хэмжээний тухай шинэ
журам; (iv) Дүрэм журам сахиулах тал дээр ахиц гаргах зэрэг
болно.Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 14 банк
болон түүний салбаруудыг удирдаж байгаа удирдлагуудын тоо
ихээр нэмэгдэж, мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх, туршлага
судлах семинар сургалтанд түлхүү хамрагдаж байна.Банкуудыг
шалгаж дүгнэхдээ Эрсдэлийн үнэлгээг гол үзүүлэлтээ болгох
хандлага ноёлж байна. Зээлийн эрсдэлийн сангийн шалгуур
үзүүлэлт өссөн. Найдвартай зээлийн 1.0% зээлийн эрсдэлийн
санд, харин хугацаа хэтэрсэн зээлийн санд 1.0% байснаа өсч
5.0% төвлөрөх болсон байна. Хэрвээ зээлийн хүүгийн төлөлт
хугацаа хэтэрсэн бол үндсэн зээлийн хугацаа хэтрээгүй байсан
ч тухайн зээлийг хугацаа хэтэрсэн зээлийн ангилалд оруулан
тооцно. Эдгээр өөрчлөлтүүд цаашдаа зээлтэй холбоотой
асуудлууд урган гарна гэсэн болгоомжлолыг бидэнд төрүүлж
байна. Төрийн зүгээс зээлийн эрсдэлийн сан болон хөрөнгийн
ангиллын талаарх дүрэм журмаа чангатгасан шийдвэрийг саяхан
гаргасан.Энэхүү шийдвэрээр дахин бүтэцчилсэн зээлийг чанаргүй
зээлд багтааж мөн өр төлбөртэй этгээдийн зээлтэй холбоотой
хуулийн заалтын үндэслэлийг тогтоосон байна. Активтай
холбоотой асуудлыг урьдчилан харж, эрсдэлийн санг ихэсгэх
явдал нь хөрөнгийн харьцаа алдагдаж, чанаргүй зээлийн хэмжээ
өсөхөөс хамгаална.

6%

0%
2008

2007

3 жилийн НӨДХ: 30.8%

7.0%

3,041
2006

(тэрбум төгрөгөөр)

11.3%

12%

3,964

Банкны салбарын актив үргэлжлэн өссөөр

17.1%

18%

5 жилийн НӨДХ (2005-2010): 6.4%

Банкны салбарын өсөлт

2010

Эрдэнэт хүмүүн

Эдийн засгийн хямралыг даван туулахад төрийн шийдэмгий бодлого чухал ач холбогдолтой байсны дээр олон улсын туслалцаа
дэмжлэг тэр дундаа Олон Улсын Валютын Сангаас зээлийн нөөцийг ихэсгэхэд зориулсан 224 сая ам.долларын зээлийн сангаас 180
сая ам.долларыг авсан нь энэхүү эдийн засгийн сэргэлтэнд сайнаар нөлөөлөхөд хүргэсэн байж болзошгүй. Түүнчлэн БНХАУ дахь зах
зээлийн өндөр эрэлт хэрэгцээ, зэсийн үнийн гэнэтийн өсөлт, дэлхийн эдийн засгийн өсөлт нь энэхүү сэргэлтэнд нөлөөлсөн байна.
Үүний зэрэгцээ Монгол улс өмнөх эдийн засгийн тогтворгүй байдлаас авсан сургамж, туршлагадаа үндэслэн макро эдийн засгийн
тогтвортой байдлыг хөхүүлэн дэмжихэд чиглэсэн хууль эрх зүйн болоод санхүүгийн орчныг чангатган сайжруулж, улмаар 2011 онд энэ
чиглэлээр олон хууль дүрмийг шинэчлэн баталсан билээ.

Жилийн Тайлан 2010

2008-2009 оны дэлхийн эдийн засгийн хямрал тааламжгүй нөлөө үзүүлсэн хэдий ч Монгол улс эдийн засгаа хөгжүүлэх,
хүчирхэгжүүлэхэд хүчин чармайлт гаргасаар байна. 2009 оны эцэс 2010 оны эхнээс манай эдийн засаг дахь сэргэлт эрчимжиж эхэлсэн.
Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, барилга угсралт, тээвэр зууч зэрэг салбарын дэмжлэгтэйгээр 2010 оны сүүлийн улиралд манай
эдийн засаг бүхэлдээ сэргэж, улмаар 2009 онд эдийн засаг 1.3%-ийн бууралттай байсан бол 2010 онд 6.1%-иар өссөн эрүүл үр дүнг
үзүүлсэн байна. Гадаад валютын албан нөөц 2010 оны 9 сард 1.6 тэрбум ам.доллар буюу улсын түүхэнд хамгийн өндөр хэмжээнд
хүрлээ.
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Эрүүл ашиг

Макро Эдийн Засгийн Орчин Ба Хэтийн Төлөв

Жилийн Тайлан 2010
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ÕàñÁàíêíû 2010 îíû Ñàíõ¿¿ãèéí ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä
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D
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Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí ÷àäàâõèéí ¿íýëãýý (ÁÑ×¯)

Мүүдиз Инвесторс Сервис ХасБанкны санхүүгийн чадавхийн
цаашдын хандлагыг “ТОГТВОРТОЙ” гэж үнэлэв.

Ôèò÷ ¯íýëãýýíèé Êîìïàíè (www.fitchratings.com) íü Àçè Íîìõîí äàëàéí á¿ñ òºäèéã¿é äýëõèéí çàõ çýýë
äýýð òýðã¿¿ëäýã çýýëæèëò áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí çýðýãëýë òîãòîîã÷.
2010
2009
2008
Óðò õóãàöààíä ãàäààä âàëþòààð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãèéã áèåë¿¿ëýõ çýðýãëýë

B Тогтвортой

Áîãèíî õóãàöààíä ãàäààä âàëþòààð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãèéã áèåë¿¿ëýõ çýðýãëýë

B Хасах

2010 îíû òóðøèä Áàíêíû íèéò àêòèâ, çýýëèéí áàãö, õàäãàëàìæèéí áàãö
áîëîí öýâýð àøãèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä ýð¿¿ë, õóðäàöòàé ºñºëòèéã õàðóóëñàí
áºãººä ÕàñÁàíê ýíý îíû çîðèëòóóäàà äàâóóëàí áèåë¿¿ëñýí àìæèëòòàé
àæèëëàâ.

Актив
Зээлийн багц
Өөрийн хөрөнгө
Цэвэр ашиг
Ажилтны тоо
Салбарын тоо
Чанаргүй зээлийн харьцаа
Активын өгөөж
Нийт хадгаламж

2008
(тэрбум төгрөгөөр)
207,117,848
149,749,682
24,631,860
2,421,142
955
74
1,2%
17
76,407,667
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Ìóóäè’ç Õºðºíãº Îðóóëàã÷äûí ¯éë÷èëãýý Êîìïàíè íü äýëõèéí íèéò óëñ îðíû çýýëæèõ ÷àäâàð áîëîí
òîìîîõîí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäàä ñàíõ¿¿ãèéí çýðýãëýë òîãòîîã÷ þì.
2010
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2008

Эрүүл ашиг

Moody’s Investors Service

2009

2010

318,740,396
196,367,533
36,786,672
2,344,618
971
75
2,3%
11
126,320,816
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324,880,410
48,117,643
6,501,434
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1,46%
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235,265,539
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B Тогтвортой
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B+Тогтвортой

Óëñ îðíû çýýëæèõ ÷àäâàð: Óðò õóãàöààíä ãàäààä âàëþòààð
õ¿ëýýñýí ¿¿ðãèéã áèåë¿¿ëýõ çýðýãëýë

B+Тогтвортой

B Тогтвортой

B+Тогтвортой

Óëñ îðíû çýýëæèõ ÷àäâàð: Óðò õóãàöààíä òºãðºãººð õ¿ëýýñýí
¿¿ðãèéã áèåë¿¿ëýõ çýðýãëýë

B+Тогтвортой

B Тогтвортой

B+Тогтвортой

Áàíê íü ñàëáàðòàà çýýëèéí ÷àíàðààð
íýãä¿ãýýðò áè÷èãäñýí íü áèä
ýðñäýëèéí óäèðäëàãààð òýðã¿¿ëýã÷
áàíê ãýäãýý óëàì á¿ð áàòàòãàâ.

Цэвэр ашиг
Төгрөг

òýðáóì

177.3%

Актив
Төгрөг

Фитч Рейтингс ХасБанкны урт хугацааны гадаад валют болон төгрөгөөр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх
чадварыг үнэлсэн “B-” үнэлгээг “B” буюу ТОГТВОРТОЙ болгон сайжруулан үнэллээ.
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468.5 òýðáóì

47%

зээлийh багц
ÕàñÁàíê íü Ìîíãîë
óëñ äàÿàð 84 ñàëáàð,
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Ïëàíåò Ðýéòèíã (www.planetrating.com) íü äýëõèéí áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäàä çýðýãëýë òîãòîîã÷
ìýðãýøñýí àãåíòëàã.
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A
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A
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A

A
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A

B
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A

A-

Social Performance Management

Планет Рэйтингийн хамгийн өндөр үнэлгээ нь 4+
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324.8 òýðáóì

65.5%

нийт хадгаламж
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Îлон Óлсын ¯ндсэн ¯нэлгээ
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õºðºíãºíèé áàòëàí äààëò
õ¿ðòýë

ХасБанк худалдаа үйлчилгээний олон чиглэлээр жижиг дунд
бизнес эрхэлдэг харилцагчиддаа бусад банкуудтай өрсөлдөхүйц
үйлчилгээний нөхцлийг санал болгохыг чармайж ажилладаг.Энэхүү
зорилгынхоо хүрээнд бид Жайка олон улсын байгууллагатай
хамтын ажиллагаагаа гүнзгийрүүлж, 10 жилийн хугацаатай, бага
хүүтэй, 600 мянган ам.доллар хүртэлх дүнтэй зээл авах боломжийг
харилцагчиддаа олгосон.

Худалдааны санхүүжилт: ХасБанк жижиг дунд болон бичил
бизнес эрхлэгчиддээ төрөл бүрийн банкны баталгаа, баримтын
аккредитив гаргах үйлчилгээг үзүүлдэг. Жижиг дунд бизнес
эрхлэгчид гадаадын түншүүдтэй гүйлгээ хийх тохиолдолд ХасБанк
баталгаа гаргах буюу баримтын аккредитив үйлчилгээг санал
болгодог бөгөөд бид худалдаа үйлчилгээтэй холбоотой төлбөрийн
ба гүйцэтгэлийн, тендертэй холбоотой тендерийн, гүйцэтгэлийн
болон урьдчилгаа төлбөрийн зэрэг харилцагчийн хүссэн бусад
бүх төрлийн загварын баталгааг гаргадаг. Түүнчлэн дотоод
болон гадаадын бүх төрлийн баталгааг эх үүсвэртэй болон эх
үүсвэргүй гаргах санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлдэг. Олон улсын
худалдаа санхүүгийн чадвараа хөгжүүлэх зорилгоор олон улсын
санхүүгийн худалдааг дэмжих хөтөлбөрүүдэд элсэж хамрагдаад
байна. Тухайлбал, Европын Сэргээн Босголтын Хөгжлийн
Банкнаас хэрэгжүүлдэг “Худалдаа санхүүжүүлэх Хөтөлбөр”,
Олон улсын Санхүүгийн Корпорациас хэрэгжүүлдэг “Дэлхийн
худалдааг санхүүжүүлэх хөтөлбөр” болон ING дэлхийн санхүүгийн
байгууллага, Азийн Хөгжлийн Банкнаас хэрэгжүүлдэг “Олон
улсын худалдааны санхүүжилтийн шугам” зэрэг хөтөлбөрүүдэд
хамрагдсанаар ХасБанкны харилцагчид гадаадын хэд хэдэн
банкнаас санхүүжилт авч бизнесээ санхүүжүүлэх боломж бүрдэж
байгаа юм.

ХасБанк болон АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн түншлэлийн гэрээний дагуу
нийт 8 тэрбум төгрөгийн барьцаа хөрөнгийн баталгааòàé зээлийг 80 гаруй жижиг дунд
бизнес эрхлэгчдэд олгосон байна.

Жилийн Тайлан 2010
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Жижиг дунд бизнес: ХасБанк дамжуулагч банкны хамтын
ажиллагааны хүрээнд АНУ, Канад, ХБНГУ, Япон, ОХУ, БНСУ болон
БНХАУ зэрэг гадаадын томоохон банкуудтай хамтран ажиллаж,
байгууллагын болон бусад харилцагчдынхаа олон улсын мөнгөн
гуйвуулга, төлбөр тооцоог хурдан шуурхай, найдвартай хийх
үйлчилгээг үзүүлдэг билээ.
ХасБанк санхүүгийн чадавхиа улам бүр нэмэгдүүлж, хурдацтай
өсөж буй ирээдүйн байгууллагын харилцагч болох жижиг дунд
бизнес эрхлэгчдэд түлхүү анхаарч, зээлийн үйл ажиллагаагаа
өргөжүүлээд байна. Бид жижиг дунд бизнесийн зээлийг 20 сая
төгрөгөөс дээш болон доош хэмжээний санхүүжилт шаардлагатай
зээл гэж хоёр ангилдаг. ХасБанк жижиг дунд бизнес эрхэлдэг
харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн шинэ орлогын
эх үүсвэр, шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхээр эрмэлзэн ажилладаг.
Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн
маань төгрөгөөр болон бусад валютаар илэрхийлэгдэх бөгөөд
эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт, санхүүгийн түрээс, тоног
төхөөрөмж худалдаж авах, бизнесийн зориулалттай үл хөдлөх эд
хөрөнгө худалдаж авах зэрэг урт хугацааны хөрөнгө оруулалтанд
зориулсан зээлүүд байдаг. ХасБанк жижиг дунд бизнес эрхлэгчдээ
дэмжих зорилгоор бизнес эрхлэгчдэд зориулсан зээлийн
бүтээгдэхүүнээ өргөжүүлж, улмаар 3 тэрбум төгрөг хүртэлх дүнтэй
3-8 жилийн хугацаатай зээлийг олгож эхлээд байна. Банкны
өөрийн хөрөнгө өсөх тутам зээлийн бүтээгдэхүүний дээд хязгаар
дагаæ ºññººð áàéíà.

Түүнчлэн, манай банк Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн
Яамны (ХХААХҮЯ) харъяа “Жижиг Дунд Үйлдвэрийг Дэмжих
Сан”-гийн төслийн зээлийг жилийн 1%-ийн хүүтэйгээр гурав
хүртэлх жилийн хугацаанд олгож байна. 2010 оны 12-р сарын 31ний байдлаар тус төслийн санхүүжилт нийтдээ 11 тэрбум 289.4 сая
төгрөгт хүрсэн байна.
Жижиг дунд бизнес эрхлэгчидээ дэмжх зорилгоор ХасБанк
өөрийн дөрвөн салбар, тооцооны төвөөр дамжуулж, санхүүгийн
òºëáºðã¿é зөвлөгөөг өгч эхэлсэн болно. Уул уурхай болон
бусад өсөлттэй байгаа бизнесийн салбарын жижиг дунд бизнес
эрхлэгчдэд зориулсан Бизнес үйлчилгээний дөрвөн төвийг
Улаанбаатар хотод 2009-2010 онуудад байгуулсан.
Сүүлийн жилүүдэд ХасБанк жижиг дунд бизнесийн салбар дахь
оролцоогоо нэмэгдүүлэх байдлаар өөрийн бизнесийн үр ашигтай
байдлаа дээшлүүлж улмаар хадгаламж болон зээлийн хэмжээгээ
ихэсгэж чадсан байна.
ХасБанкны үйл ажиллагааг нийт орлогын хувьд авч үзвэл,
жижиг дунд бизнес эрхлэгчидэд олгосон нийт санхүүжилтээс
олсон орлого 2009 онд 7 тэрбум 728 сая төгрөг байсан бол 2010
онд банкны нийт орлогын 43% буюу 12 тэрбум 118 сая төгрөг
байна гэсэн тооцоо гарчээ. 2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар
ХасБанкны жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд олгосон зээлийн багц
126 тэрбум 780.8 сая төгрөг буюу банкны нийт зээлийн багцын
ойролцоогоор 39.4%-ийг эзэлж байгаа юм. Нэмж хэлэхэд,
ХасБанкны жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн нийт хадгаламжийн
хэмжээ 2009 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар 28 тэрбум 421.7 сая
төгрөг байсан бол 2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар энэ дүн 75
тэрбум 31.2 сая төгрөг хүртэл өссөн үзүүлэлттэй байна.

Эрдэнэт хүмүүн

БАНКНЫ БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Манай банкны бизнесийн үйл ажиллагаа жижиг дунд бизнес
эрхлэгчид болон байгууллагын харилцагчиддаа Монгол орон даяар
санхүүгийн цогц үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэдэг.

Áàíê íü õàðèóöëàãàòàé óóë óóðõàéí áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èä
áîëîí õóäàëäààíû ñàëáàðò áèçíåñ ýðõëýã÷äýä ¿éë÷ëýõ Áèçíåñ
¯éë÷èëãýýíèé Òºâ¿¿äèéã øèíýýð íýýí àæèëëóóëæ áàéíà.

Эрүүл ашиг

Хариуцлагатай Банкны Үйлчилгээ

Ý.Àìàðñàéõàí:

Îäîîãèéí íèéãýìä çýýë àâ×, çîðèãòîé
õªäªëñªí õ¯í ë õîæäîã þì áàéíà
“Áè áóðõàí ø¿òäýãã¿é ýý, ààâûãàà ë ø¿òýæ àìüäàðäàã” õýìýýí
ÿðèõ ýíý ýðõýì áîë “Ñýð¿¿í Ñýëáý” ÕÕÊ-èéí åðºíõèé çàõèðàë
Ý.Àìàðñàéõàí. Ò¿¿íèé àæëûí ºðººíä îðîõîä “Àñãàðàõ õºëñ
ãîë áîëòëîî ÷ ÿàìàà, Àðä íü ÷óõàì þó á¿òýýñíýý ë áîäîõ
õýðýãòýé, Õºäºëìºðººñ óðññàí õºëñ, Õºäºëìºðèéí òàëáàðò
àëò áîëîí ¿ëääýã þì” ãýõ äºðâºí ìºðò ºðººíèéõ íü õàíàíä
ºëãººòýé áàéãàà íü ò¿¿íèé
ààâ çîõèîë÷, ñýòã¿¿ë÷
“Åð íü õ¿í þì õèéæ,
Ö.Ýðäýíýáàòûí ¿ã àæýý.
òýð þìàíäàà õºøèãäºæ ßã ë ýíý äºðâºí ìºðò øèã
Àìàðñàéõàí çàõèðëûí
áàéæ ë àìæèëòàíä
àæèë, àìüäðàëûí ò¿¿õ ìàø
õ¿ðäýã ãýäãèéã ìàø
ýíãèéíýýñ ýõýëñýí þì. Òýðýýð
ñàéí îéëãîñîí”
àðàâ ãàðóéõàí æèëèéí ºìíº
õóâèéí ¿éë÷èëãýýíèé áèçíåñ
ýðõýëäýã áàéñàí áîë îäîî Ñýð¿¿í Ñýëáý ÕÕÊ õýìýýõ êîìïàíèéí
åðºíõèé çàõèðëààð àæèëëàæ áàéíà.
Òýðýýð àíõ 1991 îíä ààâûíõàà ¿¿ñãýí áàéãóóëñàí “Ñýð¿¿í
Ñýëáý” õýìýýõ ãýð õîðîîëëûí àéëóóäûí öýâýðëýãýýã òýýâýðëýäýã
íºõºðëºëä àæèëëàæ, òóõàéí ¿åäýý óëñààñ 50 ìÿíãàí òºãðºãèéí
çýýë àâ÷ ò¿¿ãýýðýý õî¸ð à÷ààíû àâòîìàøèí õóäàëäàí àâ÷ áàéæýý.

Òóí óäàëã¿é òýðýýð óëñûí êàððüåðààñ ýëñ, õàéðãà à÷èæ áàðèëãûí
êîìïàíèóäàä íèéë¿¿ëäýã áîëñîí áàéíà. Àðàâ ãàðóé æèë ýëñ,
õàéðãà òýýâýðëýõ áèçíåñ ýðõýëæ áàéãààä 2002 îíä “Ñýð¿¿í ñýëáý”
íºõºðëºëèéã äºðâºí ìàøèí, õî¸ð ìåõàíèçìòàé ¿éë àæèëëàãààãàà
ýðõýëäýã æèæèã êîìïàíè áîëãîí áàéãóóëæ, ººðºº çàõèðëààð
íü àæèëëàõ áîëñîí áàéíà. Òýðýýð 2005 îíîîñ ýõýëæ ÕàñÁàíêíû
õàðèëöàã÷ áîëñîíîîð ¿éëäâýðëýëýý óëàì ºðãºæ¿¿ëýõ áîëîìæòîé
áîëæýý. “Òóõàéí ¿åä íàäòàé õàìò ýëñ, õàéðãà çàðäàã áàéñàí
õ¿ì¿¿ñ îäîî ÷ õóó÷èí ìàøèíòàéãàà ýëñ, õàéðãàà çàðàõ ãýýä
äóãààðëààä çîãñ÷ áàéíà. Áè çýýë àâ÷, õºäëººã¿é áàéñàí áîë îäîî
÷ ãýñýí òýäýíòýé õàìò çîãñ÷ áàéõ áàéñàí. Åð íü õ¿í þì õèéæ,
òýð þìàíäàà õºøèãäºæ áàéæ ë àìæèëòàíä õ¿ðäýã ãýäãèéã ìàø
ñàéí îéëãîñîí. Ìàíàé êîìïàíè çýýë àâñàíààðàà õºë äýýðýý á¿ðýí
áîññîí. ÕàñÁàíêíû çýýëèéí íºõöºë íü èõ óÿí õàòàí áàéäãèéí
äýýð òóñ áàíêíû õàìò îëîí õ¿íä òóñëàõûí òºëºº ë àæèëëàäàã.
Ìàíàé ¿éë àæèëëàãààã ºäèé çýðýãò õ¿ðãýõýä ÕàñÁàíêíû ¿¿ðýã
ðîëü ìàø èõ áàéñàí” õýìýýí Àìàðñàéõàí çàõèðàë ÿðüñàí þì.
“Ñýð¿¿í Ñýëáý” êîìïàíè îäîî 20 ãàðóé õ¿íä äààöûí ìàøèí,
ìåõàíèçìòàé áºãººä áåòîíîí ýäëýëèéí ¿éëäâýðëýë, ýëñíèé
êàðüåðèéí ¿éëäâýðëýë, àâòî çàì, çàìûí áàéãóóëàìæ áàðüæ
çàñâàðëàõ, õ¿íä äààöûí ìàøèí ìåõàíèçìèéí ò¿ðýýñ áîëîí ÷óëóó
áóòëàí àíãèëàõ ¿éëäâýðëýëýýðýý Ìîíãîëäîî òýðã¿¿ëýã÷ òºäèéã¿é
áàðèëãûí ñàëáàðò õýðýãëýãäýæ áàéãàà äîòîîäûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé
20 ãàðóé õóâèéã õàíãàäàã òîìîîõîí êîìïàíè áîëæ ÷àäæýý.

Хөрөнгө зохицуулалтын үйл ажиллагаа: ХасБанкны хөрөнгө
зохицуулалтын үйл ажиллагаанд хадгаламж, бэлэн мөнгөний
ба хөрвөх чадварын удирдлага болон гадаад валютын àðèëæàà
багтана. Банкин дахь Хөрөнгө зохицуулалтын хэлтэс банкны
хадгаламжийг нэг банкнаас татах эсвэл нөгөөд байршуулах зэрэг
банкны хөрөнгө хөрвөх чадвартай холбоотой асуудлыг хариуцан
ажилладаг.Манай банкны хөрөнгө оруулалтын багц нь банкны
салбар дахь хөрөнгө оруулалт, дэд бүтэцтэй холбоотой төсөл
хөтөлбөрүүд болон Монголбанкны үнэт цаас зэргээс бүрдэнэ.
Ийнхүү үйл ажиллагаагаа өргөтгөсөөр ХасБанк 2010 онд “Хамгийн
èõ эрсдэл тооцох аргыг ашиглах” лицензийг авах хүсэлтээ
Монголбанкинд хүргүүлээд байна.
Банкны хөрөнгө зохицуулалтын үйл ажиллагаанаас олсон орлого
2009 онд 483.4 сая төгрөг буюу нийт үйл ажиллагааны орлогын
2.6%-ийг эзэлж байсан бол 2010 онд энэ дүн 5 тэрбум 119.6 сая
төгрөгт хүрч нийт үйл ажиллагааны орлогын 17.9%-ийг эзэлсэн
байна.

МОРГЕЙЖИЙН БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ХасБанк боломжийн өртөгтэй орон байрны моргейжийн
бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлснээс хойш Банкны моргейжийн
бизнесийн үйл ажиллагаа нь 2010 оны Монголын орон сууцны зах
зээлийн өсөлттэй уялдуулан их хэмжээний өсөлттэй ажилласан

ХасБанк хөдөө орон нутгийн 60 хадгаламж зээлийн хоршооäûí франчайзинã
үйлчилгээгээр дамжуулан тэдгээрийн 9,000 гишүүнд бичил санхүүгийн
үйлчилгээ үзүүлж байна. Нийт гишүүдийн 52 хувь нь эмэгтэйчүүд байгаа бол
гуравны нэг нь малчид байна.
Òýì¿¿ëýë

Õóðèìòëàëòàé áîëñîíîîðîî áèä ààâ,
ýýæèéíõýý àЧèéã áàãà Ч õàðèóëíà
Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí 79 ä¿ãýýð ñóðãóóëèéí 10ã àíãèéí
ñóðàã÷ Ì.Ãýðýëòîãòîõ áîëîí ò¿¿íòýé õàìò ñóðäàã
¿å òýíãèéí õ¿¿õä¿¿ä 2010 îíä ÕàñÁàíêíààñ 14-18
насны хүүхдүүдэд çîðèóëан хэрэгжүүлдэг “Òýì¿¿ëýë”
ñàíõ¿¿ãèéí áîëîâñðîëûí õºòºëáºðò õàìðàãäæýý.
Õóðèìòëàëòàé áîëæ ààâ, ýýæèéíõýý à÷èéã áàãà ÷ ãýñýí
õàðèóëíà ãýæ ÿðèäàã Ì.Ãýðýëòîãòîõûí õóâüä òýðýýð
ààâ, ýýæ, ä¿¿ãèéí õàìò àìüäàðäàã. Ò¿¿íèé ààâ õýäýí
æèëèéí ºìíº ¿éëäâýðëýëèéí îñîëä îðñîíîîñ áîëæ
ажил эрхлэх боломжгүй болæýý. Õàðèí ýýæ íü áèå
ìóóòàé, õºíãºí àæëûí àêòòàé áàéäàã íü ò¿¿íèéã ààâ,
ýýæ, ä¿¿ãýý àñðàõ, õè÷ýýë íîìîíäîî àíõààðàõ ãýýä
áàãààñàà том үүргийг ¿¿ðýõýä õ¿ðãýсэн аж. Ãýñýí ч
áàãøèéíõàà õàìãèéí õàéðòàé øàâü Ãýðýëòîãòîõ охин
ñóðãóóëийнхаа óðàëäààí, òýìöýýí бүрт îðолцоæ àìæèëò

байна.Монголын хүн ам хот суурин газар илүүтэй төвлөрөн
суурьших болсноор орон сууц, түүний санхүүжилтын хэрэгцээ илт
ихэссэн байна.Түүнчлэн Монгол улс дахь уул уурхайн салбарын
хөгжил, гадаад хөрөнгө оруулалтын хэмжээ болон зах зээлийн
өсөлтийн нөлөөгөөр өрхийн орлого нэмэгдсэн нь орон сууцны
эрэлт хэрэгцээг нэмэгдүүлсэн байна.
ХасБанкны моргейжийн бизнесийн үйл ажиллагааны өсөлт,
эрэлт хэрэгцээний улмаас 2010 онд Иргэдийн банкны газраас
салаалсан Моргейжийн банкны газрыг байгууллаа. Бид хот хөдөө
гэж ялгалгүй Монгол улсын өнцөг булан бүрт моргейж зээлийн
бүтээгдэхүүнээ хүргэдэг. Зөвхөн Улаанбаатар хот дахь салбар
төвөөр дамжуулан олгогдог угсармал орон сууцны моргейжийн
зээлээс бусад моргейжийн зээлийг орон нутгийн салбараар
дамжуулан олгодог. ХасБанк Улаанбаатар хотод зургаан Бизнес
үйлчилгээний төвтэй бөгөөд үүний нэг нь 2010 онд байгуулагдсан
орон сууцны зээлийн тусгайлсан үйлчилгээ үзүүлдэг Орон сууцны
зээлийн төв юм.
Мөн ХасБанк нь Улаанбаатар хотод орон сууц болон бизнес
эрхлэх зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн моргейжийн зээлийн
үйлчилгээг үзүүлж байна. Харин хөдөө орон нутагт хашаа байшин
худалдаж авах, шинээр барихтай холбоотой моргейжийн зээлийн
үйлчилгээг үзүүлдэг. Манай моргейжийн зээлèéí хэрэглэгчид
ихэвчлэн гэр хорооллоос орон сууцанд амьдрах эсвэл одоо байгаа
орон сууцаа сайжруулах зорилгоор банкны моргейжийн зээлний
үйлчилгээнд хамрагддаг. Моргейжийн зээлийн хэрэглэгчдийн

дундаж нас 38 байна. Моргейжийн зээл авагчдын 44% нь
хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг иргэд байгаа бол 45% нь цалинтай
ажиллагсад байна.
2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар ХасБанкны моргейжийн
зээлийн багц 57 тэрбум 795.6 сая төгрөг буюу нийт зээлийн
багцын 18%-ийг эзэлж байна. Мөн 2010 оны 12-р сарын 31-ний
байдлаар моргейжийн зээлийн тоо 1,974 болж, Улаанбаатарт
хотын хэмжээнд нийт 2,126 харилцагчдад олгосон моргейжийн
зээлийн багц 34 тэрбум 832 сая төгрөг буюу Улаанбаатар хотод
олгосон зээлийн багцын ойролцоогоор 18.6%, харин ХасБанкны
нийт зээлийн багцын ойролцоогоор 10.8%-ийг тус тус эзэлж
байна. Манай моргейжийн бүх зээлүүд барьцаагаар 100 хувь
баталгаажсан байдаг. 2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар
моргейжийн зээлийн дундаж хэмжээ 12.5 сая төгрөг бол жилийн
дундаж зээлийн хүү нь 17.39% байсан байна.

ИРГЭДИЙН БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ХасБанк нь Монгол орон даяар байршсан өөрийн салбар,
тооцооны төвүүдээр дамжуулан хадгаламж ба зээлийн үйлчилгээ,
төлбөр тооцоо, санхүүгийн түрээс болон дотоодын шуурхай
мөнгөн гуйвуулга, Western Union ба Eurogiro зэрэг олон улсын
мөнгөн гуйвуулга зэрэг үйлчилгээг бичил бизнес эрхлэгч иргэд,
харилцагчиддаа найдвартай, хурдан шуурхай үзүүлдэг.
Түүнчлэн интернэт банк, мобайл банк, мэссеж банк, “салбаргүй”
буюу шууд бус банкны үйлчилгээний шийдэл болон орон нутаг

ХасБанк “Тэмүүлэл” хөтөлбөрийнхөө хүрээнд 14-18 насны сурагчдын
санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх ажлыг амжилттай эхлүүлээд байна.2010
оны байдлаар 120 ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт 7,058 сурагч
хувийн санхүүгээ хэрхэн зөв удирдах болон бусад амьдралд дөхөмтэй мэдлэг
чадварыг энэ хөтөлбөрөөр дамжуулан олж авсан байна.
ãàðãàäàã. Ñàÿõàí ãýõýä ë “Äýëõèéä Тàíèãäñàí Мîíãîë Цýðýã” ñýäýâòýé çîõèîí áè÷ëýãèéí óðàëäààíààñ хотдоо õî¸ðäóãààð áàéð ýçýëæýý.
Òýðýýð ýäèéí çàñàã÷ ìýðãýæèëòýé áîëîõûã õ¿ñäýã. Òèéìäýý ÷ Ñàíõ¿¿ ýäèéí çàñãèéí äýýä ñóðãóóëüä îðîõîîð ýðòíýýñ áýëäýæ áàéãàà
ãýñýí. Ò¿¿íèé áàãø Í.Ýíõäàãóóë “Ìàíàé Ãýðýëýý àíãè õàìò îëîíäîî íýð õ¿íäòýé, ñóðàëãà ñàéòàé, ìàø ñàéí îõèí. ¯íýõýýð õºðâºõ
÷àäâàð ñàéòàé, òàë á¿ðèéí àâúÿàñòàé õ¿¿õýä. Ýíý íèéãýìä õºðâºõ ÷àäâàð ñàéòàé õ¿í ë àìæèëòàä õ¿ðíý ø¿¿ äýý” хэмээн ярив. Харин
Тэмүүлэл хөтөлбөр түүнд ямар мэдлэг, боловсрол олгосон талаар тэр хэлэхдээ “áèäýíä Òýì¿¿ëýë ñàíõ¿¿ãèéí áîëîâñðîëûí õè÷ýýë îðæ
ýõýëñýíýýñ õîéø ìºíãºíèé ¿íý öýíèéã ìàø ñàéí îéëãîäîã áîëñîí. Ýíý õè÷ýýë õàðèëöàí ÿðèëöàõ áàéäëààð îðäîã ó÷ðààñ õ¿¿õä¿¿ä èõ
äóðòàé, èäýâõòýé õàìðàãäñàí. Á¿ð õè÷ýýë îðîõ ºäðèéã òýñýí ÿäàí õ¿ëýýäýã áàéâ. Оäîî бид áàéíãà ë “Áè ºíººäºð äàíñàíäàà òýäýí
òºãðºã õèéñýí. Ìèíèé хадгаламжийн õ¿¿ òýäýýð íýìýãäñýí áàéíà” õýìýýí áèå áèåäýý ÿðüäàã áîëñîí. Би “Òýì¿¿ëýë” õàäãàëàìæ íýýëãýæ
äàíñàíäàà анх 10 ìÿíãàí òºãðºã õèéæ áàéñàí áîë îäîî ò¿¿íèéãýý òàâ äàõèí ºñãºñºí” гэж өөртөө бахархалтай ярьсан юм.
ÕàñÁàíê íü 2009 îíîîñ õîéø Ýìýãòýé÷¿¿äèéí Äýëõèéí Áàíê, Áè÷èë Ñàíõ¿¿ãèéí áîëîìæ áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí ºñâºð ¿åèéíõýíä
çîðèóëñàí “Òýì¿¿ëýë” ñàíõ¿¿ãèéí áîëîâñðîëûí õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. Óã õºòºëáºð íü 14-18 íàñíû õ¿¿õä¿¿äèéã ºñâºð íàñíààñ
íü ìºíãºòýé õàðüöàæ ñóðãàõ, ìºíãèéã çºâ óäèðäàæ ººðèéí èðýýä¿éä õóâü íýìýð îðóóëàõàä òóñëàõ çîðèëãîòîé áºãººä õè÷ýýëèéí áóñ
öàãààð ñóðãàäàã þì. Ñàíõ¿¿ãèéí áîëîâñðîëûã áàíêíû õàäãàëàìæòàé õîñëóóëàí õ¿ðãýæ áóé íü äýëõèéä àíõ óäàà áºãººä óã õºòºëáºð íü
çºâõºí Ìîíãîë áîëîí Àìåðèê òèâèéí Äîìèíèêàí óëñàä õýðýãæèæ áóéãààðàà îíöëîã þì. Õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä Ìîíãîë óëñûí 110 ãàðóé
ÅÁÑ-òàé õàìòðàí àæèëëàæ, 4800 õ¿¿õäèéã ñàíõ¿¿ãèéí áîëîâñðîë õºòºëáºðò õàìðóóëñàíààñ ãàäíà õºäºëìºð ýðõýëæ áóé 180 õ¿¿õäýä
ñàíõ¿¿ãèéí áîëîâñðîëûã ò¿ãýýñýí áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí èõ äýýä ñóðãóóëèéí 80 îþóòàíã “Òýì¿¿ëýë” ñàíõ¿¿ãèéí áîëîâñðîë õºòºëáºðèéí
ñóðãàã÷ áàãøààð áýëòãýæ, õè÷ýýëèéí áóñ öàãààð àæèëëàõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëæ ºã÷ýý. Ìºí ÅÁÑ-èéí 350 ñóðãàã÷ áàíêèðûã ñîíãîæ,
“Òýì¿¿ëýë” ñàíõ¿¿ãèéí áîëîâñðîëûí ò¿ãýýã÷ýýð àæèëëóóëæ áàéíà.
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ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ХасБанк нь иргэдийн банкны үйлчилгээг цалинтай иргэд, ахмад
настнууд болон оюутан сурагчдад түлхүү үзүүлдэг банк юм.
Монголын эдийн засгийн тэлэлт, өсөлтийн нөлөөгөөр хувийн
хэвшил болон төрийн албан хаагчдын сарын дундаж цалин орлого
өссөөр байгаа бөгөөд цаашид ч энэ хандлага хэвээр байна.
Энэ эдийн засгийн өсөлтөөс ХасБанк одоо байгаа санхүүгийн
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ өргөжүүлэх, сайжруулах замаар давуу
талыг олно гэдэгт найдаж байна.
ХасБанкны хэрэглээний зээлийн бүтээгдэхүүн нь гэр ахуйн бараа,
мэдээллийн технологи, цахилгаан бараа, автомашин, тавилга, гэр
хорооллын оршин суугчдын дулаалгын материал худалдан авах
зэргийг санхүүжүүлэхэд чиглэдэг. Хэрэглээний зээл нь ихэнхдээ
нэг сараас гурван жилийн хугацаанд олгогдох бөгөөд тухайн
хүний цалин, бизнесийн орлого болон бусад үл хөдлөх хөрөнгөөр
баталгааждаг. Түүнчлэн ХасБанк цалингийн зээл, ерөнхий
боловсролын болон их сургуулийн төлбөрт зориулсан оюутны
зээлийн үйлчилгээг үзүүлдэг. Ерөнхийдөө хэрэглээний зээл нь
тэдний сарын цалин, тэтгэвэр болон бусад тогтмол орлогоос шууд
суутгагдах замаар төлөгддөг.

Эх дэлхий

Үүнээс гадна, ХасБанкны олон улсын шилжүүлэг 2009 онд 3
тэрбум 358.8 сая төгрөг байсан бол 2010 онд энэ дүн 6 тэрбум
58.5 сая төгрөгт хүрсэн байна. ХасБанкны олон улсын санхүүгийн
үйл ажиллагаа 2009-2010 онуудад ийнхүү өссөн нь Монгол улсын
эдийн засаг дахь өсөлт, уул уурхай, дэд бүтэцтэй холбоотой
импортын худалдаа ихэссэн, мөн гадаад худалдаатай холбоотой
эрсдэлийг багасгахад чиглэсэн санхүүгийн шийдлийг санал
болгоход ХасБанк хүчин чармайлт тавьж ажиллаж байгаатай шууд
холбоотой юм.

ХасБанк “Органик Монгол” хөтөлбөрөө хоёр дахь æèëäýý хэрэгжүүлж,
органик бүтээгдэхүүн тарьж ургуулсан 126 тариаланчäûг дэмжиж нийт 200
сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байна.

Эрдэнэт хүмүүн

“ING” хөрөнгө оруулалтын банк 13 тэрбум төгрөгийн хадгаламжийг
ХасБанкинд байршуулах гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

БАНКНЫ БИЧИЛ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Олон улсын Санхүүгийн Корпораци болон KfW байгууллагын 2009
онд хамтран хийсэн судалгаагаар ХасБанк нь бичил санхүүгийн
үйлчилгээгээрээ Монгол улсын хэмжээнд тэргүүлэх зэргийн
хамгийн туршлагатай банк болохыг тогтоосон байна. Үнэхээр бид
1998 оноос эхлэн бичил санхүүгийн зах зээл дээр үйл ажиллагаа
явуулж байгаа арвин туршлагатай байгууллага юм. Хөдөө орон
нутаг болон алслагдсан сумдад оршин суугаа иргэдэд олгосон
зээл нь ХасБанкны нийт бичил зээлийн багцад 64.6%-ийг
эзэлж байна. Харилцагчийнхаа тогтвортой бизнес эрхлэхэд нь
дэмжих зорилгоор ХасБанк эдгээр харилцагчиддаа зөвхөн бичил
санхүүгийн зээлийн бүтээгдэхүүн санал болгоод зогсохгүй нэмүү
өртөг бий болгосон бичил-даатгал, эко-зээлийн бүтээгдэхүүн, бага
болон өсвөр насны хүүхдүүдийн хадгаламжийн бүтээгдэхүүн, урт
хугацаатай хадгаламжийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг давхар хүргэж
байна.

ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

ХасБанк хөдөө орон нутагт санхүүгийн үйлчилгээгээ илүү өргөн
хүрээнд хүргэх үүднээс 2004 оноос эхлэн Хадгаламж зээлийн
хоршоодтой хамтран ажиллах “Хөгжлийн хөтөч” франчайзийн
үйлчилгээгээ эхлүүлсэн билээ.Энэ үйлчилгээнд хамрагдсан
Хадгаламж зээлийн хоршоо бүрт ХасБанкны зүгээс техник,
технологийн туслалцаа үзүүлж, банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээ,
хяналтаар хангадаг байна. Франчайзийн гэрээгээр хамтран
ажиллах Хадгаламж зээлийн хоршоо нь хамгийн багадаа 21
гишүүнтэй, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь 2 сая төгрөгөөс их байх
гэсэн үндсэн нөхцлийг хангасан байх учиртай. Хадгаламж зээлийн
хоршоодтой франчайзийн гэрээгээр хамтран ажилласнаар орон
нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, орон нутгийн иргэдэд
санхүүгийн үйлчилгээг илүү ойр дөт, хурдан шуурхай байдлаар
хүргэх боломжийг нээж өгдөг. ХасБанк нь 2010 оны 12-р сарын
31-ний байдлаар нийт 60 идэвхтэй Хадгаламж зээлийн хоршоотой
франчайзийн гэрээгээр хамтран ажиллаж байна.
ХасБанк алслагдмал газруудад мобайл банкны үйлчилгээгээр
дамжуулан зээлийг шууд олгох үйлчилгээгээ татах бодлого

ХАДГАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Монголын банк санхүүгийн зах зээл дээрх иргэдийн зээлийн
хэмжээ өсөхтэй зэрэгцээд ХасБанкны үндэсний салбар сүлжээгээрээ
дамжуулан татан òºâëºð¿¿ëñýí хадгаламжийн сангийн хэмжээ
сүүлийн жилүүдэд мэдэгдэхүйц өслөө.
ХасБанкинä õàäãàëàìæ ýçýìøèæ áóé иргэдийн тоо 2009 оны
12-р сарын 31-ний байдлаар 285,131 байсан бол 2010 оны 12-р
сарын 31-ний байдлаар энэ тоо 369,070 боëæ өссөн нь ХасБанкны
”салбаргүй” буюу шууд бус банкны үйлчилгээний шийдлээс гадна
салбар, төвүүдийнхээ тоог нэмэгдүүлсэнтэй шууд холбоотой юм.

ЗЭЭЛИЙН БАГЦ

12-р сарын эцсээр
2009
2010
(Сая төгрөгөөр)

Харилцах данс
Хугацаагүй хадгаламж
Хугацаатай хадгаламж
Нийт иргэдийн хадгаламж

3863,6

5 999,7

20811

35 455,4

69923,8

113 207,7

94 598,4

154 662,8

2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар ХасБанкны нийт зээлийн
багц 321 тэрбум 690.8 сая төгрөгт хүрсэн бөгөөд үүний 39.4%
нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан зээл байсан бол
үүний 75.7% нь төгрөгөөр илэрхийлэгдэх зээл байна. Манай нийт
зээлийн багц 2009 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар 193 тэрбум
963.3 сая төгрөг байсан бол 2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар
нийт зээлийн багц өмнөх оны мөн үеэс 48%-иар өссөн буюу 321
тэрбум 690.8 сая төгрөгт хүрсэн байна. Сүүлийн жилүүдэд зах
зээлийн өрсөлдөөний хуулиар зээлийн хүүгийн дундаж òºâøèí
буурñàí ÷ ХасБанкны зээлийн хүүгийн орлого өссөн үзүүлэлттэй
байгаа нь нийт зээлийн áàãöûí õýìæýýã нэмэгдүүлж чадсантай
шууд холбоотой. Зээлийн хүүгийн дундаж ханш 2009 оны 12-р
сарын 31-ний байдлаар 22% байсан бол 2010 онд 19.3% болж
буурсан байна.
ХасБанкны зээлийн дундаж хэмжээ 2009 онд 2.3 сая төгрөг
байсан бол 2010 онд 3.7 сая төгрөг болж өссөн нь ХасБанк жижиг
дунд бизнесийн зээлийг хөдөө орон нутаг болон Улаанбаатар
хотын аль алинд нь олгож эхэлсэн, моргейжийн дундаж хэмжээ
ихэссэн мөн бичил болон жижиг дунд бизнесийн зээлийн дундаж
хэмжээ ихэссэнтэй холбоотой юм.

ХасБанк Улаанбаатар хотноо хоёр “Бичил зээлийн төв”-ийг нээж бичил
болон жижиг бизнес эрхлэгчдээ дэмжих үйлсэд хөрөнгө оруулалт хийлээ.
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баримталж, тодорхой байршлуудад зөвхөн ХасБанкны гэрээт
Хадгаламж зээлийн хоршооноос зээл авах нөхцлийг бүрдүүлсэн.
ХасБанк Хадгаламж зээлийн хоршоодод зээл олгохоос гадна
бизнесийн гарааны мэдлэг мэдээлэл олгох сургалт зөвлөгөө өгөх,
техник, технологийн туслалцаа үзүүлэх зэрэг бусад дэмжлэгээ
үргэлжлүүлэн хүргэсээр байна.

Эрдэнэт хүмүүн

дахь Хадгаламж зээлийн хоршоотой хамтарсан франчайзийн
үйлчилгээгээр дамжуулан Монголын алслагдмал суурин газруудад
ХасБанк өөрийн санхүүгийн үйлчилгээгээ хүргэх боломжтой юм.
ХасБанк бүх харилцагчиддаа чанартай үйлчилгээнд үндэслэсэн
иргэдийн банкны үйлчилгээ хүргэхийг эрмэлзэн ажилладаг.
2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар ХасБанк аймгийн төвүүд
болон төвлөрсөн сум суурин газруудад нийт 49 салбар, тооцооны
төвөө ажиллуулж, нийт 60 Хадгаламж зээлийн хоршоотой
франчайзийн гэрээгээр хамтран ажилласан байна. Мөн ХасБанк
Улаанбаатар хот дахь 33 салбар, тооцооны төвүүдээрээ дамжуулан
бичил болон жижиг дунд бизнесийн зээл, хэрэглээний зээл,
санхүүгийн түрээс, хадгаламжийн данс, олон төрлийн төлбөрийн
картны үйлчилгээ зэрэг иргэдийн банкны үйлчилгээг үзүүлж байна.

Ìîáàéë Áàíêíû ¿éë÷èëãýýãýýð äàìæóóëàí áýëýí ìºíãº
ãàðãàæ àâàõ 400 ÀÌÀR àãåíòûí öýã¿¿äèéã ÕàñÁàíê 2010 îíä
áàéãóóëëàà.

Эрүүл ашиг

ÕàñÁàíê íü 2010 îíä íийт 2.7 тэрбум төгрөгийн Кива
зээлийг 1,696 бичил бизнес эрхлэгчид олгоñîí байна.

Mobile Bank

АМАR Агент
ХасБанк мобайл банкны үйлчилгээг орон даяар хүртээлтэй болгох зорилгын хүрээнд явуулсан хот суурин болон орон
нутгуудыг агентжуулах аянд нэгэн залуу гэр бүл нэгдсэн нь Амартайван болон Цэрэнчунт нар байлаа. Төв аймгийн
уугуул иргэд тэд 2010 онд бага насны хоёр хүүхдийн хамт шинэ амьдрал эхлүүлэхээр өдөр ирэх бүрт хаяагаа тэлж буй
Улаанбаатар хотын алслагдсан Сонгино Хайрхан дүүргийн Толгойтод нүүн ирсэн байна. Суурьшсан даруйдаа худалдааны
зориулалттай хоёр давхар барилгыг түрээслэн авч найман нэрийн барааны дэлгүүр ажиллуулах болжээ. Тэд удахгүй
Толгойтын иргэдэд найрсаг дотно үйлчилгээгээрээ танигдаж худалдан авалт нь сайжирсаар сарын 1.2 сая төгрөгийн цэвэр
орлого авдаг болсон ч, орлогынхоо тал хувийг түрээсэнд өгдөг байсан залуу гэр бүл маань зөвхөн бараа таваараар биш
өөр нэгэн үйлчилгээгээр дамжуулан орлогоо нэмэгдүүлэх болсон нь ХасБанкны АМАR үйлчилгээний агент болсон явдал
байлаа.
“Бид хоёр АМАR үйлчилгээний тухай анх “Хэцүү Анги” хэмээх олон ангит киноноос сонсож байсан, гэтэл хэд хоногийн
дараа АМАR агентийн мэргэжилтэн манай дэлгүүр дээр ирж бидэнд үйлчилгээний талаар танилцуулсан юм. Манай энд
хамгийн ойрхон банк 1км зайд байдаг болохоор бид АМАR агент болох нь боломжийн, ашигтай бас ойр орчмын хүмүүст
тустай гэж бодоод үйлчилгээнд элсэх хүсэлт гаргасан юм” хэмээн Амартайван хэлж байв. Тэрээр ирээдүйд бизнесээ
өргөжүүлээд дэлгүүрээ худалдаж авах хүсэлтэйгээ биднээс нуугаагүй юм.
Ийнхүү ХасБанкны АМАR үйлчилгээний 2,000 гаруй агентийн тоонд Амартайван тэргүүтэй залуу гэр бүл зүй ёсоор багтаж,
банкны үйлчилгээ тэр болгон хүрээд байдаггүй Улаанбаатар хотын алсагдсан дүүргийн иргэдэд санхүүгийн үйлчилгээг
хүргэж байна.
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2009

Ажиллагсадын тоо

515
390
Хөдөөгийн салбарт

Улаанбаатарын салбарт

69
14

Дунд шатны
удирдах ажилтан
Дээд шатны
удирдах ажилтан

40%

Нийт удирдах ажилтанд
эмэгтэй удирдах
ажилтны эзлэх хувь

62%

Нийт ажиллагсадад
эмэгтэй ажиллагсадын
эзлэх хувь

1086

Сургалтанд хамрагдсан
ажиллагсад

971
Ажиллагсадын тоо

479
242
Хөдөөгийн салбарт

Улаанбаатарын салбарт
Дунд шатны
удирдах ажилтан
Дээд шатны
удирдах ажилтан

57
10

40%

Нийт удирдах ажилтанд
эмэгтэй удирдах
ажилтны эзлэх хувь

61%

Нийт ажиллагсадад
эмэгтэй ажиллагсадын
эзлэх хувь

619

Сургалтанд хамрагдсан
ажиллагсад

ХасБанк нь чадварлаг, үнэнч ажиллагсадтай байж, шударга,
гүйцэтгэлтэй зохицсон ажлын хөлс, цэвэр цэмцгэр ажлын байр,
эмх замбараатай, аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан ажлын
орчин, гэр бүлийнхээ болон нийгмийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ
биелүүлэхэд зохих туслалцаа үзүүлэх буюу ажил-амьдралын
зохистой тэнцвэрийг хангах нөхцлийг ажилласаддаа бүрдүүлэхийг
эрмэлзэж ажилладаг. Энэхүү эрхэм зүйлсийн үр дүнд 2009
онд ХасБанк ажиллагсдын халаа сэлгээг 4.9%-иар бууруулж
ойролцоогоор 16%-д хүргэсэн бөгөөд энэ хэмжээгээ 2010 онд
хадгалж үлдсэн байна. 2009-2010 онуудад ХасБанк бүтцийн
өөрчлөлт хийж бүтээгдэхүүнд чиглэсэн үйлчилгээг харилцагч
төвтэй үйлчилгээгээр сольсон. Ялангуяа банкны удирдлагад
дэмжлэг үзүүлэх үүргийг борлуулалтын үйл ажиллагаа хариуцсан
салбар нэгжийн үүргээс тусгаарлаж өгсөн. Мөн энэхүү бүтцийн
шинэчлэлтээр байгууллагын дотоод хяналтыг чангатгасан билээ.
Түүнчлэн 2010 онд ХасБанк ажилтнуудын цалин урамшууллын
бүтцэд судалгаа хийсэн бөгөөд үүний үр дүнд банк өндөр
гүйцэтгэлтэй ажилтнуудыг дундаж гүйцэтгэлтэй ажилтнуудын
ур чадварыг 1.5 дахин нугалсантай адил түвшинд үнэлэн,
урамшуулах шинэ бодлогыг хүний нөөцийн удирдлагын зүгээс
баримтлан ажиллаж байна.

АЖИЛТНУУДЫН ХӨГЖИЛ БА НИЙГМИЙН 		
ХАЛАМЖ

ХасБанк өөрийн ажилтнууддаа хөрөнгө оруулалт хийхийг
эрмэлзэн ажилладаг бөгөөд тэднийг урт хугацааны, тэтгэлэгтэй
орон сууцны хөтөлбөрт хамруулах мөн ажилтан бүрт нарийн
тооцоолсон тэтгэврийн нэрийн дансны хуримтлал үүсгэх
төлөвлөгөөг санал болгодог.Түүнчлэн бид мэргэжлийн англи
хэлний сургалтыг тогтмол явуулж, сургалтын хөтөлбөр болон
ажилтнуудын карьерийн хөгжлийг чанаржуулахад анхаарлаа
хандуулан ажиллаж байна. ХасБанкны дотоод сургалт хөгжлийн
төв гадаадын сургалтын байгууллагуудтай хамтран дотоодын
болон олон улсын банкны стандарт, туршлагыг судлах байдлаар
ажилтнуудынхаа мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэхийг зорьж
ажилладаг. 2009-2010 онуудад хийсэн бүтэц зохион байгуулалтын
өөрчлөлттэй холбоотойгоор дотоод сургалт хөгжлийн төвөөс
бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдлэг, борлуулалт, харилцааны
соёл зэрэг сэдвээр цуврал сургалтууд зохион байгуулсан байна.
Түүнчлэн бүх менежерүүдийн дунд явуулсан “360 градус” санал
асуулгаар тэдний мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх хөтөлбөр
нь ажилтан бүрийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн байх, харин
ажилтнуудын хэрэгцээ шаардлага ХасБанкны стратегийн зорилго,
урт болон богино хугацааны зорилтуудтай уялдсан байх ёстой
гэсэн дүн гарсан юм.
2010 оны 2-р сард Удирдах ажилтнуудын академийг хоёр
долоо хоногийн хугацаатайгаар зохион байгуулж, Duke Их
сургуулийн Бүтээлч манлайллын төвийн өндөр туршлагатай
сургагч багш ХасБанкны удирдлагын багт сургалт хийсэн байна.
ХасБанкны Менежмент ба манлайллын хөгжлийн төвийн

Жилийн Тайлан 2010

шугамаар дөрвөн эмэгтэй менежер АНУ болон Энэтхэг улсад
удирдлага манлайллын хөтөлбөрт хамрагдсан байна.

ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ БА ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОО

ХасБанк БНХАУ-ын 15 бичил санхүүгийн төлөөлөл болон
Хятадын Төв Банкны албаны хүмүүсийг хамруулсан Зээлийн
талаар туршлага солилцох сургалтын хөтөлбөрийг хоёр долоо
хоногийн турш зохион байгуулсан.Мөн 2010 оны 9-р сард
туршлага солилцох сургалтыг CFPA бичил зээлийн компани дээр
хийсэн байна. Мөн гар утсанд суурилсан банкны үйлчилгээний
технологийн талаар Киргизийн засгийн газрын гишүүд болон
бичил санхүүгийн төлөөллүүдэд нэг долоо хоногийн сургалтыг
зохион байгуулсан. Үүнээс гадна Олон улсын Санхүүгийн
Корпорациас зохион байгуулсан “Бичил санхүү: Олон улсын
дүрэм журам, туршлага, санаачилгууд” сэдэвт бүс нутгийн
семинар 2010 оны 10-р сарын 12-14-ний өдрүүдэд амжилттай
болж, Азербайжан, Босни Герцеговина, Казахстан, Киргиз болон
Таджикстанаас ирсэн төлөөлөгчид хамрагдсан байна.

АЖИЛТНУУДЫН ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ БА
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Ажилтнуудын цалин, шагнал урамшуулал, нэмэлт бонус, тэтгэвэр
тэтгэмж, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал, компанийн
хангамж зэрэгт ХасБанк 2009 онд 6 тэрбум 422.2 сая төгрөгийг
зарцуулсан бол 2010 онд энэ дүн 8 тэрбум 557.3 сая төгрөг
болж өссөн байна. Удирдлагын гол хөшүүрэг болох шагнал
урамшуулалд 2009 онд 286.9 сая төгрөгийг харин 2010 онд 611.7
сая төгрөгийг тус тус зарцуулсан байна.
ХасБанк нь 2002 оноос хойш ажилтнууддаа хувьцаа
эзэмшүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тухайн үед
ажилтнууддаа компанийнхаа хувьцааг эзэмшүүлэх ажлыг зохион
байгуулсан Монголын анхны хувийн хэвшлийн байгууллага
болж байсан түүхтэй. 2010 онд банкны толгой компани болох
ÒýíÃýð Санхүүгийн нэгдэл нь өөрийн болон харъяа компаниудын
үндсэн ажилтнуудад хувьцаа олгох төлөвлөгөөний шинэ
хувилбарыг танилцуулсан байна. Менежментийн баг болон
бусад өндөр гүйцэтгэлтэй ажилтнуудыг ÒýíÃýð Санхүүгийн
нэгдэл болон ХасБанкны удирдлагууд сонгон шалгаруулж,
компанидаа урт хугацаанд тогтвор суурьшилтай үр бүтээлтэй
ажиллах ажилтнуудыг урамшуулах зорилгоор энэ төлөвлөгөөг
боловсруулсан байна. Энэ бодлогоор тухайн ирээдүйтэй
ажилтанд хуваарилах хувьцааны хэмжээ нь тухайн хүний хувийн
үзүүлэлтээс хамаардаг болно. Үндсэн ажилтнуудад хувьцаа
олгох төлөвлөгөөг санхүүжүүлэх сангийн санхүүжилтыг одоогоор
ХасБанк өөрөө хариуцаж байгаа бөгөөд цаашид санхүүжилтыг
харъяалсан толгой компани нь хариуцахаар төлөвлөсөн болно.
Үндсэн ажилтнуудад хувьцаа олгох төлөвлөгөөг санхүүжүүлэх сан
нь бие даасан тусдаа хуулийн этгээд хэлбэрээр үйл ажиллагаа
явуулахгүй бөгөөд толгой компанийн ХасБанкинд эзэмшдэг тусгай
дансанд санхүүжилт нь байршдаг онцлогтой

ХасБанк нь 84 салбар, тооцооны төв бүхий үндэсний салбар сүлжээ, 1,200
ажиллагсадтай Монголын ТОП-20 ажил олгогч компаниар шалгарсан явдал
нь 2010 оны онцлох үйл явдлыí нэг байсан юм.
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Хүний Нөөцийн Менежмент

Эрдэнэт хүмүүн
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ХасБанк нь нийгмийн хариуцлагаа өндөрт
ухамсарлаж, Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагаас
санаачилан эхлүүлсэн Компанийн Нийгмийн
Хариуцлагын чиглэлээр дэлхий дахины хамгийн
том, сайн дурын хөдөлгөөн болох Даян Дэлхийн
Гэрээний 10 зарчмыг үйл ажиллагаандаа
хэвшүүлж, мөрдөж ирсэн төдийгүй, Дэлхйин
Эдийн Засгйин Форумаас санаачилан хэрэгжүүлж
буй “Авилгын эсрэг түншлэл”-ийг бүрэн дүүрэн
дэмжиж ажилладаг билээ.

Эх дэлхий

Даян Дэлхийн
Гэрээний 10 Зарчим

Хүний эрх

Зарчим 1. Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг
хамгаалах олон улсын тунхаглалуудыг
хүндэтгэх дэмжих
Зарчим 2. Бизнесийн үйл ажиллагааг хүний эрхийн
аливаа зөрчлийн хамтрагч болгохгүй байх

Хөдөлмөр эрхлэлт

Зарчим 3. Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө, хамтын
хэлэлцээр байгуулах эрхийг үр
ашигтайгаар хүлээн зөвшөөрөх
Зарчим 4. Хүчээр болон албадан хөдөлмөрлүүлэх
аливаа хэлбэрийг арилгах
Зарчим 5. Хүүхдийн хөдөлмөрийг арилгах
Зарчим 6. Ажил эрхлэх, албан тушаал хашихад
ялгаварлан гадуурхах байдалыг арилгах

Байгаль орчин

Зарчим 7. Бизнесийн үйл ажиллгаанд байгаль
орчны аливаа өөрчлөлт доройтлоос
урьдчилан сэргийлэх
Зарчим 8. Бизнесийн үйл ажиллгаанд байгаль
орчны хариуцлагыг өндөржүүлэх
Зарчим 9. Байгаль орчинд ээлтэй технологийг
хөгжүүлэх нэвтрүүлэх

Авилгал

Зарчим 10. Авилгал, хээл хахуулèéн бүхэл хэлбэрйин
эсрэг тууштай үйл ажиллагаа явуулах

ÕàñÁàíê íü ãóðàâ äàõü æèëäýý ìîä òàðèõ àÿíûã îðîí äàÿàð
ºðí¿¿ëæ 7000 ãàðóé ìîä á¿õèé “Õàñ Òºãºë”-èéã õºäºº îðîí íóòàã
áîëîí õîò ñóóðèí ãàçðóóäàä áàéãóóëëàà.
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Lek En Linge ахлах сургуулийн олон талт хамтын ажиллагааны
хүрээнд нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутагт
байрлах 88 дугаар дунд сургуульд 55 мянган евротой тэнцэхүйц
буцалтгүй тусламжийн төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.
Төслийн хүрээнд анги танхим тохижуулах, урсгал засвар хийх,
сургалтын материал, тоног төхөөрөмж худалдаж авах, багш
сурагчдыг сургалтанд хамруулах, спорт болон урлагийн хэрэгсэл
худалдан авах, их сургуулийн тэтгэлэг олгох, олон нийтийн арга
хэмжээ зохион байгуулах болон сургуулийн нэг багийг жил бүр
“Дуулиан-2020” хөлбөмбөгийн тэмцээнд оролцох зардлыг ивээн
тэтгэх ажлууд хийгдэхээр төлөвлөж гэрээнд гарын үсэг зурсан
байна.
Мөн 2010 онд санхүүгийн боломж муу гурван өрхөд таван
ханат гэр бэлэглэсэн байна. 2010 оны 10-р сард ХасБанк Дэлхийн
байгаль хамгаалах сан болон Nomadic Journeys ХХК-тай хамтран
“Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах сан”-г байгуулах гэрээг үзэглэсэн
байна.
ХасБанк Эмэгтэйчүүдийн Дэлхийн Банктай хамтран “Тэмүүлэл”
хөтөлбөрөө Монголын өсвөр насны охидод танилцуулж, тэдний
мөрөөдөлдөө хүрэхэд нөлөөлөх санхүүгийн боловсролыг олгох
мөн хадгаламжийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулах ажлыг хийж
байна. Энэ хөтөлбөрт хамрагдсан охид ирээдүйд өсч томрон
мөнгөө зөв захиран зарцуулж, бас хадгалж чаддаг, мөрөөдөлдөө
хүрэх бодит зорилтуудыг тавьж ажилладаг биеэ даасан, өөртөө
итгэлтэй эмэгтэйчүүд болно хэмээн итгэж байна. “Тэмүүлэл”
хөтөлбөр нь үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 1-рт, санхүүгийн
боловсрол олгох; 2-рт, охидод зориулсан хадгаламжийн
үйлчилгээ багтана. 2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар ХасБанк
нийт 225 ерөнхий боловсролын сургуулийн 9,125 сурагчид
хөтөлбөрөө танилцуулж, санхүүгийн боловсрол олгох хөтөлбөрт
270 охин сайн дурын ажилтан хийж байна. 2010 оны 10-р сараас
эхлэн ХасБанк хөвгүүдэд зориулсан хадгаламж болон дэмжих
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлжээ.2010 оны сүүлээр ХасБанк
нийт 4,863 “Тэмүүлэл” хадгаламжийн данстай болж, дансны
нийт дүн 283 сая төгрөгт хүрсэн байна. Түүнчлэн ХасБанк их
сургуулийн 82 оюутныг хагас цагаар ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж
сургалтанд хамруулсны дараа сургагч багшаар авч ажиллуулсан
байна. Мөн 117 ерөнхий боловсролын сургуулийн 350 сурагчийг
“Сурагч банкир”-аар өргөмжилжээ. Эдгээр сурагчид санхүүгийн
боловсрол олгох хөтөлбөрт хамрагдсан бөгөөд хадгаламжийн
нэр төрөл, холбогдох мэдээллийг сургуулийнхаа охидод таниулан
сурталчлах үүрэгтэй.
2010 онд ХасБанк “Aflatoun” хөтөлбөрөө амьдралын бололцоо
муутай өрхийн 8-13 насны хүүхдүүдэд амьдралдаа эерэг өөрчлөлт
авчрахад нь туслах зорилгоор хэрэгжүүлж эхэлжээ. Хүүхдийн
нийгмийн болон санхүүгийн боловсролын хөтөлбөр нь мөнгө
санхүүгиийн асуудлаа шийдвэрлэж сурах, мөнгийг зөв зарцуулах
зэрэг өөртөө болон нийгэмд итгэх итгэлийг тэнцвэржүүлэхэд
чиглэдэг. “Aflatoun” хөтөлбөрийг “Х.А.С. Холбоо” ТББ хариуцан
хэрэгжүүлдэг бөгөөд 2010 онд 10 сургуулийн 8-11 насны 356
сурагч үүнээс 175 эрэгтэй сурагч, 181 эмэгтэй сурагч тус тус энэ
хөтөлбөрт хамрагдаад байна.

ЭКО БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ХасБанк нь гурвалсан эрхэм зорилгынхоо хүрээнд эко банкны
үйлчилгээг анхлан нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Анх 2009
оноос эхлэн “Micro Energy Credit” дэлхийн холбоотой хамтран
ажиллах болсноор ХасБанк дэлхийн умард хэсэгт хүлэмжийн
хийг бууруулсны нөхөн олговор авсан анхны бичил санхүүгийн
байгууллага болсон байна. ХасБанк 2009 онд Улаанбаатар дахь
төв оффистоо агаарын болон хөрсний бохирдлыг бууруулахад
чиглэсэн эко-зээл олгох Эко бүтээгдэхүүний хөтөлбөрийг
гаргаж, түүнтэй холбоотой бүхий л асуудлыг хариуцдаг Эко
бүтээгдэхүүний албыг байгуулсан. 2009 оны 9-р сараас эхлэн
Эко бүтээгдэхүүний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, улмаар байгальд
ээлтэй эрчим хүчний бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ
оруулан бага орлоготой иргэдэд эко-зээл олгох ажлыг эрчимтэй
явуулж байна. Манай бага орлоготой иргэдийн ихэнх нь
өвлийн саруудад хоол хийх, гэрээ дулаан байлгах зорилгоор
сарын орлогынхоо гуравны нэгийг түлээ, нүүрсэнд зарцуулдаг.
ХасБанк эко-зээлээр дамжуулж харилцагчдаа байгаль орчинд
ээлтэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй зуух, нарны энерги цуглуулах
хавтан, дулааны алдагдлыг бууруулах гэрийн дулаалга зэрэг
эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн худалдан авах нөхцлийг
бүрдүүлдэг. Ийнхүү халаалттай холбоотой арга замуудаас гадна
ногоон түлш буюу түлээ, нүүрснээс гарах хорт утааг багасгах
бүтээгдэхүүн худалдан авах боломжийг эко-зээл олгодог.
ХасБанк урьдчилгаа төлбөр авахгүйгээр сарын 1.4%-ийн хүүтэй
эко-зээлийг олгож байна. Эко бүтээгдэхүүний хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш нийт 453 сая төгрөгийн эко-зээлийг
ХасБанк харилцагчиддаа олгоод байгаа билээ.
2009 оны 10-р сард ХасБанк “Micro Energy Credit” дэлхийн
холбоотой хүлэмжийн хийг бууруулсны нөхөн олговор авах гэрээг
байгуулж, улмаар хамгийн анх олгосон эко-зээлнээс хүлэмжийн
хийг бууруулсны нөхөн олговор авах чекийг “Micro Energy Credit”

дэлхийн холбооноос гардан авсан билээ. Энэхүү чек нь ХасБанк
хүлэмжийн хийг бууруулсны нөхөн олговор авсан анхны бичил
санхүүгийн байгууллага болсны баталгаа юм.
Сүүлийн хоёр жилд ХасБанкны эко-зээлийн тоо хэмжээ улам
өсч, улмаар эрчим хүчний хэмнэлттэй орон сууцны санхүүгийн
эх үүсвэрийг шийдвэрлэх асуудал дээр Азийн Хөгжлийн Банк
зэрэг олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж
байна. Нэмж хэлэхэд байгаль орчинд ээлтэй, түлшний зардлыг
50 хэвь хэмнэх сүүлийн үеийн технологиор үйлдвэрлэсэн зуух,
дулааны алдагдлыг бууруулдаг сайжруулсан гэрийн дулаалгын
иж бүрдэл, илч сайтай, цэвэр шахмал түлш зэрэг байгальд ээлтэй
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, мөн сайжруулж байгаа харилцагчиддаа
бизнесийн санхүүжилт хийх үйлчилгээг үзүүлж байна. ХасБанк
байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа жижиг, дунд
бизнес эрхлэгчдэд зориулж 1.2-1.8%-ийн хүүтэй эко-зээлийг
олгож байна. 2009 оноос хойш ХасБанк байгальд ээлтэй
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд нийт 1 тэрбум 731.9 сая төгрөгийн
зээлийг олгоод байна.
2009 оноос эхлэн ХасБанк дотоод гадаадын 100 гаруй
байгууллагын хамтын ажиллагаа, туслалцаа дэмжлэгтэйгээр
эрчим хүчний хэмнэлттэй 7,000 гаруй бүтээгдэхүүнийг түгээж,
Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 708 сая төгрөгөөр түлшний
зардлыг хэмнэсэн үзүүлэлттэй байна.2010 онд ХасБанк Мянган
Сорилтын Сантай хамтран ажиллах гэрээг үзэглэж, цаашид эрчим
хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг санхүүжүүлэх
үйлсэд хамтран ажиллахаар болсон билээ. ХасБанк 1 тэрбум
540 сая төгрөгнөөс их хэмжээний мөнгөн тусламжийг 2,089
харилцагчдаа байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүн худалдан авахад
болон зургаан үйлдвэрлэгчид байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэхэд зориулан олгосон байна.

2010 онд ХасБанк байгаль орчинд ээлтэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй
зуух болон гэрийн дулаалга зэрэг 7,000 гаруй эко бүтээгдэхүүнийг
гэр хорооллын иргэдэд түгээсэн байна. Хөтөлбөрийн үр дүн,
өгөөжийг нэмэгдүүлэх үүднээс ХасБанк Улаанбаатар хотын
хүлэмжийн хийг бууруулах шаардлагатай газруудад эко бүтээгдэхүүн
борлуулах дөрвөн цэгийг нээж, ирэх 2011 онд энэ чиглэлийн үйл
ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр ажиллаж байна.

Эх дэлхий

ХасБанк компанийн нийгмийн болоод байгаль орчны
хариуцлагыг чанд хэрэгжүүлдэг байгууллага билээ. Банк нь 2010
оны хоёрдугаар сард Монголын менежментийн холбооноос
“Нийгмийн Хариуцлагаар Тэргүүлэгч Шилдэг Аж Ахуйн Нэгж”
өргөмжлөлийг хүртсэн төдийгүй Дэлхийн банкны харъяа олон
улсын “Ядууст Туслах Зөвлөлдөх Бүлэг”-ээс “2010 оны Компанийн
Нийгмийн Хариуцлагын Ил Тод Тайлагнал”-ын Мөнгөн
батламжийг хоёр дахь жилдээ гардан авлаа.
ХасБанк хамт олноороо байгууллагын үйл ажиллагаа болон
бизнесийн үйлчилгээгээ үндэсний болоод олон улсын байгаль
орчны дүрэм журамд нягт нийцүүлэн ажилладаг. Менежментийн
баг болон хувьцаа эзэмшигчиддээ хүрээлэн буй байгаль орчин
болон нийгмийн хариуцлагын талаарх тайлан илтгэлийг бэлтгэж
тогтмол хугацаанд танилцуулдаг. Түүнчлэн ХасБанк барилга
доторх хүрээлэн буй орчныг хамгаалах зорилгоор эрчим хүч,
шатахуун, усны үр ашигтай хэрэглээг бий болгох, цаасны
хэрэглээ, хог хаягдлыг багасгахад анхаарч ажилладаг.
Банк нь гадагшаа чиглэсэн нийгмийн хариуцлагын үйл
ажиллагааныхаа хүрээнд хөдөө орон нутаг дахь Хадгаламж
зээлийн хоршоодын франчайзийн үйлчилгээ болон орон нутаг
дахь мобайл банкны үйлчилгээгээр дамжуулан Монгол орны
алс хязгаарлагдмал нутгуудад санхүүгийн цогц үйлчилгээ хүргэх
ажлаа өргөжүүлсэн байна. ХасБанк алслагдмал газруудад
мобайл банкны үйлчилгээгээр дамжуулан зээлийг шууд
олгох үйлчилгээнээс татгалзах бодлого баримталж, зөвхөн
ХасБанкны гэрээт Хадгаламж зээлийн хоршооноос зээл авах
нөхцлийг бүрдүүлж, өөрийн зээлийн багцыг тэдгээр хоршоодод
шилжүүлсэн байна.
Хүрээлэн буй орчны хариуцлагатай холбоотойгоор ХасБанк
өөрийн хамтран ажиллагч түншүүдийг энэхүү хариуцлагын
тогтолцоонд татан оруулах санаачлагыг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын “Зоос Хүрд” хадгаламж
зээлийн хоршоо, Дорнод аймгийн Баяндун сумын “Наран Ургах”
хадгаламж зээлийн хоршоо нутгийн иргэдээ байгаль орчноо
хамгаалах, цэвэрлэх, цэвэр усны ундаргыг сэргээхээс гадна гар
хийцийн даавуун уут үйлдвэрлэх, хэрэглээнд оруулах зэрэг ажилд
уриалан татан оролцуулж байна. Түүнчлэн ХасБанк Хараагүй
иргэдийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвд оёдлын цех байгуулах
ажилд нийт 11 сая төгрөгийг хандивласан бөгөөд энэхүү хамтын
ажиллагааны хүрээнд хараагүй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй дор
хаяж 10 иргэн ажлын байраар хангагдаж байгаа юм.
Монгол улсын алс хязгаарлагдмал газар оршин суугаа бага
орлоготой эмэгтэйчүүдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ХасБанк
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн банк болон Монголын
Эмэгтэйчүүдийн Холбоотой хамтран зээлийн барьцаа хөрөнгө
шаардахгүй, бага хүүтэй бүлгийн зээлийн хөтөлбөрийг Архангай,
Булган, Хэнтий, Хөвсгөл аймгийн бага орлоготой эмэгтэйчүүдийн
бүлгүүдийн дунд хэрэгжүүлж хөнгөлөлттэй зээл олгоод байна.
Бүлгийн зээлийн хөтөлбөрийн шалгуурын дагуу эдгээр бүлгүүд нь
хамтын хадгаламж эсвэл дундын хөрөнгөтэй байх шаардлагатай
байдаг.
ХасБанкны нийт ажилтнуудын санаачлагаар үүсгэн
байгуулагдсан “Хөгжлийн Алтан Сан Холбоо” ТББ, Нидерландын

ХасБанк залууст зориулсан санхүүгийн боловсрол олгох хөтөлбөрийг
дэмжих үүднээс бичил санхүүгийн олон улсын байгууллага болох
“SEEP Network”-тэй хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Эрдэнэт хүмүүн

Хүрээлэн Буй Орчин Ба Нийгмийн Хариуцлага
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Агаарын бохирдлыг бууруулахад
иргэдийн оролцоо
М.Мөнхжаргал Б.Хандсүрэн нар хүү, охин хоёрын хамт
Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүрэгт амьдардаг жирийн нэгэн
гэр бүл. Одоогоос хоёр жилийн өмнө голомт сахих ганц хүү
нь тархины хавдартай хэмээн оношлогджээ. Хүүгээ хүнд өвчин
тусч яаралтай эмчлүүлэх хэрэгтэй болсон тухай сонссон эцэг,
эх хүүгээ эмчлүүлэхийн тулд машинаа гэр оронтойгоо зарж,
түрээсийн байшинд амьдарч эхэлсэн байна. Хэдийгээр тэд хоёул
ажил хөдөлмөр эрхэлдэг хэдий ч гэр бүлийн орлого хүгийнх
нь эмчилгээний зардалд бүрэн хүрэлцдэггүй байв. Харин
тэдэнд энэ бүхнийг даван туулахад нь сайхан сэтгэлт хүмүүс
болон ХасБанкны Эко зээлийг үйлчилгээ тусласан байна. Тэдний
оршин суудаг дүүргээс сонгогдсон УИХ-н гишүүн хүүгийнх
нь эмчилгээний зардлыг дааж мэс засалд оруулсан бол 2010
онд тэд Монголын Мянганы Сорилтын Сан болон ХасБанкнаас

хэрэгжүүлж буй “Цэвэр Агаар” төсөлд хамрагдан хөнгөлөлттэй
зээлээр эчрим хүчний хэмнэлттэй гэртэй болжээ.
Мөн төслийн хүрээнд хөнгөлөлттэй үнээр олгогдож буй утаагүй
зуухыг авсаны үр дүнд түлшний зардлаа 30-50 хувь хэмнэдэг
болсон тухай гэрийн эзэгтэй Хандсүрэн ярьж байв. Тэрээр утаа
бага гаргадаг, эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрт амьдрахын ач
холбогдлыг бүрэн ойлгож, агаарын бохирдлыг арилгах хүсэл
санаачилгатай иргэдийн нэг болсоноо ийхүү ярьсан юм: “Бид
ХасБанк болон ММСС-ийн залууст маш их баярлаж явдаг,
учир нь тэд биднийг санхүүгийн хувьд хүнд бэрхшээлтэй
тулгараад байхад маань боломжийн үнэтэй эчрим хүчний
хэмнэлттэй гэрийг, хөнгөлттэй зээлээр олгож өөрийн гэсэн гэр
оронтой болгосон. Энэ жил манайх их азтай байгаа. Учир нь,
өнгөрсөн өвөл Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж манайхаар зочилж
ирсэн нь үнэхээр бэлгэшээлтэй санагдсан” гэв.

Банкны эрсдэлийн удирдлагын арга барил, зорилго болон
эрсдэлийн стратегийг батлах нь Банкны Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлийн үүрэг бол банкны удирдлагаас хараат бус хороод
эрсдэлийн удирдлагын бодлого журмын хэрэгжилтийг хангах,
хянах үүрэгтэй байдаг. Тодруулбал:
- Эрсдэлийн удирдлагын хороо: Тус хороо эрсдэлийн
удирдлагын бодлого журмыг батлах, хэрэгжилтэнд нь
хяналт тавих болон үнэлэх гэсэн үндсэн үүрэгтэй. Эрсдэлийн
удирдлагын хороо нь банкны удирдлагаас тодорхойлсон
эрсдэлийн хязгаарлалтууд оновчтой эсэх, санхүүгийн эрсдэл
болон гүйцэтгэлийг оновчтой хэмжихэд шаардлагатай систем
болон стандарт бэлэн байгаа эсэхэд хяналт тавьдаг.
-	Дотоод аудитын газар: Тус газар эрсдэлийн удирдлагын
үйл ажиллагаанд жилийн давтамжтайгаар хяналт шалгалт
хийнэ. Дотоод аудитын газар эрсдэлийн удирдлагын журам
заавар зөв, банкны шаардлагыг хангаж байгаа эсэх болон
тэдгээрийн хэрэгжилтийг шалгадаг бөгөөд шалгалтын үр дүн,
санал зөвлөмжөө банкны удирдлага болон аудитын хороонд
тайлагнадаг.
- Эрсдэлийн нэгдсэн удирдлагын газар: Тус газар нь банкны
өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн эрсдэлийг
тодорхойлох, хэмжих, хянах болон зохистой түвшинд барих
үүрэгтэй. Эрсдэлийн нэгдсэн удирдлагын газар банкны зах
зээлийн эрсдэл, хөрвөх чадварын эрсдэл, зээлийн эрсдэл
болон үйл ажиллагааны эрсдэлийг хариуцан ажилладаг.
Банкны эрсдэлийн нэгдсэн удирдлагын систем нь зээлийн
эрсдэлийн удирдлага, хөрвөх чадварын эрсдэлийн удирдлага,
зах зээлийн эрсдэлийн удирдлага, эргэн төлөгдөх эрсдэлийн
удирдлага, үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлага болон хянан
нийцүүлэх эрсдэлийн удирдлагаас бүрддэг бол эрсдэлийн
түвшинг хянан шалгах ажил банкны удирдлагаас тогтоосон
эрсдэлийн хязгаарууд дээр тулгуурлан явагддаг. Энэхүү бүтэц нь
нэг талаас банкны бизнесийн стратегийг харуулж байгаа бол
нөгөө талаас өнөөгийн зах зээлийн нөхцөл байдалтай холбоотой
юм.
Банкны зээлийн эрсдэлийн сангийн оновчтой түвшинг улирлын
давтамжтайгаар банкны ахлах түвшний менежерүүдээс

бүрдсэн баг тодорхойлдог бол удирдлагын хороо улирлын
давтамжтайгаар банкны эрсдэлийн дэлгэрэнгүй тайланг хүлээн
авч судалдаг болно.
Бүх газар хэлтсийг эрсдэлийн дэлгэрэнгүй, шинэ мэдээ
мэдээллээр тогтмол хангах зорилгоор банкны бүх түвшний
ажилчид холбогдох чиглэлээрээ эрсдэлийн тайлан сарын
давтамжтайгаар хүлээн авдаг.Тодруулбал Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөл, Эрсдэлийн удирдлагын хороо болон газрын захирлуудад
сарын давтамжтайгаар банкны нийт зээлийн эрсдэл, зээлийн
өсөлтийн таамаглал, зээлийн хэмжээнд барих хязгаарлалт,
хамгийн их эрсдэлийн аргаар тооцон гаргасан ханшийн эрсдэл,
хөрвөх чадварын харьцаа болон банкны нийт эрсдэлийн бүтэц
дэх өөрчлөлтийн талаар дэлгэрэнгүй тайланг хүргэдэг.
Банк эрсдэлийн удирдлагын системээ улам боловсронгуй болгох
ажлын хүрээнд 2010 онд олон улсын зөвлөх байгууллага AFCтай хамтран ажиллан эрсдэлийн удирдлагын зарим бодлого
журмандаа өөрчлөлт оруулсан. Онцолж дурдвал AFC Дотоод
аудитын газар, Эрсдэлийн нэгдсэн удирдлагын газар болон
Хөрөнгө зохицуулах хэлтэс дээр голлон ажилласан байна.

Зээлийн Эрсдэлийн Удирдлага

Эрсдэлтэй зээлийн удирдлагын хэлтэс нь Банкны Ýрсдэлийн
Óдирдлагын Õорооны шийдвэрийн дагуу нийт зээлийн багцыг
зээлийн бүтээгдэхүүн болон үйл ажиллагааны хүрээнд тархаан
байршуулах бодлого баримталдаг. Нэгж зээлийн хувьд нэг
зээлдэгч болон бүлэг зээлдэгчдэд, багцын хувьд зээлийн
бүтээгдэхүүний төрөл болон эдийн засгийн салбарт олгогдож
буй зээлийн багцын хэмжээгээр тус бүр хязгаар тогтоох ба эдгээр
хязгаар үзүүлэлтүүдэд хагас жил болон жилийн давтамжтайгаар
хяналт тавигдана. Хязгаар үзүүлэлт нь ТУЗ-ийн хурлаас
батлагдана. Банк нь зээлийн эрсдэлийг барьцаа хөрөнгө болон
байгууллага, хувь хүний хөрөнгийн баталгаагаар дамжуулан
удирдах ба зээл ашиглах хугацаанд нь тухайн барьцаа хөрөнгийн
бүрэн бүтэн байдал болон хөрөнгийн үнэлгээг тогтмол хийж
хяналт тавина. Хяналт хийх давтамж нь барьцаа хөрөнгийн
төрлөөс шалтгаалах төдийгүй хөрөнгийн биет шинжилгээ болон
зах зээлийн үнэлгээ хийгдсэний дараа шаардлагатай тохиолдолд
гэрээнийн дагуу нэмэлт барьцаа хөрөнгө нэхэмжилдэг. Мөн,
барьцаа хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээг байгуулж буй санг
тооцон хянана.
Банк нь зээлийн багцын чанарыг дотоод аргачлалын дагуу 4
ангилал бүхий үнэлгээгээр тодорхойлдог.Энэхүү үнэлгээний
дотоод аргачлал нь зээлийн хугацаа хэтрэх магадлалыг
тодорхойлох хувьсагч дээр үндэслэсэн ба банк аргачлалын
зохистой, тогтмол байдлыг хянан зээлийн бүтээгдэхүүний төрөл
тус бүрээр харьцуулан үнэлнэ. Зээлийн багцын хяналтын систем
санхүү болон статистикийн дүн шинжилгээн дээр тулгуурлах
төдийгүй зах зээл болон багцын мэдээллээр баталгаажна.
Монголбанкны журамд нийцсэн дотоод зээлийн хязгаарыг
баримтлан нэг зээлдэгчийн зээлийн хэмжээ нь өөрийн хөрөнгийн
20 хувь, мөн нийт ажилчдын зээл нь өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас
хэтрэхгүй байх гэсэн хязгаар харьцаа үзүүлэлтүүдийг мөрдөн
ажиллаж байна.
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Хасбанк нь зээлийн эрсдэл, хөрвөх чадварын эрсдэл, зах зээлийн
эрсдэл, урьдчилан төлөлтийн эрсдэл, үйл ажиллагааны эрсдэл
болон хууль зүйн эрсдэл зэрэг хүлээж болзошгүй эрсдэлээ
удирдах тодорхой журам, баримтлалтай болно.Учирч болзошгүй
санхүүгийн эрсдэл эсвэл нэр хүндэд нөлөөлөхөөс хамгаалахын
тулд:
-	Ажилëàãñàä эрсдэлийн удирдлагыг ажил үүрэгтээ илүү сайн
нэвтрүүлдэг
- Эрсдэлийн түвшинг Банкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс
баталсан хэмжээнд байлгадаг
- Эрсдэлийн түвшин Банкны стратегийн бодлоготой уялддаг
-	Хөрөнгийн хуваарилалт, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр
эрсдэлийн түвшнээс хамаардаг
-	Бизнесийн төлөвлөлт эрсдэлийн түвшнээс хамаардаг.

Эх дэлхий

Micro Energy Credits áàéãóóëëàãà íü ÕàñÁàíêíû êàðáîí êðåäèòýýñ
îëîõ íºõºí òºëáºðèéã 2010 îíä 94.5%-ä òîãòîîâ.

Эрдэнэт хүмүүн
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Хөрвөх Чадварын Эрсдэл Удирдлага

Банк тайлан баланс болон хөрвөх чадвараа зөв, зохистой,
оновчтой удирдахад ихээхэн анхаарлаа хандуулан ажилладаг.
Бидний зорилго зах зээлийн хэвийн болон хэвийн бус нөхцөлд
санхүүгийн хүлээгдсэн үүргээ бүрэн гүйцэтгэж чадахуйц хөрвөх
чадвартай байх мөн санхүүгийн эх үүсвэрийн тогтвортой байдлыг
хангахад чиглэгддэг.
Үүнээс гадна бид татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөс заавал байлгах
нөөцийг Монголбанкинд байршуулж, хөрвөх чадварын зохистой
харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг ханган ажилладаг.
Актив, пассивын хороо нь банкны хөрвөх чадварын эрсдэлийг
Эрсдэлийн удирдлагын хороотой хамтран удирдаж, хянана.
Хөрвөх чадварын эрсдэлийн тооцоололд мөнгөн урсгалын
төлөвлөгөө, эргэн төлөгдөх хугацааны тайланг оролцуулан
шинжилдэгээс гадна хөрвөх чадварын харьцаа, тэдгээрт зохистой
хязгаарын үзүүлэлтийг тогтоож түүнд хяналт тавьж ажилладаг
болно.
Сөрөг зөрүү буюу өр төлбөр хөрөнгөөс даваx тоxиолдол богино
хугацаанд үүсэx нь xөрвөx чадварын эрсдэл нэмэгдэж буйг
илэрхийлдэг. Иймээс хөрвөx чадварын удирдлагад, банк xөрөнгө
болон эx үүсвэрийн хүлээгдэж байгаа эргэн төлөгдөx хугацааг
хянаснаар болзошгүй санxүүжилтын дарамтаас зайлсxийж,
шаардагдаx нэмэлт эх үүсвэрийг оновчтой тодорхойлж чаддаг.

Зах Зээлийн Эрсдэлийн Удирдлага

Үйл ажиллагааныхаа онцлогоос хамааран банкны секторт зах
зээлийн эрсдэл бусад эдийн засгийн секторуудтай харьцуулахад
харьцангуй өндөр байдаг. Зах зээлийн эрсдэлд үндсэндээ
хүүгийн эрсдэл, гадаад валютын ханшийн эрсдэл болон зээл

хугацаанаасаа өмнө эргэн төлөгдөх эрсдэл багтдаг. ХасБанк зах
зээлийн эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд холбогдох эрсдэлийн
түвшинд хязгаарлалт тавин ажилладаг бөгөөд банкны зах
зээлийн эрсдэлийн удирдлага, хөрөнгө зохицуулалтын хэлтэс
хамаардаг.Хөрөнгө зохицуулалтын хэлтэс зах зээлийн эрсдэлийн
удирдлагатай холбоотой бодлого, журмыг хянах, хэрэгжүүлэх
үүрэгтэй.
Хүүгийн эрсдэл нь зах зээлийн хүү дэх хэлбэлзэл банкны
ашгийн маржин болон цэвэр ашигт хэрхэн нөлөөлөх түвшнээр
тодорхойлогдох бөгөөд тэр утгаараа зээл олгох, санхүүжилт
татах, хөрөнгө оруулалт хийх гэх мэт банкны үндсэн үйл
ажиллагаа нь хүүгийн эрсдэлийг өсгөх хүчин зүйл болдог. Банк
хүүгийн эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд хүүгийн зөрүүг тодорхой
цаг хугацааны мөчүүдэд хуваан судалдаг. Өөрийн хөрөнгийн
болон үйл ажиллагааны зардал, хэрэглээний үнийн түвшин,
Монголбанкны бодлогын хүү болон бусад эдийн засгийн хүчин
зүйлүүд дэх өөрчлөлтөөс хамааран хүүгийн эрсдэлийн түвшинд
хязгаарлалт тавин ажилладаг. 2010 оны хувьд хүүгийн эрсдэлийн
түвшний хязгаарлалтыг давсан тохиолдол гараагүй болно.
Банкны актив, пассив дотоод болон гадаад валютаар
илэрхийлэгдэнэ. Энэ нь банкны гадаад валютын эрсдэлийг
үүсгэдэг. Банк гадаад валютын ханшийн эрсдэлд тогтмол
хязгаарлалт тавьж ажилладаг бөгөөд 2007 оноос Хамгийн их
эрсдэлийн аргачлалыг ашиглан ханшийн эрсдэлийн түвшинг
тодорхойлж байна.
Хугацаанаасаа өмнө төлөгдөж буй зээл банкны санхүүгийн
эрсдэлийг үүсгэдэг. 2010 оны судалгаагаар хугацаанаасаа өмнө
төлөгдөж буй зээлийн эрсдэл харьцангуй бага байна.

Үйл Ажиллагааны Эрсдэлийн Удирдлага

Үйл ажиллагааны эрсдэл нь хувь хүний санамсаргүй алдаа болон
санаатай үйлдэл, гадаад орчны нөлөө, хангалтгүй зохицуулагдсан
журам, заавар болон системийн алдаанаас үүдэн банкинд үүсч
болох алдагдлын эрсдэл юм.
Банк нь энэхүү эрсдэлийг банкны хэмжээнд оновчтой
тодорхойлж, түүнд тулгуурлан үйл ажиллагааны эрсдэлийг
зохистойгоор удирдахад нэн шаардлагатай холбогдох бодлого,
журмыг боловсруулан, үр ашигт дотоод үйл ажиллагааны
эрсдэлийн удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалтыг гарган
хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
Үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулахын тулд фронт болон
арын албаны үйл ажиллагааны чиг үүргийг салгах, системийн
хэрэглэгчдийн хандалтыг хянах, эрх олгох, асуудал шийдэх
үйл явцыг хэрэгжүүлэх болон ажилчдад сургалт олгох бүхий л
хүрээнд давхар хяналтын системийг бий болгон ажиллаж байна.
Дотоод аудитын газар нь бүх үйл ажиллагааг үнэлэх ба банкны
дотоод үйл ажиллагааны журмын хангалттай зохицуулагдсан
эсэх, хэрэгжиж буй журам, бодлогод нийцүүлэн ажиллаж
байгаа эсэхийг бүх салбар, тооцооны төвүүд болон төв албаны
газар нэгжүүдэд газар дээр нь очиж хянах байдлаар гэнэтийн
болон төлөвлөгөөны дагуу шалгадаг. Тусгайлбал, Дотоод
аудитын газар нь салбарын удирдлагын хувьд Салбарын
зээлийн хороо, Зээлийн удирдлагын хороо,Зээлийн дэд хорооны
хурлуудын чанарын шинжилгээг хийх ба салбарын нягтлан
бодох бүртгэл, зээлийн багц болон үнэт материалуудыг хянаж
мэдээлэл технологийн систем нь хангалттай зохицуулагдсан
эсэхийг баталгаажуулна. Дотоод аудитын газар нь үнэлгээний
үр дүнг удирдлагад танилцуулах ба ТУЗ-ийн аудитын хороонд
үр дүн болон холбогдох зөвлөмжийг тайлагнана. Урьдчилан
харах боломжгүй осол, саатлын улмаас бизнесийн хэвийн үйл
ажиллагаа тасалдахад үүнийг богино хугацаанд хэвийн байдалд
оруулахын тулд банкны “Онцгой байдлын комисс”-ыг байгуулан
нягт хамтран ажиллаж байна.

Хянан нийцүүлэхтэй холбоотой эрсдэл

Тус банк, Мөнгө угаах, терроризмийн үйл ажиллагааны
санхүүжилтын эсрэг Монгол улсын хууль (2006 оны 7-р сарын
8-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж буй), Монголбанкны Сэжигтэй
санхүүгийн үйлдэл,бэлэн мөнгөний гуйвуулгыг холбогдох
байгууллагад мэдэгдэх журам (2007 оны 7-р сарын 2-ний
өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж буй), Монголбанкны Санхүүгийн
байгууллагуудын мэдээлэл гаргах журам (2009 оны 5-р сарын
12-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж буй) болон Монголбанкнаас
гаргасан бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус хууль
дүрэм, журам тогтоолыг бүрэн хангаж ажиллахын тулд үйл
ажиллагаандаа тогтмол хяналт тавин ажилладаг.Энэ нь нэг талаар
банкны санхүүгийн эрсдэлийг нөгөө талаар банкны нэр хүндийн
эрсдэлийг бас давхар бууруулж өгдөг.
Банк, Мөнгө угаах, терроризмийн үйл ажиллагааны санхүүжилтын
эсрэг Монгол улсын хуулийн хүрээнд өөрийн дотоодод мөнгө
угаах болон терроризмийн санхүүжилттэй тэмцэх журмаа батлан

2007 оноос хойш мөрдөн ажиллаж байна. Уг журмын дагуу
банкны санхүүгийн гүйлгээ өдөр бүр шалгагдаж холбогдох
мэдээлэл Монголбанкны Санхүү мэдэээллийн төвд тогтмол
хүргэгддэг.
Үүнээс гадна, ХасБанк “Хэрэглэгчээ тань – Know Your Customer”
бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд FlexCube
системийг нэвтрүүлэн бүх төрлийн гүйлгээг нэг цэгээс цаг тухайд
нь хянах боломжтой болсон.
2010 онд байдлаар ХасБанк Мөнгө угаах, терроризмийн
санхүүжилттэй тэмцэх Монгол улсын хууль, Монголбанкны
санхүүгийн болон санхүүгийн бус бүх дүрэм журмууд, өөрийн
дотоодод мөнгө угаах, терроризмийн санхүүжилттэй тэмцэх
журам болон “Хэрэглэгчээ Тань” бодлогыг бүрэн биелүүлэн
ажилласан болно.

Мэдээлэл Технологийн Эрсдэл

Мэдээллийн технологи нь банкны үндсэн үйл ажиллагааны
салшгүй хэсэг бөгөөд ХасБанк бизнесийн үйл ажиллагаагаа
дэмжих,сайжруулах зорилгоор мэдээллийн технологийн дэд
бүтэцдээ хөрөнгө оруулалт тогтмол хийсээр ирсэн. 2010 оны 5-р
сарын 3-нээс шинээр өөрийн үйл ажиллагаандаа банкны үндсэн
систем Ораклын санхүүгийн үйлчилгээний программ болох
FlexCube системийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Энэ шинэ систем
нь банкинд шилжүүлэг, бэлэн мөнгөний төлбөр тооцоо, зээлийн
шийдвэр, зээл болон хадгаламжийн үйл ажиллагаа, гадаад
валют дээрх гуйвуулга болон цахим банкны үйлчилгээний үйл
ажиллагааг хялбар, түргэн шуурхай гүйцэтгэх боломжийг олгож
байгаа.
Банкны шинэ системийн дараах давуу чанарууд нь банкны үйл
ажиллагааны бүтээмжийг нэмэгдүүлж, мэдээллийн технологийн
аюулгүй байдлыг сайжруулж байна.
-	Харилцагчийн гүйлгээ, салбарын үйл ажиллагаа, зээлийн
багцыг хянаж, тайлан мэдээнүүдийг тогтмол гаргах боломжтой
болсон
-	Шинэ ситемийн хариу өгөх хугацаа
хурдассанаар,үйлчилгээний чанарыг нэмэгдүүлж, зээл олгох
үйл ажиллагааг хурдасгаж сайжруулсан
-	Шинэ системд мөнгө угаах болон бусад сэжигтэй гүйлгээг
хянахад хялбар болсон.
Мөн харилцагчидад үзүүлэх картын үйлчилгээг сайжруулах
зорилгоор банк картын удирдлагын системийн үйлчилгээний
xэлцлийг хийсэн билээ.Банк мэдээллийн технолгийн дэд бүтэцдээ
2008 онд 841 сая төгрөг, 2009 онд 4.7 тэрбум төгрөг, 2010 онд
1.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг тус тус хийсэн бөгөөд
эдгээр хөрөнгө оруулалтын дийлэнх нь банкны шинэ үндсэн
систем болох FlexCube-ийг хөгжүүлэх, боловсруулахад чиглэгдсэн
байна. ХасБанкны нөөцийн сервер нь Улаанбаатар хотоос гадна
өөрийн гамшгаас сэргээх төвд байрладаг бөгөөд уг нөөцийн
сервер нь Улаанбаатар хотод байрлах төв албаны серверийг
нөөцөлж байдаг. Банк өөрийн бизнесийн үйл ажиллагааг хэвийн
тасалдуулахгүй байлгахад мөн эрсдэлийн удирдлагын үйл
ажиллагааг сайжруулахад зориулан цаашид ч техникийн хүчин
чадлаа байнга нэмэгдүүлэх болно.
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Áàíêíû ¯íäñýí Ñèñòåìèéã Oracle êîìïàíèéí ÔëåêñÊüþá ïðîãðàì
ðóó àìæèëòòàé øèëæ¿¿ëñýíýýð áàíêíû á¿õ òºðëèéí ã¿éëãýýã
õîðîìûí äîòîð, íàéäâàðòàé äàìæóóëäàã áîëëîî.

Эх дэлхий

îíä ÕàñБàíêíààñ 200 ñàÿ òºãðºãèéí çýýë àâñàíààð öîíõнû
öåõèéíõýý õî¸ð äàõü ºðãºòãºëèéí áàðèëãûã öåõòýé íü áàéãóóëàí
öîî øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í áóþó ìåòàëü ãàäàðãóóòàé öîíõ ¿éëäâýðëýõ
áîëæýý. Òóñ êîìïàíè 2010 îíä ÕàñБàíêíààñ äàõèí çýýë àâ÷
øèíý òåõíîëîãè áîëîõ äóëààíû õýìíýëòòýé öîíõíûã ¿éëäâýðëýëä
íýâòð¿¿ëñýí áàéíà. “Ìàíàé êîìïàíè çýýë àâñíû õ¿÷èíä ë ºäèé
çýðýãò õ¿ðñýí. Õàðààä áàéõàä çýýë õ¿íèé ñýòýãõ¿éä õî¸ð ÿíçààð
áóóäàã þì áèëýý. Íýã òàëààñàà õ¿íä ãýíýò èõ õýìæýýíèé áýëýí
ìºíãº îðæ èðæ áàéãàà þì øèã ñàíàãääàã. Òèéìäýý ÷ òýð ìºíãºº
çîðèóëàëòûí áóñ ç¿éëä çàðöóóëàõ áóþó ýðãýëòèéí áóñ õºðºíãº
õóäàëäàæ àâààä çàìõàðàõ òîõèîëäîë áèé. Íºãºº òàëààð íýã
õýñýã õ¿ì¿¿ñ ºðòýé õ¿í ººäºëäºãã¿é ãýñýí îéëãîëòòîé áàéäãààñ
çýýë àâ÷ õºäëºõººñ ýìýýäýã. Àëèâàà õ¿í õèéõ ãýæ áàéãàà áîëîí
õýðýãæ¿¿ëýõ ãýæ áàéãàà ç¿éëäýý èòãýëòýé áàéæ, ò¿¿íäýý á¿õ õ¿÷ýý
äàé÷èëæ àæèëëàõ þì áîë àìæèëòàíä õ¿ðíý” хэмээн ярьсан юм.
Ийнхүү “Öîíõ êîíñòðàêøí” ÕÕÊ íü 2004 îíîîñ ¿éë àæèëëàãààãàà
ýõë¿¿ëæ, õóâàíöàð öîíõ, õààëãàíû ¿éëäâýðëýëèéã ýðõëýí ÿâóóëæ
эхэлсэнээс хойш зөвхөн õóâàíöàð öîíõ төдийгүй, õààëãàíû
¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàðò õýä õýäýí øèíý ñàíàà, ñàíàà÷ëàãà, øèíý
òåõíîëîãè, øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèéã íýâòð¿¿ëñýíýýð õýðýãëýã÷äèéí
áîëîí ñàëáàðûí ÿàì, àãåíòëàãèéí òàëàðõàë, ñàéøààëûã óäàà
äàðàà õ¿ðòæýý.
Òóñ êîìïàíè íü îäîî ªíãºò õóóëãàíû öåõ, Õóâàíöàðûí ¿éëäâýð,
Áóòàëãàà, íóíòàãëàãààíû öåõ áîëîí öîíõíû õî¸ð öåõийг нийт 50
гаруй àæèëòàíòàéãààð ÿâóóëæ áàéгаа бөгөөд цаашид õóâàíöàðûí
¿éëäâýðýý ºðãºòãºí äºðâºí øóãàìòàé áîëãîõ çîðèëò òàâèн
ажиллаж байна.

Эрдэнэт хүмүүн

ÕàñÁàíê íü Îëîí Óëñûí Ñàíõ¿¿ãèéí Êîðïîðàöèòàé 5 ñàÿ àì.äîëëàðûí, 8 æèëèéí
õóãàöààòàé “Õî¸ðäîã÷ ºãëºãèéí ãýðýý”-íä ãàðûí ¿ñýã çóðñàíààð Áàíêíû õî¸ðäîã÷ õºðºíãº
íýìýãäýæ æèæèã, äóíä áèçíåñ ýðõëýã÷äýä îëãîõ çýýëæ¿¿ëýëòèéã ºðãºæ¿¿ëëýý.
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Áèä ÕàñÁàíê ÕÕÊ (“Áàíê”)-èéí 2010 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé áàéäëààðõ ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàí, òóõàéí ºäðººð
äóóñãàâàð áîëñîí æèëèéí äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàí, ºì÷èéí ººð÷ëºëòèéí òàéëàí, ìºíãºí ã¿éëãýýíèé òàéëàí, íÿãòëàí áîäîõ
á¿ðòãýëèéí ãîë áîäëîãóóä áîëîí áóñàä òàéëáàð òîäîòãîëóóäààñ á¿ðäñýí, õàâñðàëòàíä áóé ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäàä àóäèò õèéæ
ã¿éöýòãýëýý.
Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäòàé õîëáîîòîéãîîð óäèðäëàãûí õ¿ëýýõ õàðèóöëàãà
Ýäãýýð ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäûã Ñàíõ¿¿ãèéí Òàéëàãíàëûí Îëîí Óëñûí Ñòàíäàðòûí äàãóó áýëòãýí çºâ áîäèòîéãîîð òîëèëóóëàõ
õàðèóöëàãà, ìºí çàëèëàí, àëäààíû óëìààñ ¿¿ñ÷ áîëîõ ìàòåðèàëëàã áóðóó èëýðõèéëýëã¿é ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäûã áýëòãýõýä
øààðäëàãàòàé ãýæ óäèðäëàãà ¿çñýí äîòîîä õÿíàëòòàé õîëáîîòîé õàðèóöëàãûã Êîìïàíèéí óäèðäëàãà õ¿ëýýíý.
Àóäèòîðûí õàðèóöëàãà
ªºðñäèéí ã¿éöýòãýñýí àóäèò äýýð ¿íäýñëýí ýäãýýð ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäûí òàëààð ä¿ãíýëò ºãºõ íü áèäíèé õàðèóöëàãà þì. Áèä
àóäèòàà Àóäèòûí Îëîí Óëñûí Ñòàíäàðòûí äàãóó ã¿éöýòãýñýí áîëíî.Òýäãýýð ñòàíäàðòóóä íü ¸ñ ç¿éí øààðäëàãóóäûã äàãàí ìºðäºõ,
ìºí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóä íü ìàòåðèàëëàã áóðóó èëýðõèéëýëã¿é ýñýõ òàëààð ¿íäýñëýë á¿õèé áàòàëãàà îëæ àâàõûí òóëä àóäèòûã
òºëºâëºæ ã¿éöýòãýõèéã áèäíýýñ øààðääàã.
Àóäèò íü ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóä äàõü ä¿í áîëîí òîäðóóëãóóäûí òàëààð àóäèòûí íîòîëãîî îëæ àâàõ ãîðèìóóäûí àãóóëäàã.
Ñîíãîñîí ãîðèìóóä íü çàëèëàí ýñâýë àëäààíû óëìààñ ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóä ìàòåðèàëëàã áóðóó èëýðõèéëýãäñýí áàéõ ýðñäëèéí
¿íýëãýý áîëîí áóñàä àóäèòîðûí ìýðãýæëèéí ¿íýëýìæ¿¿äýýñ õàìààðíà. Òýäãýýð ýðñäýëèéí ¿íýëãýýí¿¿äèéã õèéõäýý àóäèòîð íü
áàéãóóëëàãûí äîòîîä õÿíàëòûí ¿ð íºëººòýé ýñýõ òàëààð ä¿ãíýëò ãàðãàõ çîðèëãîîð áóñ çºâõºí òóõàéí íºõöºë áàéäàëä çîõèñòîé
àóäèòûí ãîðèìóóäûã òºëºâëºõ ¿¿äíýýñ áàéãóóëëàãûí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí áýëòãýí ¿íýí çºâ òîëèëóóëàõòàé õîëáîîòîé äîòîîä
õÿíàëòûã õàðãàëçàí ¿çäýã. Ìºí àóäèò íü äàãàí ìºðäñºí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí áîäëîãóóäûí çîõèöîë, óäèðäëàãûí õèéñýí
íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí òîîöîîëëóóäûí ¿íäýñëýëòýé áàéäàë, ò¿¿í÷ëýí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäûã òîëèëóóëñàí åðºíõèé áàéäëûí
òàëààðõè ¿íýëãýýã àãóóëäàã.
Áèäíèé îëæ àâñàí àóäèòûí íîòîëãîî íü áèä àóäèòûí ä¿ãíýëò ãàðãàõàä õàíãàëòòàé áºãººä çîõèñòîé ¿íäýñýë áîëñîí ãýäýãò áèä
èòãýæ áàéíà.

Ä¿ãíýëò
Áèäíèé ä¿ãíýëòýýð õàâñðàëòàíä áóé ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóä íü 2010 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðèéí áàéäëààðõ Áàíêíû
ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë õèéãýýä òóõàéí ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí ñàíõ¿¿ãèéí æèëèéí ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿í, ìºíãºí ã¿éëãýýã á¿õ
ìàòåðèàëëàã ç¿éëñèéí õóâüä Ñàíõ¿¿ãèéí Òàéëàãíàëûí Îëîí Óëñûí Ñòàíäàðòóóäûí äàãóó çºâ áîäèòîéãîîð èëýðõèéëñýí áàéíà.
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Тодруулга

2010 оны 12-р
сарын 31

2009 оны 12-р сарын
31 (залруулсан)

2009 оны 1-р сарын 1
(залруулсан)
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Мянган төгрөгөөр
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Санхүүгийн Байдлын Тайлан

Хөрөнгө
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

7

92,537,762

72,309,165

31,541,849

Монголбанкинд байршуулсан, зайлшгүй байлгах
нөөц
Бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгө

8

9,780,500

6,834,900

3,655,500

9

19,438,657

20,641,544

4,031,663

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа

10

321,690,771

193,963,327

148,644,479
518,666

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас

11

23,300

3,191,051

Хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт

12

411,380

269,269

-

Биет бус хөрөнгө

13

3,526,039

2,845,516

2,023,990

Үндсэн хөрөнгө

14

16,645,842

15,194,630

12,462,885

Хойшлогдсон татварын хөрөнгө

27

309,547

127,704

143,413

-

297,574

-

Урьдчилж төлсөн орлогын татвар
Бусад хөрөнгө

15

Нийт хөрөнгө

4,219,678

3,065,717

4,095,404

468,583,476

318,740,397

207,117,849

Өр төлбөр
Бусад банкуудын байршуулсан хөрөнгө

16

32,482,270

22,067,565

5,269,224

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

17

237,193,052

127,401,676

77,060,479

Зээлжин авсан бусад эх үүсвэр

18

146,274,827

130,490,468

97,087,964

116,847

-

278,758

3,495,320

1,089,189

761,262

-

-

1,701,174

303,609

384,055

102,157

Орлогын татварын өглөг
Бусад өр төлбөр

19

Репо хэлцлүүд
Хойшлогдсон тусламж

20

Хоёрдогч өглөг

21

Нийт өр төлбөр

14,103,479

8,813,103

3,707,110

433,969,404

290,246,056

185,968,128

Эзэмшигчдийн өмч
Хувьцаат капитал

22

13,290,651

13,290,651

10,947,830

Хувьцааны нэмэгдэл

22

5,252,103

5,252,103

2,594,922

10,531,368

8,353,389

5,185,768

Бусад нөөцийн сан
Хуримтлагдсан ашиг
Нийт эзэмшигчдийн өмч
Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч

5,539,950

1,598,198

2,421,201

34,614,072

28,494,341

21,149,721

468,583,476

318,740,397

207,117,849

2011 оны 4-р сарын 22-ний өдөр ТУЗ-ийг төлөөлөн энэхүү тайланг нийтлэхийг зөвшөөрөн гарын үсэг зурав.

Дүгэрсүрэнгийн Бат-Очир
Гүйцэтгэх Захирал

Баянжаргалын Дэлгэржаргал
Санхүү Эрхэлсэн Захирал

Эх дэлхий

ÕàñÁàíê ÕÕÊ-ûí õóâüöàà ýçýìøèã×èä áîëîí Òªëªªëªí Óäèðäàõ çªâëªëä:

ХасБанк ХХК

Эрдэнэт хүмүүн

Õàðààò áóñ Àóäèòîðûí Ä¿ãíýëò

Жилийн Тайлан 2010

Дэлгэрэнгүй Орлогын Тайлан

Өмчийн Өөрчлөлтийн Тайлан

47

ХасБанк ХХК

Тодруулга

2010

2009 (залруулсан)

Мянган төгрөгөөр

Хүүгийн орлого

23

57,585,452

40,463,148

Хүүгийн зардал

23

(30,845,098)

(21,111,773)

2009.01.01-нээрх үлдэгдэл,
өмнө нь тайлагнасан дүн

26,740,354

19,351,375

Залруулга

(1,259,675)

(1,629,524)

25,480,679

17,721,851

2009.01.01-нээрх үлдэгдэл,
залруулсан дүн
2009 оны нийт дэлгэрэнгүй орлого
(залруулсан дүн)

Хүүгийн цэвэр орлого
Зээлийн үнэ цэнэ бууралтын зардал

10

Зээлийн үнэ цэнэ бууралтын зардлын дараах хүүгийн цэвэр орлого
Хураамж, шимтгэлийн орлого

24

1,044,197

853,268

Хураамж, шимтгэлийн зардал

24

(284,846)

(263,939)

Хараат компани борлуулсны олз

12

353,144

-

Валютын ханшийн өөрчлөлтийн ашиг/(алдагдал), цэвэр дүнгээр

25

1,033,971

(1,579,451)

Бусад хөрөнгийн үнэ цэнэ бууралтын зардал

15

(284,823)

(51,634)

2009.12.31-нээрх үлдэгдэл
(залруулсан)
2010 оны нийт дэлгэрэнгүй орлого

Тусламжийн орлого

20

316,879

320,678

Тусламжийн зардал

20

(316,879)

(320,678)

246,844

298,103

(19,224,864)

(14,273,836)

8,364,302

2,704,362

Үйл ажиллагааны бусад орлого
Удирдлагын ба үйл ажиллагааны бусад зардал

26

Татварын өмнөх ашиг

(1,862,868)

(359,744)

Тайлант жилийн ашиг

Орлогын албан татварын зардал

27

6,501,434

2,344,618

Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй орлого

6,501,434

2,344,618

Гаргасан хувьцаа

Тодруулга

Зарласан ногдол ашиг

Хуримтлагдсан
Нийт
ашиг эзэмшигчдийн өмч

2,594,922

5,185,768

3,167,621

21,896,141

-

-

-

(746,420)

(746,420)

10,947,830

2,594,922

5,185,768

2,421,201

21,149,721

3

-

-

-

2,344,618

2,344,618

22

2,342,821

2,657,181

-

-

5,000,002

-

-

3,167,621

(3,167,621)

-

13,290,651

5,252,103

8,353,389

1,598,198

28,494,341

-

-

-

6,501,434

6,501,434

-

-

-

2,663

2,663

-

-

2,177,979

(2,177,979)

-

3

22

Бусад нөөцийн санд шилжүүлсэн
2010.12.31-нээрх үлдэгдэл

Хувьцааны
Бусад
нэмэгдэл нөөцийн сан

10,947,830

Бусад нөөцийн санд шилжүүлсэн

Халаасны хувьцаа

Хувьцаат
капитал

28

-

-

-

(384,366)

(384,366)

13,290,651

5,252,103

10,531,368

5,539,950

34,614,072

Эрдэнэт хүмүүн

Мянган төгрөгөөр

Эх дэлхий

Эрүүл ашиг

ХасБанк ХХК

Жилийн Тайлан 2010

ХасБанк ХХК

2009 (залруулсан)

Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Хөрөнгө оруулалтын мөнгөн гүйлгээ
Борлуулахад бэлэн үнэт цаасны худалдан авалт

Татварын өмнөх ашиг

8,364,302

2,704,362

Тохируулгууд:

2,954,396

305,939

Худалдан авсан хараат компани

(139,086)

(269,269)

10

1,259,675

1,629,524

Хараат компани борлуулсны орлого

Элэгдэл, хорогдол

26

2,129,466

1,831,035

Үндсэн хөрөнгийн худалдан авалт

34,760

(4,396)

Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого

20

(316,879)

(320,678)

Биет бус хөрөнгийн худалдан авалт

Хойшлогдсон тусламжийн хорогдол
Хараат компани борлуулсны олз

(353,144)

-

284,823

51,634

(2,998,183)

Борлуулахад бэлэн үнэт цаас борлуулсны орлого

Харилцагчдад олгосон зээл, урьдчилгааны үнэ цэнийн бууралт
Үндсэн хөрөнгө борлуулсны олз, гарзын зөрүү

-

551,119

-

14

(3,444,612)

(4,659,819)

60,443

284,145

13

(911,792)

(1,004,236)

(929,532)

(8,341,423)

Хөрөнгө оруулалтанд зарцуулсан цэвэр мөнгө
Санхүүжилтийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Бусад хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын зардал

15

Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг, алдагдлын зөрүү

25

(506,781)

1,343,638

6,828,005

4,043,407

Хүүгийн орлого

23

(57,585,452)

(40,463,148)

Зээлжин авсан бусад эх үүсвэрээс орсон орлого

38,967,406

32,565,996

Хүүгийн зардал

23

Зээлжин авсан бусад эх үүсвэрийн эргэн төлөлт

(11,891,716)

(9,151,484)

-

(1,701,174)

2,663

5,000,002

Хоёрдогч өглөгөөс орсон орлого

30,845,098

21,111,773

Үйл ажиллагааны хөрөнгө, өр төлбөрийн өөрчлөлтийн өмнөх
үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

(15,844,132)

(12,116,256)

Монголбанкинд байршуулсан, зайлшгүй байлгах нөөцийн цэвэр өсөлт

(2,945,600)

(3,179,400)

(895,619)

(15,044,805)

(138,703,732)

(39,021,547)

Бусад хөрөнгийн цэвэр (өсөлт)/бууралт

(1,640,191)

696,188

Бусад банкуудын байршуулсан хөрөнгийн цэвэр өсөлт

9,942,465

16,524,840

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгий цэвэр өсөлт

111,048,239

48,767,505

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

7

72,309,165

31,541,849

2,554,334

310,167

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

7

92,537,762

72,309,165

(36,484,236)

(3,063,308)

(1,448,447)

(638,502)

Бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгийн цэвэр өсөлт
Харилцагчдад олгосон зээл, урьдчилгааны цэвэр өсөлт

Харилцагчдын харилцах, хадгаламжийн цэвэр өсөлт
Бусад өр төлбөрийн цэвэр өсөлт
Үйл ажиллагаанаас орсон (-нд зарцуулсан) мөнгө
Төлсөн орлогын албан татвар
Төлөгдсөн хүү
Төлсөн хүү
Хүлээн авсан хойшлогдсон тусламж
Үйл ажиллагаанаас орсон (-нд зарцуулсан) цэвэр мөнгө

56,757,901

40,291,661

(27,877,016)

(20,639,168)

236,433

602,576

(8,815,365)

16,553,259

Репо хэлцлийн эргэн төлөлт
Гаргасан энгийн хувьцаа

22

Төлсөн ногдол ашиг

28

(384,366)

-

Санхүүжилтийн үйл ажиллагаанаас орсон цэвэр мөнгө

33,521,992

30,756,747

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгөнд валютын ханшийн
өөрчлөлтийн үзүүлсэн нөлөө

(3,548,498)

1,798,733

20,228,597

40,767,316

Эрүүл ашиг

2010

Эх дэлхий

Тодруулга

Эрдэнэт хүмүүн

Мянган төгрөгөөр

49

Мөнгөн Гүйлгээний Тайлан

Жилийн Тайлан 2010

Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд

Гол Шагналууд 2010

TOÏ5 Áàíê
Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí Ãàçàð áîëîí Ì¯ÕÀ¯Ò

Тэнãэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн аль ч хувьцаа эзэмшигч нь
түүний санхүүгийн болон үйл ажиллагааны бодлогыг дангаараа
удирдан захирах эрх мэдэлгүй юм. Тиймээс Тэнãэрийг шууд
хянадаг бөгөөд түүний эцсийн шатны толгой компани буюу
хяналтын хувь эзэмшигч болох тал байхгүй юм. Түүний хувь
эзэмшигчдийн талаарх мэдээллийг Тодруулга 22-оос үзнэ үү.
Үндсэн үйл ажиллагаа. Банкны үндсэн үйл ажиллагаа
нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр арилжааны болон
жижиглэнгийн банкны үйл ажиллагаа эрхлэх, мөн санхүүгийн
үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино. Банк нь Монголбанкнаас (“МБ”)
олгосон 24 тоот банкны тусгай зөвшөөрлийн дагуу 2001 оноос
хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа.

Business Excellence

Банк нь 2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар өөрийн төв
албанаас гадна Монгол Улсад 55 салбартай (2009: 43 салбартай)
байсан. Банкинд ямар нэгэн төлөөлөгчийн газар байхгүй.

Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí Ãàçàð áîëîí Ì¯ÕÀ¯Ò

Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí Ãàçàð áîëîí Ì¯ÕÀ¯Ò

Албан ёсны хаяг, компанийн байршил. Банкны бүртгэгдсэн
албан хаяг нь ХасБанкны байр, Ерөнхий сайд Амарын гудамж,
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс.
Тайлагналын валют. Эдгээр санхүүгийн тайлангуудыг өөрөөр
заагаагүй тохиолдолд Монгол төгрөгөөр тайлагнасан болно.

Ìàíëàé 20 àæ àõóéí íýãæ
Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí Ãàçàð
áîëîí Ì¯ÕÀ¯Ò

Excellence in CSR
Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí Ãàçàð
áîëîí Ì¯ÕÀ¯Ò

Банкны үйл ажиллагааны орчин
Монгол Улсын эдийн засаг нь инфляцийн болон хүүгийн өндөр
түвшин зэрэг хөгжиж буй зах зээлийн олон шинж чанарыг агуулж
байна. Саяхны дэлхий дахины санхүүгийн хямрал Монголын
эдийн засагт хүчтэйгээр нөлөөлж санхүү, бизнесийн салбарууд
дах санхүүгийн байдал 2009 онд мэдэгдэхүйц хүндэрсэн. Гэвч
2010 оноос дотоодын эдийн засаг сэргэж, түүхий эдийн үнийн
өсөлт, Хятадын эрэлт хэрэгцээ болон гаднаас орж ирэх хөрөнгө
оруулалтын өсөлтийг даган төгрөгийн ханш болон дотоодын
хөрөнгийн зах зээл нь маш өндөр хувиар өссөн.
Монголын татварын болон бусад хууль тогтоомжууд нь өөр

Удирдлага нь үнэ цэнийн бууралтын санг тодорхойлохдоо
тайлангийн үеийн эцэс дэх эдийн засгийн байдал болон ирээдүйн
төлвийг авч үздэг. Харилцагчдад олгосон зээл болон бусад
санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнэ бууралтын санг нягтлан бодох
бүртгэлийн холбогдох стандартуудын дагуу шаардагддаг “учирсан
алдагдлын” загварыг ашиглан тодорхойлдог. Уг стандартууд
нь өмнөх үед болсон үйл явдлаас үүссэн авлагын үнэ цэнийн
бууралтын санг хүлээн зөвшөөрөхийг шаардаж, хэчнээн өндөр
магадлалтай байгаа ирээдүйн үйл явдлаас үүсч болзошгүй
үнэ цэнийн бууралтыг хүлээн зөвшөөрөхийг хориглодог юм.
Тодруулга 4-ийг үзнэ үү.
Удирдлага нь Монголын эдийн засагт нөлөө үзүүлж болох
ирээдүйн бүх үйл явдлыг урьдчилж харах боломжгүй бөгөөд
улмаар тэдгээр нь Банкны ирээдүйн санхүүгийн байдалд хэрхэн
нөлөөлж болохыг таамаглах бололцоогүй юм. Хэдий тийм боловч
удирдлага нь Банкны бизнесийн тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд
шаардагдах бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа гэдэгтээ
итгэлтэй байгаа болно. .

Нягтлан бодох бүртгэлийн
үндсэн бодлогууд

Тайлан бэлтгэх үндэслэл. Эдгээр санхүүгийн тайлангууд нь
Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартууд (“СТОУС”)ын дагуу, санхүүгийн хэрэглүүрүүдийг анх бодит үнэ цэнээр нь
хүлээн зөвшөөрөх, мөн борлуулахад бэлэн санхүүгийн хөрөнгийг
дахин үнэлэн бүртгэхээс бусад тохиолдолд түүхэн өртгөөр
бүртгэх тогтсон зарчмыг баримтлан бэлтгэгдсэн болно. Эдгээр
санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэхэд ашигласан нягтлан бодох
бүртгэлийн үндсэн бодлогуудыг дор толилуулав. Тус бодлогуудыг
өөрөөр заагаагүй бол толилуулж буй бүх тайлант үеүдэд тууштай
хэрэгжүүлсэн болно (Тодруулга 5-аас үзнэ үү).
Хараат компаниуд. Хэрэв Банк аль нэг компанид (шууд эсвэл
шууд бус замаар) мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлдэг боловч түүний
хяналтын эрхийг эзэмшдэггүй, ерөнхийдөө 20-иос 50 хувийн
саналын эрхтэй хувь эзэмшдэг тохиолдолд тухайн компани
нь хараат компани юм. Хараат компанид оруулсан хөрөнгө
оруулалтыг нягтлан бодох бүртгэлийн өөрийн хөрөнгийн аргаар
бүртгэдэг бөгөөд анх өртгөөр хүлээн зөвшөөрдөг. Хараат
компани дах хөрөнгө оруулалтын дансны үнэд түүнийг худалдан
авах үед тодорхойлсон гүүдвилээс аливаа хуримтлагдсан үнэ
цэнийн бууралтын гарзыг хассан дүнг оруулан бүртгэдэг. Хараат
компаниас хүлээн авсан ногдол ашгийг холбогдох хөрөнгө

Эх дэлхий

Банк нь Монгол Улсад бүртгэгдсэн ба тус улсад албан ёсны
хаягтай юм. Банк нь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
бөгөөд Монгол Улсын хууль, эрх зүйн дагуу үүсгэн байгуулагдсан.
2010 болон 2009 онуудын 12-р сарын 31-ний байдлаар Банкийг
шууд хянадаг бөгөөд түүний эцсийн шатны толгой компани нь
Монгол Улсад бүртгэлтэй, тус улсад албан ёсны хаягтай холдинг
компани болох ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК (“Толгой компани”
эсвэл ÒýíÃýð) байсан болно.

хоорондоо зөрүүтэйгээр тайлбарлагдах, ойр ойрхон өөрчлөгдөх
хандлагатай байдаг (Тодруулга 31). Монголын эдийн засгийн
ирээдүйн хөгжил нь түүхийн эдийн дэлхийн зах зээлийн үнийн
цаашдын өсөлт болон Хятадын цаашдын эрэлт хэрэгцээтэй
уялдаатай, мөн дотооддоо Засгийн газраас эдийн засаг, санхүү,
мөнгөний бодлогын чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн
үр өгөөж болон татвар, эрх зүй, улс төрийн өөрчлөлт, хөгжилтэй
хамааралтай юм.

Эрдэнэт хүмүүн

Танилцуулга

Эрүүл ашиг

2010 оны 12-р сарын 31

ХасБанк ХХК (“Банк”)-ийн 2010 оны 12-р сарын 31-нээр
дуусгавар болсон жилийн санхүүгийн тайлангууд нь Санхүүгийн
Тайлагналын Олон Улсын Стандартууд (“СТОУС”)-ын дагуу
бэлтгэгдсэн болно.
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Худалдсан хараат компаниуд. Хэрэв Банк мэдэгдэхүйц
нөлөөгөө алдсан тохиолдолд тухайн компани дах аливаа үлдсэн
хувь оролцооны бодит үнэ цэнийг дахин тооцоолж үүнээс үүсэх
дансны үнийн өөрчлөлтийг орлого, зарлагад бүртгэнэ. Уг бодит
үнэ цэнэ нь авч үлдсэн хувь оролцоог цаашид хараат компани
гэж бүртгэхэд анхны бүртгэлийн дүн болно. Үүнээс гадна тухайн
компанитай холбоотойгоор өмнө нь бусад дэлгэрэнгүй орлогод
хүлээн зөвшөөрсөн аливаа дүнгүүдийг Банк холбогдох хөрөнгө
эсвэл өр төлбөрийг шууд худалдсан байдлаар бүртгэнэ. Үүний
үр дүнд өмнө нь бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрсөн
дүнгүүдийг орлого, зарлагад хаах шаардлага үүсч болно.
Хэрэв хараат компани дах хувь эзэмшил буурсан ч мэдэгдэхүйц
нөлөөтэй хэвээр байгаа тохиолдолд шаардлагатай бол өмнө
нь бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрсөн дүнгүүдийг
зөвхөн пропорциональ хувь хэмжээгээр орлого, зарлагад ангилан
бүртгэнэ.
Санхүүгийн хэрэглүүрүүд-үндсэн нэр томъёо. Санхүүгийн
хэрэглүүрүүдийн ангилалаас хамааран тэдгээрийг дор
тайлбарласны дагуу бодит үнэ цэнээр, өртгөөр эсвэл
хорогдуулсан өртгөөр бүртгэлд тусгадаг.
Бодит үнэ цэнэ нь мэдлэг бүхий холбоогүй талууд сайн дураараа
хоорондоо хөрөнгө солилцох эсвэл өр төлбөр барагдуулахад
бэлэн буй үнийг хэлнэ. Бодит үнэ цэнэ нь санхүүгийн хөрөнгийн
хувьд идэвхитэй зах зээл дээр зарласан өнөөгийн худалдаж
авах үнэ, санхүүгийн өр төлбөрийн хувьд өнөөгийн худалдах үнэ

Зах зээлийн үнийн талаар хөндлөнгийн мэдээлэл олдохгүй байх
зарим санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн хувьд тэдгээрийн бодит үнэ
цэнийг санхүүжигч талын санхүүгийн мэдээлэл дээр үндэслэн
дискаунтлагдсан мөнгөн гүйлгээний үнэлгээний загвар эсвэл
үнэлгээний бусад аргачлалыг ашиглан тооцно. Үнэлгээний
аргачлалуудад зах зээлийн нээлттэй мэдээлэлээр баталгаажих
боломжгүй таамаглал ашиглагдах тохиолдол гарах боломжтой.
Хэрэв тус санхүүгийн тайлангуудад тийм таамаглал ашигласан
бөгөөд уг таамаглалыг зохистой хэмжээгээр өөрчилснөөр
ашиг, орлого, нийт хөрөнгө эсвэл нийт өр төлбөрийн дүнгүүд
мэдэгдэхүйц хэмжээгээр өөрчлөгдөх тохиолдолд зохих тодруулгыг
хийсэн болно.
Өртөг нь хөрөнгийг худалдан авахад төлсөн мөнгө эсвэл түүнтэй
адилтгах хөрөнгийн дүн эсвэл хөрөнгийг олж авахад өгсөн бусад
зүйлсийн бодит үнэ цэнэ бөгөөд үүнд гүйлгээний өртөг орсон
байна. Өртгөөр бүртгэлд тусгах нь хөрөнгийн зах зээл дээр
бүртгэгдсэн үнэ байхгүй бөгөөд бодит үнэ цэнэ нь баталгаатай
хэмжигдэх боломжгүй өмчийн хэрэглүүрт оруулсан хөрөнгө
оруулалтанд л хамаарна. Тодруулга 11-ээс үзнэ үү.
Гүйлгээний зардлууд нь санхүүгийн хэрэглүүрүүдийг худалдан
авах, шинээр гаргах эсвэл борлуулахтай шууд холбоотой нэмэлт
зардлууд юм. Нэмэлт зардал нь гүйлгээг хийгээгүй тохиолдолд
үүсэхгүй байх байсан зардал юм. Гүйлгээний зардалд агентууд,
борлуулагч агентын үүрэг гүйцэтгэж буй ажиллагсад, зөвлөхүүд,
брокерууд, дилерүүдэд төлсөн хураамж шимтгэл, зохицуулах
агентлаг болон хөрөнгийн биржийн ногдуулсан хураамж
төлбөрүүд, мөн шилжүүлэлтэнд ногдуулсан татвар хураамжууд
хамаарна. Гүйлгээний зардалд өрийн хямдруулалт буюу нэмэгдэл,
санхүүгийн зардлууд, дотоодын удирдлагын буюу хадгалалтын
зардлууд орохгүй.
Хорогдуулсан өртөг нь санхүүгийн хэрэглүүрүүдийг анх хүлээн
зөвшөөрсөн дүнгээс үндсэн дүнгийн аливаа эргэн төлөлтийг
хасаж, хуримтлагдсан хүүг нэмж, санхүүгийн хөрөнгийн
хувьд үнэ цэнийн бууралттай холбоотой аливаа хасагдуулгыг
хассан дүн юм. Хуримтлагдсан хүүд анх хүлээн зөвшөөрөх
үед хойшлогдсон гүйлгээний зардлын, мөн үнийн аливаа
нэмэгдэл буюу хөнгөлөлтийн дүнгийн үр ашигт хүүгийн аргаар
тооцсон хорогдуулалт орно. Хуримтлагдсан хүүгийн орлого,
хуримтлагдсан хүүгийн зардал, мөн хуримтлагдсан купон болон
үнийн хорогдуулсан нэмэгдэл буюу хөнгөлөлтийг (мөн аливаа

Үр ашигт хүүгийн арга нь хүүгийн орлого эсвэл хүүгийн зардлыг
хамаарах хугацааны туршид дансны үнээс тооцогдох хүүгийн
хувийг тогтмол байлгаахаар (үр ашигт хүүгийн хувь) хуваарилах
арга юм. Үр ашигт хүүгийн хувь нь ирээдүйд орж ирэхээр
тооцоолсон мөнгөн орлого, гарах зарлагыг (ирээдүйн зээлийн
алдагдлыг үл харгалзан) санхүүгийн хэрэглүүрийн хүлээгдэж буй
хугацааны эсвэл зохистой бол түүнээс богино хугацааны туршид
дискаунтлаж санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн бүртгэлийн цэвэр
дүнг гаргаж авах хүүгийн хувь болно. Үр ашигт хүүгийн хувь
нь хувьсах хүүтэй хэрэглүүрийн мөнгөн урсгалыг хүүг өөрчлөх
дараагийн мөч хүртэл дискаунтлах боловч хэрэглүүрт тусгагдсан
хөвөх хүү дээр нэмэгдэх зээлийн хүүгийн зөрүүг илэрхийлсэн
нэмэгдэл буюу хөнгөлөлтийг, мөн зах зээлийн түвшинд
тохируулагддаггүй бусад хувьсах хүчин зүйлсэд үл хамаарна.
Тийм нэмэгдэл, хөнгөлөлтийг хэрэглүүрийн хүлээгдэж буй нийт
хугацаагаар хорогдуулна. Өнөөгийн үнэ цэнийн тооцоололд
гэрээний талуудын хооронд өгч авалцах бүх хураамжийг оруулах
бөгөөд тэдгээр нь үр ашигт хүүгийн бүрэлдэхүүн хэсэг болно.
Санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн анхны хүлээн зөвшөөрөлт.
Бүх санхүүгийн хэрэглүүрүүд нь анх бодит үнэ цэнэ дээр
гүйлгээний зардал нэмсэн дүнгээр бүртгэгддэг. Анх бүртгэх бодит
үнэ цэнэ нь гүйлгээ хийгдсэн үнээр хамгийн баталгаатайгаар
нотлогдоно. Анх бүртгэх үед үүсэх олз эсвэл гарз нь бодит үнэ
цэнэ болон гүйлгээний үнийн хооронд зөрүү гарсан тохиолдолд
л бүртгэгдэх бөгөөд үүнийг зөвхөн ижил төрлийн хэрэглүүрийг
сүүлийн үед арилжсан талаарх зах зээлийн нээлтэй мэдээллээр
баталгаажуулсан эсвэл зөвхөн нээлтэй зах зээлээс авсан
мэдээлэл дээр үндэслэж хийсэн үнэлгээний аргачлалаар тооцсон
тохиолдлуудад бүртгэдэг.

авч үлдээгүй буюу хяналтын эрхийг хадгалж үлдээгүй тохиолдолд.
Хяналтын эрхийг хадгалж үлдэнэ гэдэг нь нөгөө тал хөрөнгийг
борлуулалтанд нэмэлт хязгаарлалт хийлгүйгээр холбоогүй
гуравдагч этгээдэд бүхэлд нь худалдах боломжгүй тохиолдлыг
хэлнэ.
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө. Мөнгө, түүнтэй
адилтгах хөрөнгөд тодорхой хэмжээний мөнгө рүү түргэн
хөрвөх боломжтой, үнэ цэнээ алдах эрсдэл багатай зүйлс
хамаарна. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгөд Төв Банкинд
(Монголбанкинд) байршуулсан, зайлшгүй байлгах нөөцөөс бусад
хадгаламжууд, мөн бусад банкуудад 3-аас доош сарын анхны
хугацаатай байршуулсан бүх мөнгөн хөрөнгө орно. Ашиглалтанд
анх гурван сараас дээш хугацаагаар хязгаарлалт хийгдсэн эх
үүсвэртийг мөнгө ба түүнтэй адитгах хөрөнгөд оруулдаггүй.
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийг хорогдуулсан өртгөөр
бүртгэнэ.
Төв Банкинд байршуулсан, зайлшгүй байлгах нөөцийн
үлдэгдэл. Монголбанкинд байршуулсан, зайлшгүй байлгах
нөөцийн үлдэгдэл нь хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгдэх бөгөөд
Банкны өдөр тутмын үйл ажиллаагааг санхүүжүүлэхэд ашиглагдах
боломжгүй, зайлшгүй байлгах нөөцийн хүүгүй хадгаламж тул
үүнийг мөнгөн гүйлгээний тайлан дах мөнгө ба түүнтэй адилтгах
хөрөнгөд оруулдаггүй болно.
Бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгө. Бусад банкуудад
байршуулсан хөрөнгийг Банк харилцагч банк руу арилжааны
бус зорилгоор мөнгө шилжүүлснээр хөрөнгийн зах зээл дээр
бүртгэгдээгүй, дериватив бус, тодорхой буюу тодорхойлох
боломжтой хугацаанд эргүүлэн төлөгдөх авлага үүсэх үед
хүлээн зөвшөөрнө. Бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгийг
хорогдуулсан өртгөөр бүртгэнэ.

Зохицуулах байгууллагаас тогтоосон эсвэл зах зээлийн жишгээр
тогтсон (“хэвийн” худалдалт болон худалдан авалт) тодорхой
хугацаанд багтаан нийлүүлэх шаардлагтай санхүүгийн хөрөнгийн
бүхий л худалдалт болон худалдан авалтыг арилжаа хийсэн өдөр
буюу Банк тухайн санхүүгийн хөрөнгийг нийлүүлэх үүрэг хүлээсэн
үед бүртгэгдэнэ. Бусад бүх худалдан авалт нь Банк санхүүгийн
хэрэгслүүрийн гэрээний тал болсон үед хүлээн зөвшөөрөгдөнө.

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа. Харилцагчдад
олгосон зээл ба урьдчилгааг Банк харилцагчдаасаа хөрөнгийн
зах зээл дээр бүртгэгдээгүй, дериватив бус, тодорхой буюу
тодорхойлох боломжтой хугацаанд эргүүлэн төлөгдөх авлагыг
худалдан авах буюу үүсгэх зорилгоор мөнгө шилжүүлсэн үед, мөн
уг авлагаа арилжих зорилгогүй тохиолдолд хүлээн зөвшөөрнө.
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгааг хорогдуулсан өртгөөр
бүртгэнэ.

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

Хорогдуулсан өртгөөр хүлээн зөвшөөрөх санхүүгийн
хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт. Санхүүгийн хөрөнгийг анх
бүртгэснээс хойш тохиосон нэг буюу олон үйл явдлын (“гарз
учруулсан үйл явдлууд”) үр дүнд үүссэн бөгөөд санхүүгийн дан
ганц эсвэл бүлэг хөрөнгөөс ирээдүйд хүлээгдэж буй мөнгөн
урсгалын хэмжээ болон цаг хугацаанд нөлөө үзүүлэх үнэ цэнийн
алдагдлыг тухайн нөлөөг баталгаатай тооцох боломжтой
тохиолдолд тайлант жилийн орлого, зарлагад бүртгэнэ. Хэрэв
Банк нь дан ганцаар үнэлсэн санхүүгийн хөрөнгийн хувьд
үнэ цэнэ буурсаныг илэрхийлэх бодит нотолгоо байхгүй гэж

Эх дэлхий

хойшлогдсон шимтгэлийн хамт) тусад нь толилуулаагүй бөгөөд
тэдгээрийг санхүүгийн байдлын тайлан дах холбогдох зүйлийн
дансны үнэд оруулан тусгасан болно.

Эрүүл ашиг

53
Банк болон түүний хараат компанийн хооронд хийгдсэн ажил
гүйлгээнээс үүссэн хэрэгжээгүй олз нь нэгтгэлийн үед хараат
компани дах Банкны хувь оролцооны хэмжээнээс хэтрэхгүй
дүнгээр устгагдах бөгөөд хэрэгжээгүй гарз нь шилжүүлсэн
хөрөнгийн үнэ цэнэ буурсны нотолгоо илэрснээс бусад
тохиолдолд мөн устгагдана.

болно. Хоорондоо саармагжих зах зээлийн эрсдэл бүхий хөрөнгө
болон өр төлбөрийн хувьд Банк бодит үнэ цэнийг тогтоохдоо
хоорондоо хаагдах хэсэгт зах зээлийн дундаж үнийг ашиглаж
цэвэр буюу нээлттэй позицийн хувьд худалдах эсвэл худалдан
авах үнийг зохих ёсоор ашиглаж болно. Санхүүгийн хэрэглүүрийн
үнэ нь хөрөнгийн зах зээл эсвэл бусад байгууллагаас тогтмол
нийтэд зарлагдах буюу бэлэн олдох боломжтой бөгөөд эдгээр
үнээр зах зээл дээр холбоогүй этгээд хооронд бодит гүйлгээ
тогтмол хийгддэг тохиолдолд санхүүгийн хэрэглүүрийг идэвхитэй
зах зээл дээр санал болгосон гэж үзнэ.

Эрдэнэт хүмүүн

оруулалтын дансны үнээс хасаж өгнө. Хараат компанийн цэвэр
хөрөнгө дэх Банкны хувь оролцоонд худалдан авалтаас хойш
гарсан аливаа өөрчлөлтүүдийг дараах байдлаар бүртгэдэг: (i)
хараат компанийн ашиг, алдагдлаас Банкинд ногдох хувийг
тайлант жилийн нэгтгэсэн ашиг, алдагдлын хэсэгт хараат
компанийн үр дүн дэх хувь гэж бүртгэнэ, (ii) бусад дэлгэрэнгүй
орлогоос Банкинд ногдох хувийг бусад дэлгэрэнгүй орлогын
хэсэгт бүртгэж тусад нь толилуулна, (iii) хараат компанийн цэвэр
хөрөнгийн дансны үнээс Банкинд ногдох хувьд орсон бусад бүх
өөрчлөлтүүдийг ашиг, алдагдлын хэсэгт хараат компанийн үр дүн
дэх хувьд оруулан бүртгэнэ. Гэхдээ хараат компанийн алдагдлын
Банкинд оногдох хувь нь Банкны хараат компани дах хувь
оролцооны (аливаа баталгаажаагүй бусад авлагыг оролцуулсан)
дүнтэй тэнцэх буюу тус дүнгээс давах тохиолдолд Банк цаашид
нэмж алдагдал бүртгэхгүй, харин хараат компанийн өмнөөс
төлбөр гүйцэтгэсэн эсвэл үүрэг хүлээсэн тохиолдолд бүртгэлдээ
тусгана.

Жилийн Тайлан 2010
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Эргэн төлөгдөх боломжгүй болсон хөрөнгийг хасагдуулахдаа
хөрөнгийг нөхөн төлүүлэхэд шаардлагатай бүхий л арга
хэмжээг авсан бөгөөд алдагдлын хэмжээ тодорхой болсон үед
холбогдох алдагдлын сангийн дансанд бүртгэн хасагдуулна.
Өмнө нь хасагдуулсан хөрөнгийн дүн дараа нь нөхөн төлөгдсөн
тохиолдолд нөхөн төлөгдсөн дүнг тухайн жилийн орлого,
зарлагад бүртгэж алдагдлын сангийн дансыг бууруулна.

Үнэ цэнийн бууралтыг хамтатган үнэлэх зорилгоор санхүүгийн
хөрөнгүүдийг зээлийн эрсдэлийн шинж чанараар нь ижилсүүлэн
бүлгүүдэд хуваарилдаг. Тэдгээр шинж чанарууд нь өглөгтэй
талууд бүх өр төлбөрөө гэрээний нөхцлийн дагуу эргэн төлөх
чадварыг илэрхийлдэг тул тухайн бүлгийн ирээдүйн мөнгөн
урсгалыг тооцоолоход ач холбогдолтой юм.
Бүлэг санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтыг хамтатган
үнэлж буй тохиолдолд тэдгээрийн ирээдүйн мөнгөн урсгалыг
гэрээгээр заасан мөнгөн урсгал, мөн өмнөх үеийн хугацаа хэтрэлт
болон төлбөр нөхөн төлөгдсөн түүхийн талаарх удирдлагын
туршлага дээр үндэслэн тооцоолдог. Өнөө үеийн мэдээллийн
үндсэн дээр өмнөх үеийн туршлагаа баяжуулж өмнөх үед нөлөө
үзүүлээгүй шинэ нөхцөл байдлын нөлөөг оруулж өнөө үед
арилсан өмнөх үеийн нөхцөл байдлын нөлөөг арилгадаг.
Хэрэв хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгддэг санхүүгийн хөрөнгийн
үнэ цэнэ буурсан бөгөөд түүний нөхцлийг өөрчлөн тохиролцсон
эсвэл нөхцлүүдийг зээлдэгч эсвэл үнэ цаас гаргагчийн санхүүгийн
байдал муудсанаас өөрчилсөн тохиолдолд үнэ цэнийн бууралтыг
нөхцөл өөрчлөгдөхийн өмнөх үр ашигт хүүг ашиглан тооцно.
Үнэ цэнийн алдагдлыг үргэлж нөөцийн сангийн дансанд бүртгэж
хөрөнгийн дансны үнийг хүлээгдэж буй мөнгөн урсгалын
(зээлийн хэрэгжээгүй ирээдүйн алдагдлыг оруулаагүй дүнгээр)
анхны үр ашигт хүүгээр тооцсон өнөөгийн үнэ цэнэ хүртэл
бууруулж бүртгэнэ. Барьцаат хөрөнгөөр баталгаажсан санхүүгийн
хөрөнгийн ирээдүйд хүлээгдэж буй мөнгөн урсгалын өнөөгийн
өртгийг барьцаа хөрөнгийг хураан авах нь магадлалтай эсэхээс
үл хамааран түүнийг хураан авч борлуулснаас олох орлого болон

Хураан авсан барьцаа хөрөнгө. Хураан авсан барьцаа
хөрөнгөд Банк хугацаа хэтэрсэн зээлийн авлагаа барагдуулах
зорилгоор хураан авсан санхүүгийн болон санхүүгийн бус
хөрөнгө хамаарна. Эдгээр хөрөнгийг анх хураан авах үеийн
бодит үнэ цэнээр хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд тухайн хөрөнгийн
шинж чанараас болон Банк тус хөрөнгийг хэрхэн нөхөн сэргээх
төлөвлөгөөтэй байгаагаас хамааран үл хөдлөх хөрөнгө ба тоног
төхөөрөмж, бусад санхүүгийн хөрөнгө эсвэл бусад хөрөнгө
дэх бараа материалын ангилалд оруулан бүртгэдэг. Анх хүлээн
зөвшөөрсний дараагаар тухайн ангилалд хамаарах нягтлан бодох
бүртгэлийн бодлогын дагуу бүртгэл хөтлөдөг.
Нөхцөл өөрчлөгдсөн зээлүүд. Банк барьцаа хөрөнгийг хураан
авахаасаа илүү аль болох зээлийн нөхцлийг өөрчлөх арга замыг
хайдаг. Энэ нь төлбөр хийх хугацааг сунгах, шинэ зээлийн
нөхцөл тохиролцох зэрэг замаар хийгддэг. Нөхцлүүдийг дахин
хэлэлцэн тохиролцсоны дараа тухайн зээлийг хугацаа хэтэрсэнд
ангилдаггүй. Удирдлага нөхцөл өөрчлөгдсөн зээлүүдийг үргэлж
эргэн шалгаж, бүх шалгуурууд биелэгдсэн эсэх, ирээдүйд орж
ирэх төлбөрүүд төлөгдөх магадлалтай эсэхийг авч үздэг. Эдгээр
зээлүүдийг мөн цаашид ч тэдгээрийн анхны үр ашигт хүүг
ашиглан дан ганцаар нь эсвэл хамтатгасан үнэлгээгээр нь үнэ
цэнийн бууралтын хувьд шинжилдэг.
Зээлтэй холбоотой хүлээсэн үүргүүд. Банк аккредетив болон
санхүүгийн баталгаа зэрэг зээлтэй холбоотой үүрэг хүлээх
хэлцэлд оролцдог. Санхүүгийн баталгаа нь гуравдагч этгээдэд
хүлээсэн үүргээ харилцагч биелүүлж чадаагүй тохиолдолд Банк
харилцагчийн өмнөөс төлбөр гүйцэтгэхээр буцалтгүй нөхцлөөр
олгосон баталгаа бөгөөд зээлтэй адил зээлийн эрсдэл агуулдаг.
Санхүүгийн баталгаа болон зээл олгох үүрэг нь анх бодит үнэ
цэнээрээ хүлээн зөвшөөрөгддөг бөгөөд энэ үнэ цэнэ нь хэвийн
үед хүлээн авсан хураамжийн дүнгээр нотлогддог. Уг дүнг
хүлээсэн үүргийн хүчинтэй байх хугацааны туршид шулуун
шугамын аргаар хорогдуулан бүртгэдэг. Энэ арга нь Банк
зээл олгох үүрэг хүлээж уг үүргийнхээ дагуу тодорхой зээлийн
хэлцэлд оролцох нь магадлалтай бөгөөд уг зээлээ олгосны дараа

Хураамжуудыг үүргийн үлдэгдэл дүнтэй холбоотойгоор тогтмол
давтамжтай тооцдог тохиолдолд тэдгээрийг үүргийн үйлчлэх
хугацааны туршид пропорциональ хэмжээгээр орлогод хүлээн
зөвшөөрдөг.
Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас. Банк
тодорхой бус хугацаагаар эзэмших төлөвлөгөөтэй худалдаж авсан
бөгөөд мөнгөн хөрөнгийн шаардлагаас эсвэл хүүгийн, валютын
болон хувьцааны үнийн өөрчлөлтөөс үүдэн борлуулагдах
магадлалтай санхүүгийн хөрөнгө оруулалтууд энэ ангилалд
хамаарна.
Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасуудыг бодит
үнэ цэнээр бүртгэдэг. Борлуулахад бэлэн өмчийн хэрэгслүүдээс
авсан ногдол ашгийг Банк ногдол ашгийг хүлээн авах эрх үүссэн
бөгөөд төлбөр орж ирэх нь магадлалтай болсон үед тухайн
жилийн орлого, зарлагад бүртгэнэ. Бодит үнэ цэнийн бусад бүх
өөрчлөлтүүдийг тухайн хөрөнгө оруулалт бүртгэлээс хасагдах
эсвэл түүний үнэ цэнэ буурах өдөр хүртэл бусад дэлгэрэнгүй
орлогод бүртгэх бөгөөд түүнээс хойш хуримтлагдсан олз эсвэл
гарзыг бусад дэлгэрэнгүй орлогоос тухайн жилийн орлого,
зарлагад шилжүүлэн ангилна.
Өмчийн хэрэгсэлд оруулсан Банкны аль ч хөрөнгө оруулалтын
хувьд хөрөнгийн зах зээлийн бүртгэгдсэн үнэ байхгүй бөгөөд
эдгээр хөрөнгө оруулалтуудын бодит үнэ цэнийг баталгаатай
тогтоох боломжгүй. Хувьцаанд оруулсан Банкны бүх хөрөнгө
оруулалтыг 2010 оны 12-р сарын 31-ний болон 2009 оны 12-р
сарын 31-ний байдлаар өртгөөр бүртгэсэн болно (Тодруулга 11).
Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасыг анх хүлээн
зөвшөөрснөөс хойш тохиосон нэг буюу олон үйл явдлын (“гарз
учруулсан үйл явдлууд”) үр дүнд үүссэн үнэ цэнийн бууралтын
гарзыг тухайн жилийн орлого, зарлагад хүлээн зөвшөөрнө.
Өмчийн хэрэгслийн бодит үнэ цэнэ түүний өртгөөс доош их
хэмжээгээр буюу үргэлжлэн буурах нь тухайн хэрэгсэл үнэ цэнээ
алдсаны шинж тэмдэг болно. Өмчийн хэрэгсэлд оруулсан Банкны
хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийг баталгаатайгаар тогтоох
боломжгүй тул Банк тус хөрөнгө оруулалтуудын үнэ цэнийн
бууралтыг тодорхойлохдоо дараах хүчин зүйлүүдийг харгалзан
үздэг: зах зээлийн тухайн нөхцөл байдалд хөрөнгө оруулалтаа
нөхөн авах бололцоо, санхүүжигч компанийн цэвэр хөрөнгийг
борлуулах боломжтой дүн, аливаа ирээдүйн ногдол ашгаас орж
ирэх мөнгөн урсгал г.м. Өмчийн хэрэгслийн үнэ цэнэ бууралтын
гарзыг буцааж бүртгэдэггүй бөгөөд хойшид үүсэх аливаа олзыг

бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрдөг. Өмчийн хэрэгсэлд
оруулсан Банкны аль ч хөрөнгө оруулалт 2010 оны 12-р сарын
31-ний болон 2009 оны 12-р сарын 31-ний байдлуудаар үнэ цэнээ
алдсан талаарх мэдээлэл удирдлагад байхгүй бөгөөд өртгөөр
бүртгэгтдсэн борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтуудын нийт дүн
материаллаг бус гэж удирдлага үзэж байгаа (Тодруулга 11).
Санхүүгийн хэрэглүүрт агуулагдсан деривативууд. Бусад
санхүүгийн хэрэглүүрт агуулагдсан зарим дериватив хэрэглүүр
нь уг хэрэглүүрийг агуулж байгаа санхүүгийн гэрээний эрсдэл
ба шинж чанартай нягт уялдаа холбоогүй бол түүнийг салангид
дериватив хэрэглүүр гэж авч үзнэ. Санхүүгийн хэрэглүүрт
агуулагдсан деривативыг бодит үнэ цэнээр бүртгэдэг бөгөөд
бодит үнэ цэнэд гарах өөрчлөлтийг тухайн жилийн орлого,
зардалд тусгадаг.
2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар Банкинд санхүүгийн
хэрэгсэлд агуулагдсан, мэдэгдэхүйц хэмжээний дериватив
байгаагүй бөгөөд удирдлага нь 2009 оны 12-р сарын 31ний байдлаар зээлтэй уялдаатай хадгаламжинд агуулагдсан
деривативын бодит үнэ цэнэ нь материаллаг бус байсан хэмээн
үзсэн (Тодруулга 11).
Гүүдвил. Гүүдвил нь хараат компанийг худалдан авсан өртгөөс
түүний худалдан авах үеийн тодорхойлогдох боломжтой цэвэр
хөрөнгө, өр төлбөр болон болзошгүй өр төлбөрийн дүнгээс
худалдан авч буй талд ногдох хувийн бодит үнэ цэнийг хассан
дүн юм. Хараат компанийг худалдан авахад үүссэн гүүдвилийг
хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтын дүнд оруулдаг.
Гүүдвилийг өртгөөс аливаа үнэ цэнийн хуримтлагдсан гарзыг
хассан дүнгээр бүртгэдэг.
Хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтын дансны үнэд
багтсан гүүдвилийг тусад нь хүлээн зөвшөөрдөггүй тул түүний
үнэ цэнийн бууралтыг хараат компанид оруулсан хөрөнгө
оруулалтаас тусад нь үнэлэн шалгадаггүй. Хараат компанид
оруулсан хөрөнгө оруулалтыг дан ганц хөрөнгийн зүйл гэж
үзэн түүний үнэ цэнэ буурсан байх шинж тэмдэг илэрсэн тухай
бүрт түүний нөхөн сэргээгдэх дүнг (ашиглалтын өртөг болон
бодит үнэ цэнээс борлуулах зардлыг хассан дүнгийн аль их нь)
дансны үнэтэй нь харьцуулах замаар нийт хөрөнгө оруулалтын
үнэ цэнийн бууралтыг шалган тодорхойлно. Уг нөхцөл байдалд
хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг гүүдвил болон
хараат компани дах хөрөнгө оруулалтыг бүрдүүлж буй аливаа
бусад хөрөнгүүдэд хуваарилдаггүй. Мөн үнэ цэнэ бууралтын
гарзыг хүлээн зөвшөөрснөөс хойш хараат компани дах хөрөнгө
оруулалтын нөхөн сэргээгдэх дүн өссөн тохиолдолд тэр
хэмжээгээр үнэ цэнийн бууралтын гарзыг залруулан бүртгэнэ.
Үндсэн хөрөнгө. Үндсэн хөрөнгийг өртгөөс хуримтлагдсан
элэгдлийг, мөн шаардлагатай бол үнэ цэнэ бууралтын зардлыг
хассан дүнгээр тусгадаг.
Урсгал засварын өртгийг үүссэн тухай бүрт нь зарлагад бүртгэдэг.

Эрүүл ашиг

Үнэ цэнийн алдагдал үүссэн эсэхийг илэрхийлэх бодит нотолгоог
тодорхойлоход дараах бусад үндсэн шалгууруудыг мөн авч үздэг:
- хуваарьт төлбөрүүдийн аль нэг нь хугацаа хэтэрсэн бөгөөд
хугацаа хэтрэлт нь төлбөр тооцооны системээс үүссэн
сааталтай хамааралгүй;
-	зээлдэгч санхүүгийн мэдэгдэхүйц хүндрэлд орсон нь Банкны
олж авсан санхүүгийн мэдээллээр баталгаажсан;
-	зээлдэгч дампуурлаа зарлах буюу санхүүгийн бүтцийн
өөрчлөлт хийхээр төлөвлөж байгаа;
-	улсын буюу орон нутгийн эдийн засгийн нөхцөл байдал
зээлдэгчид нөлөөлөхүйцээр өөрчлөгдсөнөөс түүний төлбөр
төлөлтийн байдал муудсан; эсвэл
-	зах зээлийн нөхцөл байдал муудсанаас барьцаа хөрөнгийн
үнэ цэнэ мэдэгдэхүйц хэмжээгээр буурсан.

Хэрэв үнэ цэнийн алдагдал дараах үеүдэд буурсан бөгөөд уг
бууралтыг хүлээн зөвшөөрснөөс хойш тохиосон бодит үйл
явдалтай холбох боломжтой бол өмнө нь хүлээн зөвшөөрсөн үнэ
цэнийн алдагдлыг үнэ цэнэ бууралтын сангийн дансанд залруулан
бичих замаар тухайн жилийн орлого, зарлагад бүртгэнэ.

богино хугацаанд бусдад шилжүүлэх төлөвлөгөөгүй тохиолдолд
үйлчлэхгүй. Энэ тохиолдолд зээлийн үүргийн хураамжийг
хойшлуулж олгосон зээлийн анхны хүлээн зөвшөөрөх дүнд
оруулан тооцно.Тайлант үе бүрийн эцэст үүргүүдийг (i) анх хүлээн
зөвшөөрсөн тухайн өдрөөрх хорогдуулаагүй дүнгийн үлдэгдэл, (ii)
үүргийг тухайн өдөр барагдуулахад шаардагдах зардлын хамгийн
баталгаатайгаар тооцоолсон дүнгийн аль ихээр бүртгэнэ.

Эх дэлхий

зардлын зөрүүн дээр үндэслэн тооцно.

Эрдэнэт хүмүүн

тодорхойлсон бол тухайн санхүүгийн хөрөнгийг ижил төрлийн
зээлийн эрсдэлийн шинж чанартай санхүүгийн хөрөнгийн
бүлэгт багтаан уг бүлгийн үнэ цэнийн бууралтыг хамтатган
үнэлдэг. Банкны санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнэ буурсан эсэхийг
тодорхойлохдоо авч үздэг үндсэн хүчин зүйлс нь тэдгээрийн
хугацаа хэтрэлтийн байдал, мөн аливаа холбогдох барьцаа
хөрөнгийг борлуулах бололцоо юм.
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Элэгдэл. Дуусаагүй барилгыг элэгдүүлдэггүй. Үндсэн хөрөнгийн
бусад зүйлүүдийн элэгдлийг тэдгээрийн өртгийг доорх хүлээгдэж
буй ашиглах хугацааны туршид шулуун шугамын аргыг ашиглан
үлдэгдэл өртөг хүртэл нь бууруулан хуваарилж тооцно:
Үл хөдлөх хөрөнгө
Тавилга ба оффисын тоног
төхөөрөмж
Компьютер ба техникийн тоног
төхөөрөмж
Тээврийн хэрэгсэл
Түрээсэлсэн хөрөнгийн
сайжруулалт

Ашиглах хугацаа, жилээр
40 жил
10 жил
5 жил
10 жил
Түрээсийн хугацааны туршид

Ашиглагдах хугацааных нь эцэст орсон байхаар хүлээгдэж буй
нөхцөл байдалтайгаар хөрөнгийг Банк өнөө үед борлуулснаас
олох боломжтой үнээс борлуулалтын зардлыг хассан дүнгээр
үлдэгдэл өртгийг тооцдог. Хөрөнгийн үлдэгдэл өртөг, ашиглагдах
хугацааг тайлант үе бүрийн эцэст дахин үнэлж шаардлагатай гэж
үзвэл тохируулга хийнэ.
Биет бус хөрөнгө. Гүүдвилээс бусад биет бус хөрөнгө нь
ашиглах тодорхой хугацаатай бөгөөд үндсэндээ хөрөнгөжүүлсэн
компьютерийн программ хангамжийн лицензүүд юм.
Худалдан авсан компьютерийн программ хангамжийн
лицензүүдийг тэдгээрийг худалдан авч ашиглахад бэлэн болгоход
гарсан зардлын үндсэн дээр бүртгэдэг.
Банкны хяналтанд буй, тодорхойлогдох боломжтой бөгөөд
онцгой программ хангамжтай шууд холбоотой үүссэн
хөгжүүлэлтийн зардлаас илүү хэмжээний эдийн засгийн нэмэгдэл
үр ашиг орж ирэх магадлалтай тохиолдолд уг хөгжүүлэлтийн

Ашиглах хугацаа, жилээр
Компьютерийн программ
хангамж (банкны үндсэн
программ)
Программ хангамжийн дотоод
хөгжүүлэлтийн хөрөнгөжүүлсэн
зардал
Банкны бусад программ хангамж

10 years

10 years

3-5 years

Хэрэв үнэ цэнэ нь буурсан бол биет бус хөрөнгийн дансны үнийг
хөрөнгийн ашиглалтын өртөг болон түүний бодит үнэ цэнээс
борлуулах зардлыг хассан дүнгийн аль их дүн хүртэл бууруулна.
Үйл ажиллагааны түрээс. Банк нь түрээсийн гэрээнд
түрээслэгчээр оролцож, өмчлөлийн ихэнхи эрсдэл болон
урамшуулал нь түрээслүүлэгчээс Банкинд шилжин ирээгүй
тохиолдолд түрээсийн нийт төлбөрийг түрээсийн хугацааны
туршид шулуун шугамын аргыг ашиглан хуваарилж тухайн
тайлант жилүүдийн орлого, зарлагад (түрээсийн зардлаар)
бүртгэнэ.
Хэрэв хөрөнгийг үйл ажиллагааны түрээсээр түрээслүүлсэн
тохиолдолд түрээсийн авлагыг түрээсийн хугацааны туршид
шулуун шугамын аргаар хуваарилан түрээсийн орлогоор бүртгэнэ.
Санхүүгийн түрээсийн авлага. Банк нь түрээсийн харилцаанд
түрээслүүлэгчээр оролцож, түрээсийн зүйлийн өмчлөлийн ихэнхи
эрсдэл болон урамшуулал нь Банкнаас түрээслүүлэгчид шилжин
очих тохиолдолд, түрээсийн хөрөнгийг санхүүгийн түрээсийн
авлагаар тусгаж түрээсийн ирээдүйн төлбөрийн өнөөгийн үнэ
цэнээр бүртгэнэ. Санхүүгийн түрээсийн авлагыг анх түрээсийн
хугацаа эхэлсэн өдөр бүртгэх бөгөөд түрээсийн үүрэг эхлэх өдөр
(түрээсийн гэрээ байгуулсан өдөр эсвэл талууд түрээсийн үндсэн
нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн өдрийн аль эрт нь) тодорхойлсон
дискаунтын хувиар тооцно.
Түрээсийн нийт авлага болон өнөөгийн үнэ цэнийн зөрүү нь
хүлээн зөвшөөрөөгүй буюу хойшлогдсон санхүүгийн орлого юм.
Уг орлогыг түрээсийн хугацааны туршид (татварын өмнөх) цэвэр
хөрөнгө оруулалтын буюу үр ашгийн хувийг үе бүрт тогтмол
байлгах аргыг ашиглан хүлээн зөвшөөрнө. Түрээсийг хэлэлцэн

байгууллагад төлөх эсвэл түүнээс нөхөн авах дүн болно.
Санхүүгийн тайланг холбогдох татварын тайланг тушаахаас өмнө
баталж амжаагүй тохиолдолд татвар ногдуулах ашиг, алдагдлыг
урьдчилсан тооцоон дээр үндэслэж тооцдог. Орлогын албан
татвараас бусад татваруудыг үйл ажиллагааны зардалд бүртгэдэг.

Санхүүгийн түрээсийн авлагыг анх хүлээн зөвшөөрсөнөөс хойш
тохиосон нэг буюу олон үйл явдлын (“гарз учруулсан үйл
явдлууд”) үр дүнд учирсан үнэ цэнэ бууралтын гарзыг үүссэн
тухайд нь орлого зарлагад тусгана. Банк үнэ цэнэ буурсан байх
бодит нотолгоо байгаа эсэхийг хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгддэг
зээлийн хувьд ашигладаг шалгууртай ижил үндсэн шалгуураар
тогтоодог. Үнэ цэнэ бууралтын гарзыг холбогдох сангийн дансаар
дамжуулан хүлээн зөвшөөрөх ба авлагын дансны цэвэр дүнг
хүлээгдэж буй мөнгөн урсгалын (одоогоор үүсээгүй байгаа,
ирээдүйн зээлийн алдагдлыг оруулаагүй дүнгээр) санхүүгийн
түрээсийн үр ашигт хүүгээр дискаунтлаж тооцсон өнөөгийн өртөг
рүү бууруулж бүртгэнэ. Хүлээгдэж буй мөнгөн урсгал нь түрээсийн
хөрөнгийг эргүүлэн авч борлуулахтай холбоотой мөнгөн урсгалыг
багтаана.

Хойшлогдсон татварыг өглөгийн аргыг ашиглан дараа тайлант
хугацаанд шилжүүлэн тооцох татварын алдагдал дээр мөн
санхүүгийн тайлангийн өдрийн байдлаархи хөрөнгө, өр
төлбөрийн татварын суурь болон санхүүгийн тайлан дах
бүртгэлийн дүнгийн хооронд үүсэх түр зөрүүн дээр үндэслэж
тооцдог. Хойшлогдсон татвар нь бизнесийн нэгдлээс өөр
гүйлгээний явцад анх хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд тухайн
үедээ бүртгэлийн ашиг болон татвар ногдох ашигт нөлөө
үзүүлэхгүй хөрөнгө, өр төлбөрөөс үүсэх түр зөрүүнүүдэд хүлээн
зөвшөөрдөггүй. Хойшлогдсон татварыг хөрөнгө ашиглагдах
эсвэл өглөг төлөгдөх тайлант хугацаанд ашиглагдах, санхүүгийн
тайлангийн өдрийн байдлаар батлагдсан буюу үндсэндээ
батлагдсан байгаа хууль тогтоомжоор тогтоосон татварын
хувь хэмжээгээр эсвэл дараа тайлант хугацаанд шилжүүлэн
ашиглагдах татварын алдагдлаар тооцдог. Банк хойшлогдсон
татварын хөрөнгө болон өглөгийг хооронд нь хааж бүртгэдэг.
Хойшлогдсон татварын өглөг нь татвар ногдуулах бүхий л түр
зөрүүнд, хойшлогдсон татварын хөрөнгийг татвараас хасагдах
бүхий л түр зөрүүнд, мөн ашиглагдаагүй татварын алдагдал,
татварын хөнгөлөлтөнд тэдгээрийг ирээдүйн татвар ногдуулах
ашигт татвараас хасагдах түр зөрүү, ашиглагдаагүй татварын
алдагдал болон хөнгөлөлтийг хасагдуулан ашиглах магадлалтай
тохиолдолд хүлээн зөвшөөрдөг.

Бусад банкнаас байршуулсан хөрөнгө. Бусад банкнаас
байршуулсан хөрөнгийг харилцагч банк Банк руу мөнгө буюу
бусад төрлийн хөрөнгө шилжүүлсэн үед хүлээн зөвшөөрнө.
Дериватив бус өр төлбөрийг хорогдуулсан өртгөөр бүртгэдэг.
Хэрэв Банк өөрийн гаргасан өрийн хэрэгслийг эргүүлэн худалдаж
авах тохиолдолд холбогдох өр төлбөрийг санхүүгийн байдлын
тайлангаас хасч дансны үнэ болон тухайн өрийг худалдан авахад
төлсөн төлбөрийн дүнгийн зөрүүг өрийг хасагдуулахад үүссэн олз
эсвэл гарзад оруулан бүртгэнэ.
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж. Харилцагчдын харилцах,
хадгаламжууд нь хувь хүмүүс, улсын болон хувийн эзэмшлийн аж
ахуйн нэгж, байгууллагад төлөх дериватив бус өр төлбөр бөгөөд
хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгддэг.
Зээлжин авсан бусад эх үүсвэр ба хоёрдогч өглөг. Зээлжин авсан
бусад эх үүсвэрт олон улсын санхүүгийн байгууллагууд, Монгол
Улсын Засгийн Газар, төрийн байгууллагуудаас авсан зээл болон
өрийн бичгүүд багтана. Эдгээр санхүүгийн өр төлбөрүүд болон
хоёрдогч өглөгийг үр ашигт хүүгийн аргаар хорогдуулсан өртгөөр
бүртгэдэг.
Орлогын албан татвар. Орлогын албан татварыг тайлант үеийн
эцэст бүхэлдээ буюу үндсэндээ батлагдсан хууль тогтоомжийн
дагуу санхүүгийн тайлангуудад хүлээн зөвшөөрнө. Орлогын албан
татварын зардал нь тухайн жилийн болон хойшлогдсон татвараас
бүрдэх бөгөөд уг зардлуудтай холбоотой ажил гүйлгээ нь тухайн
буюу өөр тайлант хугацаанд бусад дэлгэрэнгүй орлогод эсвэл
шууд өмчид бүртгэгдсэнээс бусад тохиолдолд тухайн жилийн
орлого, зарлагад хүлээн зөвшөөрөгдөнө.
Тайлант хугацааны татвар нь тухайн болон өмнөх хугацаанд
үүссэн татвар ногдуулах ашиг, алдагдалтай холбоотой татварын

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар. Удирдлагын үнэлсэнээр Банк
нь банкны бус үйл ажиллагаанаас үүссэн НӨАТ-ын өр төлбөргүй
бөгөөд банкны үйл ажиллагаа нь НӨАТ-ын тухай хуулийн дагуу
НӨАТ-аас чөлөөлөгдсөн байдаг. Тиймээс 2010 оны 12-р сарын 31ний ба 2009 оны 12-р сарын 31-ний байдлуудаар Банк нь НӨАТ
төлөгчөөр бүртгэгдээгүй байсан болно. НӨАТ-ын өр төлбөрийн
болон бусад асуудлуудтай холбоотойгоор Банк болон татварын
байгууллагын хооронд үүссэн шүүх маргаанаас үүсэх болзошгүй
өр төлбөрийн тухай мэдээллийг Тодруулга 31-д толилуулсан.
Татварын тодорхой бус байр суурь. Банкны татварын тодорхой
бус байр суурийг удирдлага тайлант үеүдийн эцэс бүрт дахин
үнэлдэг. Банкны орлогын татварын байр суурийг татварын
байгууллага хүлээн зөвшөөрөхгүй байж болохоос үүдэн нэмэлт
татвар ногдуулах нь ногдуулахгүй байхаас илүү магадлалтай
гэж удирдлага үзсэн тохиолдолд өглөг хүлээн зөвшөөрнө.
Санхүүгийн тайлангийн өдрийн байдлаар бүхэлдээ буюу
үндсэндээ батлагдсан байсан хууль тогтоомжийн тайлбар, мөн
ижил асуудлыг шүүх байгууллагын шийдвэрлэсэн байдал дээр
үндэслэн үнэлгээ хийгддэг. Торгууль, алданги болон орлогын
бус татвартай холбоотой өглөгийн хувьд тайлант хугацааны эцэс
дэх өр төлбөрийг барагдуулахад шаардагдах зардлыг удирдлага
хамгийн боломжит аргаар тодорхойлсноор хүлээн зөвшөөрнө.

Эрүүл ашиг
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Борлуулсны олз, гарзыг тодорхойлохдоо борлуулалтаас олсон
орлогыг бүртгэлийн дүнтэй харьцуулж тооцох бөгөөд олз, гарзыг
тухайн жилийн орлого, зарлагад бүртгэнэ.

Биет бус хөрөнгүүдийг тэдгээрийн ашиглагдах хугацааны туршид
шулуун шугамын аргаар хорогдуулна:

зохицуулахтай шууд холбоотойгоор гарах нэмэлт зардлуудыг
санхүүгийн түрээсийн авлагын анхны дүнд оруулах бөгөөд
түрээсийн хугацаанд хүлээн зөвшөөрөх орлогын дүн уг зардлын
хэмжээгээр буурна. Түрээсээс олсон санхүүгийн орлогыг тайлант
жилийн орлого, зарлагын хүүгийн орлого хэсэгт тусгана.

Эх дэлхий

Үндсэн хөрөнгийн үнэ цэнэ буурсан шинж тэмдэг илэрсэн эсэхийг
удирдлага тайлант үе бүрийн эцэст үнэлдэг. Тийм шинж тэмдэг
илэрсэн тохиолдолд удирдлага хөрөнгийн бодит үнэ цэнээс
борлуулах өртгийг хассан дүн болон түүний ашиглалтын үнэ
цэнийн аль ихээр нь нөхөн сэргээгдэх өртгийг тооцож, дансны
үнийг нөхөн сэргээгдэх өртөг хүртэл бууруулан гарзыг тухайн
жилийн орлого, зарлагад бүртгэдэг. Хөрөнгийн ашиглалтын
үнэ цэнэ, бодит үнэ цэнэ эсвэл борлуулах зардлын тооцоололд
өөрчлөлт орсон бол өмнөх жилүүдэд хүлээн зөвшөөрсөн үнэ
цэнийн бууралтын гарзыг шаардлагатай бол залруулан бүртгэнэ.

зардлыг биет бус хөрөнгөд бүртгэдэг. Хөрөнгөжүүлсэн зардалд
тухайн программ хангамжийг боловсруулан ашиглалтанд
оруулсан багийн ажиллагсадын зардал болон үүнтэй холбоотой
гарсан нэмэгдэл зардлуудын зохих хувь хэмжээ орно. Программ
хангамжтай холбоотой үүссэн бусад бүх зардлуудыг, жишээлбэл
ашиглалтын зардлыг, үүссэн тухай бүрт зардалд тусгана.
Хөрөнгөжүүлсэн программ хангамжийг 10 жилийн ашиглагдах
хугацааны туршид шулуун шугамын аргаар хорогдуулна.

Эрдэнэт хүмүүн

Үндсэн хөрөнгийн томоохон сэлбэг эсвэл бүрэлдэхүүн хэсгийг
орлуулан сольсон өртгийг хөрөнгөжүүлэн бүртгэж солигдсон
хэсгийг бүртгэлээс хасна.
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Үр ашигт хүүгийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох хураамжид санхүүгийн
хөрөнгийг худалдан авах эсвэл санхүүгийн өр төлбөрийг
үүсгэхэд шууд холбоотойгоор нэмэгдэн гардаг, жишээлбэл
төлбөрийн чадварыг үнэлэх, зээлийн баталгаа эсвэл барьцааг
үнэлэх болон бүртгэх, хэрэглүүрийн нөхцлүүдийг хэлцэх болон
холбогдох баримт бичиг боловсруулах зэрэг гэрээ байгуулахтай
холбоотой аливаа хураамжууд орно. Зээлийг зах зээлийн хүүгээр
байгуулахаар үүрэг хүлээсний хураамжийг Банк холбогдох
зээлийн гэрээг байгуулах бөгөөд түүний дараа богино хугацааны
дотор тухайн зээлийг худалдахгүй байх магадлалтай тохиолдолд
үр ашигт хүүгийн бүрэлдэхүүн хэсэг болгон тооцно. Зээл олгохоор
хүлээсэн үүргийг Банк орлого, зарлагад нөлөөлүүлэн бодит үнэ
цэнээр бүртгэдэг санхүүгийн өр төлбөр гэж ангилдаггүй болно.

Худалдааны болон бусад өглөг. Худалдааны өглөгийг нөгөө
тал гэрээнд заасан үүргээ биелүүлсэн үед хуримтлуулан тооцож
хорогдуулсан өртгөөр тусгана.
Хувьцаат капитал, хувьцааны нэмэгдэл. Энгийн хувьцааг
эзэмшигчдийн өмч гэж ангилдаг. Шинэ хувьцаа гаргахтай шууд
холбоотой нэмэлт зардлыг хувьцаа борлуулсны татварын дараах
орлогоос хасах дүнгээр эзэмшигчдийн өмчид тусгадаг. Хувьцаа
борлуулснаас орж ирсэн орлогын бодит үнэ цэнэ нь хувьцааны
нэрлэсэн үнээс илүү гарсан хэсгийг хувьцааны нэмэгдэл гэж
эзэмшигчдийн өмчид тусгадаг.
Халаасны хувьцаа. Банк өөрийн өмчийн хэрэгслийг эргүүлэн
худалдаж авсан тохиолдолд уг хувьцаануудыг Банк дахин
гаргах, цуцлах эсвэл борлуулах хүртэл худалдаж авахад төлсөн
төлбөрийн дүн болон бусдад төлсөн аливаа шууд хамаарах
нэмэлт зардлуудын орлогын татвар хассан дүнг Банкны хувь
эзэмшигчдэд оногдох эзэмшигчдийн өмчөөс хасаж бүртгэнэ. Ийм
хувьцаануудыг Банк худалдах буюу дахин гаргах тохиолдолд
борлуулснаас олсон орлогыг эзэмшигчдийн өмчид оруулна.
Халаасны хувьцаа оролцуулсан ажил гүйлгээнээс үүссэн олз,
гарзыг эзэмшигчдийн өмчийн хуримтлагдсан ашиг хэсэгт хүлээн
зөвшөөрнө (Тодруулга 22).
Бусад нөөцийн сан. Бусад нөөцийн санд Банкны ТУЗ-ийн
шийдвэрээр хуримтлагдсан ашгаас шилжүүлэн байгуулсан
сан орно. Бусад нөөцийн сангийн зорилгыг одоогоор
тодорхойлоогүй байгаа. Бусад нөөцийн санг Банкны үйл
ажиллагааг санхүүжүүлэхэд ашигладаг бөгөөд ногдол ашиг төлөх
зориулалтаар ашиглаж болдоггүй.
Ногдол ашиг. Ногдол ашгийг зарласан үед эзэмшигчдийн
өмчөөс хасаж өглөгөөр бүртгэнэ. Тайлант үеийн эцсээс хойш,
гэхдээ санхүүгийн тайлангуудыг нийтлэхийг зөвшөөрөхөөс өмнө
зарлагдсан ногдол ашгийг тайлант хугацааны дараах үйл явдлын
тодруулгад оруулан толилуулдаг.
Орлого, зардлын хүлээн зөвшөөрөлт. Хүүгийн орлого, зардлыг

Зээл болон бусад өрийн хэрэгслүүд найдваргүй болсон үед
тэдгээрийг хүлээгдэж буй мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнэ цэнэ
хүртэл бууруулж бүртгэх бөгөөд түүнээс хойш өнөөгийн үнэ
цэнийн өсөлтийг тухайн хөрөнгийн үнэ цэнэ бууралтын гарзыг
тооцоход ашигласан үр ашигт хүүгийн үндсэн дээр тооцоолж
хүүгийн орлогоор бүртгэдэг.
Бусад бүх шимтгэл, хураамж болон бусад орлого, зардлын
зүйлүүдийг ерөнхийдөө аккруэль суурь дээр үндэслэн тухайн
ажил гүйлгээний гүйцэтгэлтэй уялдуулан хүлээн зөвшөөрөх
бөгөөд гүйцэтгэлийг нийт тохирсон үйлчилгээнээс бодитоор
үзүүлсэн байгаа үйлчилгээний хувь хэмжээгээр тооцдог.
Гадаад валютын хөрвүүлэлт. Банкны үйл ажиллагааны валют
нь түүний үйл ажиллагаа явуулж буй эдийн засгийн үндсэн орчны
валют юм. Банкны үйл ажиллагааны болон тайлагналын валют нь
Монгол Улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт болох Монгол төгрөг юм.
Мөнгөн хөрөнгө ба өр төлбөрүүдийг тайлант хугацааны эцсийн
өдрийн Монголбанкны албан ханшаар хөрвүүлж бүртгэнэ.
Гадаад валютаар хийгдсэн ажил гүйлгээ болон гадаад валютаар
бүртгэгдсэн мөнгөн хөрөнгө ба өр төлбөрүүдийг жилийн эцсийн
өдрийн Монголбанкны албан ханш руу хөрвүүлснээс үүсэх
ханшийн олз, гарзыг орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрдөг.
Түүхэн өртгөөр бүртгэгддэг мөнгөн бус зүйлүүдийг тайлант
жилийн хаалтын ханшаар хөрвүүлж бүртгэхгүй. Хувьцаанд
оруулсан хөрөнгө оруулалтыг болон бодит үнэ цэнэ нь гадаад
валютаар хэмжигдэх мөнгөн бус бусад зүйлүүдийг бодит үнэ нь
тодорхойлогдсон өдрийн ханшаар хөрвүүлнэ. Бодит үнэ нь гадаад
валютаар хэмжигдэх мөнгөн бус зүйлүүдэд үзүүлэх ханшийн
өөрчлөлтийн нөлөөг бодит үнэ цэнийн олз эсвэл гарзад оруулан
хүлээн зөвшөөрнө.

Хөрөнгө, өр төлбөрийг хооронд нь хаах. Санхүүгийн хөрөнгө
болон өр төлбөрийг хооронд нь хааж санхүүгийн байдлын
тайланд цэвэр дүнгээр бүртгэх нь хүлээн зөвшөөрсөн дүнгүүдийн
хаалт хийх эрх зүйн үндэслэл байгаа бөгөөд төлбөрийг цэвэр
дүнгээр хийх эсвэл хөрөнгийг худалдаж, нэгэн зэрэг өр төлбөрийг
барагдуулах төлөвлөгөө байгаа тохиолдолд л зөвшөөрөгдөнө.
Ажиллагсадын зардал болон холбогдох шимтгэлүүд. Цалин
хөлс болон цалинтай холбоотой бусад зардлуудыг Банкны
ажиллагсад холбогдох ажил үйлчилгээ үзүүлсэн жилд хүлээн
зөвшөөрдөг. Цалинтай ээлжийн амралт болон нөхөн олговортой
бусад богино хугацаат хуримтлагдах чөлөө авалтыг ажиллагсад
ирээдүйд нөхөн олговортой чөлөө авах эрхийг үүсгэх үйлчилгээг
үзүүлсэн үед, нөхөн олговортой богино хугацаат хуримтлагдахгүй
чөлөө авалтыг (жишээ нь, өвчний улмаас чөлөө авалтыг) чөлөө
авах үед тус тус хүлээн зөвшөөрдөг.
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй компаниуд хуулийн
дагуу улсын тэтгэврийн, нийгмийн даатгалын болон эрүүл
мэндийн даатгалын сангуудад шимтгэл төлдөг. Эдгээр
шимтгэлүүдийг үүссэн үед нь орлого, зарлагад зардлаар
бүртгэдэг. Банк нь үүнээс гадна тогтсон шимтгэлтэй тэтгэврийн
хөтөлбөрт шимтгэл төлдөг. Төлсөн шимтгэлийг Банк нь
ажиллагсадын зардал хэсэгт тэдгээрийн гүйцэтгэсэн ажил
үйлчилгээний хувь хэмжээгээр бүртгэдэг. Илүү төлсөн шимтгэлийг
авлагаар тусгадаг. Энд дурдсан улсын тогтмол шимтгэлтэй
сангуудад болон тогтмол шимтгэлтэй хөтөлбөрт төлдөг
төлбөрүүдээс гадна Банк өөр ямар нэгэн тэтгэвэр, тэтгэмжийн
төлбөр хийх хууль эрх зүйн буюу зохиомол үүрэг хүлээгээгүй
болно.
Тусламж. Олон улсын байгууллагаас ашгийн бус төслүүдийг
санхүүжүүлэх зорилгоор олгосон тусламжуудыг тухайн эх
үүсвэрийг хүлээн авсан үед өр төлбөр (хойшлогдсон тусламж)
гэж анх хүлээн зөвшөөрдөг. Дараах тайлант үеүдэд хэрэгжих
Банкны төслүүдтэй холбоотой хүлээн авсан эх үүсвэрүүдийг
тайлант үеийн эцэст санхүүгийн байдлын тайланд хойшлогдсон
тусламж гэж тусгадаг. Анх хойшлогдсон тусламжаар бүртгэгдсэн
эх үүсвэрүүдийг тусгай төслүүдтэй холбоотой зардал гарсан үед
тухайн жилийн дэлгэрэнгүй орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрдөг.
Хувьцаан дээр суурилсан төлбөрүүд. Хувьцаан дээр суурилсан
төлбөр оролцуулсан ажил гүйлгээний хүрээнд хүлээн авсан буюу
худалдаж авсан үйлчилгээг Банк тухайн үйлчилгээг хүлээн авсан
үед хүлээн зөвшөөрдөг. Хэрэв хувьцаан дээр суурилсан бөгөөд
хувьцаагаар төлөх төлбөр оролцуулсан ажил гүйлгээний хүрээнд
үйлчилгээ хүлээн авсан бол эзэмшигчдийн өмчийг нэмэгдүүлэн
бүртгэдэг, харин хувьцаан дээр суурилсан бөгөөд мөнгөөр төлөх
төлбөр оролцуулсан ажил гүйлгээний хувьд өглөгийг нэмэгдүүлэн

бүртгэдэг.
Хувьцаан дээр суурилсан бөгөөд хувьцаагаар төлөх төлбөр
оролцуулсан, ажиллагсадтай холбоотой ажил гүйлгээний хувьд
Банк хүлээн авсан үйлчилгээ болон эзэмшигчдийн өмчийн
холбогдох өсөлтийг олгосон хувьцааны бодит үнэ цэнэ дээр
үндэслэн шууд бус аргаар тооцно. Хувьцаан дээр суурилсан
бөгөөд мөнгөөр төлөх төлбөр оролцуулсан ажил гүйлгээний
хувьд Банк хүлээн авсан үйлчилгээ болон үүссэн өр төлбөрийг уг
өр төлбөрийн бодит үнээр хэмжинэ. Өр төлбөр барагдаж дуустал
Банк тайлант үе бүрийн эцэст болон өр төлбөр барагдаж дуусах
өдөр тухайн өр төлбөрийн бодит үнэ цэнийг дахин үнэлэх ба
дахин үнэлгээнээс үүсэх бодит үнэ цэнийн аливаа өөрчлөлтийг
тухайн үеийн орлого, зарлагад хүлээн зөвшөөрдөг.
Ажиллагсдад Хувьцаа Олгох Хөтөлбөртэй (ESOP) холбоотой
мэдээллийг Тодруулга 26-д толилуулсан.
Худалдах ба эргэн худалдан авах хэлцлүүд, үнэт цаасны
зээлжилт. Худалдах ба эргэн худалдан авах хэлцлээр (“репо
хэлцэл”) зээлдүүлэгчийн ашиг үр дүндээ нөгөө талд шилжин очих
бөгөөд ийм хэлцлүүдийг баталгаа бүхий санхүүгийн гүйлгээ гэж
үздэг. Репо хэлцлээр худалдсан үнэт цаасыг бүртгэлээс хасдаггүй.
Үнэт цаасуудын санхүүгийн байдлын тайлан дах ангилалыг
ерөнхийдөө өөрчилдөггүй боловч үнэт цаасаа шилжүүлж буй
тал гэрээний дагуу эсвэл тогтсон хэвшлийн дагуу үнэт цаасуудыг
зарах эсвэл барьцаанд өгөх эрхтэй тохиолдолд үнэт цаасуудыг
эргэн худалдан авах (репо) авлага гэж ангилна. Холбогдох
өглөгийг санхүүгийн байдлын тайланд “репо хэлцлүүд” гэж
тусад нь толилуулдаг бөгөөд дансны дүнг хорогдуулсан өртгөөр
тусгадаг.
Үнэт цаас эргэн худалдах нөхцөлтэй худалдан авах хэлцлээр
(“эсрэг репо хэлцэл”) зээлдүүлэгчийн ашиг үр дүндээ Банкинд
шилжин очих бөгөөд ийм хэлцлүүдийг зохих ёсоор бусад
банкуудад байршуулсан хөрөнгө эсвэл харилцагчдад олгосон зээл
ба урьдчилгаа гэж бүртгэдэг. Борлуулалт болон эргэн худалдан
авалтын зөрүү үнийг хүүгийн орлого гэж үзэн репо хэлцлийн
хугацааны туршид үр ашигт хүүгийн аргаар хуримтлуулан
бүртгэдэг.
Залруулга. 2010 онд удирдлага 2009 оны СТОУС-ын дагуу
бэлтгэгдсэн санхүүгийн тайлангууд болон нягтлан бодох
бүртгэлийн бодлогуудаа нарийвчлан шалгасан. Уг шалгалтаар
2009 оны СТОУС-ын дагуу бэлтгэгдсэн санхүүгийн тайлангуудаас
тодорхой алдаанууд илэрсэн юм. Үүний улмаас НББОУС 8
“Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, тооцооллын өөрчлөлт
ба алдаа”-ны дагуу эдгээр санхүүгийн тайлангуудад дараах
залруулгуудыг хийсэн болно:
• Зээлийн үйлчилгээний хураамжийн орлогын хойшлуулалт.
Банк 2009 болон түүнээс өмнөх жилүүдэд харилцагчдаасаа
авсан зээлийн үйлчилгээний хураамжийн орлогыг
бүртгэхдээ хойшлуулдаггүй байсан. Зээлийн үйлчилгээний

Эрүүл ашиг

Өглөг, зардлын сангууд. Өглөг, зардлын сангууд нь төлөгдөх
хугацаа буюу хэмжээ нь тодорхой бус санхүүгийн бус өглөг юм.
Банк урьд нь тохиосон үйл явдлын үр дүнд өнөөгийн эрх зүйн
эсвэл зохиомол үүрэг хүлээсэн бөгөөд уг үүргийг биелүүлэхэд
эдийн засгийн үнэ цэнэ бүхий эх үүсвэрийг гарган өгөх
магадлалтай, мөн уг үүргийн дүнг баталгаатайгаар тооцоолох
боломжтой тохиолдолд зардлын сан хуримтлуулан байгуулна.

2010 оны 12-р сарын 31-нээрхи гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн
дансдын үлдэгдлүүдийг хөрвүүлсэн албан ханш 1 ам.дол.=1,256.46
төг (2009: 1 ам.дол.=1,442.84 төг) байв.

Эх дэлхий

өрийн хэрэгсэл бүрийн хувьд аккруэль суурь дээр үндэслэн
үр ашигт хүүгийн аргаар тооцоолон бүртгэнэ. Энэ аргын дагуу
гэрээний талуудын хооронд төлөгдсөн эсвэл хүлээн авсан бүх
хураамж, гүйлгээний зардал болон бүх үнийн нэмэгдэл буюу
хөнгөлөлтийг үр ашигт хүүнд оруулан тооцож, цаг хугацааны
хувьд хойшлуулан хүүгийн орлого эсвэл зардалд бүртгэдэг.

Эрдэнэт хүмүүн

2010 оны 12-р сарын 31-ний болон 2009 оны 12-р сарын 31-ний
байдлуудаар татварын тодорхой бус байр суурьтай холбоотой
зардлын сан байгуулах шаардлагагүй гэж удирдлага үзэж
байгаа. Банк болон татварын байгууллагын хооронд үүссэн шүүх
маргаанаас үүсэх болзошгүй өр төлбөрийн тухай мэдээллийг
Тодруулга 31-д толилуулсан.

Жилийн Тайлан 2010

Мянган төгрөгөөр

2009 оны 12-р сарын 31-нээр дуусгавар болсон жилийн
санхүүгийн тайлангуудад гадаад валютын цэвэр ашиг,
алдагдлыг үйл ажиллагааны зардалд багтаан тусгасан байв.
• Дэлгэрэнгүй орлогын тайлангийн нүүрэн хэсгийн толилуулгын
бусад сайжруулалтууд. Шимтгэл, хураамжийн орлогыг
зээлийн үйлчилгээний хураамжийн дахин ангилаллын
дараагаар, мөн шимтгэл, хураамжийн зардлыг энэхүү
санхүүгийн тайлангууд дах дэлгэрэнгүй орлогын тайлангийн
нүүрэн хэсэгт тусад нь толилуулав. Эдгээр зүйлүүд өмнө нь
цэвэр шимтгэл, хураамжийн хэсэгт багтсан байв. Мөн өмнө нь
үйл ажиллагааны зардалд багтаасан байсан бусад хөрөнгийн
үнэ цэнэ бууралтын зардлыг энэхүү санхүүгийн тайлангуудад
тусад нь тусгасан болно. Үүнтэй адил, харилцагчдад олгосон
зээл ба урьдчилгааны үнэ цэнэ бууралтын сангийн буцаалтыг
үйл ажиллагааны зардлаас зээлийн үнэ цэнийн бууралтын
зардал руу шилжүүлэн ангилсан.
Дээрх залруулга болон ангилаллын өөрчлөлтүүдийн 2009 оны
12-р сарын 31-нээрх Санхүүгийн Байдлын Тайланд үзүүлсэн цэвэр
нөлөөг дор толилуулав:

2009.12.31-нээр дуусгавар
болсон жил (өмнө нь
тайлагнасан дүн)

2009.12.31-нээр
Залруулга Дахин ангилал дуусгавар болсон жил
(залруулсан дүн)

Хөрөнгө
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

-

-

72,309,165

72,309,165

Мөнгө ба богино хугацаат хөрөнгө
Монголбанкинд байршуулсан,
зайлшгүй байлгах нөөц

8,928,250

-

(8,928,250)

-

-

-

6,834,900

6,834,900

Бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгө
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт
Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас
Хараат компани дах хөрөнгө оруулалт

82,443,485

-

(61,801,941)

20,641,544

195,248,857

(1,285,530)

-

193,963,327

11,874,194

-

(11,874,194)

-

-

-

3,191,051

3,191,051

-

-

269,269

269,269

14,781,681

-

412,949

15,194,630

Хойшлогдсон орлогын татварын хөрөнгө

-

127,704

-

127,704

Урьдчилж төлсөн орлогын татвар

-

-

297,574

297,574

3,776,240

-

(710,523)

3,065,717

126,736,567

-

665,109

127,401,676

1,754,298

-

(665,109)

1,089,189

193,679

(193,679)

-

-

2,562,345

(964,147)

-

1,598,198

Үндсэн хөрөнгө

Бусад хөрөнгө
Өр төлбөр
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж
Бусад өр төлбөр
Хойшлогдсон татварын өр төлбөр
Эзэмшигчдийн өмч
Хуримтлагдсан ашиг

Эх дэлхий

санхүүгийн тайланд харилцагчдийн харилцах, хадгаламжид
оруулан харуулсан. Эдгээр зүйлүүд нь 2009 оны 12-р сарын
31-нээр дуусгавар болсон жилийн санхүүгийн тайлан дах
бусад өр төлбөрт тусгагдсан байсан.
• Урьдчилж төлсөн орлогын татварын толилуулга. Урьдчилж
төлсөн орлогын татварыг энэхүү санхүүгийн тайлангууд
дах санхүүгийн байдлын тайлангийн нүүр хэсэгт тусад нь
толилуулав. 2009 оны 12-р сарын 31-нээр дуусгавар болсон
жилийн санхүүгийн тайлангуудад түүнийг бусад хөрөнгөд
багтаасан байв.
• Зээлийн үйлчилгээний хураамжийн орлогын толилуулга.
Зээлийн үйлчилгээний хураамжийн орлого нь үр ашигт
хүүгийн бүрэлдэхүүн хэсэг тул түүнийг энэхүү санхүүгийн
тайлангуудад хүүгийн орлогод багтаан толилуулав. 2009 оны
12-р сарын 31-нээр дуусгавар болсон жилийн санхүүгийн
тайлангуудад холбогдох орлогыг цэвэр шимтгэл, хураамжийн
орлогод багтаасан байв.
• Гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтийн ашиг, алдаглын
толилуулга. Гадаад валютын гүйлгээний болон хөрвүүлэлтийн
ашиг, алдагдлыг цэвэр дүнгээр энэхүү санхүүгийн тайлангууд
дах дэлгэрэнгүй орлогын тайлангийн нүүрэн хэсэгт толилуулав.

Эрүүл ашиг
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Шаардлагатай тохиолдолд өмнөх үеийн холбогдох дүнгүүдийг
тайлант үеийн дүнгүүдийн толилуулгатай нийцүүлэх үүднээс
өөрчлөн ангилсан. Эдгээр санхүүгийн тайлангуудад дараах
ангилаллын өөрчлөлтүүд орсон:
• Бусад банкинд гурав ба түүнээс цөөн сарын хугацаатай
байршуулсан хадгаламжуудын ангилал. Бусад банкинд анх
гурав ба түүнээс цөөн сарын хугацаатайгаар байршуулсан
хадгаламжуудыг эдгээр санхүүгийн тайлангуудад мөнгө ба
түүнтэй адилтгах хөрөнгийн ангилалд багтаан тусгасан. Тус
хадгаламжуудыг 2009 оны 12-р сарын 31-нээр дуусгавар
болсон жилийн санхүүгийн тайлангуудад бусад банкуудад
байршуулсан хөрөнгийн ангилалд багтаан толилуулсан
байсан. Энэхүү санхүүгийн тайлангууд дах бусад банкуудад
байршуулсан хөрөнгө дотор зөвхөн бусад банкуудад анх
гурваас дээш сараар байршуулсан хадгаламжуудыг оруулсан

болно.
• Бэлэн мөнгөний ангилал. 2009 оны 12-р сарын 31-нээр
дуусгавар болсон жилийн санхүүгийн тайлангуудад мөнгө ба
богино хугацаатай хөрөнгөд тусгагдсан АТМ дах болон бусад
бэлэн мөнгийг энэхүү санхүүгийн тайлангуудад мөнгө ба
түүнтэй адилтгах хөрөнгө гэж ангилсан.
• Монголбанкинд байршуулсан, зайлшгүй байлгах нөөцийн
толилуулга. Монголбанкинд байршуулсан, зайлшгүй байлгах
нөөцийн 2009 оны 12-р сарын 31-нээрх болон 2009 оны 1-р
сарын 1-нээрх үлдэгдлүүдйиг 2009 оны 12-р сарын 31-нээр
дуусгавар болсон жилийн санхүүгийн тайлангуудад бусад
банкуудад байршуулсан хөрөнгө дотор ангилсан байсан.
Зайлшгүй байлгах нөөцийг энэхүү санхүүгийн тайлангууд дах
санхүүгийн байдлын тайлангийн нүүр хэсэгт тусад нь мөр
үүсгэн толилуулсан болно.
• Хараат компани дах хөрөнгө оруулалт. Банк 2009 оны 12-р
сарын 31-ний байдлаар өөрийн хоёр санхүүжигч компанийн
үйл ажиллагааны болон санхүүгийн бодлогод мэдэгдэхүйц
нөлөө үзүүлэх боломжтой байсан (Тодруулга 12). Тус хөрөнгө
оруулалтуудыг 2009 оны 12-р сарын 31-нээр дуусгавар
болсон жилийн санхүүгийн тайлангуудад санхүүгийн хөрөнгө
оруулалтын ангилалд багтаан толилуулсан байсан. Эдгээр
хөрөнгө оруулалтуудыг энэхүү санхүүгийн тайлангууд дах
санхүүгийн байдлын тайлангийн нүүр хэсэгт тусад нь хараат
компани дах хөрөнгө оруулалт гэж толилуулсан болно.
• Санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын ангилал. Монголбанкны
гаргасан үнэт цаасууд нь анх гурав ба түүнээс цөөн сарын
хугацаатай байсан тул мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн
шалгуурыг хангаж байгаа. Тиймээс тэдгээрийг энэхүү
санхүүгийн тайлангуудад мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгөд
оруулан тусгасан бөгөөд хэмжилтийн хувьд зээл ба авлага гэж
ангилсан болно. Монголбанкны гаргасан үнэт цаасуудыг 2009
оны 12-р сарын 31-нээр дуусгавар болсон жилийн санхүүгийн
тайлангуудад санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын ангилалд
багтаан толилуулсан байсан. Хараат компани дах хөрөнгө
оруулалтаас бусад эзэмшигчдийн өмчид оруулсан хөрөнгө
оруулалтууд болон Худалдаа Хөгжлийн Банкин дах хадгаламж
(Тодруулга 11)-ийг 2009 оны 12-р сарын 31-нээр дуусгавар
болсон жилийн санхүүгийн тайлангуудад санхүүгийн хөрөнгө
оруулалтын ангилалд багтаан толилуулсан ба хэмжилтийн
хувьд борлуулахад бэлэн гэж ангилсан байсныг энэхүү
санхүүгийн тайлангууд дах санхүүгийн байдлын тайлангийн
нүүр хэсэгт борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас
гэж толилуулсан.
• Түрээсийн хөрөнгийн сайжруулалтын ангилал. Түрээсийн
хөрөнгийн сайжруулалтыг энэхүү санхүүгийн тайлангуудад үйл
хөдлөх хөрөнгө ба тоног төхөөрөмжинд багтаан толилуулав.
2009 оны 12-р сарын 31-нээр дуусгавар болсон жилийн
санхүүгийн тайлангуудад түүнийг бусад хөрөнгөд ангилан
толилуулсан байв.
• Гаргасан аккредитив болон баталгааны барьцаанд авсан
хадгаламжийн ангилал. Гаргасан аккредитив болон
баталгааны барьцаанд авсан хадгаламжуудыг энэхүү

Эрдэнэт хүмүүн

хураамж нь харилцагчийн санхүүгийн байдлыг үнэлэх,
зээлийн барьцаа болон бусад баталгааг үнэлэх ба бүртгэх,
гэрээний нөхцлүүдийг хэлцэх, бичиг баримтууд бэлтгэх
ба боловсруулах, зээлийн гүйлгээг өндөрлөх зэрэг арга
хэмжээнүүдийн зардлыг нөхөх зорилгоор харилцагчдаас авдаг
төлбөр юм. НББОУС 39 болон НББОУС 18-ийн дагуу ийм
төрлийн хураамжууд нь холбогдох санхүүгийн хэрэглүүрийн
(олгосон зээлийн) үр ашигт хүүгийн бүрэлдэхүүн хэсэг болдог
бөгөөд тэдгээрийг хойшлуулж үр ашигт хүүгийн тохируулгаар
хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Байгаа мэдээллийн үндсэн дээр
удирдлагын тооцсоноор зээлийн үйлчилгээний хураамжийн
орлогыг хойшлуулаагүйгээс 2009 оны 1-р сарын 1-нээрх
харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгааны дүн болон
хуримтлагдсан ашгийн дүн 995,227 мянган төгрөгөөр илүү,
2009 оны 12-р сарын 31-нээрх харилцагчдад олгосон зээл ба
урьдчилгааны дүн 1,285,530 мянган төгрөгөөр илүү, татварын
өмнөх ашгийн дүн 290,303 мянган төгрөгөөр илүү, мөн
хуримтлагдсан ашгийн дүн 995,227 мянган төгрөгөөр илүү тус
бүр тусгагдсан байв.
• Зээлийн үйлчилгээний хураамжийг хойшлуулснаас үүсэх
хойшлогдсон татвар. Дээрх залруулгын үр дүнд харилцагчдад
олгосон зээл ба урьдчилгааны татварын суурь дүн болон
тэдгээрийн дансны дүнгийн хооронд үүсэх түр зөрүүний
үндсэн дээр Банк 2009 оны 12-р сарын 31-ний болон 2009
оны 1-р сарын 1-ний байдлуудаар хойшлогдсон татварын
хөрөнгө хүлээн зөвшөөрөх эрхтэй юм (Тодруулга 27-оос үзнэ
үү). Үүний улмаас Банк зээлийн үйлчилгээний хураамжийг
хойшлуулснаас үүссэн хойшлогдсон татварын хөрөнгийг
2009 оны 12-р сарын 31-нээр 321,383 мянган төгрөгөөр,
2009 оны 1-р сарын 1-нээр 248,807 мянган төгрөгөөр тус
тус хүлээн зөвшөөрсөн. Хойшлогдсон орлогын татварын
хөрөнгө, хойшлогдсон орлогын татварын өр төлбөр болон
хуримтлагдсан ашгийн үлдэгдлүүдийг 2009 оны 12-р сарын 31ний болон 2009 оны 1-р сарын 1-ний байдлуудаар, мөн 2009
оны 12-р сарын 31-нээр дуусгавар болсон тайлант жилийн
орлогын татварын зардлыг зохих хэмжээгээр залруулсан
болно.

Жилийн Тайлан 2010

Дахин ангилал

Хүүгийн орлого

38,891,435

(290,303)

1,862,016

40,463,148

Зээлийн үнэ цэнэ бууралтын зардал

(1,641,519)

-

11,995

(1,629,524)

2,451,345

-

(2,451,345)

-

Шимтгэл, хураамжийн орлого

-

-

853,268

853,268

Шимтгэл, хураамжийн зардал

-

-

(263,939)

(263,939)

Гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтийн ашиг,
алдагдлын зөрүү
Бусад хөрөнгийн үнэ цэнэ бууралтын зардал

-

-

(1,579,451)

(1,579,451)

-

-

(51,634)

(51,634)

Мянган төгрөгөөр

Цэвэр шимтгэл, хураамж

Удирдлагын ба үйл ажиллагааны бусад зардал

(15,892,926)

-

1,619,090

(14,273,836)

Орлогын татварын зардал

(432,320)

72,576

-

(359,744)

Татварын дараах ашиг

2,562,345

(217,727)

-

2,344,618

Дээрх залруулга болон ангилаллын өөрчлөлтүүдийн 2009 оны 1-р
сарын 1-нээрх Санхүүгийн Байдлын Тайланд үзүүлсэн цэвэр нөлөөг
дор толилуулав:

Мянган төгрөгөөр

2008.12.31-нээр
дуусгавар болсон жил
(өмнө нь
тайлагнасан дүн)

Залруулга

Дахин ангилал

2008.12.31-нээр дуусгавар
болсон жил
(залруулсан дүн)

Хөрөнгө
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

-

-

31,541,849

31,541,849

Мөнгө ба богино хугацаат хөрөнгө

7,488,261

-

(7,488,261)

-

-

-

3,655,500

3,655,500

24,287,029

-

(20,255,366)

4,031,663

149,639,706

(995,227)

-

148,644,479

7,972,388

-

(7,972,388)

-

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын
үнэт цаас

-

-

518,666

518,666

Хойшлогдсон орлогын татварын хөрөнгө

-

143,413

-

143,413

Монголбанкинд байршуулсан,
зайлшгүй байлгах нөөц
Бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгө
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт

Өр төлбөр
76,982,135

-

78,344

77,060,479

Бусад өр төлбөр

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

839,606

-

(78,344)

761,262

Хойшлогдсон орлогын татварын өр төлбөр

105,394

(105,394)

-

-

3,167,621

(746,420)

-

2,421,201

Эзэмшигчдийн өмч
Хуримтлагдсан ашиг

Гурав дах буюу 2009 оны 1-р сарын 1-нээрх санхүүгийн
байдлын тайланг дээрх залруулга, толилуулгын өөрчлөлттэйгээр
холбогдуулан эдгээр санхүүгийн тайлангуудад оруулсан болно.
Байгууллага өмнө нь тайлагнасан дүнгүүдэд залруулга эсвэл
дахин ангилал хийснээр санхүүгийн байдлын нэмэлт тайлан
толилуулах шаардлага нь мөн холбогдох тодруулгуудад агуулсан
мэдээлэлд хамаардаг. Удирдлага нь санхүүгийн тайлангуудын
хэрэглэгчдийн зүгээс тавигдах материаллагын түвшин болон
дэлгэрэнгүй мэдээллийн олдоц зэргийг харгалзан үзэж Банк
нь мэдээллүүдийг Санхүүгийн Байдлын Тайлан болон энэхүү
өргөтгөсөн тодруулгын хүрээнд толилуулах нь хангалттай гэж
үзэв. Залруулга, дахин ангилалаар нөлөөлөгдсөн тодруулгуудад,
мөн нөлөөлөгдөөгүй тодруулгуудад гурав дах үлдэгдлүүдийг
оруулаагүй нь удирдлагын үзэж байгаагаар материаллаг нөлөөгүй
болно.
Дээр дурдсан залруулга болон дахин ангилалуудыг эдгээр
санхүүгийн тайлангууд дах мөнгөн гүйлгээний тайланд оруулан
тусгасан болно. Удирдлага мөнгөн гүйлгээний тайланд мөн бусад
сайжруулалт хийхээр шийдвэрлэсэн. Санхүүгийн тайлангуудыг
ашиглах талуудын материаллаг түвшинг харгалзан үзэж залруулга,
дахин ангилал болон бусад сайжруулалтуудын нөлөөг мөнгөн
гүйлгээний тайлангийн мөр бүрээр нарийвчлан толилуулах
шаардлагагүй гэж удирдлага үзэв. Учир нь тус мэдээллийг
толилуулахгүй байх нь санхүүгийн тайлангийн хэрэглэгчдийн
шийдвэрт материаллаг хэмжээгээр нөлөөлөхгүй юм.
Санхүүгийн тайлангуудыг нийтэлсний дараа хийгдэх
өөрчлөлтүүд. Банкны удирдлага болон хувьцаа эзэмшигчид
санхүүгийн тайлангуудыг нийтэлсний дараа өөрчлөх эрх мэдэлтэй
болно

Банк нь хөрөнгө, өр төлбөрийн тус санхүүгийн тайлангуудад
хүлээн зөвшөөрсөн дүнгүүдэд, мөн дараах санхүүгийн жилд
тайлагнагдах дүнгүүдэд нөлөөлөх тооцоолол, таамаглал
ашигладаг. Тооцоолол, үнэлэмжүүд нь үргэлж хянагддаг бөгөөд
эдгээр нь удирдлагын туршлага болон ирээдүйн үйл явцын
талаарх нөхцөл байдалд зохистой гэж үзсэн хүлээлт, таамаглал
зэрэг бусад хүчин зүйлүүдэд суурилдаг. Удирдлага нь мөн
нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогоо хэрэгжүүлэхдээ тооцоолол
оролцуулаагүй тодорхой үнэлэлт хийдэг. Санхүүгийн тайланд
хүлээн зөвшөөрөгдсөн дүнгүүдэд хамгийн мэдэгдэхүйц нөлөө
үзүүлэх үнэлэлтүүд болон дараагийн санхүүгийн жилийн хөрөнгө,
өр төлбөрийн бүртгэлийн дүнгүүдэд мэдэгдэхүйц залруулга хийх
шаардлага үүсгэж болох тооцооллуудад дараах зүйлүүд хамаарна:
Зээл болон урьдчилгааны үнэ цэнэ бууралтын гарз. Банк
зээлийн багцынхаа үнэ цэнэ бууралтыг тогтмол эргэн шалгадаг.
Үнэ цэнэ бууралтын гарзыг тайлан жилийн орлого, зарлагад
хүлээн зөвшөөрөх эсэхийг тодорхойлохдоо Банк зээлийн багц
доторхи дан ганц зүйлийн хувьд үнэ цэнийн бууралт үүссэн
эсэхийг тодорхойлохын өмнө, тухайн багцын ирээдүйд орж
ирэхээр тооцоолсон мөнгөн урсгал хэмжихүйц хэмжээгээр
буурсаны шинж тэмдэг илэрсэнийг харуулсан нээлттэй мэдээлэл
байгаа эсэх талаар шийдвэр гаргадаг. Энэ нотолгоонд бүлэг
доторхи зээлдэгчдийн төлбөр төлөх байдалд, мөн тухайн бүлэг
доторхи хөрөнгийн нөхөн төлөгдөх байдалтай уялдаа холбоотой
дотоодын болон орон нутгийн эдийн засгийн нөхцөл байдалд
сөргөөр нөлөөлөх өөрчлөлтүүдийн талаарх нээлттэй олдох
мэдээлэл орсон байж болно. Удирдлага нь ирээдүйн мөнгөн
урсгалыг товлохдоо ижил төрлийн зээлийн эрсдэлийн шинж
чанартай хөрөнгийн зүйлүүдийн хувьд хохирол учирсан түүхэн
мэдээлэл, мөн багц доторхи хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын
талаарх бодит нотолгоон дээр үндэслэн тооцоолол хийдэг.
Тооцоолсон байсан гарзыг бодитоор үүссэн гарзын хэмжээтэй
ойртуулах үүднээс ирээдүйн мөнгөн урсгалын хэмжээ болон цаг
хугацааг тооцоолоход ашигласан аргачлал болон үндэслэлүүдийг
тогтмол эргэн хянадаг. Бодитоор үүссэн гарзын хэмжээг
тооцоолсон байсан гарзын хэмжээнээс 10%-иар ихэсгэх буюу
бууруулахад зээлийн үнэ цэнийн бууралтын гарз 421,028 мянган
төгрөгөөр (2009: 315,891 мянган төгрөгөөр) ихсэх буюу буурах
байсан. Дан ганцаараа их хэмжээний зээлүүдийн үнэ цэнийн
бууралтын гарзыг тухайн зээл бүрийн ирээдүйн мөнгөн урсгалыг
дискаунтласан дүнд аливаа эргэн төлөлт болон зээлийн барьцаа
хөрөнгийг борлуулснаас орж ирэх орлого зэргийг харгалзан үзэж
тооцоолно. Дан ганцаараа их хэмжээний зээлүүдийн ирээдүйн
мөнгөн урсгалын хэмжээ болон цаг хугацаа өөрчлөгдсөнөөс
бодитоор үүссэн гарзын хэмжээг тооцоолсон байсан гарзын
хэмжээнээс 10%-иар ихэсгэх буюу бууруулахад зээлийн үнэ
цэнийн бууралтын гарз 153,160 мянган төгрөгөөр (2009: 122,981
мянган төгрөгөөр) ихсэх буюу буурах байсан.

Эрүүл ашиг
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Санхүүгийн байдлын тайлан, дэлгэрэнгүй орлогын тайланд
хийгсдэн залруулгууд болон ангилаллын өөрчлөлтүүд тодруулга
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26 ба 27-д тусгагдсан
мэдээлэлд нөлөөлсөн бөгөөд санхүүгийн байдлын тайлан болон
дэлгэрэнгүй орлогын тайлангийн бусад зүйл болон холбогдох
тодруулгуудад ямар нэгэн нөлөө үзүүлээгүй болно.

Эрдэнэт хүмүүн

Дээрх залруулга болон ангилалын өөрчлөлтүүдийн 2009 оны 12-р
сарын 31-нээр дуусгавар болсон жилийн Дэлгэрэнгүй Орлогын
Тайланд үзүүлсэн цэвэр нөлөөг дор толилуулав:

Жилийн Тайлан 2010

Дараах шинээр батлагдсан стандартууд ба хэрэглээний тайлбарууд
нь Банкны хувьд 2010 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
хүчин төгөлдөр үйлчилж байна:
СТОУТХ 17, Хувь нийлүүлэгчдэд мөнгөн бус хөрөнгө
хуваарилах тухай (2009 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр
болон түүнээс хойшхи тайлант жилүүдэд мөрдөгдөнө). Хувь
нийлүүлэгчдэд ногдол ашгийг мөнгөн бус хөрөнгийн хэлбэрээр
хуваарилах бол түүнийг хэзээ, хэрхэн хүлээн зөвшөөрөхийг энэхүү
тайлбар мэдэгдэлд тодорхойлсон. Байгууллага нь ногдол ашгийг
мөнгөн бус хөрөнгийн хэлбэрээр хуваарилахтай холбоотойгоор
өөрийн хувь нийлүүлэгчдэд өгөх өр төлбөрийг тэдгээр
хуваарилагдаж буй хөрөнгийн бодит үнэ цэнээр хэмжинэ. Ногдол
ашгийн өглөг төлөгдөх үед хуваарилсан мөнгөн бус хөрөнгүүдийг
данснаас хассаны олз, гарзыг хүлээн зөвшөөрч орлого, зарлагын
дансанд бүртгэнэ. СТОУТХ 17 нь эдгээр санхүүгийн тайлангуудад
ямар нэг материаллаг нөлөө үзүүлээгүй болно.

Үл хөдлөх хөрөнгө ба тоног төхөөрөмжийн элэгдэл, биет бус
хөрөнгийн хорогдол. Барилга байгууламж байрлаж буй газрыг
түрээслэн ашиглах хугацаа 40 жилээс бага боловч эдгээр барилга
байгууламжийг 40 жилээр тооцоолсон ашиглах хугацааны туршид
шулуун шугамын аргаар элэгдүүлдэг. Монгол Улсын Газрын тухай
хуулийн дагуу Банк газрыг түрээслэн ашиглах хугацааг сунгах
эрхтэй бөгөөд холбогдох захиргааны байгууллага нь тодорхой
нөхцөл биелэгдсэн тохиолдолд түрээсийн хугацааг сунгадаг. Банк
тус нөхцлүүдийг биелүүлсэн байгаа гэж удирдлага үзэж байгаа.
Тиймээс удирдлага ашиглалтын хугацааг 40 жилээр тооцох нь
зохистой ба үндэслэлтэй гэж үзэж байгаа болно.

СТОУТХ 18, Харилцагчдаас хөрөнгө шилжүүлж авах (2009
оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойшхи тайлант
жилүүдэд мөрдөгдөнө). Хөрөнгийн тодорхойлолтыг хангасан
нөхцөлд харилцагчдаас шилжүүлж авах хөрөнгийн бүртгэл,
тухайлбал тэдгээр хөрөнгийг хүлээн зөвшөөрөх мөн анх хүлээн
зөвшөөрөх үеийн өртгийн хэмжилт, шилжүүлж авсан хөрөнгийн
оронд үзүүлэх нэг буюу түүнээс дээш тооны ажил үйлчилгээнүүдийг
тодорхойлох, орлогыг хүлээн зөвшөөрөх түүнчлэн харилцагчдаас
хүлээн авах мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлийг энэхүү тайлбар
мэдэгдэлд тодорхойлсон. СТОУСТ 18 нь эдгээр санхүүгийн
тайлангуудад ямар нэг материаллаг нөлөө үзүүлээгүй болно.

Мөн бусад үндсэн хөрөнгө болон биет бус хөрөнгийн тооцоолсон
ашиглалтын хугацаанууд зохистой ба үндэслэлтэй бөгөөд
Монголын үйл ажиллагааны орчин дах ашиглалтын хугацааны
нийтлэг хүлээлттэй нийцэж байгаа гэж удирдлага үзэж байна.
Ашиглалтын түвшингийн тооцоолол болон технологийн хөгжил
өөрчлөгдсөнөөс эдгээр хөрөнгүүдийн эдийн засгийн ашиглагдах
хугацаа болон үлдэгдэл өртөг өөрчлөгдөж улмаар ирээдүйн
элэгдлийн зардалд нөлөөлөх боломжтой юм. Ашиглалтын
хугацаанууд удирдлагын тооцооллоос 10%-иар зөрсөн бол 2010
оны 12-р сарын 31-нээр дуусгавар болсон жилийн элэгдлийн
зардал 212,947 мянган төгрөгөөр ихсэх эсвэл буурах (2009:
183,103 мянган төгрөгөөр ихсэх эсвэл буурах) байсан.

НББОУС 27, Нэгтгэсэн болон бие даасан санхүүгийн тайлан
(2008 оны 1 дүгээр сард шинэчлэгдэн батлагдсан; 2009 оны 7
дугаар сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойшхи тайлант жилүүдэд
мөрдөгдөнө). Шинэчлэгдэн батлагдсан НББОУС 27-аар хяналтын
бус хувь эзэмшил эцсийн дүндээ алдагдалтай гарахаар байсан ч
(стандартын өмнөх хувилбараар эзэмшлийн дүнгээс илүү гарсан
алдагдлыг ихэнх тохиолдолд толгой компаний эзэмшигчдэд
хуваарилдаг байсан) иж бүрэн орлогын нийт дүнг толгой
компаний эзэмшигчдэд болон (өмнө “цөөнхийн хувь оролцоо”
гэгдэж байсан) хяналтын бус хувь эзэмшилд ногдуулах шаардлага
тавигдсан. Толгой компанийн охин компани дах эзэмшилийн
хувь өөрчлөгдөх ба уг өөрчлөлт нь хяналтын хувь оролцоогоо
алдахад хүргэхээргүй байвал тухайн ажил гүйлгээг өмчийн ажил
гүйлгээ байдлаар бүртгэх ёстой хэмээн энэхүү шинэчлэгдсэн
стандартад тодорхойлсон. Түүнчлэн охин компани дах хяналтын
хувь оролцоогоо алдах үед үүсэх олз гарзыг хэрхэн хэмжихийг
тодорхойлж өгсөн. Хяналтын хувь оролцоогоо алдах өдөр тухайн

Татвар хууль тогтоомж. Монголын татварын, валютын болон
гаалийн хууль тогтоомжийг өөр хоорондоо зөрүүтэйгээр
тайлбарлах хандлагатай байдаг. Тодруулга 31-ийг харна уу

СТОУС 3, Бизнесийн нэгдэл (2008 оны 1 дүгээр сард
шинэчлэгдэн батлагдсан; 2009 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр
болон түүнээс хойшхи эхний тайлант жил эхэлсэн өдөр буюу
түүнээс хойш худалдан авалт хийгдсэн бизнесийн нэгдлийн хувьд
мөрдөгдөнө). Шинэчлэгдэн батлагдсан СТОУС 3-аар хяналтын
бус хувь эзэмшлийг хэмжихдээ өмнөх СТОУС 3-д дурдсан
арга (нэгдэж буй компанийн тодорхойлогдох цэвэр хөрөнгийн
пропорциональ хувь хэмжээ) болон бодит үнэ цэнийн аль нэгийг
сонгох боломж олгосон. Бизнесийн нэгдэл үүсгэх худалдан
авалтын аргыг хэрэглэх тухайд шинэчлэгдсэн СТОУС 3 илүү
дэлгэрэнгүй аргачлалыг агуулсан. Үе шаттайгаар хийгдэх худалдан
авалтын үед гүүдвилл тооцохын тулд үе шат бүр дээр хөрөнгө,
өр төлбөр тус бүрийн бодит үнэ цэнийг хэмжих шаардлагыг
стандартаас хассан. Түүний оронд, үе шаттайгаар хийгдэх
бизнесийн нэгдлийн үед нэгтгэгч нь өмнө эзэмшиж байсан
нэгдэж буй компани дах өөрийн хувь оролцоогоо худалдан
авалтын өдрөөрх бодит үнэ цэнээр дахин хэмжиж , үүссэн олз
гарз байвал тэдгээрийг хүлээн зөвшөөрч тайлант жилийн ашиг,
алдагдалд тусгах ёстой. Худалдан авалттай холбоотой зардлуудыг
бизнесийн нэгдлээс тусад нь бүртгэх бөгөөд иймд гүүдвиллийн
дүнд оруулахгүй бб зардлаар хүлээн зөвшөөрнө. Худалдан
авалт хийгдэх өдөр худалдан авалтын үнэтэй холбоотойгоор
үүсч болох болзошгүй өр төлбөрийг нэгтгэгч хүлээн зөвшөөрч
бүртгэсэн байвал зохино. Уг болзошгүй өр төлбөрийн үнэ
цэнэд худалдан авалтын өдрийн дараа орсон өөрчлөлтүүдийг
тохирох бусад СТОУС-уудын шаардлагад нийцүүлэн зохих ёсоор
хүлээн зөвшөөрөх ба гүүдвиллд ямар нэг залруулга хийхгүй.
Шинэчлэгдсэн СТОУС 3-ын хамрах хүрээнд харилцан зөвшилцлийн
үндсэн дээр хийгдсэн нэгдэл, мөн зөвхөн гэрээний үндсэн
дээр хийгдсэн бизнесийн нэгдлүүд нэмж орсон. Шинэчлэгдэн
батлагдсан СТОУС 3 нь эдгээр санхүүгийн тайлангуудад ямар нэг
материаллаг нөлөө үзүүлээгүй болно.
Группын хувьцаанд суурилсан, мөнгөөр төлөгдөх төлбөрийн
ажил гүйлгээ - СТОУС 2-д орсон нэмэлт, өөрчлөлтүүд Хувьцаанд суурилсан мөнгөн төлбөрийн тухай (2010 оны 1
дүгээр сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойшхи тайлант жилүүдэд
мөрдөгдөнө). Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт нь хувьцаанд суурилсан
төлбөрийг нэгтгэсэн болон бие даасан санхүүгийн тайланд
тусгахдаа хэрхэн ангилахыг тодорхой зааглаж ялгаж өгсөн. Мөн
уг нэмэлт өөрчлөлтөөр СТОУТХ 8 ба 11-д заасан удирдамжуудыг
СТОУС 2-д нэгтгэж, тэдгээр СТОУТХ-уудыг тус тус хүчингүй
болгосон. Өмнө тайлбар мэдэгдлүүдэд тусгагдаагүй байсан
төлөвлөгөөнүүдийн талаар СТОУТХ 11-д өгөгдсөн удирдамжийг
мөн уг стандартад нэмж оруулсан. Стандартын хавсралт байгаа
нэр томъёоны тайлбарыг илүү тодорхой болгож засварласан.
Эдгээр нэмэлт өөрчлөлтүүд нь санхүүгийн тайлангуудад ямар нэг
материаллаг нөлөө үзүүлээгүй болно.

Зөвшөөрөгдөх эрсдэлээс хамгаалагдсан зүйлс – НББОУС 39-д
орсон нэмэлт, өөрчлөлтүүд “Санхүүгийн хэрэглүүр: Хүлээн
зөвшөөрөлт ба хэмжилт” (2009 оны 7 дугаар сарын 1-ний
өдөр болон түүнээс хойшхи тайлант жилүүдэд буцаж үйлчилэх
нөхцөлтөйгөөр мөрдөгдөнө). Тухайн стандартын зорилгоор юуг
хамгаалагдсан эрсдэл гэх буюу мөнгөн гүйлгээний чухам ямар
хэсгийг эрсдэлээс хамгаалагдсан гэж үзэхийг тодорхойлдог
зарчмуудыг өөр өөр нөхцөл байдлуудад хэрхэн хэрэглэхийг
энэхүү нэмэлт өөрчлөлтөөр зааглаж тодруулж өгсөн. Энэ нэмэлт
өөрчлөлт нь санхүүгийн тайлангуудад ямар нэг материаллаг нөлөө
үзүүлээгүй болно.
СТОУС 1, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартыг
анх удаа хэрэгжүүлэх нь (2008 оны 12 дугаар сард хийгдсэн
өөрчлөлтөд нийцүүлэн, 2009 оны 7 дугаар сарын 1-ний
өдөр болон түүнээс хойшхи тайлант хугацааг хамрах бөгөөд
СТОУС-ыг анх удаа хэрэгжүүлж буй санхүүгийн тайлангуудад
мөрдөгдөнө). Энэхүү шинэчлэгдсэн СТОУС 1 нь агуулгын хувьд
өмнөх хувилбартайгаа ижил боловч, уншиж ойлгоход мөн
ирээдүйд хийгдэх өөрчлөлтүүдийг шингээхэд дөхөм болох үүднээс
хэлбэр, зохион байгуулалтын хувьд өөрчлөгдсөн. Шинэчлэгдсэн
стандарт нь санхүүгийн тайлангуудад ямар нэг материаллаг нөлөө
үзүүлээгүй.
Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартыг анх удаа
хэрэгжүүлэх тухай СТОУС 1-д орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд –
СТОУС-ыг анх удаа хэрэгжүүлэгч байгууллагын мөрдөхгүй
байж болох заалтуудыг нэмсэн тухай (2010 оны 1 дүгээр
сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойшхи тайлант жилүүдэд
мөрдөгдөнө). СТОУС-ыг анх удаа хэрэгжүүлэгч байгууллага нь
газрын тос, байгалийн хий гэсэн хөрөнгүүдэд СТОУС-уудыг нөхөж
хэрэглэхдээ өртгийг бүрэн шингээх аргыг хэрэглэхээс чөлөөлсөн.
Түүнчлэн түрээсийн хүчин төгөлдөр гэрээтэй байх бөгөөд өөрийн
улсын нягтлан бодох бүртгэлийн шаардлагуудыг хэрэглэснээр
ижил үр дүнд хүрч байвал тэдгээр гэрээний ангиллыг “Түрээс
агуулсан хэлцлийг тодорхойлох тухай” СТОУТХ 4-ийн дагуу дахин
үнэлж үзэхээс чөлөөлөгдөнө. Нэмэлт өөрчлөлтүүд нь санхүүгийн
тайлангуудад ямар нэг материаллаг нөлөө үзүүлээгүй болно.
Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартуудад хийгдсэн
шинэчлэлүүд (2009 оны 4 дүгээр сард нийтлэгдсэн; СТОУС 2,
НББОУС 38 гэх стандартууд мөн СТОУТХ 9 ба СТОУТХ 16 гэсэн
тайлбаруудад орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдийг 2009 оны 7 дугаар
сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойшхи тайлант жилүүдэд
мөрдөнө; харин СТОУС 5, СТОУС 8, НББОУС 1, НББОУС 7,
НББОУС 17, НББОУС 36 болон НББОУС 39 гэх стандартуудад
орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдийг 2010 оны 1 дүгээр сарын 1-ний
өдөр болон түүнээс хойшхи тайлант жилүүдэд мөрдөнө). Эдгээр
шинэчлэлүүд нь дараах стандартууд, хэрэглээний тайлбаруудад
орсон агуулгын шинжтэй өөрчлөлт мөн асуудлыг илүү тодорхой
ойлгомжтой болгоход чиглэсэн өөрчлөлтүүдээс бүрдэнэ:
нэгдсэн хяналт бүхий бизнесүүдийн хооронд хийгдэх ажил
гүйлгээнд болон хамтарсан үйлдвэр байгуулахад оруулах тухайн
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(a) 2010 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр болон түүнээс
хойшхи тайлант жилүүдэд мөрдөгдөх стандартууд:

охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтын үлдсэн хэсгийг
бодит үнэ цэнээр нь хэмжиж үнэлнэ. НББОУС 27 нь эдгээр
санхүүгийн тайлангуудад ямар нэг нөлөө үзүүлээгүй болно.

Эх дэлхий

Шинэ буюу өөрчлөгдсөн стандарт,
тайлбаруудын хэрэгжүүлэлт

Эрдэнэт хүмүүн

Засгийн Газар, төрийн байгууллага болон олон улсын
санхүүгийн байгууллагуудаас зээлжин авсан эх үүсвэр.
Банк нь Монгол Улсын Засгийн Газар, төрийн байгууллага
болон олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас урт хугацаат
санхүүжилтийг тэдгээрийн хэвийн үед зээлүүлдэг зээлийн хүүтэй
ижил хүүгээр авдаг бөгөөд тус зээлиийн хүү нь Банк бусад
зээлдүүлэгчдээс авдаг зээлийн хүүгээс доогуур байх боломжтой.
Ийм санхүүжилтийн улмаас Банк эдгээр эх үүсвэрүүдийг
зээлдүүлэгчийн тодорхойлсон зорилтот харилцагч нарт ашигтай
нөхцөлтэйгөөр зээлдэх боломжтой юм. Удирдлага эдгээр
хэрэглүүрүүдийн анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн үед олз, гарз
үүссэн эсэхийг авч үзсэн. Уг ажил гүйлгээнүүд нь холбоогүй
этгээдүүдтэй хийгддэг тул удирдлагын үнэлэлтээр эдгээр эх
үүсвэрүүд болон холбогдох зээл олголтууд нь зах зээлийн үнээр
хийгдсэн бөгөөд эдгээрийг анх хүлээн зөвшөөрөхөд олз, гарз
үүсдэггүй болно. Уг үнэлэлтийг хийхдээ удирдлага мөн эдгээр
хэрэглүүрүүд нь зах зээлийн тусгай сегмент болдог гэж үзэж
байгаа. Засгийн Газар, төрийн байгууллага болон олон улсын
санхүүгийн байгууллагуудаас зээлжин авсан эх үүсвэрүүд нь
2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар 18,470,624 мянган төгрөг
(2009: 10,531,632 мянган төгрөг)-ийн дүнтэй байсан. Энэ талаарх
мэдээллийг Тодруулга 18-д толилуулсан.

Жилийн Тайлан 2010

СТОУС 9, Санхүүгийн хэрэглүүр 1-р хэсэг: Ангилал ба
хэмжилт. 2009 оны 11 дүгээр сард гарсан СТОУС 9 нь НББОУС
39 дах санхүүгийн хөрөнгийн ангилал ба хэмжилттэй холбоотой
хэсгүүдийг орлох болсон. Мөн 2010 оны 10 дугаар сард СТОУС
9-д нэмэлт өөрчлөлт оруулж, санхүүгийн өр төлбөрийн ангилал,
хэмжилтийн асуудлыг багтаасан. Уг стандартын гол агуулгаас
дурдвал:
-	Санхүүгийн хөрөнгүүдийг хэмжилтийн үүднээс хоёр хэсэгт
ангилна: дараагийн тайлант үеүдэд бодит үнэ цэнээр нь хэмжих
санхүүгийн хөрөнгүүд ба хорогдуулсан өртгөөр нь хэмжих
санхүүгийн хөрөнгүүд. Санхүүгийн хөрөнгүүдийг анх хүлээн
зөвшөөрөх үед шийдвэрийг гаргана. Ангилалыг шийдэхэд
тухайн байгууллага өөрийн санхүүгийн хэрэглүүрүүдийг
удирдахдаа ашигладаг бизнес загвар түүнчлэн гэрээний дүнд
тухайн хэрэглүүрийн үүсгэх мөнгөн урсгалын шинж чанараас
шалтгаална.
-	Дараах хоёр нөхцлийг хангасан өрийн хэрэглүүрийг
дараагийн тайлант үеүдэд хорогдуулсан өртгөөр хэмжинэ:
(i) байгууллагын бизнес загварын зорилго нь гэрээгээр үүсэх
мөнгөн урсгалыг цуглуулахын тулд хөрөнгийг эзэмшихэд
оршино, (ii) гэрээний дүнд хөрөнгийн бий болгох мөнгөн
урсгал нь зөвхөн зээлийн үндсэн төлбөр ба хүүгийн төлбөрөөс
бүрдэнэ (өөрөөр хэлбэл зөвхөн энгийн зээлд байх шинжүүдийг
агуулсан). Бусад бүх өрийн хэрэглүүрийг бодит үнэ цэнээр
нь хэмжиж, бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг орлого, зарлагын
дансанд бүртгэнэ.
-	Бүх өмчийн хэрэглүүрүүдийг дараагийн тайлант үеүдэд бодит
үнэ цэнээр хэмжинэ. Арилжаалах зорилгоор эзэмшиж буй
өмчийн хэрэглүүрүүдийг бодит үнэ цэнээр нь хэмжиж, бодит
үнэ цэнийн өөрчлөлтийг орлого, зарлагын дансанд бүртгэнэ.
Бусад бүх өмчийн хэрэглүүрийн хувьд тэдгээрийг анх хүлээн
зөвшөөрөхдөө бодит үнэ цэнийн хэрэгжээгүй болон хэрэгжсэн
олз, гарзыг орлого, зарлагын дансанд бүртгэх бус бусад
дэлгэрэнгүй орлого байдлаар хүлээн зөвшөөрөх буцалтгүй
сонголтыг хийж болно. Бодит үнэ цэнийн олз, гарзыг дахин
ангилж орлого, зарлагын дансанд бүртгэхгүй. Хэрэглүүр
тус бүрээр энэ сонголтыг хийнэ. Харин хөрөнгө оруулалтын
өгөөжийг төлөөлж байгаа тохиолдолд ногдол ашгийг орлогын
тайланд толилуулна.
-	НББОУС 39-ийн санхүүгийн өр төлбөрийн ангилал, хэмжилттэй
холбоотой ихэнх шаардлагууд ямар нэг өөрчлөлтгүйгээр СТОУС
9-д орж ирсэн байгаа. Гол өөрчлөлт нь хэрэглүүрийг бодит
үнэ цэнээр нь хэмжиж, бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг орлого,
зарлагын дансанд бүртгэдэг санхүүгийн өр төлбөрүүдийн

СТОУС 9-ийг 2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн заавал
мөрдөнө, энэ хугацаанаас өмнө хэрэгжүүлж эхлэхийг мөн
зөвшөөрсөн. Банк нь энэхүү стандартын утга агуулга, Банкинд
үзүүлэх нөлөө болон стандартыг хэрэгжүүлж эхлэх хугацааг судалж
байгаа.
Гаргасан эрхийн бичгийн ангилал - НББОУС 32 стандартын
нэмэлт өөрчлөлтүүд (2009 оны 10 дугаар сарын 8-ний өдөр
гаргасан, 2010 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойш
эхлэх тайлант жилүүдэд мөрдөгдөнө). Уг нэмэлт өөрчлөлтийн
дагуу, орлого нь гадаад валютаар хийгдэх нөхцөлтэйгээр гаргасан
хувьцааны эрхийн бичгийг санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүрийн
ангилалаас хассан. Банк нь эдгээр нэмэлт өөрчлөлтүүд санхүүгийн
тайлангуудад ямар нэг материаллаг нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзэж
байгаа.
НББОУС 24 стандартын нэмэлт өөрчлөлтүүд - Холбоотой
талуудын тодруулга (2009 оны 11 дүгээр сард гаргасан, 2011
оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойш эхлэх тайлант
жилүүдэд мөрдөгдөнө). НББОУС 24-ийг 2009 онд шинэчилсэн
бөгөөд дараах өөрчлөлтүүдийг оруулсан, үүнд: (а) холбоотой
тал гэсэн ойлголтын утга санааг тодруулж, зөрчлүүдийг арилган
холбоотой талын тодорхойлолтыг энгийн ойлгомжтой болгосон;
мөн (б) төр захиргааны байгууллагуудтай холбоотой нэмэлт
тодруулгын шаардлагуудаас хэсэгчлэн чөлөөлж өгсөн. Банк нь
эдгээр нэмэлт өөрчлөлтүүд санхүүгийн тайлангуудад үзүүлэх нөлөөг
судалж байгаа.
СТОУТХ 19, Санхүүгийн өр төлбөрийг өмчийн хэрэглүүрээр
барагдуулах (2010 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр болон түүнээс
хойш эхлэх тайлант жилүүдэд мөрдөгдөнө). Энэхүү СТОУТХ 19
нь байгууллага өр төлбөрийн нөхцөлүүдээ дахин тохиролцож,
зээлдэгчийн зүгээс өөрийн өмчийн хэрэглүүрийг зээлдүүлэгчид
олгох байдлаар өр төлбөрийг барагдуулах үед хийгдэх бүртгэлийг
тодорхой болгосон. Өмчийн хэрэглүүрийн бодит үнэ цэнийг
өрийн дансны үнэтэй харьцуулсны үндсэн дээр олз, гарзыг хүлээн
зөвшөөрч орлого, зарлагын дансанд бүртгэнэ. Банк нь СТОУТХ 19
нь түүний санхүүгийн тайлангуудад ямар нэг материаллаг нөлөө
үзүүлэхгүй гэж үзэж байгаа.
Шаардлагатай санхүүжилтийн доод хэмжээг урьдчилан
төлөх - СТОУТХ 14-ийн нэмэлт өөрчлөлт (2011 оны 1 дүгээр
сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойш эхлэх тайлант жилүүдэд
мөрдөгдөнө). Тогтсон тэтгэмж бүхий тэтгэврийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийн доод хэмжээнд
зориулан шимтгэл төлөх ёстой тэдгээр компаниудад л энэхүү
нэмэлт өөрчлөлтийг мөрдөнө гэсэн хязгаарлалтыг тавьсан байгаа.
Ингэснээр СТОУТХ 14-ын зүгээс, шаардагдах санхүүжилтийн доод
хэмжээ бүхий сайн дурын тэтгэвэрийн урьдчилгаа төлбөртэй
холбоотой ямар нэг үр дагавар үүсгэхгүй. Банк нь эдгээр нэмэлт

өөрчлөлтүүд санхүүгийн тайлангуудад ямар нэг материаллаг нөлөө
үзүүлэхгүй гэж үзэж байгаа.
Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартуудад
хийгдсэн шинэчлэлүүд (2010 оны 5 дугаар сард нийтлэгдсэн,
2011 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөнө). Эдгээр
шинэчлэлүүд нь дараах стандартууд, хэрэглээний тайлбаруудад
орсон агуулгын шинжтэй өөрчлөлт мөн асуудлыг илүү тодорхой
ойлгомжтой болгоход чиглэсэн өөрчлөлтүүдээс бүрдэнэ:
СТОУС 1-ийн нэмэлт өөрчлөлтүүд: (i) тухайн нэг үндсэн
хөрөнгө эсвэл биет бус хөрөнгийг үнийн зохицуулалт бүхий
үйл ажиллагаанд ашиглаж байсан бол өмнөх НББНХЗЗ-аарх
дансны үнийг авч уг хөрөнгийн жишиг өртөг болгон ашиглахыг
зөвшөөрсөн, (ii) дахин үнэлгээ нь СТОУС-аар гаргасан анхны
санхүүгийн тайлангийн хамрах хугацаанд хийгдсэн байсан ч
ялгаагүй ямар нэг үйл явдлаас үүдэн хийгдсэн дахин үнэлгээний
дүнг үндсэн хөрөнгийн жишиг өртөг болгон ашиглахыг
зөвшөөрсөн, мөн (iii) СТОУС 1 дэх хэрэгжүүлэхгүй байхыг
зөвшөөрсөн заалтуудын хэрэглээний тухайд СТОУС-аар гаргасан
анхны завсар үеийн тайлан ба жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
хооронд гарсан аливаа өөрчлөлт, бол түүнчлэн нягтлан бодох
бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтүүдийг тайлбарлах шаардлагыг
анхны удаа хэрэгжүүлэгчдэд тавьсан; СТОУС 3-ийн нэмэлт
өөрчлөлтүүд: (i) эзэмшлийн хувь оролцоог төлөөлөхгүй буюу
татан буугдах үед цэвэр хөрөнгөд ногдох өөрийн хувийг эзэмших
эрхгүй тэдгээр хяналтын бус оролцоог (өөр хэмжилтийн суурь
хэрэглэхийг бусад СТОУС-уудад заагаагүй бол) бодит үнэ цэнээр
хэмжихийг шаардсан, (ii) нэгдэж буй компаний хувьцаанд
суурилсан төлбөрийн хэлцлүүд нь бизнесийн нэгдлийн үр дүнд
солигдоогүй эсвэл сайн дурын үүднээс сольсон аль ч тохиолдолд
хэрхэн бүртгэх талаар удирдамж өгсөн , мөн (iii) шинэчлэгдсэн
СТОУС 3 (2008 оны 1 дүгээр сард нийтлэгдсэн) -ийг мөрдөж
эхлэхээс өмнө хийгдсэн бизнесийн нэгдэлтэй холбоотой худалдан
авалтын болзошгүй төлбөрийг СТОУС 3-ийн өмнөх хувилбарт
заасан удирдамжийн дагуу бүртгэнэ гэдгийг тодорхой болгосон;
СТОУС 7-ийн нэмэлт өөрчлөлтүүд нь зарим нэг нэмэлт тодруулгын
шаардлагуудыг тодорхой болгосон, тухайлбал: (i) санхүүгийн
эрсдэлийн шинж чанар, хэр хэмжээг тусгасан чанарын ба тоон
шинжтэй тодруулга хоорондын уялдаа холбоог онцолсон нэмэлт
оруулсан, (ii) нөхцлийг дахин тохиролцоогүй бол хугацаа хэтэрсэн
зээлд тооцогдох буюу үнэ цэнийн бууралт хийгдэх байсан
санхүүгийн хөрөнгүүдийн дансны үнийг тодруулах шаардлагыг
хассан, (iii) барьцаа хөрөнгийн бодит үнэ цэнийг тодруулах
шаардлагыг, барьцаа хөрөнгийн үзүүлэх санхүүгийн нөлөөг
тодруулах гэсэн илүү ерөнхий шаардлагаар сольсон, мөн (iv)
тайлант хугацааны турш хураагдсан барьцаа хөрөнгөөс олж авсан
мөнгөн дүнг бус харин тайлагнах өдрийн байдлаарх хурааж авсан
барьцаа хөрөнгийн дүнг тодруулахыг тодорхой болгож өгсөн;
(2008 оны 1 дүгээр сард нэмэлт өөрчлөлт хийгдэн) шинэчлэгдсэн
НББОУС 27-аар НББОУС 21, 28 ба 31 гэсэн стандартуудад оруулсан
нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх зарчмыг НББОУС 27-д илүү
тодорхой болгож оруулсан; завсар үеийн хураангуй санхүүгийн

Эх дэлхий

2011 оны 1 дүгээр сарын 1-ны өдөр болон түүнээс хойшхи тайлант
хугацаанд заавал мөрдөх стандартууд ба тайлбарууд шинээр
батлагдаж, хэвлэн нийтлэгдсэн ба эдгээрийг Банк хугацаанаас
өмнө хэрэгжүүлж эхлээгүй.

зээлийн эрсдэлд гарсан өөрчлөлтийг бусад дэлгэрэнгүй
орлогын хэсэгт толилуулах шаардлага тавигдсан.
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Хэрвээ өөрөөр заагаагүй бол шинэчлэгдэн батлагдсан нэмэлт
өөрчлөлтүүд болон тайлбарууд нь эдгээр санхүүгийн тайлангуудад
ямар нэг материаллаг нөлөө үзүүлээгүй болно

Нягтлан бодох бүртгэлийн шинээр
батлагдсан мэдэгдлүүд

Эрдэнэт хүмүүн

байгууллагын хувь оролцоо нь СТОУС 2-ын хамрах хүрээнд
хамаарахгүй болохыг тодотгосон; борлуулах зорилгоор эзэмшиж
байгаа эргэлтийн бус хөрөнгө ба зогсоосон үйл ажиллагааны
хувьд СТОУС 5 ба бусад стандартуудад тогтоосон тодруулгын
шаардлагуудыг тодотгож өгсөн; хэрэв үйл ажиллагаа хариуцсан
ерөнхий шийдвэр гаргагчид тогтмол тайлагнадаг тохиолдолд
СТОУС 8-д заасан тайлагнах сегмент тус бүрээр нийт хөрөнгө,
өр төлбөрийг хэмжиж тайлагнах шаардлага тавигдсан; компани
өөрийн өмчийн хэрэглүүрээр төлж барагдуулсан зарим нэг
тодорхой өр төлбөрийг эргэлтийн бус хэсэгт ангилан харуулахыг
зөвшөөрч НББОУС 1-д нэмэлт өөрчлөлт оруулсан; зарцуулгын
үр дүнд бүртгэлд хөрөнгө хүлээн зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд
л тэдгээр зарцуулгыг хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа гэж
ангилахыг зөвшөөрсөн өөрчлөлтийг НББОУС 7-д оруулсан;
түрээсийн хугацааны эцэст газрын өмчлөл шилжихгүй байсан ч
зарим нэг урт хугацаатай газрын түрээсийг НББОУС 17-ын дагуу
санхүүгийн түрээс гэж ангилахыг зөвшөөрсөн; компани нь үндсэн
нийлүүлэгч эсвэл агентын аль нь болохыг тодорхойлох талаар
нэмэлт удирдамжийг НББОУС 18-д тусгасан; орох мөнгөн урсгал
үүсгэгч нэгж нь агрегацлахын өмнөх аливаа үйл ажиллагааны
сегментээс томгүй байна гэдгийг НББОУС 36-д тодотгож
оруулсан; бизнесээр нэгдлээр олж авсан биет бус хөрөнгийн
бодит үнэ цэнийг хэмжихтэй холбоотойгоор НББОУС 38-д нэмэлт
оруулсан; НББОУС 39-д (i) бизнесийн нэгдэл явагдахад хүргэж
болох опционы гэрээнүүдийг хамрах хүрээнд нэмж оруулсан, (ii)
мөнгөн гүйлгээг эрсдэлээс хамгаалах хэрэглүүрийн олз гарзыг
өмчийн хэсгээс орлогын тайлан руу дахин ангилах бичилтийг аль
тайлант хугацаанд хийвэл зохихыг тодотгож өгсөн, болон (iii)
хэрэв төлбөрийг урьдчилж гүйцэтгэснээр зээлдүүлэгчид учирсан
эдийн засгийн хохирлыг зээлдэгч нөхөн төлж байвал урьдчилгаа
төлбөрийн сонголтыг агуулагч гэрээтэй нягт уялдаатайд тооцно
гэдгийг нэмж тусгасан; нэгдсэн хяналт бүхий бизнесүүдийн
хооронд хийгдэх ажил гүйлгээгээр ба хамтарсан үйлдвэр
байгуулахад орж ирсэн гэрээн дотор суулгасан үүсмэл хэрэглүүр
нь СТОУТХ 9-ийн хамрах хүрээнд орохгүй болохыг зааж нэмэлт
өөрчлөлт оруулсан; түүнчлэн гадаад дах үйл ажиллагаа нь өөрөө
эрсдэлээс хамгаалагдсан байвал уг гадаад дах үйл ажиллагаа
нь эрсдэлээс хамгаалах хэрэглүүр эзэмшихийг хязгаарласан
заалтыг СТОУТХ 16 -аас хассан. Үүнээс гадна, 2008 оны 5 дугаар
сард хэвлэн нийтэлсэн Санхүүгийн тайлагналын олон улсын
стандартуудад хийгдсэн 2008 оны шинэчлэлүүд эмхэтгэлээр,
охин компани дах хяналтаа алдаж байгаа тохиолдолд үүнийг
борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй гэсэн ангилалд багтаана
гэсэн нэмэлт өөрчлөлтийг СТОУС 5-д оруулсан бөгөөд уг нэмэлт
өөрчлөлтийг 2009 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр болон түүнээс
хойшхи тайлант жилүүдэд мөрдөнө. Эдгээр нэмэлт өөрчлөлтүүд нь
санхүүгийн тайлангуудад ямар нэг материаллаг нөлөө үзүүлээгүй
болно.

Жилийн Тайлан 2010

Санхүүгийн хөрөнгийг шилжүүлсэнтэй холбоотой тодруулга
- СТОУС 7 стандартын нэмэлт өөрчлөлт (2010 оны 10 дугаар
сард батлагдсан, 2011 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр болон
түүнээс хойш эхлэх тайлант жилүүдэд мөрдөгдөнө). Энэхүү нэмэлт
өөрчлөлт нь шилжүүлсэн санхүүгийн хөрөнгөөс үүсэх эрсдэлтэй
холбоотой нэмэлт тодруулга хийх шаардлага тавьсан. Үүнд
өөр талд шилжүүлсэн боловч байгууллагын тайлан тэнцэл дээр
тусгагдсан санхүүгийн хөрөнгийн шинж чанар, дансны үнэ болон
холбогдох эрсдэл ба өгөөжийг хөрөнгийн анги бүрээр тодруулах

Суурь хөрөнгүүдийн үнийг нөхөх - НББОУС 21-ийн өөрчлөлт.
(2010 оны 12 сард батлагдсан, 2012 оны 1 сарын 1-ний өдөр болон
түүнээс хойш эхлэх тайлант жилүүдэд мөрдөгдөнө). Тус өөрчлөлт
нь хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө нь бодит
үнэ цэнээрээ бүртгэгдэх ба энэ нь борлуулалтаар дамжин эргэн
нөхөгддөг гэсэн үгүйсгэх боломжтой таамаглалыг оруулж ирсэн.
Хэрэв хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийг
борлуулалтаар эргэн нөхөхөөсөө илүү тодорхой цаг хугацааны
туршид түүний ихэнх эдийн засгийн үр өгөөжийг ашиглалтаас
олж авах зорилготой бизнесийн загварын хүрээнд тус хөрөнгийг
эзэмшиж байгаа бол дээрх таамаглал няцаагддаг. НББОУС 16
“Үндсэн хөрөнгө”-д заасан дахин үнэлгээний аргыг ашиглан
хэмжигддэг элэгдэл тооцдоггүй үндсэн хөрөнгийг оролцуулсан
дээрхтэй төстэй асуудлуудыг хөндсөн Тайлбарлалын Байнгын
Зөвлөл (“ТБЗ”) 21 “Орлогын татвар - Элэгдэл тооцогддоггүй дахин
үнэлэгдсэн үндсэн хөрөнгийг нөхөх” гэсэн тайлбарыг бодит үнээр
бүртгэгддэг хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийг
хамрах хүрээнээс нь хассаны дараа НББОУС 12-т нэгтгэн оруулсан.
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Анх удаа СТОУС хэрэгжүүлэгчдийг СТОУС 7 стандарт дах
зэрэгцүүлсэн тодруулгын шаардлагаас хязгаарлалтайгаар
чөлөөлөх - СТОУС 1 стандартын нэмэлт өөрчлөлт (2010 оны
7 дугаар сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойш эхлэх тайлант
жилүүдэд мөрдөгдөнө). СТОУС 7, Санхүүгийн хэрэглүүрүүд:
Тодруулга стандартад 2009 оны 3 дугаар сард хийгдсэн
нэмэлт өөрчлөлтөөр шаардсан шинэ тодруулгуудыг хийхдээ
зэрэгцүүлсэн мэдээлэл толилуулахаас СТОУС-аар тайлан бэлтгэдэг
байгууллагуудыг чөлөөлсөн. Харин СТОУС 1-д оруулсан энэхүү
нэмэлт өөрчлөлт нь СТОУС 7-ийн нэмэлт өөрчлөлтөд заасан
хэрэгжүүлэлтийн нөхцлийг анх удаа СТОУС хэрэгжүүлэгчдэд мөн
адил олгосон. Банк нь эдгээр нэмэлт өөрчлөлтүүд санхүүгийн
тайлангуудад ямар нэг нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзэж байгаа.

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
2010 оны 12-р
сарын 31

Мянган төгрөгөөр

2009 оны 12-р сарын 31
(залруулсан)

Бэлэн мөнгө

13,987,138

8,928,250

Монголбанкинд байршуулсан мөнгө (зайлшгүй байлгах нөөцөөс бусад)

24,914,571

26,155,618

Бусал банкууд дах харилцах данс

10,688,496

6,658,589

Монголбанкны үнэт цаас

42,947,557

8,413,874

Монголбанкинд анх 3 сараас бага хугацаатай байршуулсан хадгаламж

-

14,620,922

Бусад банкуудад анх 3 сараас бага хугацаатай байршуулсан хөрөнгө

-

7,531,912

92,537,762

72,309,165

Нийт мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
2010 ба 2009 онуудын 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар мөнгө
ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн аль ч хэсэг нь барьцаалагдаагүй
байсан. 2010 оны 12-р сарын 31 болон 2009 оны 12-р сарын 31нээр бүх үлдэгдлүүд хугацаа хэтрэлтгүй бөгөөд үнэ цэнээ алдаагүй
байсан.
Монголбанкин дах харилцах дансанд хүү бодогддоггүй бөгөөд
2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Монголбанкин
дах хадгаламжийн дансанд жилийн 0.15%-ийн хүү бодогдож
байсан. Бусад банкууд дах харилцах дансуудад гол төлөв хүү
бодогддоггүй.

Хэрвээ өөрөөр заагаагүй бол шинээр батлагдсан стандартууд
болон тайлбарууд нь Банкны санхүүгийн тайлангуудад ямар нэг
материаллаг нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзэж байгаа

Монголбанкны гаргасан үнэт цаасууд 7 өдрийн (2009 онд: 7 – 84
өдрийн) хугацаатай байсан бөгөөд жилийн 11% (2009 онд: 10% 14%)-ийн хүүтэй байв.
2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар бусад банкуудад
байршуулсан хөрөнгө 14-90 хоногийн хугацаатай ба жилийн
2.25% - 10%-ийн хүүтэй байсан.
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн балансын үлдэгдлүүдийн
зээлийн эрсдэлийн чанарыг Стандарт ба Пүүрсийн рейтинг эсвэл
Мүүдийс болон Фичийн рейтинг дээр үндэслэн нэгтгэн харуулж
болно. 2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх зээлийн
эрсдэлийн чанарыг дор үзүүлэв:

Монгол-банкинд
байршуулсан
мөнгө (зайлшгүй
байлгах нөөцөөс
бусад)

Бусад банкууд
дах харилцах
болон овернайт
хадгаламж

13,987,138

-

-

-

13,987,138

-

24,914,571

-

42,947,557

67,862,128

- AA- -аас AA+ рейтингтэй

-

-

5,607,639

-

5,607,639

- A- -аас A+ рейтингтэй

-

-

3,355,792

-

3,355,792

- A- -аас доош рейтингтэй

-

-

1,475,902

-

1,475,902

- Рейтинг хийгдээгүй

-

-

249,163

-

249,163

13,987,138

24,914,571

10,688,496

42,947,557

92,537,762

Мянган төгрөгөөр

Бэлэн мөнгө

Монголбанкны үнэт
цаас

Нийт

Хугацаа хэтрээгүй ба үнэ цэнэ нь буураагүй
- Бэлэн мөнгө
- Монгол Улсын Төв Банк

Нийт мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн балансын үлдэгдлийн
зээлийн эрсдэлийн чанарыг Стандарт ба Пүүрсийн рейтинг эсвэл
Мүүдийс болон Фичийн рейтинг дээр үндэслэн нэгтгэн дүгнэж
болно.

2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх зээлийн эрсдэлийн
чанарыг дор үзүүлэв. Энд толилуулсан 2009 оны 12-р сарын
31-нээрх дүнгүүдэд дахин ангилалтай холбоотой залруулгыг
оруулсан:

Эх дэлхий

шаардлагатай. Эдгээр тодруулгаас санхүүгийн хөрөнгө ба түүнд
холбогдох өр төлбөрийн хамаарлыг, мөн холбогдох өр төлбөрийн
мөнгөн дүнг ойлгох боломжийг хэрэглэгчдэд олгох ёстой.
Санхүүгийн хөрөнгүүдийг балансаас хассан хэдий ч шилжүүлсэн
хөрөнгөтэй холбоотой тодорхой эрсдэл ба өгөөж байгууллагад
байсаар байвал тэдгээр эрсдэлийн нөлөөг ойлгох боломжийг олгох
тодруулгыг нэмж оруулах шаардлагатай. Банк нь уг стандартын
нэмэлт өөрчлөлт санхүүгийн тайланд ямар нэг материаллаг нөлөө
үзүүлэхгүй гэж үзэж байгаа.

Эрдэнэт хүмүүн

тайланд нэмж тодруулах шаардлагатай гол үйл явдал, ажил
гүйлгээний нэмэлт жишээг НББОУС 34-д оруулж өгсөн, үүнд бодит
үнэ цэнийн шатлалын түвшин хооронд хийсэн шилжилт, санхүүгийн
хөрөнгийн ангилалд орсон өөрчлөлт буюу байгууллагын
санхүүгийн хэрэглүүрд нөлөөлж буй бизнес, эдийн засгийн орчны
өөрчлөлт; СТОУТХ 13-д урамшууллын бараа, үйлчилгээний бодит
үнэ цэнийг хэрхэн хэмжих тухай илүү тодорхой болгосон. Банк нь
уг стандартын нэмэлт өөрчлөлт өөрийн санхүүгийн тайланд ямар
нэг материаллаг нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзэж байгаа.
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Нийт

Хугацаа хэтрээгүй ба
үнэ цэнэ нь буураагүй
- Бэлэн мөнгө

8,928,250

-

-

-

-

-

8,928,250

- Монгол Улсын Төв Банк

-

26,155,618

-

8,413,874

14,620,922

-

49,190,414

- AA- -аас AA+ рейтингтэй

-

-

2,609,015

-

-

-

2,609,015

- A- -аас A+ рейтингтэй

-

-

2,252,300

-

-

-

2,252,300

- A- -аас доош рейтингтэй

-

-

1,702,363

-

-

-

1,702,363

- Рейтинг хийгдээгүй

-

-

94,911

-

-

7,531,912

7,626,823

8,928,250

26,155,618

6,658,589

8,413,874

14,620,922

7,531,912

72,309,165

Нийт мөнгө ба түүнтэй
адилтгах хөрөнгө

Рейтинг хийгдээгүй банкуудад байршуулсан хадгаламжийн нийт
дүн 7,531,912 мянган төгрөг байсан бөгөөд эдгээрт Монголын
дээдээс бусад зэрэглэлтэй банкууд (ө.х. жижиг болон дунд
хэмжээний банкууд) багтсан болно. Удирдлага нь тухайн

банкуудын Монголын зах зээлд эзэлсэн ерөнхий байр суурь
болон бусад мэдээлэл (нийтэд нээлттэй болгосон санхүүгийн
тайлангууд гэх мэт) дээр үндэслэн эдгээр банкуудад байршуулсан
хадгаламжийн зээлийн эрсдэлийн чанарыг дүгнэдэг

Монголбанкинд байршуулсан,
	зайлшгүй байлгах нөөц

2010 оны 12-р сарын 31 ба 2009 оны 12-р сарын 31-нээр
Монголбанкин дах зайлшгүй байлгах нөөц нь хугацаа хэтрээгүй
бөгөөд үнэ цэнээ алдаагүй байсан.

Мянган төгрөгөөр

2010 оны 12-р сарын 31

2009 оны 12-р сарын 31 (залруулсан)

Бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгө

19,438,657

20,641,544

Бусад банкуудад байршуулсан нийт хөрөнгө

19,438,657

20,641,544

Бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгө нь барьцаалагдаагүй
байсан. 2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар бусад банкууд
дах үлдэгдлүүд нь Монголын бусад банкуудад байршуулсан 180аас 539 хоногийн хугацаатай (2009 онд 182-оос 362 хоногийн
хугацаатай) хөрөнгө байв. Эдгээр хадгаламж нь жилийн 5%
- 8.5%-ийн хүүтэй (2009 онд жилийн 5% - 12.5%-ийн хүүтэй)
байгаа. 2010 онд байршуулсан хадгаламж нь ихэвчлэн Америк
доллар (2009 онд Монгол төгрөг болон Америк доллар)аар илэрхийлэгдсэн байв. Гадаад валютын тогтолцоо болон
санхүүгийн эрсдэлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Тодруулга
29-өөс үзнэ үү.
Мянган төгрөгөөр

Монголбанкин дах харилцах дансуудын үлдсэн хэсэг нь зайлшгүй
байлгах нөөцөд хамаарахгүй (ө.х. эдгээр үлдэгдлүүдийг ашиглах
эрхийг хязгаарлаагүй) тул эдгээрийг мөнгө ба түүнтэй адилтгах
хөрөнгөд багтаан ангилсан (Тодруулга 7)

2010 ба 2009 онуудын 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар бусад
банкуудад байршуулсан нийт хадгаламж нь хугацаа хэтрээгүй
бөгөөд үнэ цэнийн бууралтад ороогүй байсан. Тиймээс, үнэ цэнэ
бууралтын сан байгуулах шаардлага байгаагүй.
Бүх хадгаламжуудыг Монголын том банкуудад байршуулсан
бөгөөд бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгийн 2010 оны
12 дугаар сарын 31-ний ба 2009 оны 12 дугаар сарын 31ний байдлаарх үлдэгдлүүдийн зээлийн эрсдэлийн чанарын
шинжилгээг дор үзүүлэв:

2010 оны 12-р сарын 31

2009 оны 12-р сарын 31 (залруулсан)

-

12,985,560

3,240,281

3,637,100

16,198,376
19,438,657

20,641,544

Хугацаа хэтрээгүй бөгөөд үнэ цэнийн бууралтад ороогүй
- ВВ- -аас ВВ+ рейтингтэй
- В- -аас В+ рейтингтэй
- Рейтинг хийгдээгүй

Банк нь Төв Банк буюу Монголбанкин дах харилцах дансандаа
Монголбанкнаас тавидаг шаардлагын дагуу зайлшгүй байлгах
нөөц байршуулдаг. Төв банкинд байршуулдаг хөрөнгийн
үлдэгдлийг 14 хоногийн хугацаан дээр үндэслэн тооцсон хувь
хэмжээгээр тогтоодог. 2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар
Монголбанкинд байршуулсан, зайлшгүй байлгах нөөц нь
9,780,500 мянган төгрөг (2009: 6,834,900 мянган төгрөг) байсан.

Эрүүл ашиг

Бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгө
Бусад
банкинд анх
3 сараас бага
хугацаатай
байршуулсан
хөрөнгө

Бусад банкуудад байршуулсан нийт хөрөнгө
Рейтинг хийгдээгүй банкуудад байршуулсан хадгаламжийн
нийт дүн нь 16,198,376 мянган төгрөг (2009 онд 4,018,884
мянган төгрөг) байсан бөгөөд эдгээрийг Монголын дээдээс
бусад зэрэглэлтэй банкуудад (ө.х. дунд эсвэл жижиг хэмжээний
банкуудад) байршуулсан байв. Тодруулга 7-д дурдсанчлан,
удирдлага нь тухайн банкуудын Монголын зах зээлд эзэлсэн
ерөнхий байр суурь болон бусад мэдээлэл (нийтэд нээлттэй
болгосон санхүүгийн тайлангууд гэх мэт) дээр үндэслэн эдгээр
банкуудад байршуулсан хадгаламжийн зээлийн эрсдэлийн
чанарыг дүгнэдэг.

4,018,884

2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Банкны Улаанбаатар
хотын банкинд байршуулсан нийт үлдэгдэл нь 16,198,376 мянган
төгрөг (2009 онд Худалдаа Хөгжлийн Банкинд 12,985,560
мянган төгрөг) байсан. Энэхүү хадгаламжийн нийт дүн нь бусад
банкуудад байршуулсан нийт үлдэгдлийн 83% (2009 онд 63%)ийг эзэлж байсан.
Тодруулга 32-оос бусад банкуудад байршуулсан үлдэгдлүүдийн
бодит үнэ цэнийн тооцооллыг үзнэ үү

Эх дэлхий

Бусад банкин
дах харилцах
болон
овернайт
хадга-ламж

Монголбанкинд
Монголанх 3
банкны сараас бага
үнэт цаас
хугацаатай
байршуулсан
хадгаламж

Эрдэнэт хүмүүн

Мянган төгрөгөөр

Бэлэн
мөнгө

Монголбанкинд
байршуулсан
мөнгө
(зайлшгүй
байлгах
нөөцөөс
бусад)
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2010
Дүн

%

Хувь хүмүүс

133,467,120

41%

97,669,860

50%

Худалдаа

67,346,544

21%

35,375,548

18%

33,389,514

Жижиглэн худалдаа

40,193,558

12%

19,593,925

10%

21,361,313

13,383,229

Үйлдвэрлэл

39,464,564

12%

19,959,477

10%

11,829,128

13,575,175

Үйлчилгээ

31,238,565

10%

16,921,367

9%

(4,210,284)

(3,158,909)

Хөдөө аж ахуй

7,465,427

2%

4,113,932

2%

321,690,771

193,963,327

Барилга

5,945,233

2%

2,961,342

1%

780,044

0%

526,785

0%

325,901,055

100%

197,122,236

100%

126,780,798

61,188,128

Орон сууцны (моргэйжийн) зээл

58,662,396

42,335,073

Бичил санхүүгийн зээл

58,503,609

33,251,117

Хэрэглээний зээл

48,763,811

Санхүүгийн түрээс
Бусад
Хасах нь: Зээлийн үнэ цэнэ бууралтын зардал
Харилцагчдад олгосон нийт зээл ба урьдчилгаа
Удирдлага нь Засгийн Газар, төрийн байгууллага болон олон
улсын санхүүгийн байгууллагуудаас (эдгээр нь холбоогүй талууд
байсан) зээлжин авсан эх үүсвэрүүдийг, мөн эдгээр эх үүсвэрээс
хямд хүүтэй олгосон зээлүүдийг зах зээлийн тусгай сегмэнт

Мянган төгрөгөөр
Зээлийн үнэ цэнийн
бууралтын сан
2010.01.01-нээрх үлдэгдэл
Тайлант жилд (сэргээгдсэн) /
байгуулсан сан
Тайлант жилд найдваргүй гэж
данснаас хассан дүн
2010.12.31-нээрх үлдэгдэл

ЖДБ Орон сууцны

гэж дүгнэсэн (Тодруулга 4), тиймээс эдгээрийг анх хүлээн
зөвшөөрөхөд ашиг, алдагдал үүсээгүй болно.

Нийт харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа
(үнэ цэнийн бууралтын өмнөх дүн)

Зээлийн үнэ цэнийн бууралтанд байгуулсан санд 2010 онд гарсан
өөрчлөлтүүдийг дор үзүүлэв:

Бичил

Хэрэглээний

Санхүүгийн
түрээс

Бусад

Нийт

1,289,343

421,233

566,673

325,110

233,906

322,644

3,158,909

909,415

445,582

39,905

(11,241)

(52,887)

(71,099)

1,259,675

(17,441)

-

(52,779)

(35,888)

(13,801)

(88,391)

(208,300)

2,181,317

866,815

553,799

277,981

167,218

163,154

4,210,284

ЖДБ

Орон сууцны

2009 (залруулсан)
Дүн
%

төгрөг байсан нь 2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх
харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгааны нийт дүнгийн 10.2%ийг эзэлж байв. 2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар
хамгийн том 30 харилцагчдад олгосон зээлийн нийт дүн
20,287,567 мянган төгрөг байсан бөгөөд энэ нь зээлийн багцын
10.3%-ийг эзэлж байв.

Банкны зээлийн багцын ихэнхи хувийг ЖДБ-үүдэд олгосон зээл,
бичил санхүүгийн зээл болон хувь хүмүүст олгосон зээлүүд
эзэлж багц нь төрөлжсөн бүтэцтэй байсан тул хамгийн том 30
харилцагчдад олгосон зээлийн нийт дүн 33,380,750 мянган

Зээлийн барьцааны талаарх мэдээллийг 2010 оны 12 дугаар сарын
31-ний байдлаар дор үзүүлэв:
ЖДБ

Орон
сууцны

Бичил бизнес

Хэрэглээний

Санхүүгийн
түрээс

77,332,355

49,011,213

44,036,640

14,392,212

2,587,964

Бусад

Нийт

Зээлийн барьцааны төрөл:
- үл хөдлөх хөрөнгө
Бичил

Хэрэглээний

Санхүүгийн
түрээс

Бусад

Нийт

761,637

286,445

254,210

111,985

143,792

71,455

1,629,524

(16,564)

-

(59,323)

(14,287)

(5,358)

(63,503)

(159,035)

2009.12.31-нээрх үлдэгдэл

1,289,343

421,233

566,673

325,110

233,906

322,644

3,158,909

134,788

Хувь хүмүүст олгосон зээлийн ихэнхи хэсгийг хэрэглээний болон
орон сууцны (моргэйжийн) зээлүүд бүрдүүлж байв.

Мянган төгрөгөөр

Зээлийн үнэ цэнийн
бууралтын сан
2010.01.01-нээрх үлдэгдэл
Тайлант жилд байгуулсан
сан, залруулсан дүн
Тайлант жилд найдваргүй
гэж данснаас хассан дүн

544,270

Мянган төгрөгөөр

Бусад

Зээлийн үнэ цэнийн бууралтанд байгуулсан санд 2009 онд гарсан
өөрчлөлтүүдийг дор үзүүлэв. Энд толилуулсан дүнгүүдэд дахин
ангилалаас үүссэн залруулгуудыг шаардлагатай тохиолдолд
тусгасан болно.

Мянган төгрөгөөр

Эрүүл ашиг

2010 оны 12-р сарын 31 2009 оны 12-р сарын 31 (залруулсан)

Жижиг дунд бизнесүүд (ЖДБ)

371,786

227,412

95,472

314,692

1,688,420

1,292,971 188,653,355

- мөнгөн хадгаламж

597,660

472,762

409,292

19,893,969

174,615

7,907,621

29,455,919

- тээврийн хэрэгсэл

1,507,965

467,016

6,817,031

2,393,302

5,960,579

206,161

17,352,054

- тоног төхөөрөмж

1,139,475

488,599

3,926,631

2,648,162

10,604,804

433,473

19,241,144

- эргэлтийн хөрөнгө

719,026

67,762

36,401

1,131

22,019

29,654

875,993

Баталгаажаагүй зээл

45,484,317

8,155,044

3,277,614

9,435,035

2,011,332

1,959,248

70,322,590

126,780,798

58,662,396

58,503,609

48,763,811

21,361,313

Харилцагчдад олгосон нийт
зээл ба урьдчилгаа
(үнэ цэнийн бууралтын
өмнөх дүн)

11,829,128 325,901,055

Эх дэлхий

Мянган төгрөгөөр

Харилцагчдын зээлийн багц дах бизнесийн салбарын эрсдэлийн
төвлөрөлтийг дор үзүүлэв:

Эрдэнэт хүмүүн

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа

Жилийн Тайлан 2010

75
ЖДБ

Орон
Бичил бизнес Хэрэглээний
сууцны

Санхүүгийн
түрээс

Бусад

Нийт

Зээлийн барьцааны төрөл:
- үл хөдлөх хөрөнгө

33,367,124

31,672,803

16,700,364

10,746,509

966,261

5,733,732

99,186,793

- мөнгөн хадгаламж

757,547

58,511

75,783

9,277,519

75,328

3,767,663

14,012,351

- компаниудын хувьцаа

398,092

-

-

-

-

49,975

448,067

- тээврийн хэрэгсэл

2,205,938

341,124

4,128,965

1,930,378

2,314,012

376,392

11,296,809

- тоног төхөөрөмж

1,425,220

178,637

4,915,234

3,536,109

6,699,334

723,133

17,477,667

- эргэлтийн хөрөнгө

367,425

1,028

21,239

9,374

5,422

9,589

414,077

- баталгаа

398,771

250

51,734

6,584

-

3,717

461,056

16,555

-

-

436,805

-

-

453,360

22,251,456

10,082,720

7,357,798

7,446,236

3,322,872

2,910,974

53,372,056

61,188,128

42,335,073

33,251,117

33,389,514

13,383,229

- бусад хөрөнгө
Баталгаажаагүй зээл
Харилцагчдад олгосон нийт
зээл ба урьдчилгаа (үнэ цэнийн
бууралтын өмнөх дүн)

Дээрх тодруулгад зээл болон зээлийн барьцаанд авсан хөрөнгийн
бүртгэлийн дүнгийн аль багыг тусгасан ба үлдсэн хэсгийг
баталгаажаагүй зээлийн хэсэгт толилуулсан. Дээр толилуулсан
дүнгүүдэд залруулга, дахин ангилалын нөлөөг оруулсан болно.
Мянган төгрөгөөр

ЖДБ

13,575,175 197,122,236

Зээлийн 2010 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх үлдэгдлүүдийн
зээлийн эрсдэлийн чанарын шинжилгээг дор үзүүлэв:

Орон
Бичил бизнес Хэрэглээний
сууцны

- 360-аас дээш хоногоор хэтэрсэн
Нийт үнэ цэнийн бууралтад
орсон зээлүүд
Хасах нь: үнэ цэнийн
бууралтын сан
Нийт харилцагчдад олгосон
зээл ба урьдчилгаа

Бусад

Нийт

Хугацаа хэтрээгүй, үнэ цэнийн
бууралтад ороогүй

125,455

75,491

45,401

1,783

1,509,845

169,201

132,751

181,817

116,945

67,575

10,313

678,602

1,550,744

136,121

416,942

192,201

116,571

145,783

2,558,362

4,621,356

533,062

724,214

384,637

229,547

157,879

6,650,695

(2,181,317)

(866,815)

(553,799)

(277,981)

(167,218)

(163,154)

(4,210,284)

124,599,481

57,795,581

57,949,810

48,485,830

21,194,095

11,665,974

321,690,771

Зээлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх үлдэгдлүүдийн
зээлийн эрсдэлийн чанарын шинжилгээг дор үзүүлэв. Энд
толилуулсан дүнгүүдэд залруулга, дахин ангилалын нөлөөг
шаардлагатай тохиолдолд оруулсан болно.
Мянган төгрөгөөр

ЖДБ

Орон
сууцны

Бичил
бизнес

Хэрэглээний

Санхүүгийн
түрээс

Бусад

Нийт

Хугацаа хэтрээгүй, үнэ цэнийн
бууралтад ороогүй
- Маш сайн

4,092,022

-

4,566,855

2,040,665

623,283

6,099,209

17,422,034

- Сайн

9,350,654

1,122,623

847,589

5,256,719

1,757,767

4,468,303

22,803,655

40,609,158

36,364,970

26,018,774

24,645,955

10,256,340

2,476,537

140,371,734

-

52,389

-

20,388

-

452

73,229

2,531,391

4,069,913

590,163

697,258

186,649

145,176

8,220,550

56,583,225

41,609,895

32,023,381

32,660,985

12,824,039

13,189,677

188,891,202

- Хангалттай

Санхүүгийн
түрээс

264,190

- Хангалттай бус
- 2009 онд зээлийн нөхцлийг
дахин хэлэлцсэн
Нийт хугацаа хэтрээгүй, үнэ
цэнийн бууралтад ороогүй
Хугацаа хэтэрсэн боловч үнэ
цэнийн бууралтад ороогүй

- Маш сайн

31,022,355

3,305,691

6,300,350

14,069,881

9,256,917

10,498,234

74,453,428

- 30-аас цөөн хоногоор хэтэрсэн

256,207

266,434

109,979

116,917

96,310

21,561

867,408

- Сайн

13,342,386

13,762,369

3,652,329

17,771,315

3,852,233

165,758

52,546,390

413,987

40,194

212,143

101,540

64,811

70,510

903,185

- Хангалттай

74,346,350

39,064,269

47,394,115

16,183,437

7,857,761

909,132 185,755,064

584,021

82,810

126,417

141,790

53,592

41,562

1,030,192

670,194

306,628

322,122

218,457

161,121

92,071

1,770,593

1,900,453

1,771,475

76,132

48,662

8,489

703

3,805,914

- 30-аас 90 хоногоор хэтэрсэн
Нийт хугацаа хэтэрсэн
боловч үнэ цэнийн бууралтад
ороогүй
Үнэ цэнийн бууралтад орсон
зээлүүд

121,195,565

57,986,614

57,549,343

48,215,085

21,028,992

11,615,389 317,590,988

- 30-аас цөөн хоногоор хэтэрсэн

1,954,085

-

-

-

-

-

1,954,085

- Хангалттай бус
- 2010 онд зээлийн нөхцлийг
өөрчилсөн
Нийт хугацаа хэтрээгүй, үнэ
цэнийн бууралтад ороогүй
Хугацаа хэтэрсэн боловч үнэ
цэнийн бууралтад ороогүй
- 30-аас цөөн хоногоор хэтэрсэн

680,817

124,327

71,930

70,719

43,217

46,185

1,037,195

- 30-аас 90 хоногоор хэтэрсэн
Нийт хугацаа хэтэрсэн боловч
үнэ цэнийн бууралтад ороогүй
Үнэ цэнийн бууралтад орсон
зээлүүд

283,060

18,393

158,122

93,370

59,557

9,675

622,177

963,877

142,720

230,052

164,089

102,774

55,860

1,659,372

- 30-аас цөөн хоногоор хэтэрсэн

1,903,886

-

-

-

-

-

1,903,886

- 91-ээс 180 хоногоор хэтэрсэн

418,413

133,657

240,732

138,562

106,448

8,582

1,046,394

- 181-ээс 360 хоногоор хэтэрсэн
- 360-аас дээш хоногоор
хэтэрсэн
Нийт үнэ цэнийн бууралтад
орсон зээлүүд
Хасах нь: үнэ цэнийн
бууралтын сан
Нийт харилцагчдад олгосон
зээл ба урьдчилгаа

771,845

235,577

389,939

238,719

202,527

61,987

1,900,594

790,366

49,316

274,943

132,791

89,094

222,858

1,559,368

3,934,709

418,550

905,614

510,072

398,069

293,427

6,460,441

(1,289,343)

(421,233)

(566,673)

(325,110)

(233,906)

(322,644)

(3,158,909)

59,898,785

41,913,840

32,684,444

33,064,404

13,149,323

13,252,531

193,963,327

Эрүүл ашиг

- 181-ээс 360 хоногоор хэтэрсэн
Мянган төгрөгөөр

997,525

Эх дэлхий

- 91-ээс 180 хоногоор хэтэрсэн

Эрдэнэт хүмүүн

Зээлийн барьцааны талаарх мэдээллийг 2009 оны 12 дугаар
сарын 31-ний байдлаар дор үзүүлэв:

Жилийн Тайлан 2010

ЖДБ

Орон
сууцны

2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар үнэ цэнээ алдсанд
тооцогдох зээлүүд болон хугацаа хэтэрсэн боловч үнэ цэнээ
алдаагүй зээлүүдийн барьцаа хөрөнгүүдийн бодит үнэ цэнийг дор
үзүүлэв:
Бичил
бизнес

Хэрэглээний

Санхүүгийн
түрээс

Бусад

Нийт

Барьцаа хөрөнгийн бодит үнэ цэнэ
– хугацаа хэтэрсэн боловч үнэ цэнээ
алдаагүй зээлүүд
- үл хөдлөх хөрөнгө
- мөнгөн хадгаламж
Барьцаа хөрөнгийн бодит үнэ цэнэ –
үнэ цэнээ алдсан зээлүүд
- үл хөдлөх хөрөнгө
- мөнгөн хадгаламж
Нийт барьцаа хөрөнгийн бодит
үнэ цэнэ

1,701,393

163,907

510,082

219,650

6,893

64,450

2,666,375

-

20,000

3,601

158,038

74

26,071

207,784

Санхүүгийн түрээсийн авлагад ихэвчлэн тоног төхөөрөмж ба
тээврийн хэрэгслийн түрээсүүд хамаардаг ба дээр дурдсаны
дагуу түрээсийн хөрөнгө нь түрээсийн авлагын барьцаа болдог.
Санхүүгийн түрээсийн төлбөрийн авлага (түрээсийн нийт хөрөнгө
оруулалт) болон тэдгээрийн өнөөгийн өртгийг дор үзүүлэв:

2010.12.31-нээрх санхүүгийн түрээсийн төлбөрийн авлага
Хойшлогдсон санхүүгийн орлого
Үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын сан
2009.12.31-нээрх санхүүгийн түрээсийн төлбөрийн авлага

-

-

12,400

423,922

22,476

45,666

504,464

Хойшлогдсон санхүүгийн орлого

9,496,190

Үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын сан
2009.12.31-нээрх түрээсийн төлбөрийн авлагын өнөөгийн өртөг
Дээр толилуулсан дүнгүүдэд залруулгын нөлөөг оруулсан болно.
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгааны ангилал тус бүрийн
бодит үнэ цэнийн тооцоог Тодруулга 32-оос үзнэ үү.

Орон
сууцны

Бичил
бизнес

- үл хөдлөх хөрөнгө

2,483,160

372,395

- мөнгөн хадгаламж

-

-

- үл хөдлөх хөрөнгө

5,799,178

- мөнгөн хадгаламж

266,380
8,548,718

Хэрэглээний

Санхүүгийн
түрээс

Бусад

Нийт

435,455

308,419

1,350

322,600

3,923,379

-

3,172,680

100

34,542

3,207,322

440,920

1,097,363

465,402

108,220

462,840

8,373,923

-

1,830

480,731

-

15,181

764,122

813,315

1,534,648

4,427,232

109,670

835,163

16,268,746

Барьцаа хөрөнгийн бодит үнэ цэнэ
– хугацаа хэтэрсэн боловч үнэ цэнээ
алдаагүй зээлүүд

Барьцаа хөрөнгийн бодит үнэ цэнэ
– үнэ цэнээ алдсан зээлүүд

(580,510)

(3,682,062)

(121,924)

(45,294)

(167,218)
15,910,633

6,117,567

374,617

(3,101,552)

21,194,095

238,430

71,046

25,043,375

5,751,187

41,603

1,180,173

6,376,991

Нийт

3,178,408

378,563

1,472,537

18,666,384

1-ээс 5 жилийн дотор
дуусах хугацаатай

12,732,225

946,454

737,596

1 жилийн дотор
дуусах хугацаатай

15,442,908

553,689

5,660,221

2010 онд Банк 202,873 мянган төгрөгийн (2009: 100,853 мянган
төгрөгийн) дүн бүхий барьцаа хөрөнгийг хураан өмчилсөн.
Хураан өмчилсөн барьцаа хөрөнгийн 2010 ба 2009 онуудын 12-р
сарын 31-нээрх дүнгүүдийг бусад хөрөнгөд оруулан толилуулсан
(Тодруулга 15.)

2010.12.31-нээрх түрээсийн төлбөрийн авлагын өнөөгийн өртөг
3,958,828

ЖДБ

Нийт барьцаа хөрөнгийн бодит
үнэ цэнэ

Үл хөдлөх хөрөнгийн бодит үнэ цэнийг зээл олгох үед Банкны
үнэлгээний мэргэжилтэн Банкны дотоод журмын дагуу хөрөнгийн
доогуур үнийн түвшинг баримтлан тогтоодог. Удирдлага нь
тодруулгад тусгасан барьцаа хөрөнгийн үнэ зохистой бөгөөд
эдгээр нь зээлийн багцыг хангалттай хувиар баталгаажуулж
байгаа гэж үзэж байна. Учир нь барьцаа хөрөнгийн үнийг
Мянган төгрөгөөр

2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар үнэ цэнээ алдсанд
тооцогдох зээлүүд болон хугацаа хэтэрсэн боловч үнэ цэнээ
алдаагүй зээлүүдийн барьцаа хөрөнгүүдийн бодит үнэ цэнийг дор
үзүүлэв:

Мянган төгрөгөөр

тогтооход болгоомжлох бодлого баримталдгаас гадна Монголын,
тэр тусмаа Улаанбаатар хот дах худалдаа, үйлчилгээний болон
орон сууцны үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн түвшин ерөнхийдөө өсч
байгаатай холбоотой.

(2,178,180)

(349,224)

(2,527,404)

(187,063)

(46,843)

(233,906)

10,366,982

2,782,341

13,149,323

Холбоотой талуудын үлдэгдлийн талаарх мэдээллийг Тодруулга
34-т тусгасан

Эрүүл ашиг
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Аливаа нэг зээлийн үнэ цэнэ буурсан эсэхийг тогтоохдоо Банк
хугацаа хэтрэлтийн байдал, мөн, байгаа бол, холбогдох барьцаа
хөрөнгийн борлуулагдах бололцоо зэрэг гол шалгууруудыг авч
үздэг. Тиймээс Банк нь үнэ цэнээ алдсанд тооцогдох зээлүүдийн
насжилтын шинжилгээг дээр үзүүлсэн.

Хугацаа хэтрээгүй, үнэ цэнээ алдаагүй боловч нөхцөл өөрчлөгдсөн
зээлүүдэд анхны нөхцлүүдийг өөрчлөөгүй тохиолдолд хугацаа
хэтэрсэн эсвэл үнэ цэнээ алдсан гэж ангилагдах байсан
зээлүүдийн дансны үнийг оруулсан. Хугацаа хэтэрсэн боловч
үнэ цэнээ алдаагүй зээлүүд нь ихэвчлэн барьцаат зээлүүдээс
бүрдэх бөгөөд барьцаа хөрөнгийнх нь бодит үнэ нь хугацаандаа
төлөгдөөгүй хүү болон зээлийн үлдэгдлийг нөхөхөд хүрэлцээтэй
байсан. Хугацаа хэтэрсэн боловч үнэ цэнээ алдаагүй зээлийн дүн
нь зээлийн зөвхөн хугацаа хэтэрсэн хуваарьт төлбөрийн дүнг бус
зээлийн нийт үлдэгдэл дүнг харуулж байгаа.

Эх дэлхий

Банк нь багц хөрөнгөд эрсдэлийн сан байгуулах тухай НББОУС
39, Санхүүгийн хэрэглүүр: хүлээн зөвшөөрөлт ба хэмжилт-т заасан
аргачлалыг ашиглан учирсан боловч дан ганц зээлд тусгайлан
оноох боломжгүй үнэ цэнэ бууралтын гарзад тайлант хугацааны
эцэст багцын хэмжээнд сан байгуулсан. Банкны бодлогын дагуу
тухайн нэг зээлийн үнэ цэнэ алдагдсанг тусгайлан харуулсан
бодит нотолгоо илэртэл зээл бүрийг “хугацаа хэтрээгүй ба үнэ
цэнэ нь буураагүй” гэж ангилдаг. Уг бодлого болон багцын үнэ

цэнэ бууралтыг тооцох аргачлалын улмаас үнэ цэнэ бууралтын
сан нь үнэ цэнээ алдсан зээлүүдийн нийт дүнгээс илүү гарах
магадлалтай билээ.

Эрдэнэт хүмүүн

Хугацаа хэтрээгүй бөгөөд үнэ цэнийн бууралтад ороогүй зээлийн
чанарын шинжилгээ нь Тодруулга 29-т тайлбарласан дотоод
рэйтингийн аргачлал дээр тулгуурласан. Хугацаа хэтрээгүй бөгөөд
үнэ цэнийн бууралтад ороогүй бүх зээл нь Монголбанкны заавар
журмын дагуу хэвийн гэж ангилагдсан болно.

Жилийн Тайлан 2010

2009 оны 12-р сарын 31 (залруулсан)

23,300

224,300

-

2,966,751

23,300

3,191,051

Худалдаа Хөгжлийн Банкны зээлтэй уялдаатай хадгаламж
Нийт борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас
12 дугаар сарын 31-ний байдлаар хувьцаанд оруулсан хөрөнгө
оруулалтын борлуулахад бэлэн үнэт цаасуудыг дор үзүүлэв:
Нэр

Монголын Ипотекийн Корпораци

2009 (залруулсан)

Хөрөнгийн удирдлага

Монгол Улс

23,300

23,300

Моргэйжийн (орон сууцны)
зээл олгодог

Монгол Улс

-

201,000

23,300

224,300

2010 онд Монголын Ипотекийн Корпораций-н ТУЗ-ийн гишүүнээр
Банкны төлөөлөгч томилогдсон. Иймээс 2010 оны 12 дугаар
сарын 31-ний байдлаар Банк нь энэ компанийн үйл ажиллагаанд
мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхээр байсан ба холбогдох хөрөнгө
оруулалтыг 2010 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх хараат компанид
оруулсан хөрөнгө оруулалт хэмээн авч үзсэн билээ (Тодруулга 12).

2010 оны 12-р сарын 31

2009 оны 12-р сарын 31 (залруулсан)

Зээлийн Мэдээллийн Төв ХХК

210,380

71,293

Монголын Ипотекийн Корпораци ХХК

201,000

-

-

197,976

411,380

269,269

12 дугаар сарын 31
2010

Удирдлага нь Банкны эзэмшиж буй Монголын Банкны Холбооны
Хөрөнгө Удирдлага (МБХХУ)-ын болон Монголын Ипотекийн
Корпорацийн хувьцаануудын бодит үнийг баталгаатайгаар
тооцож чадаагүй. Эдгээр хөрөнгө оруулалтуудыг өртгөөр нь
буюу 23,300 мянган төгрөг (2009 онд 224,300 мянган төгрөг)өөр бүртгэсэн байгаа. Эдгээр санхүүжигч байгууллагуудын
хувьцаануудын үнэ хөрөнгийн зах зээл дээр зарлагдаагүй бөгөөд
хамгийн сүүлд хийгдсэн арилжааны ханш нь нийтэд нээлттэй биш
байсан. Эдгээр хөрөнгө оруулалтууд аль нь ч барьцаалагдаагүй
болно. Удирдлага нь бэлэн байгаа мэдээлэл дээр үндэслэн эдгээр
хөрөнгө оруулалтуудын үнэ цэнийн бууралтыг шинжилж үзсэний
үндсэн дээр эдгээр хөрөнгө оруулалтуудад үнэ цэнийн бууралтын
нөөц байгуулах шаардлагагүй гэж үзсэн.

Мянган төгрөгөөр

Хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтын нийт дүн
Бүртгэгдсэн
улс

Нийт

Банкны хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтын
бүртгэлийн дүнг дараах хүснэгтээр харуулав.

Мол Булак Финанс ХХК

Бизнесийн гол үйл ажиллагаа

Монголын Банкны Холбооны Хөрөнгө Удирдлага
(МБХХУ)

Эрүүл ашиг
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Компанийн хувьцаа

2010 оны 12-р сарын 31

Худалдаа Хөгжлийн Банкны (ХХБ) зээлтэй уялдаатай хадгаламж
нь хоёр сараас бага (37 өдөр) хугацаатайгаар Нидерланд
Улсын АйЭнЖи Банк Эн.Ви.-ийн гаргасан үнэт цаас юм. Уг
хадгаламжийн өгөөж нь ХХБ-ны 2007 оны 1 дүгээр сарын 22нд Европын дунд хугацааны өрийн бичгийн нэг хэсэг болгон
гаргасан бондын өгөөжтэй (ө.х. бондын үндсэн болон хүүгийн
төлбөр хугацаандаа хийгдсэн эсэхтэй) хамааралтай ба тус бонд
нь жилийн 8.625%-ийн жилдээ хоёр удаа төлөгдөх хүүтэй байв.
Гэрээний дагуу АйЭнЖи Банк Эн.Ви. нь хадгаламжийн үндсэн
дүн болон үүнтэй холбоотой хүүгийн дүнг бууруулах эрхтэй
байсан бөгөөд ХХБ-ны бондын төлбөр хугацаандаа хийгдээгүй
тохиолдолд хадгаламжийг Банкинд эргүүлэн өгөх нөхцөлтэй
байв. Хуваарийн дагуу 2010 оны 1-р сарын 22-нд бондын
үндсэн төлбөр нь бүрэн эргэн төлөгдсөн ба Банк ХХБ-ны зээлтэй
уялдаатай хадгаламжаа 2010 оны 1-р сард эргүүлэн авсан. Энэ
нь бодит үнээр бүртгэгдсэн байсан ба 2009 оны 12 дугаар сарын
31-ний байдлаар хугацаа хэтрээгүй бөгөөд үнэ цэнээ алдаагүй
гэж тооцогдож байсан. Нэгэнт 2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний
байдлаар уг хадгаламжийг бодит үнээр бүртгэсэн байсан тул
удирдлага нь үүнд багтсан байсан деривативийг тусад нь үнэлэн
тодруулга оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн

2010 ба 2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Банк нь
Монгол Улсад бүртгэлтэй Зээлийн Мэдээллийн Төв ХХК-д
мэдэгдэхүйц нөлөөтэй байсан. Тус компанийн гол үйл ажиллагаа
нь зээл авсан харилцагчдын мэдээ мэдээлийг цуглуулах, бусдад
мэдээллэхэд орших ба банкууд уг мэдээлэл дээр тулгуурлан зээл
олголтын явцдаа харилцагчдынхаа зээл эргэн төлөх чадварыг
үнэлдэг. 2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Банк нь
Зээлийн Мэдээллийн Төв ХХК-ийн нийт хувьцааны 8.3%-ийг
эзэмшиж байсан боловч компанийн ТУЗ-д өөрийн төлөөлөх
гишүүнийг томилсоноор компанийн үйл ажиллагаанд мэдэгдэхүйц
нөлөө үзүүлэх эрхтэй болсон. 2010 онд Банк нь уг компанид
нэмэлт хөрөнгө оруулснаар компанийн нийт хувьцааны 16.31%ийг эзэмших болсон.

2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар уг компанийн үйл
ажиллагаа болон санхүүгийн шийдвэр гаргах явцад мэдэгдэхүйц
нөлөө үзүүлэх эрхтэй болсон хэмээн үзэв. 2009 оны 12 дугаар
сарын 31-ний байдлаар уг хөрөнгө оруулалтыг борлуулахад бэлэн
хөрөнгө оруулалт хэмээн бүртгэсэн байв (Тодруулга 11).

2010 ба 2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Банк нь
Монголын Ипотекийн Корпораци ХХК-ийн хувьцаат капиталын
9.1%-ийг эзэмшиж байсан. 2010 онд Банкны төлөөлөх гишүүн
уг санхүүжигчийн ТУЗ-н гишүүнээр томилогдсон болохоор Банк

2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Банкны хараат
компаниуд дах хувь оролцоо болон тэдгээрийн нийт хөрөнгө, өр
төлбөр, орлого, ашиг алдагдлын талаарх мэдээллийг багтаасан
хураангуй санхүүгийн мэдээллийг дор үзүүлэв:

Нэр
Зээлийн Мэдээллийн Төв ХХК

2009 онд Банк нь Киргистан Улсын бичил санхүүгийн байгууллага
болох Мол Булак Финанс ХХК-ийн нийт хувьцааны 10%-ийг
худалдан авсан бөгөөд уг хөрөнгө оруулалтаа 2010 онд борлуулах
хүртлээ тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн
бодлогод мэдэгдэхүйц нөлөөтэй байсан. Банк нь уг аж ахуйн
нэгж дэх хөрөнгө оруулалтаа худалдахад үүссэн 353,144 мянган
төгрөгийн ашгийг бүртгэлдээ хүлээн зөвшөөрсөн.

Нийт хөрөнгө

Нийт өр төлбөр

Орлого

Ашиг

1,276,612

5,848

-

6,732

Монголын Ипотекийн Корпораци ХХК

7,502,928

4,844,615

1,048,616

61,845

Нийт

8,779,540

4,850,463

1,048,616

68,577

2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Банкны хараат
компаниуд дах хувь оролцоо болон тэдгээрийн нийт хөрөнгө, өр
төлбөр, орлого, ашиг алдагдлын талаарх мэдээллийг багтаасан
хураангуй санхүүгийн мэдээллийг дор үзүүлэв:
Нэр
Зээлийн Мэдээллийн Төв ХХК
Мол Булак Финанс ХХК
Нийт

Нийт хөрөнгө

Нийт өр төлбөр

Орлого

Ашиг / (алдагдал)

458,826

441,050

-

(26,225)

21,347,678

19,096,089

4,905,054

416,533

21,806,504

19,537,139

4,905,054

390,308

Эх дэлхий

Мянган төгрөгөөр

Хараат компанид оруулсан хөрөнгө
оруулалт

Эрдэнэт хүмүүн

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас

Жилийн Тайлан 2010

81
Эрүүл ашиг
Эх дэлхий
Эрдэнэт хүмүүн

16,645,842
280,885
145,318
3,483,174
1,441,791
1,675,348
547,226
2010.12.31-нээрх үлдэгдэл

9,072,100

(6,110,413)
(24,218)
(3,595,358)
(641,074)
(833,645)
(141,879)
Хуримтлагдсан элэгдэл

(874,239)

16,645,842

22,756,255
280,885

280,885
145,318

169,536
7,078,532

3,483,174
1,441,791

2,082,865
2,508,993

1,675,348
9,072,100

689,105
2010 оны 12-р сарын 31-нээрх өртөг

9,946,339

547,226
2010.12.31-нээрх үлдэгдэл

(95,203)

(1,898,197)
-

(5,839)
-

(13,330)
(1,178,164)

(11,681)
(12,683)

(175,076)
(228,119)

(65,000)
-

(220,470)
26

(83,038)

3,444,612

(1,229,447)

1,266,977
51,466

-

784,834
464,543

-

509,548
149,929

15,194,630

(4,212,216)
-

249,194
107,182

(10,888)
(2,417,194)

3,888,185
1,165,007

(465,998)
(605,526)

1,458,919
7,913,194

(653,769)

15,194,630

19,406,846
249,194

249,194
107,182

118,070
6,305,379

3,888,185
1,165,007

1,631,005
2,064,445

(1,648,325)
(10,834)
(1,044,088)
(147,237)
(196,669)

(279,749)

(752,122)

(67,266)
-

-

(8,210)
(4,567)

-

(181,389)

12,462,885

4,659,819
266,653

801,929
99,470

18,546
2,793,839

2,146,644
718,013

(2,563,891)

15,026,776
801,929

(54)

99,524
3,519,750

(1,373,106)
(318,761)

1,036,774

598,798
191,956

1,645,021

1,458,919
7,913,194

8,566,963

1,229,447

-

Программ хангамжид үндсэндээ 2010 оны явцад ашиглалтанд
оруулсан банкны үндсэн систем хамаарна. Тус системийн нийт
өртөг нь 2,541,112 мянган төгрөг байсан. Ашиглах хугацаа нь 10
жил

Элэгдлийн зардал

3,526,039

Борлуулсан

347,327

-

3,178,712

217,315

2010 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл

Шилжүүлсэн

(719,114)

Нэмэгдсэн

4,245,153

-

412,949

347,327

(719,114)

(58,841)

3,897,826

2009.12.31-нээрх үлдэгдэл (залруулсан)

2010 оны 12-р сарын 31-нээрх өртөг
Хуримтлагдсан хорогдол

Хуримтлагдсан элэгдэл (залруулсан)

3,526,039

471,790

(231,269)

347,327

412,949

-

3,178,712

26

2009.12.31-нээрх өртөг (залруулсан)

(231,269)

2010 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл

Хорогдлын зардал

2009.12.31-нээрх үлдэгдэл (залруулсан)

-

(190,656)

(2,541,112)

(58,841)

2,541,112

Шилжүүлсэн

26

911,792

Элэгдлийн зардал (залруулсан)

2,845,516

804,721

752,122

2,083,718

107,071

(18,317)

761,798

2009 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл
Нэмэгдсэн

-

(487,845)

-

3,333,361

-

Шилжүүлсэн

2,083,718

Борлуулсан

1,249,643
(487,845)

318,237

2009 оны 12-р сарын 31-нээрх өртөг
Хуримтлагдсан хорогдол

7,051,808

2,845,516

-

(182,710)

2,083,718

471,790

-

761,798
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2009 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл

Нэмэгдсэн (залруулсан)

(182,710)

Хорогдлын зардал

2009.01.01-нээрх үлдэгдэл

1,004,236

2,053,878

2,023,990

543,865

(408,857)

1,539,853

460,371

7,514,921

484,137

Нэмэгдсэн

(463,113)

2009 оны 1-р сарын 1-нээрх үлдэгдэл

-

(305,135)

-

2,329,125

-

Хуримтлагдсан элэгдэл

1,539,853

Барилга

789,272
(305,135)

2009 оны 1-р сарын 1-нээрх өртөг
Хуримтлагдсан хорогдол

Түрээсийн
хөрөнгийн
сайжруулалт

Нийт

Тодруулга

Ашиглахад бэлэн
болоогүй хөрөнгө

Мянган төгрөгөөр

Программ
хангамж

Үндсэн хөрөнгө

Тодруулга

Автомашин

Биет бус хөрөнгө
Мянган төгрөгөөр

2009.01.01-нээрх өртөг

Нийт дүн

Биет бус хөрөнгө

Оффисын
Компьютер,
тавилга тоног төхөөрөмж

Бусад

Дуусаагүй
барилга

Бэлэн байгаа мэдээлэл дээр үндэслэн удирдлага нь 2010 ба
2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар хараат компаниудад
оруулсан хөрөнгө оруулалт нь үнэ цэнийн бууралтад ороогүй гэж
үзсэн тул эдгээр санхүүгийн тайлангуудад үнэ цэнийн бууралтын
сан бүртгээгүй болно

Үндсэн хөрөнгө

Удирдлага нь хараат компанийн санхүүгийн үр дүн болон өмчийн
хөдөлгөөний Банкинд оногдох хувь материаллаг биш хэмээн
үзсэн учир 2010 ба 2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар
хараат компани дах хөрөнгө оруулалтыг өртгөөр бүртгэсэн. Үүнээс
гадна, удирдлага нь эдгээр хөрөнгө оруулалтуудын бүртгэлийн
дүн нь материаллаг биш гэж үзэж эдгээр санхүүгийн тайлангуудад
хараат компаниудыг худалдан авахтай холбогдон үүссэн гүүдвил
болон хараат компаниудын цэвэр хөрөнгийн бодит үнийг тусад
нь тодруулан тусгаагүй.

Жилийн Тайлан 2010

2009 оны 12-р сарын 31
(залруулсан)

262,587

147,984

Эрүүл ашиг
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2010 оны 12-р сарын 31

Бусад санхүүгийн хөрөнгө:
Бэлэн мөнгө, төлбөр тооцооны үйлчилгээний авлага
Брокерийн данснаас авах авлага

195,171

36,200

Компаниудаас авах авлага

14,460

57,947

Бусад санхүүгийн хөрөнгө

307,354

145,273

Бусад санхүүгийн хөрөнгийн нийт дүн

779,572

387,404

1,164,114

949,862

1,078,440

811,155

Ажиллагсадын тэтгэмжийн санд төлсөн урьдчилгаа

327,225

373,623

Үйлчилгээний урьдчилгаа

327,035

254,160

Барьцаанд авсан хөрөнгө

303,726

100,853

Ажиллагсадын тэтгэмжийн урьдчилгаа

138,204

91,501

Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө:
Оффисын материал хангамж
Орон сууцны урьдчилгаа

Түрээсийн урьдчилгаа

53,221

-

Ажиллагсадаас авах авлага

27,380

13,154

Бусад урьдчилгаа

104,406

5,889

Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө

251,695

177,860

Санхүүгийн бус хөрөнгийн нийт дүн

3,775,446

2,778,057

Хасах нь: үнэ цэнэ бууралтын сан

(335,340)

(99,744)

Бусад хөрөнгийн нийт дүн

4,219,678

3,065,717

2010 оны турш бусад санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын
санд гарсан өөрчлөлтийг дор харуулав:

Мянган төгрөгөөр
2010.01.01-нээрх үнэ цэнэ
бууралтын сан
Тайлант жилд байгуулсан
үнэ цэнэ бууралтын зардал
Тайлант жилд найдваргүй
гэж үзэн данснаас хассан
дүн
2010.12.31-нээрх үнэ цэнэ
бууралтын сан

Бэлэн мөнгө,
төлбөр тооцооны
үйлчилгээний
авлага

Компаниудаас
авах авлага

5,033

46,502

-

(2,308)
2,725

Бусад
санхүүгийн
хөрөнгө

Нийт Хураан авсан
санхүүгийн
барьцаа
хөрөнгө
хөрөнгө

Нийт
санхүүгийн
бус хөрөнгө

Нийт

Мянган төгрөгөөр

Бэлэн мөнгө,
төлбөр
Компаниудаас
тооцооны
авах авлага
үйлчилгээний
авлага

2009.01.01-нээрх үнэ цэнэ
бууралтын сан
Тайлант жилд байгуулсан
үнэ цэнэ бууралтын зардал
(залруулсан)
Тайлант жилд найдваргүй гэж
үзэн данснаас хассан дүн
2009.12.31-нээрх үнэ цэнэ
бууралтын сан

Бусад
санхүүгийн
хөрөнгө

Нийт
санхүүгийн
хөрөнгө

Хураан
Нийт
авсан
санхүүгийн
барьцаа
бус хөрөнгө
хөрөнгө

Нийт

5,672

46,502

5,109

57,283

-

-

57,283

1,256

-

10,739

11,995

39,639

39,639

51,634

(1,895)

-

(7,278)

(9,173)

-

-

(9,173)

5,033

46,502

8,570

60,105

39,639

39,639

99,744

2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаарх бусад санхүүгийн
хөрөнгийн зээлийн эрсдэлийн чанарын шинжилгээг дор үзүүлэв.
Бэлэн мөнгө,
төлбөр тооцооны
үйлчилгээний
авлага

Брокерын
данснаас авах
авлага

227,679

195,171

14,460

215,307

652,617

227,679

195,171

14,460

215,307

652,617

- 30-аас бага хоногоор хэтэрсэн

18,082

-

-

12,617

30,699

- 31-ээс 90 хоногоор хэтэрсэн

16,147

-

-

29,181

45,328

34,229

-

-

41,798

76,027

-

-

-

11,465

11,465

679

-

-

12,427

13,106

Мянган төгрөгөөр

Компаниудаас Бусад санхүүгийн
авах авлага
хөрөнгө

Нийт

Хугацаа хэтрээгүй, үнэ цэнээ алдаагүй
- Хэвийн
Нийт хугацаа хэтрээгүй, үнэ цэнээ
алдаагүй
Хугацаа хэтэрсэн боловч үнэ цэнээ
алдаагүй

Нийт хугацаа хэтэрсэн боловч үнэ
цэнээ алдаагүй
Үнэ цэнээ алдсан

-

(46,502)
-

8,570
20,736

(417)
28,889

60,105
20,736

(49,227)
31,614

39,639
264,087

303,726

39,639
264,087

303,726

99,744
284,823

(49,227)
335,340

- 91-ээс 180 хоногоор хэтэрсэн
- 181-ээс 360 хоногоор хэтэрсэн
- 360-аас дээш хоногоор хэтэрсэн
Нийт үнэ цэнээ алдсан
Хасах нь: үнэ цэнэ бууралтын сан
Нийт бусад санхүүгийн авлага

-

-

-

26,357

26,357

679

-

-

50,249

50,928

(2,725)

-

-

(28,889)

(31,614)

259,862

195,171

14,460

278,465

747,958

Эх дэлхий

Мянган төгрөгөөр

2009 оны турш бусад санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн
бууралтын санд гарсан өөрчлөлтийг дор харуулав. Дор
толилуулсан дүнгүүдэд дахин ангилалын нөлөөг оруулан
залруулсан болно.

Эрдэнэт хүмүүн

Бусад хөрөнгө

Жилийн Тайлан 2010

Компаниудаас
авах авлага

Бусад санхүүгийн
хөрөнгө

128,206

36,200

7,976

96,787

128,206

36,200

7,976

96,787

269,169
269,169

10,546

-

3,469

13,793

27,808

2,244

-

-

6,582

12,790

-

3,469

20,375

8,826
36,634

1,650

-

-

5,336

6,986

296

-

-

16,023

16,319

- 360-аас дээш хоногоор хэтэрсэн

5,042

-

46,502

6,752

Нийт үнэ цэнээ алдсан

6,988

-

46,502

28,111

58,296
81,601

Хасах нь: үнэ цэнэ бууралтын сан

(5,033)

-

(46,502)

(8,570)

Нийт бусад санхүүгийн авлага

142,951

36,200

11,445

136,703

Бусад банкуудын байршуулсан хугацаатай хадгаламж
Нийт

Хугацаа хэтрээгүй, үнэ цэнээ алдаагүй

- 30-аас бага хоногоор хэтэрсэн
- 31-ээс 90 хоногоор хэтэрсэн
Нийт хугацаа хэтэрсэн боловч үнэ
цэнээ алдаагүй

Эрүүл ашиг

85
Брокерын
данснаас авах
авлага

- Хэвийн
Нийт хугацаа хэтрээгүй, үнэ цэнээ
алдаагүй
Хугацаа хэтэрсэн боловч үнэ цэнээ
алдаагүй

2009 оны 12-р сарын 31

509,030

-

Бусад банкуудын харилцах болон овернайт данс

Бэлэн мөнгө,
төлбөр тооцооны
үйлчилгээний
авлага

Мянган төгрөгөөр

2010 оны 12-р сарын 31

Бусад банкуудын байршуулсан хөрөнгийн нийт дүн

Бусад банкуудын байршуулсан хугацаатай хадгаламжинд ING-ийн
(14,735,351 мянган төгрөг) болон Улаанбаатар хотын банкны
(17,237,889 мянган төгрөг) хадгаламжууд багтсан. ING-ийн
хадгаламж нь жилийн 14% - 14.75%-ийн хүүтэй бөгөөд 2012
болон 2013 онуудад дуусахаар 3 жилийн хугацаатай. Улаанбаатар
хотын банкны хадгаламж нь жилийн 9% - 11.5%-ийн хүүтэй
бөгөөд 180 – 360 хоногийн хугацаатай.

31,973,240

22,067,565

32,482,270

22,067,565

Эдгээр хадгаламжуудын аль нь ч барьцаалагдаагүй байсан.
Бусад банкуудын байршуулсан хөрөнгийн ангилал бүрийн бодит
үнэ цэнийн мэдээллийг Тодруулга 32-оос үзнэ үү

Үнэ цэнээ алдсан
- 91-ээс 180 хоногоор хэтэрсэн
- 181-ээс 360 хоногоор хэтэрсэн

Бүх хугацаа хэтрээгүй, үнэ цэнийн бууралтад ороогүй санхүүгийн
хөрөнгүүдийг 2010 оны 12-р сарын 31-ний ба 2009 оны 12-р
сарын 31-ний байдлаар Монголбанкны эрсдэлийн сан байгуулах
журмын дагуу хэвийн гэж ангилсан (Тодруулга 29). Холбогдох
харилцагчдад рейтинг тогтоогоогүй боловч удирдлага нь эдгээр
авлагуудын чанар зохистой гэж үзэж байгаа. Учир нь зээл
олгохоос өмнө зээл хүсэгчийн төлбөрийн чадвар болон нэр
хүндийг нарийн судлан дүгнэдэг юм. 2010 оны 12-р сарын 31ний ба 2009 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар Банкинд нөхцөл
өөрчлөгдсөн бусад санхүүгийн хөрөнгө байгаагүй.
Бусад санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнэ буурсан эсэхийг тогтоохдоо
Банк түүний хугацаа хэтрэлтийн байдлыг авч үздэг. Тиймээс
Банк нь үнэ цэнээ алдсанд тооцогдох авлагуудын насжилтын
шинжилгээг дээр үзүүлсэн.
Бусад санхүүгийн хөрөнгүүдийн ангилал тус бүрийн бодит үнэ
цэнийн талаар Тодруулга 32-оос үзнэ үү. Холбоотой талуудын
үлдэгдлийг Тодруулга 34-т тусгасан байгаа.

(60,105)
327,299

Хураан авсан барьцаа хөрөнгөд Банкны хугацаа хэтэрсэн
зээлд суутган авсан үл хөдлөх хөрөнгө багтана. Банк нь эдгээр
хөрөнгүүдийг ойрын үед худалдахаар төлөвлөж байгаа. Эдгээр
хөрөнгүүд нь борлуулахад бэлэн эргэлтийн бус хөрөнгийн
тодорхойлолтод нийцэхгүй байгаа тул НББОУС 2, Бараа
Материал-д заасны дагуу бараа материал гэж ангилсан бөгөөд
хөрөнгийг анх авахдаа бодит үнээр хүлээн зөвшөөрсөн. Хураан
авсан барьцаа хөрөнгийн эрсдэлийн санг Монголбанкны журмын
дагуу тогтоосон (Тодруулга 29). Удирдлага нь хураан авсан
хөрөнгийн хувьд Монголбанкны журмын дагуу байгуулсан
эрсдэлийн сангийн түвшин нь СТОУС-аас материаллаг хэмжээгээр
зөрөөгүй гэж үзэж байна.
Санхүүгийн хөрөнгийн ихэнхи хэсэг нь богино хугацааных бөгөөд
дуусгавар болох хугацааны дэлгэрэнгүй шинжилгээг Тодруулга
29-т тусгасан. Санхүүгийн бус хөрөнгүүдийн ихэнхи хэсгийг
(урьдчилгаа төлбөрүүд) тайлант хугацаанаас хойш 12-оос илүү
сарын дараа эргэн нөхөгдөнө гэж үзэж байгаа

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж
Мянган төгрөгөөр

2010 оны 12-р сарын 31

2009 оны 12-р сарын 31 (залруулсан)

Хуулийн этгээдүүд
- Харилцах/төлбөр тооцооны данс

23,993,120

8,344,159

- Хугацаагүй хадгаламж

7,315,687

7,205,805

- Хугацаатай хадгаламж

51,221,372

17,253,179

Хувь хүмүүс
- Харилцах/төлбөр тооцооны данс

5,999,744

3,863,653

- Хугацаагүй хадгаламж

35,455,419

20,811,087

- Хугацаатай хадгаламж

113,207,710

69,923,793

237,193,052

127,401,676

Харилцагчдын харилцах, хадгаламжийн нийт дүн
Одоогийн байдлаар удирдлага нь харилцагчдын дансдын
төвлөрөлтийг эдийн засгийн салбаруудаар ангилж хянадаггүй
учраас эдгээр санхүүгийн тайлангуудад энэ талаарх мэдээллийг
тусгаагүй болно.
2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар хамгийн том 30
харилцагчдын нийт дүн нь 71,789,587 мянган төгрөг (2009:
27,068,719 мянган төгрөг) байсан бөгөөд энэ нь нийт
харилцагчдын харилцах, хадгаламжийн дүнгийн 30.3%-ийг
(2009: 21.3%) бүрдүүлж байв.

2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар харилцагчдын харилцах,
хадгаламжийн 379,634 мянган төгрөгний (2009 онд 665,109
мянган төгрөг)-ний хадгаламжийг импортын аккредетив болон
батлан даалтын цуцлагдах боломжгүй үүргийн барьцаа болгон
байршуулсан байсан. Тодруулга 31-ийг үзнэ үү.
Харилцагчдын харилцах, хадгаламжийн бодит үнэ цэнийн талаар
Тодруулга 32-оос үзнэ үү. Холбоотой талуудын үлдэгдлийн талаар
Тодруулга 34-т толилуулсан байгаа

Эх дэлхий

Мянган төгрөгөөр

Эрдэнэт хүмүүн

Бусад банкуудын байршуулсан хөрөнгө

2009 оны 12-р сарын 31-ний байдлаарх бусад санхүүгийн
хөрөнгийн зээлийн эрсдэлийн чанарын шинжилгээг дор үзүүлэв.
Дор толилуулсан дүнгүүдэд дахин ангилалын нөлөөг оруулан
залруулсан.

Жилийн Тайлан 2010
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2009 оны 12-р сарын 31

Нидерландын Хөжлийн Санхүүжилтийн Компани

18,947,742

15,331,031

Дэвэлопин Уорлд Маркетс (ДиДаблюЭм)

14,992,966

2,893,414

Дексиа Бичил Зээлийн Сан

10,293,030

11,807,569

ЭйЭсЭн-Новиб Фандс

8,986,618

10,309,040

РиспонсЭбилити СИКАВ (Люксембург)

8,684,820

7,810,341

Кредит Свисс Бичил Санхүүгийн Санг Удирдах Компани

8,531,499

5,461,352

БлүОрчард Файнэнс Эс.Эй.

8,368,606

16,678,895

Триодос Сикав

5,939,571

1,277,142

Ойкокредит Дэлхий Дахины Хөгжлийн Хоршооллын Нийгэмлэг Ю.Эй.

5,825,646

9,096,321

Дюал Ритөрн Фанд СИКАВ

5,789,499

5,147,472

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк

5,699,896

2,915,433

Стичтинг Триодос Доен

5,032,487

3,208,512

Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци

3,754,920

5,865,194

3,191,012

3,656,770

КэйЭфДаблю, Франкфурт ам Майн

1,974,547

2,182,332

КАЙВА

1,533,990

937,822

Калвертийн Нийгмийн Хөрөнгө Оруулалтын Сан Инк.

1,529,899

1,757,499

Уолберг Инвест Эс.Эй.

1,267,464

1,455,745

Файнэтик Майкрофайнэнс

1,266,679

1,454,563

Оюу Толгойн Бичил Зээл Төсөл

1,243,820

-

Монарк Комюнити Фанд ХХК

634,727

728,995

АйСиФанд Сикав

629,601

-

23,151

755

-

6,658,429

124,142,190

116,634,626

Жижиг Дунд Үйлдвэрийг Хөгжүүлэх Сан

6,961,212

5,149,249

Хөдөлмөр Эрхлэлтийг Дэмжих Сан

4,641,318

3,053,601

Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам

2,523,000

-

Хөдөөгийн Ядуурлыг Бууруулах Хөтөлбөр

2,436,365

2,795,118

Сангийн Яам / Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Банк

1,935,990

1,544,244

1,926,317

600,388

Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Яам (хуучин нэрээр)

873,123

703,242

Азийн Хөгжлийн Банк – Хөдөөгийн хөгжил

835,312

10,000

Триодос Фэйр Шэйр Фанд

Виттана
ДиБи-Глобал Коммөршл Майкрофайнэнс Консорциум, Элтиди
Гадаадын санхүүгийн байгууллагуудаас зээлжин авсан нийт эх үүсвэр
Засгийн газар, төрийн байгууллагаас зээлжин авсан эх үүсвэр

Бичил Санхүүгийн Хөгжлийн Сан

Засгийн газар, төрийн байгууллагаас зээлжин авсан нийт эх үүсвэр
Зээлжин авсан эх үүсвэрийн нийт дүн
Засгийн газар, төрийн байгууллагаас авсан, дээр дурдсан бүх эх
үүсвэрүүд нь Монгол Улсын Засгийн газартай холбоотой болно.

22,132,637

13,855,842

146,274,827

130,490,468

(ii) 5,000,000 ам. доллар буюу 5,859,150,000 төгрөгт хөрвүүлсэн
дүнтэй зээл нь жилийн 11.83% (2009 онд 11.8%)-ийн хүүтэй
байсан. Уг зээлийг анх 2008 онд Банкны орон сууцны болон
ЖДБ-үүдэд олгох зээлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх
зорилготой авсан. Зээлийн үндсэн дүнг 2009 оны 10-р сараас
эхлэн хагас жил тутам, тэнцүү хэмжээний арван хэсэгчилсэн
төлбөрөөр төлөх ба хуваарийн дагуу 2014 оны 4-р сард
бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(iii) 7,000,000 ам. долларын зээл нь санхүүгийн байдлын
тайлангийн өдрөөр жилийн 6.45% (2009 онд 6.43%)-ийн
хүүтэй байсан. Уг зээлийг Банкны орон сууцны зээлийн санг
санхүүжүүлэн зорилгоор 2009 онд (2,000,000 ам. доллар)
болон 2010 онд (5,000,000 ам. доллар) хэсэгчлэн авсан.
Зээлийн үндсэн дүнг 2011 оны 10-р сараас эхлэн хагас жил
тутамд, тэнцүү хэмжээний 16 хэсэгчилсэн төлбөрөөр төлөх ба
хуваарийн дагуу 2019 оны 4-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
(iv) 2,500,000 ам. долларын буюу эхний зээл олголт хийгдсэний
дараагаар 889,875,000 төгрөгт хөрвүүлсэн дүнтэй зээл нь
санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрөөр жилийн 9.5%ийн хүүтэй байсан. Уг зээлийг анх 2009 онд Банкны Гэр
санаачилга төслийг санхүүжүүлэх зорилготой авсан. Зээлийн
үндсэн дүнг 2011 оны 4-р сараас эхлэн хагас жил тутамд,
тэнцүү хэмжээний 5 хэсэгчилсэн төлбөрөөр төлөх ба
хуваарийн дагуу 2013 оны 4-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
(v) 2,500,000 ам. долларын буюу эхний зээл олголт хийгдсэний
дараагаар 889,875,000 төгрөгт хөрвүүлсэн дүнтэй зээл нь
санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрөөр жилийн 9.5%ийн хүүтэй байсан. Уг зээлийг анх 2009 онд Банкны Нарны
зайн цахилгаан үүсгүүрийн зээлийн төслийг санхүүжүүлэх
зорилготой авсан. Зээлийн үндсэн дүнг 2011 оны 4-р сараас
эхлэн хагас жил тутамд, тэнцүү хэмжээний 5 хэсэгчилсэн
төлбөрөөр төлөх ба хуваарийн дагуу 2013 оны 4-р сард
бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Дэвэлопин Уорлд Маркетс (ДиДаблюЭм)
ДиДаблюЭм-ээс авсан зээлүүд нь дараах хэсгээс бүрдэнэ:

(ii) 3,108,550,000 төгрөгийн дүнтэй ЭсЭнЭс / ДиДаблюЭмээс авсан зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрөөр
жилийн 12%-ийн хүүтэй байсан. Уг зээлийг анх 2010 онд
Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталыг ихэсгэх
зорилгоор авсан бөгөөд 2011 оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж
дуусах нөхцөлтэй.
(iii) 6,217,100,000 төгрөгийн дүнтэй ЭсЭнЭс II / ДиДаблюЭм
-ээс авсан зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрөөр
жилийн 12%-ийн хүүтэй байсан. Уг зээлийг анх 2010 онд
Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталыг ихэсгэх
зорилгоор авсан бөгөөд 2011 оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж
дуусах нөхцөлтэй.
(iv) 3,108,550,000 төгрөгийн дүнтэй ДиДаблюЭм-ээс авсан зээл
нь санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрөөр жилийн 12%-ийн
хүүтэй байсан. Уг зээлийг анх 2010 онд Банкны төлбөрийн
чадвар болон ажлын капиталыг ихэсгэх зорилгоор авсан
бөгөөд 2011 оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Дексиа Бичил Зээлийн Сан
(i)	Банк өөрийн зээлийн үйл ажиллагааны өргөжилтийг
санхүүжүүлэх зорилгоор анх 2008 онд 3,000,000 ам.
долларын үндсэн дүнтэй өрийн бичиг гаргасан. Уг өрийн
бичиг нь жилийн 7.25% (2009 онд 7.25%)-ийн хүүтэй байсан
ба 2011 оны 4-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii)	Банк өөрийн зээлийн үйл ажиллагааны өргөжилтийг
санхүүжүүлэх зорилгоор анх 2009 онд 5,000,000 ам.
долларын үндсэн дүнтэй өрийн бичиг гаргасан. Уг өрийн
бичиг нь жилийн 7% (2009 онд 7%)-ийн хүүтэй байсан ба
2012 оны 7-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
ЭйЭсЭн-Новиб Фандс
(i) 2,500,000 ам. долларын зээл нь жилийн 7.75% (2009 онд
7.75%)-ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд
Банкны бичил санхүүгийн болон ЖДБ-үүдэд зээл олгох үйл
ажиллагааны тэлэлтийг дэмжих зорилгоор авсан. Уг зээлийн
дүн 2012 оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii) 4,500,000 ам. долларын зээл нь жилийн 7.75% (2009 онд
7.75%)-ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд
Банкны бичил санхүүгийн болон ЖДБ-үүдэд зээл олгох үйл
ажиллагааны тэлэлтийг дэмжих зорилгоор авсан. Уг зээлийн
дүн 2012 оны 5-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

Эрүүл ашиг

2010 оны 12-р сарын 31

(i) 2,000,000 ам. долларын дүнтэй ДиДаблюЭмЭс-ээс авсан зээл
нь жилийн 8.25% (2009 онд 8.25%)-ийн хүүтэй байсан. Уг
зээлийг анх 2006 онд Банкны бичил санхүүгийн болон ЖДБүүдэд зээл олгох үйл ажиллагааны тэлэлтийг санхүүжүүлэх
зорилгоор авсан. Зээлийн дүн нь 2011 оны 6-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

Эх дэлхий

Мянган төгрөгөөр
Гадаадын санхүүгийн байгууллагуудаас зээлжин авсан эх үүсвэр

Гол зээлийн гэрээнүүдийн нөхцлүүдийг дор дурдав.
Нидерландын Хөгжлийн Санхүүжилтийн Компани (“ЭфЭмОу”)
ЭфЭмОу-гаас авсан зээлүүд нь дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 5,000,000 ам. доллар буюу 5,850,450,000 төгрөгт хөрвүүлсэн
дүнтэй зээл нь жилийн 11.83% (2009 онд 11.8%)-ийн хүүтэй
байсан. Уг зээлийг анх 2007 онд Банкны орон сууцны болон
ЖДБ-үүдэд олгох зээлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх
зорилготой авсан. Зээлийн үндсэн дүнг 2009 оны 10-р сараас
эхлэн хагас жил тутам, тэнцүү хэмжээний арван хэсэгчилсэн
төлбөрөөр төлөх ба хуваарийн дагуу 2014 оны 4-р сард
бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

Эрдэнэт хүмүүн

Зээлжин авсан бусад эх үүсвэр

Жилийн Тайлан 2010

(iii) 2,000,000 ам. долларын зээл нь жилийн 7.5% (2009 онд
7.5%)-ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд
Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг
ихэсгэх зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2013 оны 8-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(iv) 250,000 ам. долларын зээл нь санхүүгийн байдлын
тайлангийн өдрөөр жилийн 5.76% (2009 онд 5.48%)ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2009 онд Банкны
төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг ихэсгэх
зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2012 оны 12-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(v) 750,000 ам. долларын зээл нь санхүүгийн байдлын
тайлангийн өдрөөр жилийн 4.96%-ийн хүүтэй байсан бөгөөд
түүнийг анх 2010 онд Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын
капиталын хэмжээг ихэсгэх зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2013
оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(vi) 750,000 ам. долларын зээл нь санхүүгийн байдлын
тайлангийн өдрөөр жилийн 4.96%-ийн хүүтэй байсан бөгөөд
түүнийг анх 2010 онд Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын
капиталын хэмжээг ихэсгэх зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2013
оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Кредит Свисс Бичил Санхүүгийн Санг Удирдах Компани
Кредит Свисс Бичил Санхүүгийн Санг Удирдах Компаниас авсан
зээл нь өрийн бичгийн хэлбэртэй байсан бөгөөд дараах хэсгээс
бүрдэнэ:
(i) 2,000,000 ам. долларын зээл нь жилийн 7.5% (2009 онд
7.5%)-ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд
Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг
ихэсгэх зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2013 оны 6-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii) 1,000,000 ам. долларын зээл нь жилийн 7.5% (2009 онд
7.5%)-ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд
Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг

(iv) 3,000,000 ам. долларын зээл нь санхүүгийн байдлын
тайлангийн өдрөөр жилийн 4.96%-ийн хүүтэй байсан.
Зээлийг анх 2010 онд Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын
капиталын хэмжээг ихэсгэх зорилгоор авсан бөгөөд 2013 оны
12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
БлүОрчард Файнэнс Эс.Эй.
БлүОрчард Файнэнс Эс.Эй.-ээс авсан зээл дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 6,500,000 ам. долларын зээл нь жилийн 8.25% (2009 онд
8.25%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2006 онд Банкны
бичил санхүүгийн зээл олгох үйл ажиллагааны өргөжилтийг
санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Зээлийн үндсэн дүнг 2010
оны 6-р сараас эхлэн улирал бүр ижил хэмжээгээр 4 удаа
хэсэгчлэн төлөх ба 2011 оны 3 сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
(ii) 5,000,000 ам. долларын зээл нь жилийн 8% (2009 онд
8%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2007 онд Банкны
бичил санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагааны өргөжилтийг
санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Зээлийн дүн нь 2012 оны 6-р
сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Триодос Сикав
Триодос Сикав-аас авсан зээл дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 3,000,000 ам. долларын зээл нь жилийн 8% (2009 онд 8%)ийн хүүтэй байсан ба түүнийг 2009 онд (900,000 ам.дол.)
болон 2010 онд (2,100,000 ам.дол.) Банкны бичил зээлийн
багцын өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилготой авсан. Зээлийн
дүн нь 2013 оны 1-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii) 1,750,000 ам. долларын зээл нь жилийн 7.75%-ийн хүүтэй
байсан ба түүнийг анх 2010 онд бичил зээлийн багцыг
санхүүжүүлэх зорилоготой авсан. Зээлийн дүн нь 2013 оны
10-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Ойкокредит Дэлхий Дахины Хөгжлийн Хоршооллын Нийгэмлэг
Ю.Эй. (“Ойкокредит”)
Ойкокредит-ээс авсан зээл нь дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 1,500,000 ам. долларын зээл нь жилийн 4.09% (2009
онд 4.37%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2007 онд
Банкны бичил санхүүгийн болон ЖДБ-үүдэд зээл олгох
үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилготой авсан. Зээлийн
үндсэн дүнг 2010 оны 2-р сараас эхлэн хагас жил бүр, тэнцүү

(ii) 1,500,000 ам. долларын зээл нь жилийн 7% (2009 онд
7%)-ийн хувийн хүүтэй байсан. Уг зээлийг анх 2008 онд
Банкны бичил санхүүгийн болон ЖДБ-үүдэд зээл олгох
үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилготой авсан. Зээлийн
үндсэн дүнг 2011 оны 2-р сараас эхлэн хагас жил бүр, тэнцүү
хэмжээний зургаан төлбөрөөр хэсэгчилсэн төлөх ба 2013 оны
8-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(iii) анх 4,309,320,000 төгрөгийн дүнтэй, улмаар 2009 онд
түүнийг өмнө нь авсан байсан 2,000,000 еврогийн зээлээр
орлуулсан, зээлийг Банкны бичил санхүүгийн болон ЖДБүүдэд зээл олгох үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилготой
авсан. Уг зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрөөр
жилийн 7.25% (2009 онд 12.34%)-ийн хүүтэй байсан. Зээл нь
2010 оны 8-р сараас эхлэн хагас жил бүр тэнцүү хэмжээний
гурван төлбөрөөр төлөгдөх ба 2011 оны 8-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Дюал Ритөрн Фанд СИКАВ
Дюал Ритөрн Фанд СИКАВ-аас авсан зээлүүд нь өрийн бичгийн
хэлбэртэй бөгөөд дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 1,000,000 ам. долларын өрийн бичиг нь жилийн 7.5%
(2009 онд 7.5%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2008
онд төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталыг нэмэгдүүлэх
зорилгоор авсан. Уг өрийн бичиг 2013 оны 5-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii) 2,000,000 ам. долларын өрийн бичиг нь жилийн 7.5%
(2009 онд 7.5%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2008
онд төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталыг нэмэгдүүлэх
зорилгоор авсан. Уг өрийн бичиг 2013 оны 8-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(iii) 500,000 ам. долларын өрийн бичиг нь жилийн 7% (2009 онд
7%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2009 онд төлбөрийн
чадвар болон ажлын капиталыг нэмэгдүүлэх зорилгоор авсан.
Уг өрийн бичиг 2012 оны 11-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
(iv) 1,000,000 ам. долларын буюу 1,286,410,000 төгрөгт
хөрвүүлсэн дүнтэй өрийн бичиг нь жилийн 12%-ийн хүүтэй
байсан бөгөөд түүнийг анх 2010 онд Банкны төлбөрийн
чадвар болон ажлын капиталыг нэмэгдүүлэх зорилгоор авсан.
Уг зээл 2012 ны 11-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк
4,000,000 ам. доллар буюу 5,450,040,000 төгрөгт хөрвүүлсэн
дүнтэй зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрөөр жилийн
15.65% хүүтэй байсан. Уг зээлийг анх 2010 онд Монголын бичил
болон жижиг аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор авсан.

Зээлийн үндсэн дүнг 2011 оны 7-р сараас эхлэн хагас жил тутамд,
тэнцүү хэмжээний 7 хэсэгчилсэн төлбөрөөр төлөх ба 2014 оны 7-р
сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Стичтинг Триодос Доен
Стичтинг Триодос Доен-оос авсан зээл дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 1,000,000,000 төгрөгийн зээл нь жилийн 14% (2009 онд
14%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2006 онд Банкны
зээлийн үйл ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх
зорилгоор авсан. Зээлийн дүн 2013 оны 9-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii) 1,200,000,000 төгрөгийн зээл нь жилийн 14% (2009 онд
14%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2007 онд Банкны
зээлийн үйл ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх
зорилгоор авсан. Зээлийн дүн 2011 оны 4-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(iii) 1,400,000,000 төгрөгийн зээл нь жилийн 14% (2009 онд
14%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг 2009 онд (980,000,000
төгрөг) болон 2010 онд (420,000,000 төгрөг) Банкны бичил
зээлийн багцын өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилготой
авсан. Зээлийн дүн 2013 оны 1-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
(iv) 1,400,000,000 төгрөгийн зээл нь жилийн 14%-ийн хүүтэй
байсан ба түүнийг анх 2010 онд Банкны бичил зээлийн
багцын өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилготой авсан. Зээлийн
дүн 2013 оны 9-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (“ОУСК”)
5,000,000 ам. долларын зээл нь жилийн 4.247% (2009 онд
4.72%)-ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд Банкны
бичил санхүүгийн болон ЖДБ-үүдэд зээл олгох үйл ажиллагааг
санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Зээлийн дүнг 2009 оны 6-р
сараас эхлэн хагас жил тутамд, тэнцүү хэмжээний 10 хэсэгчилсэн
төлбөрөөр төлөх ба 2013 оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
Триодос Фэйр Шейр Фанд
Триодос Фэйр Шейр Фанд-аас авсан зээл дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 500,000 ам. долларын зээл нь жилийн 8.5% (2009 онд
8.5%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2006 онд Банкны
зээл олгох үйл ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх
зорилгоор авсан. Зээлийн дүн нь 2011 оны 7-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii) 2,000,000 ам. долларын зээл нь жилийн 8.25% (2009 онд
8.25%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2007 онд Банкны
зээл олгох үйл ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх
зорилгоор авсан. Зээлийн дүн нь 2011 оны 4-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

Эх дэлхий

(iii) 750,000 ам. долларын зээл нь санхүүгийн байдлын
тайлангийн өдрөөр жилийн 5.76% (2009 онд 5.48%)-ийн
хүүтэй байсан. Зээлийг анх 2009 онд Банкны төлбөрийн
чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг ихэсгэх зорилгоор
авсан бөгөөд 2012 оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.

хэмжээний дөрвөн төлбөрөөр хэсэгчилэн төлөх ба 2011 оны
8-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

Эрүүл ашиг
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(ii) 2,000,000 ам. долларын зээл нь жилийн 7.5% (2009 онд
7.5%)-ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд
Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг
ихэсгэх зорилгоор авсан. 2013 оны 7-р сард бүрэн төлөгдөж
дуусах нөхцөлтэй.

ихэсгэх зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2013 оны 8-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

Эрдэнэт хүмүүн

РиспонсЭбилити СИКАВ (Люксембург)
РиспонсЭбилити СИКАВ (Люксембург)-аас авсан зээлүүд нь
өрийн бичгийн хэлбэртэй байсан бөгөөд дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 1,000,000 ам. долларын зээл нь жилийн 7.5% (2009 онд
7.5%)-ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд
Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг
ихэсгэх зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2013 оны 7-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

Жилийн Тайлан 2010

Калвертийн Нийгмийн Хөрөнгө Оруулалтын Сан Инк.
(“КНХОС”)
(i)	КНХОС-гаас олгосон зээлийг тухайн сан 700,000
ам.долларын үндсэн дүнтэй өрийн бичгийн хэлбэрээр гаргаж
өгсөн бөгөөд Банк нь тус өрийн бичгийг бичил санхүүгийн
болон ЖДБ-үүдэд зээл олгох үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэх
зорилгоор 2004, 2005 болон 2006 онуудад тус тус авсан
байна. Уг өрийн бичгүүд нь жилийн 6% (2009 онд мөн
6%) -ийн хүүтэй байсан бөгөөд 2012 оны 12-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii)	КНХОС-гаас олгосон зээлийг тухайн сан 500,000
ам.долларын үндсэн дүнтэй өрийн бичгийн хэлбэрээр гаргаж
өгсөн бөгөөд Банк нь тус өрийн бичгийг бичил санхүүгийн
болон ЖДБ-үүдэд зээл олгох үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэх
зорилгоор 2008 онд авсан байна. Уг өрийн бичиг нь жилийн
6.3% (2009 онд мөн 6.3%) -ийн хүүтэй байсан бөгөөд 2012
оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Уолберг Инвест Эс.Эй.
Уолберг Инвест Эс.Эй.-ээс Банкны бичил санхүүгийн болон ЖДБүүдэд зээл олгох үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор анх
2009 онд 1,000,000 ам. долларын дүнтэй өрийн бичгийг авсан. Уг
өрийн бичиг нь жилийн 7% (2009 онд 7%)-ийн хүүтэй байсан ба
2012 оны 11-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Файнэтик Майкрофайнэнс
Файнетик Майкрофайнэнс-ээс авсан зээлийг уг сангын гаргасан
1,000,000 ам. долларын өрийн бичгийн хэлбэрээр, Банкны
төлбөрийн чадварыг дээшлүүлэх, Банкны бичил санхүү болон
ЖДБ-үүдэд зээл олгох үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор анх
2008 онд авсан. Уг өрийн бичиг нь жилийн 7.5% (2009 онд

Монарк Комюнити Фанд ХХК
Монарк Комюнити Фанд-аас авсан 500,000 ам. долларын зээл
нь жилийн 6.0% (2009 онд 6.0%)-ийн хүүтэй байсан бөгөөд уг
зээлийг анх 2008 онд Банкны бичил санхүү болон ЖДБ-үүдэд
зээл олгох үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Уг зээл
2011 оны 4-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
АйСиФанд Сикав
АйСиФанд Sicav-аас авсан зээл нь 500,000 ам.долларын дүнтэй
өрийн бичиг хэлбэртэй байсан бөгөөд санхүүгийн өдрийн
тайлангийн өдрөөр жилийн 4.96%-ийн хүүтэй байсан. Зээлийг
анх 2010 онд Банкны төлбөрий чадвар болон ажлын капиталыг
ихэсгэх зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2013 оны 12-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Жижиг Дунд Үйлдвэрийг Хөгжүүлэх Сан (“ЖДҮХС”)
Банк нь тайлант жилийн хугацаанд жижиг дунд бизнесүүдийг
дэмжих зорилгоор ЖДҮХС-гаас 6.928 тэрбум төгрөгийн жилийн
3.6%-ийн хүүтэй зээл авсан бөгөөд уг зээлийн дүн нь 2012 оны
5-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Инкам Жэнэрэйшн Фанд (”АйЖиЭф”)
АйЖиЭф-ээс авсан зээл нь дараах хэсгээс бүрдэнэ:
- 2009 оны 12-р сард Банкны зээлийн үйл ажиллагааг
санхүүжүүлэх зорилоготой авсан 2.945 тэрбум төгрөгийн зээл нь
хүүгүй байсан бөгөөд 2011 оны 6-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй. Гэрээний хугацаа нь 18 сар болно.
- 1,674,400,000 төгрөгийн зээлийн эх үүсвэрийг хүүгүй авсан
бөгөөд Банк нь эх үүсвэрийн нийт дүнг 6 сарын дотор бүрэн
ашиглаагүй тохиолдолд сарын 0.3%-ийн алданги тооцогдоно.
Уг зээлийг анх 2010 онд Банкны зээлийн үйл ажиллагааг
санхүүжүүлэх зорилгоор авсан бөгөөд 2011 оны 11-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй. Гэрээний хугацаа нь 12 сар болно.
Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам (ХХААХҮЯ)
2,500,000 мянган төгрөгийн зээлийг анх 2010 онд ХХААХҮЯ-наас
3.6%-ийн хүүтэй авсан ба 2013 оны 5-р сард бүрэн төлөгдөж
дуусах нөхцөлтэй.
Хөдөөгийн Ядуурлыг Бууруулах Хөтөлбөр
Хөдөөгийн Ядуурлыг Бууруулах Хөтөлбөрөөс авсан зээлүүд
дараах хэсгээс бүрдэнэ:

(ii) 120,000,000 төгрөгийн зээл нь 5%-ийн хүүтэй байсан. Уг
зээлийг анх 2009 онд авсан бөгөөд 2019 оны 4-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Сангийн Яам / Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Банк
(“ЖэйБиАйСи”)
Банк нь тайлант жилийн хугацаанд жижиг дунд бизнесүүдийг
дэмжих зорилгоор Сангийн Яам болон ЖэйБиАйСи-гээс 1,922,000
мянган төгрөгийн жилийн 4.5% (2009: 4.8%)-ийн хүүтэй
зээл авсан бөгөөд уг зээлийн дүн нь 2019 оны 1-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Бичил Санхүүгийн Хөгжлийн Сан (“ЭмДиЭф”)
ЭмДиЭф-ээс авсан зээлүүд нь дараах хэсгээс бүрдэнэ:
- 720.0 сая төгрөгийн зээл нь жилийн 8.1%-ийн хүүтэй
байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд Банкны зээлийн үйл
ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилгоор авсан.
Зээлийн дүн 2011 оны 7-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
- 600.0 сая төгрөгийн зээл нь жилийн 8.1%-ийн хүүтэй
байсан бөгөөд түүнийг анх 2009 онд Банкны зээлийн үйл
ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилгоор авсан.
Зээлийн дүн 2012 оны 11-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
- 1.0 сая ам.доллар зээл нь жилийн 8.1%-ийн хүүтэй
байсан бөгөөд түүнийг анх 2010 онд Банкны зээлийн үйл
ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилгоор авсан.
Зээлийн дүн 2013 оны 3-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
Худалдаа аж үйлдвэрийн яам (хуучин нэрээр)
Энэ зээлийн гол зорилго нь жижиг, дунд бизнесүүдийг дэмжих
бөгөөд уг зээл нь дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 369 сая төгрөгийн зээл нь жилийн 1.2% (2009 онд 1.2%)-ийн
хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг 2008 оны 11-р сард эргэн төлөх
нөхцөлтэйгээр анх 2006 онд авсан байсан. Зээлийн хугацааг
үргэлжлүүлэн сунгасан бөгөөд 2013 оны 1-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii) 3.0 тэрбум төгрөгийн зээл нь жилийн 3.6% хүүтэй байсан
бөгөөд 2015 оны 1-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)
Тус эх үүсвэр нь Монгол Улс дах Хөдөөгийн хөгжил төслийн
“Нэмүү өртгийн зардлын сүлжээ”-г дэмжихэд зориулагдсан
бөгөөд Банк эх үүсвэрийн гэрээнд 2010 онд гарын үсэг зурсан.
АХБ эх үүсвэрийн 50%-ийг 0%-ийн хүүтэй зээлээр, Банк нөгөө

50%-ийг өөрийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлнэ. Тус зээлийг эргэн
төлөх тодорхой хугацаа тохироогүй боловч ижил төрлийн
зээлийн хугацаа дунджаар 7 жил байдаг.
Зээлжин авсан бусад эх үүсвэрүүдийн ангилал тус бүрийн бодит
үнийн талаарх мэдээллийг Тодруулга 32-оос үзнэ үү. Холбоотой
талуудын үлдэгдлүүдийг Тодруулга 34-т тусгасан байгаа.
Дээр дурдагдсан ихэнхи зээлүүдийн хувьд гэрээнд заагдсан
тодорхой харьцаанууд хангасан байх шаардлагатай бөгөөд тус
харьцаануудыг дараах байдлаар бүлэгт хувааж болно:
-	капиталтай холботой харьцаанууд (үүнд: эрсдэлээр жигнэсэн
өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа, төлбөрийн чадварын
харьцаа, 1-р зэрэглэлийн капитал ба нийт капиталын харьцаа
г.м);
-	санхүүгийн эрсдэлтэй холбоотой харьцаанууд (үүнд: дуусгавар
хугацаа хоорондын нийцэхгүй байдал, валют хоорондын
нийцэхгүй байдал, гадаад валютын нийт нээлттэй позиц,
гадаад валют бүрийн ханшийн эрсдэлийн харьцаа, төлбөрийн
хэрэгслийн дутагдлын харьцаа, хүүгийн нэгтгэсэн эрсдэлийн
харьцаа болоод хүүгийн эрсдэлийн харьцаа);
-	зээлтэй холбоотой харьцаанууд (үүнд: эрсдэлтэй багцын
хэмжээ, зээлийн эрсдэлд өртсөн хувь, дансны хасагдуулгын
харьцаа, хамгийн том зээлийн өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь,
холбоотой талуудын зээлийн харьцаа, нийт том зээлүүдийн
хэмжээ г.м);
-	бусад харьцаанууд (үүнд: хадгаламж, зээлийн харьцаа, хүүгийн
нөхөлтийн хувь, дан ганц компани дах хувь оролцоо, нийт
хөрөнгө дэх үл хөдлөх хөрөнгийн эзлэх хувь, үл хөдлөх хөрөнгө
болон өөрийн хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын харьцаа, нэмэлт
зардлын хувь г.м).
Биелүүлсэн байх шаардлагатай харьцаануудыг хангаагүй
тохиолдолд холбогдох зээлийн үүрэг биелэгдээгүйд тооцогдох
буюу зээл нь нэхэмжилсэн үед төлөгдөх шаардлагатай болно.
Тиймээс харьцаануудын биелэлтэнд холбогдох хэлтэс, ажилтнууд
(санхүү, бүртгэлийн газар, санхүү эрхэлсэн захирал, мөн
эрсдэлийн нэгдсэн удирдлагын газар, хөрөнгө зохицуулалтын
газар, зээлийн удирдлагын газар г.м.) улирал тутамд хяналт
тавин ажилладаг. Тодорхой харьцааны биелэлт хангагдахгүйг
урьдчилан мэдсэн буюу олж илрүүлсэн тохиолдолд удирдлага нь
зөрчлийг хэрэгсэхгүй тухай бичиг нэхэж авах, харьцааг өөрчлөн
гэрээг шинээр байгуулах зэрэг шаардлагатай арга хэмжээг авдаг.
2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар Банк нь ДиДаблюЭм-тэй
хийсэн дараах гэрээнүүдэд тусгагдсан, биелүүлэх шаардлагатай
харьцаанаас бусад бүх харьцаануудыг ханган ажиллаж байгаа.
Үүнд, ЭсЭнЭс/ДиДаблюЭм, ЭсЭнЭс/ДиДаблюЭм II ба ДиДаблюЭм
орно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Тодруулга 31-ээс үзнэ үү
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Оюу Толгойн Бичил Зээл Төсөл
Оюу Толгой ХХК-иас татаас хэлбэрийн 1,000,000 ам.
долларын зээл юм. Уг зээлийг анх 2010 онд ЖДБ-ийн Зээлийн
Санхүүжилтийн Төслийг дэмжих зорилгоор авсан. Зээл нь жилийн
0%-ийн хүүтэй байсан ба 2013 оны 10-р сард бүрэн төлөгдөж
дуусах нөхцөлтэй.

(i) 1,823,380 ам.долларын зээл нь 6%-ийн хүүтэй байсан. Уг
зээлийг анх 2004 онд авсан бөгөөд 2017 оны 12-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

Эрүүл ашиг

91
КАЙВА
КАЙВА нь хөгжиж буй орны хувь хүмүүст буюу бүлгүүдэд жижиг
зээл олгодог дотоодын зээлдүүлэгчдийг өөрийн 0%-ийн хүүтэй
зээлийн сангаар дэмждэг. Тайлант хугацааны эцэст КАЙВАгийн зээлийн үлдэгдэл 1,533,990 мянган төгрөг байсан бөгөөд
тодорхой заасан дуусгавар хугацаагүй байсан болно.

7.5%)-ийн хүүтэй байсан ба 2013 оны 5-р сард бүрэн төлөгдөж
дуусах нөхцөлтэй.

Эрдэнэт хүмүүн

КэйЭфДаблю, Франкфурт ам Майн (“КэйЭфДаблю”)
КэйЭфДаблю-гээс 900,000 евротой тэнцэх 1,371,508 ам. долларын
зээл авсан бөгөөд санхүүгийн байлын тайлангийн өдрөөр жилийн
хүү нь 4.25% (2009 онд 5.375%) байсан. Уг зээлийг анх 2008 онд
Монголын бичил болон жижиг аж ахуй эрхчлэгчдийг дэмжих,
Монголын бага орлоготой ард иргэдийн амьдралын түвшинг
дээшлүүлэх, барилга байгууламжийн төслийг санхүүжүүлэх
замаар хот суурин газрын хөгжлийг дэмжих, Банкны өөрийн
хөрөнгийн суурийг бататгах, бизнесийн өргөтгөлийг санхүүжүүлэх
болон Банкны бичил санхүүгийн зээлийн эрсдэлийн удирдлагыг
сайжруулахын тулд гадны зөвөлгөө авах, тэдгээр үйлчилгээг
санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Зээлийн дүн 2017 оны 7-р сард
бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

Жилийн Тайлан 2010
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Мянган төгрөгөөр
Мянган төгрөгөөр

2010.12.31

2009.12.31 (залруулсан)

Бусад санхүүгийн өр төлбөр:
Төлбөр тооцооны өр төлбөр

2010.12.31

2009.12.31

Нэн Ядуучуудад Туслах Зорилготой Зөвлөгөө Өгөх Нэгдэл ("СиЖиЭйПи")

216,807

143,933

СиИИПи төсөл

60,545

-

ЭКО сан

15,069

-

АНУ-ын Хөгжлийн Туслалцааны Байгууллага ("ЮЭсЭйд")

6,709

24,613

Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци ("АйЭфСи")

2,315

2,659

Эмэгтэйчүүдийн Дэлхийн Банк ("ДаблюДаблюБи")

2,164

21,451

-

191,399

303,609

384,055

2,089,813

173,212

Зээл олгох хамтын сан

326,362

188,855

Орон сууц худалдан авалтын өглөг

301,178

77,220

228,484

143,400

Зээлийн эргэн төлөлтийн урьдчилгаа

201,716

139,191

Хөдөлмөр Эрхлэлтийг Дэмжих Сан

Үйлчилгээнд төлөх өглөг

189,876

161,064

Хойшлогдсон тусламжийн нийт дүн

8,806

85,922

66,560

70,990

3,412,795

1,039,854

81,581

24,528

Тухайн жилд нэмж авсан

944

24,807

Орлогын дэлгэрэнгүй тайланд хүлээн зөвшөөрсөн дүн

82,525

49,335

2009 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл

384,055

3,495,320

1,089,189

Тухайн жилд нэмж авсан

236,433

Зээл олгохоор татан төвлөрүүлсэн бусад эх үүсвэр

Санхүүгийн түрээсийн өглөг
Бусад
Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн нийт дүн
Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр:
Банкнуудаас картын системийн ашиглалтанд авсан урьдчилгаа
Орлогын бус албан татварын өглөг
Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн нийт дүн
Бусад өр төлбөрийн нийт дүн
Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн ихэнхи хэсгийг тайлант
хугацаанаас хойш 12 сарын дотор барагдуулна гэж үзэж байгаа.
Санхүүгийн өр төлбөрүүдийн дуусгавар болох хугацааны
дэлгэрэнгүй шинжилгээг Тодруулга 29-т тусгасан. Бүх санхүүгийн
бус өр төлбөрүүд нь богино хугацаатай

Хойшлогдсон тусламжийн өөрчлөлтийг дор үзүүлэв:
Мянган төгрөгөөр

Хойшлогдсон тусламж

2009 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл

102,157
602,576
(320,678)

Орлогын дэлгэрэнгүй тайланд хүлээн зөвшөөрсөн дүн

(316,879)

2010 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл

303,609

Хоёрдогч өглөг
Мянган төгрөгөөр
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци

2010 оны 12-р сарын 31

2009 оны 12-р сарын 31

6,221,352

-

КэйЭфДаблю

4,133,760

4,506,447

Инкофин Импульс Бичил Санхүүгийн Хөрөнгө Оруулалтын Сан

3,748,367

4,306,656

14,103,479

8,813,103

Хоёрдогч өглөгийн нийт дүн
КэйЭфДаблю, Франкфурт ам Майн (“KfW”)-аас авсан хөрвөх
эрхтэй хоёрдогч зээл
Тайлант жилийн үед Банк нь КэйЭфДаблю-гээс 10 жилийн
хугацаатай, 1,800,000 евротой тэнцэх хэмжээний 2,747,230 ам.
долларын дүнтэй хөрвөх эрхтэй хоёрдогч зээл авсан. Уг зээлийн
хүүгийн хувийн хамгийн дээд түвшинг 9%-иар хязгаарласан ба
санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрөөр үр ашигт хүү нь жилийн
6% хувь байсан.
Хөрвөх эрхтэй хоёрдогч зээлийг 2017 оны 7-р сарын 20нд бэлэн мөнгөөр бүхэлд нь эргэн төлөх эсвэл хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн дагуу Банкны толгой

компани болох ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн хувьцаа
руу хөрвүүлж болно. Хувьцаанд хөрвүүлэх сонголтыг зөвхөн
ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид нэмэлт
хувьцаа гаргахыг зөвшөөрсөн бөгөөд ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл
ХХК-ийн зарим хувьцаа эзэмшигчид нь хувьцаа эхний ээлжинд
худалдан авах давуу эрхээ эдлэхээс татгалзсан тохиолдолд
хийж болно. Энэ тохиолдолд ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл
ХХК үлдэгдэл хувьцаануудыг өмнөх хувьцаа эзэмшигчдэд
санал болгосонтой ижил үнээр КэйЭфДаблю-д санал болгох
үүрэгтэй. ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн капиталын
хэмжээг өсгөх зориулалтаар шинээр гаргах хувьцааны үнийг
хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар тогтооно. Энэ нөхцөл байдалд
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Хойшлогдсон тусламж

Эрдэнэт хүмүүн

Бусад өр төлбөр
Бусад өр төлбөр нь доорх хэсгүүдээс бүрдэнэ:
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Банк нь банкны үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлөө
алдах, төлбөрийн чадвараа алдах, татан буугдах, бүтцийн зохион
байгуулалтад орох болон Монгол Банкны зөвшөөрөл авсанаас
бусад бүх тохиолдолд зээлийг хугацаа дуусахаас нь өмнө эргэн
төлж болохгүй. Банк татан буугдах тохиолдолд тус өглөг нь бусад
бүх зээлдүүлэгчдийн өр төлөгдсөний дараагаар төлөгдөнө.

Хувьцаанд хөрвүүлэхээр шийдвэрлэсэн үед Олон Улсын
Санхүүгийн Корпорацийн шинээр эзэмших хувьцаа нь бүрэн
саналын эрхтэй энгийн хувьцаа байх бөгөөд ТэнГэр Санхүүгийн
Нэгдэл ХХК-ийн бусад бүх хувьцаатай тэнцүү эрхтэй байна. Уг
хувьцааны нийт хэмжээ нь ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн
нийт хувьцаат капиталын 20%-иас илүү байж болохгүй.

Инкофин Импульс Бичил Санхүүгийн Хөрөнгө Оруулалтын
Сангаас авсан хоёрдогч зээл
Энэхүү хоёрдогч зээлийг зээлийн дүнг анх авсан өдрөөс хойш 84
сарын дараа буюу зээлийн хугацаа дуусах өдөр бүхэлд нь бэлэн
мөнгөөр эргэн төлнө. Зээлийн хугацаа 2016 оны 12-р сард дуусах
бөгөөд жилийн 9.25%-ийн хүүтэй.

Банк нь банкны үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлөө
алдах, төлбөрийн чадвараа алдах, татан буугдах, бүтцийн зохион
байгуулалтад орох болон Монголбанкны зөвшөөрөл авснаас
бусад бүх тохиолдолд зээлийг хугацаа дуусахаас нь өмнө эргэн
төлж болохгүй.

Олон Улсын Санхүүгийн Корпорациас авсан хоёрдогч зээл
2010 онд Олон Улсын Санхүүгийн Корпорациас 5,000,000 ам.
долларын хөрвөх эрхтэй хоёрдогч зээл авсан ба уг зээл нь
2018 оны 12-р сарын 15-нд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй. Олон

Тус зээлийн жилийн хүү нь 6 сарын ЛИБОР + 6.5 хувийн хувьсах
хүү юм. 2010 оны 12-р сарын 31-нээрх үр ашигт хүү жилийн 6.92%
байсан. Банк татан буугдах тохиолдолд тус өглөг нь бусад бүх
зээлдүүлэгчдийн өр төлөгдсөний дараагаар төлөгдөнө

2010.12.31

2009.12.31

25.03%

25.10%

БлүОрчард Прайвет Эквити Фанд

16.61%

16.66%

Мерси Кор

13.63%

13.67%

Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК)

ИАйТи Капитал Менежмент ХХК

13.52%

13.56%

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ)

9.97%

10.00%

Триодос Фэйр Шэйр Фанд

7.46%

7.48%

Стичтинг Триодос-Доен

7.46%

7.48%

Нээлттэй Нийгэм Форум

2.87%

2.88%

УБ Ротари Клуб

1.63%

1.63%

Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбоо

1.09%

1.09%

Хувь хүмүүс

0.43%

0.20%

Бусад хуулийн этгээдүүд

0.30%

0.25%

100%

100%

Нийт энгийн хувьцаа
Доорх хувьцаа эзэмшигчид нь 2010.12.31-ний болон 2009.12.31ний байдлаарх хувьцаа эзэмшил болон ТУЗ дэх төлөөллөөр
дамжуулан Толгой компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
бодлогод мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлж байв.
• ИАйТи Капитал Менежмент ХХК;
• БлүОрчард Прайвэт Эквити Фанд;
• Мерси Кор;

Хувьцааны тоо ширхэгээс бусад
дүн нь мянган төгрөгөөр
2009 оны 1-р сарын 1-нээр

Энгийн хувьцаа Хувьцааны нэмэгдэл

Нийт

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа

2009 (залруулсан)

53,485,146

38,370,519

2,394,292

1,357,073

Бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгө

1,691,405

705,728

10,947,830

2,594,922

13,542,752

2,342,821

2,342,821

2,657,181

5,000,002

2009 оны 12-р сарын 31-нээр

13,290,651

13,290,651

5,252,103

18,542,754

Хүүгийн орлогын нийт дүн

2010 оны 12-р сарын 31-нээр

13,290,651

13,290,651

5,252,103

18,542,754

Хүүгийн зардал

2010 онд Банк нь халаасны хувьцааны арилжаанд оролцсон
ба худалдан авсан бүх хувьцааг авсан үнээс дээгүүр үнээр
борлуулсан. Тиймээс Банк нь халаасны хувьцаа арилжсанаас

2010

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

10,947,830

Банкны гаргасан хувьцаат капиталын нэрлэсэн үнээр бүртгэгдсэн
дүн нь 13,290,651 мянган төгрөг (2009 онд 13,290,651 мянган
төгрөг) байсан. Хувьцааны нэмэгдэл нь шинээр гаргасан хувьцааг
борлуулахад нэрлэсэн үнээс илүү төлөгдсөн төлбөр юм.

Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчидтэй хийсэн ажил гүйлгээг
Тодруулга 34-т толилуулсан

Хүүгийн орлого

Нийт гаргасан
хувьцаа

Шинээр гаргасан хувьцаа

Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК);
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ);
Триодос Фэйр Шэйр Фанд;
Стичтинг Триодос-Доен.

Хүүгийн орлого ба зардал
Мянган төгрөгөөр

Хувьцаат капитал ба хувьцааны нэмэгдэл

•
•
•
•

олсон 2,663 мянган төгрөгийн олзыг хуримтлагдсан ашигт хүлээн
зөвшөөрсөн.
2010.12.31-ний ба 2009.12.31-ний байдлаар бүх хувьцааг ТэнГэр
Санхүүгийн Нэгдэл ХХК эзэмшиж байна.
2010.12.31-ний ба 2009.12.31-ний байдлаар ТэнГэр Санхүүгийн
Нэгдэл ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид болон тэдний өмчийн
хувийг дор үзүүлэв:

Борлуулахад бэлэн өрийн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас

14,609

29,828

57,585,452

40,463,148

16,785,951

11,138,340

Бусад банкуудын байршуулсан хөрөнгө

9,820,173

9,256,105

Зээлжин авсан бусад эх үүсвэр

3,425,675

378,248

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

Хоёрдогч өглөг

813,299

339,080

Хүүгийн зардлын нийт дүн

30,845,098

21,111,773

Цэвэр хүүгийн орлого

26,740,354

19,351,375

Эх дэлхий

Мянган төгрөгөөр

Эрүүл ашиг
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Хувьцаанд хөрвүүлэхээр шийдвэрлэсэн үед КэйЭфДаблю-гийн
шинээр эзэмших хувьцаа нь бүрэн саналын эрхтэй энгийн
хувьцаа байх бөгөөд ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн бусад
бүх хувьцаатай тэнцүү эрхтэй байна. Уг хувьцааны нийт хэмжээ
нь ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн нийт хувьцаат капиталын
20%-иас илүү байж болохгүй.

Улсын Санхүүгийн Корпорацитай хийсэн гэрээ нь дээр дурдсан
КэйЭфДаблю-тай хийсэн гэрээнд тусгагдсан хөрвүүлэх эрхтэй
ижил шинж чанарын хөрвүүлэх эрхийг агуулж байгаа. Үүний
дагуу хувьцаанд хөрвүүлэх сонголтыг зөвхөн ТэнГэр Санхүүгийн
Нэгдэл ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид нэмэлт хувьцаа гаргахыг
зөвшөөрсөн бөгөөд ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн зарим
хувьцаа эзэмшигчид нь өөрсдийн давуу эрхээ эдлэхээс татгалзсан
тохиолдолд хийж болно. Энэ нөхцөлд Олон Улсын Санхүүгийн
Корпораци нь ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн үлдэгдэл
хувьцааг өмнөх хувьцаа эзэмшигчдэд санал болгосон үнэтэй
ижил үнээр худалдан авах эрхтэй. КэйЭфДаблю-гийн адилаар
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци нь хувьцааг бэлэн мөнгөөр
худалдан авах эсвэл хоёрдогч өглөгийн үлдэгдлийг эргүүлэн төлөх
хүсэлтээ Банкинд гаргах замаар хувьцааг худалдан авах эрхтэй.

Эрдэнэт хүмүүн

КэйЭфДаблю хувьцаанд хөрвүүлэх сонголтоо хэрэгжүүлэхдээ
хувьцааг бэлэн мөнгөөр худалдан авах эсвэл КэйЭфДаблю
хоёрдогч өглөгийн үлдэгдлийг эргүүлэн төлөх хүсэлтийг Банкинд
гаргаж эргүүлэн авсан эх үүсвэрээ ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХКийн хувьцаа худалдан авахад зарцуулж болно. Аль ч сонголтын
хувьд КэйЭфДаблю ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн хувьцааг
худалдан авахад төлөх төлбөр ижил дүнтэй байна.

Жилийн Тайлан 2010
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2010

2009 (залруулсан)

388,220
223,274
186,693
88,788
84,747
72,475
1,044,197

295,949
221,751
174,302
44,682
62,465
54,119
853,268

Хураамж, шимтгэлийн зардал
Төлбөр тооцоо
Бусад
Хураамж, шимтгэлийн зардлын нийт дүн
Хураамж, шимтгэлийн цэвэр орлого

240,260
44,586
284,846
759,351

218,415
45,524
263,939
589,329

Мянган төгрөгөөр
Цалингийн зардал
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
Нийгмийн даатгалын шимтгэл

2009 (залруулсан)

Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг /(алдагдал), цэвэр дүнгээр

527,190

(235,813)

Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг/(алдагдал), цэвэр дүнгээр

506,781

(1,343,638)

1,033,971

(1,579,451)

Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг/(алдагдал)-д нь
гадаад валютын арилжаанаас олсон ашиг багтана

2009 (залруулсан)

8,557,290

6,422,210

1,898,197

1,648,325

1,298,578

890,052

937,526

707,173

920,081

507,306

Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ

887,278

670,083

Бараа материал, хангамжийн зүйлс

739,896

635,550

Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээ

729,296

557,710

Засвар үйлчилгээний зардал

616,327

447,580

Арга хэмжээний зардал

575,150

221,695

Албан томилолтын зардал

481,767

386,139

453,990

373,767

Тээврийн зардал

231,269

182,710

206,779

176,099

76,766

69,307

Орлогоос бусад албан татварын зардал

55,513

47,824

Сургалтын зардал

36,994

27,346

Бусад зардал
Удирдлагын ба үйл ажиллагааны бусад зардал

522,167

302,960

19,224,864

14,273,836

Даатгалын зардал

2010

2010

Зар сурталчилгаа, маркетингийн үйлчилгээ

Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал

Гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтийн
цэвэр ашиг/(алдагдал)
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Түрээсийн зардал

Биет бус хөрөнгийн хорогдол

Гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтийн цэвэр ашиг/(алдагдал)

Тодруулга

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хураамжид тэтгэвэрийн 596,607
мянган төгрөг (2009 онд 450,019 мянган төгрөг)-ийн шимтгэл
багтсан болно.
2010 оны явцад ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК нь өөрийн болон
охин ба хараат компаниудынхаа гол ажиллагсдад (эрх бүхий
удирдлагын тодорхойлсон удирдах багийн гишүүд болон бусад
өндөр чадвартай ажиллагсдад) хамаарах Ажиллагсдад Хувьцаа
Олгох Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Ажилтан тус бүрт
хуваарилагдах ТэнГэрийн хувьцааны тоог гаргахад нөлөөлөх
гол хүчин зүйл нь ажилтны жилийн цалин, тэтгэмж болоод
жилийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ байдаг. Гол ажилтан нь
өөрт хуваарилагдсан хувьцааны 30 хувийг нэг жил ажилласны
дараа (ө.х. 2010 оны 1-р сарын 1-нээс 12-р сарын 31 -ийг хүртэлх
хугацаанд гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээнд), дараагийн 30 хувийг
хоёр жил ажилласны дараа (ө.х. 2011 оны 1-р сарын 1-нээс 12-р
сарын 31 -ийг хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээнд),
40 хувийг гурван жил ажилласны дараа (ө.х. 2012 оны 1-р сарын
1-нээс 12-р сарын 31-ийг хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэсэн ажил
үйлчилгээнд) авах эрхтэй болно. Ажиллагсдад Хувьцаа Олгох
Хөтөлбөр нь 2009 оны ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотой бөгөөд
сонгогдсон ажиллагсдад 2010 оны 5-р сард зарлагдсан тул тус
хөтөлбөрийн үйлчлэх хугацаа нь ойролцоогоор 2 жил 7 сар болж
байна.
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ТэнГэр тус хөтөлбөрийн хүрээнд Ажиллагсдад Хувьцаа Олгох
Хөтөлбөрийн Санг үүсгэн байгуулж байгаа бөгөөд энэ сан нь
Банкаар санхүүжигдэхээр төлөвлөгдөж байгаа. Энэ сан нь бие
даасан хуулийн этгээд биш, харин Банкинд нээсэн, ТэнГэрийн
эзэмшилд байх тусгай зориулалтын данс байх болно. Ажилтан
ажлаас гарах буюу ажилтны амь нас үрэгдэх тохиолдолд тус
ажилтанд хуваарилагдсан хувьцаа нь ТэнГэрийн хувьцааны
тухайн үеийн зах зээлийн бодит үнэтэй ойролцоо үнээр
(хэрэгжсэн хувь хэмжээгээр) ТэнГэрт худалдагдана. Ажилтан
ажлаас гарах тохиолдолд ажилтантай байгуулсан Ажиллагсдад
Хувьцаа Олгох Хөтөлбөрийн гэрээний дагуу ТэнГэр нь
ажилтанд төлбөр төлөх үүрэгтэй. Банк болон ТэнГэр Санхүүгийн
Нэгдлийн бусад компаниуд нь төлбөр төлөх үүргийг хүлээхгүй.
Ажиллагсдад Хувьцаа Олгох Хөтөлбөрийн Санд хуваарилагдсан
байгаа нийт дүн нь 120,000 мянган төгрөг юм
Банк нь тус хөтөлбөрөөс үүсэн гарах хувьцаанд суурилсан
төлбөртэй холбоотой ямарваа нэгэн гүйлгээг өөрийн санхүүгийн
тайландаа тусгаагүй болно. Дээр дурдсан Ажиллагсдад Хувьцаа
Олгох Хөтөлбөрийн хүрээнд гаргахаар төлөвлөсөн хувьцааны
хэмжээ нь материаллаг биш байсан бөгөөд улмаар хувьцаанд
суурилсан төлбөрийг санхүүгийн тайландаа тусгаагүй нь
санхүүгийн тайланд материаллаг нөлөө үзүүлэхгүй гэж удирдлага
үзэж байгаа

Эх дэлхий

Мянган төгрөгөөр
Хураамж, шимтгэлийн орлого
Төлбөр тооцоо
Харилцагчдад харилцах данс нээх, хөтлөх
Зээлийн өргөдлийн маягтын хураамж
Банкны батлан даалт болон аккредетив
Гадаад валютын гүйлгээ
Бусад
Хураамж, шимтгэлийн орлогын нийт дүн

Мянган төгрөгөөр

Эрүүл ашиг

Удирдлагын ба үйл ажиллагааны бусад зардал

Эрдэнэт хүмүүн

Хураамж, шимтгэлийн орлого ба зардал

Жилийн Тайлан 2010

Мянган төгрөгөөр

2010

2009 (залруулсан)

Тайлант жилийн орлогын албан татвар

2,044,711

344,035

Хойшлогдсон орлогын татварын (хасагдуулга)/зардал

(181,843)

15,709

Тайлант жилийн орлогын татварын зардал

1,862,868

359,744

Банк орлогын албан татварын зардлыг санхүүгийн тайлангийн
татварын өмнөх ашгийг орлогын татвар ногдохгүй орлого болон
орлогын татварын орлогоос хасагдахгүй зардлаар тохируулга
хийх замаар тооцон бүртгэдэг. Банк нь Монгол Улсын татварын
хууль тогтоомжийн дагуу 3 тэрбум (2009 онд 3 тэрбум) төгрөг

хүртэлх татвар ногдох орлогоос 10%-ийн, 3 тэрбумаас (2009 онд
3 тэрбум) илүү гарсан дүнгээс 25% (2009 онд 25%)-ийн орлогын
албан татвар төлдөг.
Тооцоолсон болон бодит татварын зардлын тохируулалтыг доорх
хүснэгтэнд харуулав.

Мянган төгрөгөөр

2010

2009 (залруулсан)

8,364,302

2,704,362

2,091,076

676,091

(126,695)

(1,408)

348,487

135,061

- Татварын бага хувь ногдох орлогын нөлөө

(450,000)

(450,000)

Тайлант жилийн орлогын албан татварын зардал/(хасагдуулга)

1,862,868

359,744

Татварын өмнөх ашиг
Хуулиар заасан хувиар тооцсон татварын зардал (2010: 25%; 2009: 25%)
Татвар ногдохгүй орлого, татвар ногдох орлогоос хасагдахгүй зардлын татварын нөлөө:
- Татвараас чөлөөлөгдөх орлого
- Хасагдахгүй зардал

СТОУС болон Монгол Улсын татварын хууль, тогтоомжуудын
хоорондох зөрүүний улмаас санхүүгийн тайлангийн хөрөнгө,
өр төлбөрийн дансны үнэ болон тэдгээрийн татварын
суурийн хооронд түр зөрүү үүсдэг. Эдгээр түр зөрүүнүүдийн

өөрчлөлтүүдийн татварын нөлөөг 25% (2009 онд 25%)-иар
тооцож дор үзүүлэв. Зөвхөн нэг компанийн болон нэг татварын
байгууллагад хамааралтай хойшлогдсон татварын хөрөнгө ба өр
төлбөрийг хооронд нь хааж бүртгэдэг.

In thousands of Mongolian Tugriks

2010.01.01
(залруулсан)

Орлого, зарлагад (-аас
хасагдсан)/ ногдуулсан

2010.12.31

(Татвар ногдох)/татвараас хасагдах түр зөрүүний татварын нөлөө
(193,679)

(60,473)

(254,152)

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа - зээлийн үйлчилгээний
хураамжийн хойшлуулалт

Үндсэн хөрөнгө - түргэвчилсэн татварын элэгдүүлэлт

321,383

242,316

563,699

Хойшлогдсон татварын цэвэр хөрөнгө

127,704

181,843

309,547

2009.01.01
(залруулсан)

Орлого, зарлагад (-аас
хасагдсан)/ ногдуулсан
(залруулсан)

2009.12.31
(залруулсан)

(105,394)

(88,285)

(193,679)

248,807

72,576

321,383

143,413

(15,709)

127,704

Мянган төгрөгөөр
(Татвар ногдох)/татвараас хасагдах түр зөрүүний татварын нөлөө
Үндсэн хөрөнгө – түргэвчилсэн татварын элэгдүүлэлт
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа – зээлийн үйлчилгээний
хураамжийн хойшлуулалт
Хойшлогдсон татварын цэвэр хөрөнгө

Эрүүл ашиг

99
Мянган төгрөгөөр
1-р сарын 1-ний байдлаарх ногдол ашгийн өглөг
Тайлант жилд зарласан ногдол ашиг
Тайлант жилд төлсөн ногдол ашиг
12-р сарын 31-ний байдлаарх ногдол ашгийн өглөг

2010

2009

1,113

1,113

384,366

-

(384,236)

-

1,243

1,113

Бүх ногдол ашгийг төгрөгөөр зарлаж төгрөгөөр төлдөг.

Банкны эрсдэлийн удирдлага нь санхүүгийн, үйл ажиллагааны
болон эрх зүйн эрсдэлүүдийг хамардаг. Санхүүгийн эрсдэлд
зах зээлийн эрсдэл (үүнд, валютын, хүүгийн ба үнийн бусад
эрсдэлүүд), зээлийн эрсдэл болон төлбөрийн чадварын эрсдэл
багтана. Эдгээр эрсдэлүүд нь орлого болон хөрөнгө алдагдахад
хүргэх эсвэл Банкны зорилгодоо хүрэх чадварыг хязгаарлах үр
дагавартай байж болно.
Банк санхүүгийн эрсдэлүүдийг илрүүлэх, хэмжих, хянах, мөн
хүлээх эрсдэлийн хязгаар тогтоох болон бусад хяналтуудыг
хэрэгжүүлэх замаар удирддаг. Банкны эрсдэлийн удирдлагын
үндсэн зорилго нь хүлээх эрсдэлийн хязгаарлалтыг тогтоож
хүлээсэн эрсдэлийн хэмжээг эдгээр хязгаарлалтаас хэтрүүлэхгүй
байлгахад оршино. Үйл ажиллагааны болон эрх зүйн эрсдэлийн
удирдлага нь дотоодын бодлого журмын зөв хэрэгжилтийг
хангаснаар үйл ажиллагааны болон эрх зүйн эрсдэлүүдийг
бууруулахад чиглэн ажилладаг.
Банк эрсдэлийг бүрэн арилгахгүй ч эрсдэл, өгөөжийн тэнцэрийг
олоход чиглэсэн нарийвчлан тодорхойлсон эрсдэлийн
удирдлагын тогтолцоотой юм. Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо
нь дараах зүйлүүдийг ханган ажиллахад чиглэнэ. Үүнд,
- эрсдэлийн удирдагад оролцож буй хүмүүс тавигдсан
шаардлагууд болон эрсдэлийн хэмжилтийн тогтолцоог бүрэн
ойлгосон байх;
-	Банкны эрсдэлд өртөх хэмжээг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс
тогтоосон хязгаарлалтын хүрээнд байлгах;
- хүлээсэн бөгөөд хэмжигдсэн эрсдэл нь Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлөөс баталсан бизнесийн стратегитэй зохицсон байх;
-	капиталын хуваарилалт эрсдэлийн түвшинтэй нийцсэн байх;
мөн
-	Банкны үр дүнгийн зорилтууд нь эрсдэл хүлээх хүлээцтэй
байдалтай зохицсон байх.
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ) нь эрсдэлийн удирдлагын
ерөнхий чиг хандлагыг тодорхойлох, эрсдэлийн удирдлагын
стратеги, зарчмуудыг батлах үүрэгтэй. Мөн түүнчлэн ТУЗ нь
эрсдэлийн тодорхойлолт болон удирдлагыг хариуцах эцсийн
шатны газар юм. Эрсдэлийн удирдлагын ерөнхий үйл явцыг
Хянан Удирдах Зөвлөл мөн хянадаг болно. Гэхдээ эрсдэлийн
удирдлага болон хяналтыг хариуцсан, ө.х. ТУЗ-өөс баталсан

эрсдэлийн удирдлагын чиг хандлага, зарчим, стратегиудыг
хэрэгжүүлдэг, тусдаа бие даасан нэгжүүд байдаг билээ.
Эрсдэлийн Удирдлагын Хороо нь эрсдэлийн удирдлагын
стратегийг боловсруулах, эрсдэлийн удирдлагын зарчим,
тогтолцоо, бодлого болон хязгаарлалтуудыг хэрэгжүүлэх ерөнхий
хариуцлагыг хүлээдэг. Эрсдэлийн Хороо мөн бизнесийн салбар
нэгж бүрийн хүлээж болох санхүүгийн шинэ эрсдэлүүдийг
урьдчилан харах, хүлээсэн эрсдэлүүдийг удирдах, мөн хүлээсэн
эрсдэлийг тохиромжтой хэмжээнд байлгах, санхүүгийн эрсдэл
болон үр дүнг хэмжих зохистой систем ба стандартуудыг
хэрэгжүүлэх, ТУЗ болон бусад газарт эрсдэлийн талаар тайлагнах,
удирдлагын хяналтын үйл явцыг ханган ажиллуулах зэрэг үүрэгтай
байдаг.
Эрсдлийн Нэгдсэн Удирдлагын Газар нь эрсдэлтэй холбоотой
дүрэм журмуудыг хэрэгжүүлэх, Банкны санхүүгийн байдал болон
эрсдэлийн илрүүлэлт, хэмжилт, хяналт болон удирдлагыг үйл
ажиллагааны түвшинд өдөр тутам зохистой хэмжээнд хадгалан
ажиллуулах шууд хариуцлагыг хүлээдэг. Тус нэгжийн үүрэг
хариуцлагад үндсэндээ зах зээлийн, төлбөрийн чадварын,
зээлийн багцын болон үйл ажиллагааны эрсдэлүүд хамаарна.
Банк даяарх эрсдэлийн удирдлагын үйл явцыг дотоод аудитын
алба жил бүр шалгадаг бөгөөд Банкны дүрэм журмуудын
зохистой байдал болон Банк дүрэм журмуудыг хэрхэн баримталж
байгааг шалган үздэг. Дотоод аудит нь шалгалтын бүх үр дүнг
Удирдлагатай хэлэлцдэг бөгөөд мөн өөрийн дүгнэлт болон
зөвлөмжүүдийг Аудитын Хороонд тайлагнадаг юм.
Банк эрсдэлүүдээ хэмжихдээ ерөнхийдөө хэвийн нөхцөл байдалд
учирч болох хүлээгдэж буй алдагдлыг, мөн бодитоор учирсан
алдагдлын мэдээлэл дээр тулгуурлаж статистик загвараар
тооцоолсон хэвийн бус алдагдлуудыг харгалзан үзсэн загварыг
ашигладаг. Тус загварууд нь түүхэн мэдээлэл дээр суурилж,
эдийн засгийн орчны онцлогыг харгалзан тохируулж тооцсон
магадлалуудыг ашигладаг болно. Банк мөн тохиолдох тун бага
магадлалтай хамгийн муу хэвийн бус үйл явдал бодитоор
тохиосон тохиолдолд (worst case scenario) учирч болох алдагдлыг
тооцож үздэг.

Эх дэлхий

Ногдол ашиг

Эрдэнэт хүмүүн

Орлогын албан татвар
Тухайн жилийн орлого, зарлагад бүртгэсэн орлогын
албан татварын зардлыг дор үзүүлэв:

Жилийн Тайлан 2010

Зээлийн эрсдэл. Банк нь зээлийн эрсдэл буюу санхүүгийн
гэрээний нэг тал өөрийн төлбөр төлөх үүргээ биелүүлээгүйгээс
нөгөө талд санхүүгийн алдагдал учруулах эрсдэл хүлээдэг. Зээл
олгох үйл ажиллагаа болон санхүүгийн хөрөнгө үүсгэхэд хүргэдэг
бусад ажил гүйлгээний улмаас Банк нь зээлийн эрсдэлд өртдөг.
Банкны зээлийн эрсдэлд өртөх дээд хэмжээ нь санхүүгийн
байдлын тайлан дах санхүүгийн хөрөнгийн дансны дүнгээр
илэрхийлэгдэж байгаа. Хөрөнгө, өр төлбөрийн дүнг хооронд
нь хааснаас зээлийн эрсдэлийн хэмжээг бууруулах боломжтой

Банкны зээлийн бодлогод тусгах, зээлийн эрсдэлийг хамгийн бага
түвшинд барих, зээлийн баталгаажуулалт болон үүсэлтийн үе
шатуудыг хооронд нь ялган салгах, зээлдэгчдийн эрсдэлийг үнэн
зөв тогтоох, зээлийн өргөдлүүдийг түргэн шуурхай боловсруулах
зэрэгт чиглэсэн юм. Банк зээлийн эрсдэлийг удирдахдаа зээлийн
багцыг ангилан үзэж зээлийн эрсдэлийг хянахдаа дан ганц
зээлийн аргачлал болон зээлийн багц дээр суурилсан эрсдэлийн
аргачлалыг ашигладаг.
Банкны Зээлийн Удирдлагын Хороо Зээлийн Удирдлагын
Газраар (ЗУГ) дамжуулан зээлийн багцын төрөлжүүлэлтийг
нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажилладаг. ЗУГ нь дан ганц буюу
бүлэг зээлдэгчийн хувьд, эдийн засгийн салбаруудын хувьд
хүлээх эрсдэлийн хэмжээнд хязгаарлалт тавих замаар хүлээсэн
эрсдэлийн бүтцийг зохицуулдаг. ТУЗ-ийн хурал дээр зээлийн
эрсдэлийн хэмжээнд тогтоосон хязгаарлалтуудын биелэлтийг
бүтээгдэхүүн болон эдийн засгийн салбар бүрээр тогтмол нягтлан
хянадаг. Эдгээр эрсдэлүүдийг мөн жил бүр эсвэл хагас жил бүр
тогтмол ажиглан хянадаг юм.
Удирдлага нь хувь хүн болон хуулийн этгээдүүдийн хувьд Банкны
1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн 8% хүртэлх дүнтэй зээлүүдийг
батлах эрхтэй зээлийн хоёр төрлийн хороо ажилуулдаг:
• Зээлийн Хороог Зээл эрхэлсэн захирал даргалах бөгөөд тус
хороо нь 300 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй (ТУЗ-ийн Зээлийн
Хорооны батлах шаардлагатай зээлүүдээс бусад) зээлүүдийг
нягтлан шалгаж батлах эрхтэй. Зээлийн хороо нь долоо
хоног бүр гурван удаа хуралддаг бөгөөд мөн доогуур шатны
зээлийн хороодод зааварчилгаа гаргах үүрэгтэй юм.
• Салбарын хэмжээний Зээлийн дэд хороо нь ерөнхийдөө
300 сая төгрөг хүртэлх дүнтэй зээлүүдийг батлах эрхтэй юм.
Банкны салбар шийдвэрлэж болох зээлийн дээд хэмжээ
нь салбарын хэмжээ, ажиллагсадын туршлага, зээлийн
багцын чанар болон бусад хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзэж
ялгавартайгаар тогтоодог. Эдгээр дэд хороод ерөнхийдөө
долоо хоногт хоёр удаа хуралддаг.
Зээлийн өргөдлийн материалыг салбарын түвшинд бүрдүүлж
мөн салбарын түвшинд боловсруулан зээлийн эрсдэлийн хувьд
үнэлдэг бөгөөд хүссэн зээлийн дүнгээс хамааран холбогдох
зээлийн хороогоор оруулан батлуулдаг. Зээлийн эрсдэлийг
барьцаа хөрөнгө, хувь хүний болон компанийн баталгаа авах
замаар тодорхой хэмжээнд удирддаг болно.

2006 оноос Банк дан ганц зээл буюу харилцагч бүрийн хувьд
хүлээх зээлийн эрсдэлийг үнэн зөв тодорхойлох, мөн зээлийн
эрсдэлийг хамгийн доод хэмжээнд байлгах, зээлийг зохих
нөхцлөөр батлах үйл явцыг хангах зорилгоор зээлийн эрсдэлийн
үнэлгээний тогтолцоо нэвтрүүлсэн. 2010 онд Банк олон улсын
зөвлөхүүдийн өгсөн зөвлөмжүүд дээр үндэслэн өөрийн дотоодын
аргачлалаа шинэчлэн өөрчилж зээлийн бүх бүтээгдэхүүнүүдийг
хамарсан тусгай аргачлалууд боловсруулсан юм. Эдгээр зээлийн
эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалууд нь:
• Хэрэглээний болон бичил зээлийн онооны өгөх аргачлал
(бичил, хэрэглээний болон хөдөөний зээлүүдэд зориулсан);
• Дунд шатны ЖДБ-ийн рэйтингийн аргачлал (20-100 сая төгрөг
буюу 15,000-80,000 орчим ам.долларын дүнтэй зээлүүдэд
зориулсан);
• ЖДБ-ийн зээлийн эрсдэлийн рэйтингийн аргачлал (100
сая төгрөг буюу 80,000 орчим ам.доллараас дээш дүнтэй
зээлүүдэд зориулсан).
Банкны эрсдэлийн үнэлгээ нь зээлдэгчийн тооны болон чанарын
үзүүлэлтүүдээс хамаарна. Хувь хүмүүс болон хувиараа аж ахуй
эрхлэгч нарын хувийн зан чанар болон нийгмийн хариуцлага
хүлээх байдалд илүү ач холбогдол өгдөг. ЖДБ-ийн хувьд
компанийн засаглал, ашигт байдал, санхүүгийн тогтвортой
байдал, үйл ажиллагаа явуулж буй салбарын эрсдэлийн байдал
зэрэг үзүүлэлтүүд чухал ач холбогдолтой байдаг.
Зээлийн эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалуудаас гадна зээл
хүсэгчийн бизнесийн нийгэм эдийн засагт үзүүлэх эерэг нөлөө,
ядуурлыг бууруулахад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ зэрэг нийгэм
эдийн засгийн (мөн байгал орчны) зорилтуудыг зээл хүсэгч
хэрхэн биелүүлж байгаа түвшинг тодорхойлох PPI болон GPI-ийн
онооны системүүдийг ашигладаг болно. Ихэнхи тохиолдолд
ингэж тооцсон оноонууд нь тухайн зээлдэгчид олгох зээлийн
хүүгийн түвшинд нөлөөлдөг.
Зээлийн эрсдэлийн хэмжээг хянах зорилгоор салбарын түвшинд
харилцагчийн бизнесийн болон санхүүгийн үр дүнд хийсэн
нарийвчилсан шинжилгээн дээр, мөн зээлийн эргэн төлөлтийн
хяналтын үр дүн дээр үндэслэн холбогдох зээлийн эрсдэлийн
ажилтан нь тогтмол тайлан бэлтгэн гаргадаг. Зээлийн Удирдлагын
Газар нь мөн насжилтийн тайлангуудыг салбар бүрээр хянаж
хэвийн бус их буюу бага хэмжээнд байгаа зээлийн хугацаа
хэтрэлт эсвэл үнэ цэнэ бууралтын шалтгааныг шинжлэн үздэг

бөгөөд энэ нь салбарыг газар дээр очиж шалгах шийдвэрийн
нэг шалгуур болдог. Зээлийн Удирдлагын Газар нь зээлийн
багцын чанарын талаар Зээлийн Удирдлагын Хороо, Эрсдэлийн
Удирдлагын Хороонд тайлагнадаг. Салбаруудад зээлийн нөхцөл
өөрчлөх шийдвэр гаргах эрх байдаггүй бөгөөд нөхцөл өөрчлөх
хүсэлтийг Төв Салбар руу дамжуулдаг.
Зээлд авах барьцааны хэмжээ болон төрөл зээлдэгч талын
зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ, олгох зээлийн төрлөөс хамаардаг
бөгөөд үүнийг тодорхойлохдоо Банк нь Зээлийн Удирдлагын
Хорооны баталсан барьцаа хөрөнгийн журмыг баримталдаг.
Барьцаа хөрөнгийг төрлөөр нь ангилбал:
-	жижиг бизнесийн, хэрэглээний, хөдөө аж ахуйн, ЖДБ-ийн
болон ажиллагсадын зээлүүдийн хувьд мөнгөн хадгаламж,
баталгаа, үл хөдлөх хөрөнгө болон бараа материал;
- моргэйжийн зээлийн хувьд орон сууцны зориулалттай үл
хөдлөх хөрөнгө болон тээврийн хэрэгсэл;
-	бөөний зээлийн хувьд мөнгө, хувьцаа болон үл хөдлөх
хөрөнгө;
- хадгаламжаар барьцаалагдсан зээлийн хувьд мөнгөн
хадгаламж.
Банк барьцаа хөрөнгийн байдлыг биечлэн очиж шалгаж түүний
зах зээлийн үнийг тогтмол хянадаг бөгөөд холбогдох гэрээний
дагуу нэмэлт барьцаа хөрөнгө нэхэх, зээлийн үнэ цэнийн
бууралтын зардлын нягтлан үзэх явцдаа барьцааны зах зээлийн
үнийг мөн хянаж үздэг болно. Барьцаа хөрөнгийн талаар
Тодруулга 10-аас үзнэ үү.
2010 оны болон 2009 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар Банк
дор товч тайлбарласан дотоодын зээлийн эрсдэлийн үнэлгээний
системийг ашиглаж байсан. 2010 он болон түүнээс өмнө ашиглаж
байсан Банкны Зээлийн Эрсдэлийн Үнэлгээний аргачлалыг дор
тайлбарлав:
Зээлийн үнэлгээ
A
B
C
D

Үнэлгээний тайлбар
Маш сайн
Сайн
Хангалттай
Хангалтгүй

Банкны үнэлгээний 4 ангилалтай рэйтингийн аргачлал нь зээлийн
эрсдэлийг эрсдэлийн шинж чанартай уялдуулан ангилахад
ашиглагддаг байсан. Зээлийн үнэлгээг тогтоох зорилгоор тус
аргачлалыг төлбөр төлөгдөхгүй байх магадлалыг тоо хэмжээгээр
илэрхийлэх параметрийн аргаар загварчилж гаргасан юм.
Банкны Зээлийн Эрсдэлийн Удирдлагын хэлтэс нь уг аргачлалын
нөхцлүүдийг тодорхойлохдоо чанарын болон тоон түүхэн
мэдээллийг ашигласан. Зээлдэгчийн эрсдэлийг хэмжих үндсэн
өгөгдлүүдийг гаргах үүднээс үнэлгээний системд санхүүгийн
болон статистик шинжилгээний төрөл бүрийн мэдээлэл, мөн
багцын болон зах зээлийн мэдээлэл зэргийг боловруулан
ашигласан юм. Эрсдэлийн үнэлгээ бүрийг зээлийн эрсдэлийн

Эх дэлхий

2010 онд Банкны зээлийн стратеги нь Монголын эдийн засгийн
өнөөгийн нөхцөл байдал болон дунд хугацааны төлөв байдлын
өөрчлөлтөөс үүдэн мэдэгдэхүйц өөрчлөгдсөн. Стратегийн гол
зорилго нь Базелийн зээлийн эрсдэлийн удирдлагын стратегиудыг

Зээлийн эрсдэлийг хянах үүднээс Зээлийн хяналтын хэлтэс
харилцагчийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн үзүүлэлтүүдэд
хийсэн шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан газар дээрх
шалгалтуудыг тогтмол гүйцэтгэдэг. Харилцагчдийн төлбөрийн
чадвар буурснаас хүлээж буй ихээхэн хэмжээний эрсдэлийг
Зээлийн хяналтын хэлтэс рүү тайлагнадаг тус хэлтэс нь хянаж үзэн
Зээлийн Хороонд танилцуулдаг. Зээл батлагдахаас өмнө зээлийн
эрсдэлийг тодорхойлон хянах зорилгоор зайны шалгалтууд мөн
хийгддэг.

Эрүүл ашиг

101
Банкны бизнесийн бүх албууд шаардлагатай мэдээллийг
дэлгэрэнгүй хэлбэрээр цаг тухайд нь авах боломжийг хангах
үүднээс Банкны алба нэгжийн бүх түвшингийн хувьд тусгайлан
тохируулсан бүтэц бүхий эрсдэлийн тайлангууд бэлтгэгдэн
тараагддаг.
Эрсдэлийн ерөнхий удирдлагын хүрээнд хүү, гадаад валютын
ханш, зээлийн эрсдэлийн түвшин болон ирээдүйд хүлээгдэж буй
ажил гүйлгээнүүдэд өөрчлөлт орсноос үүсэж болох эрсдэлийг
зохицуулах үүднээс Банк Value-at-Risk (VaR, “эрсдэлд орсон
дүн”)-ийн аргачлал болон мэдрэмтгий байдлын шинжилгээг
ашигладаг. Сар бүр Гүйцэтгэх Хороонд болон Банкны холбогдох
бусад гишүүдэд эрсдэлийн хязгаарлалтуудын ашиглалтын байдал,
VaR-ын болон хөрвөх чадварын шинжилгээ, мөн эрсдэлтэй
холбоотой бусад өөрчлөлт, үйл явцын талаар товч мэдээлэл
тараагддаг.
Банк эрсдэлүүдийг эрт илрүүлэн шинжилж, хянах үүднээс
бизнесийн нийт үйл ажиллагааны хэмжээнд нэгтгэгдсэн
мэдээллийг боловсруулан шинжилдэг болно. Тус мэдээллийг
ТУЗ, Эрсдэлийн Удирдлагын Хороо болон бизнесийн газар,
албын захирлуудад сар бүр толилуулж тайлбарладаг. Уг тайланд
зээлийн эрсдэлийн нийт хэмжээ, зээлийн үзүүлэлтүүдийн
таамаглал, хязгаарлалтуудаас хазайсан тохиолдлууд, VaRын хэмжээ, хөрвөх чадварын харьцаанууд болон эрсдэлийн
байдал орсон өөрчлөлтүүд зэрэг мэдээллүүд орсон байдаг. Сар
бүр эрсдэлийг эдийн засгийн салбараар болон харилцагчдаар
ангилан тайлагнадаг. Хяналтын Удирдлагын Зөвлөл нь улирал бүр
эрсдэлийн дэлгэрэнгүй тайлан авдаг. Түүнчлэн удирдлага үнэ цэнэ
бууралтын сангийн зохистой байдлыг улирал бүр үнэлдэг.
2010 онд Банк өөрийн эрсдэлийн удирдлагыг бататган сайжруулах
үүднээс ХБНГУ-ын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны
хөтөлбөрийн хүрээнд үзүүлсэн техникийн туслалцаагаар ЭйЭфСи
болон олон улсын зөвлөгөө өгдөг бусад компаниудаас зөвлөгөө
авсан юм.

нөлөө нь материаллаг бус байв. Банкны баталгаа болон зээл
олгохоор хүлээсэн үүргүүдийн хувьд зээлийн эрсдэлд өртөх дээд
хэмжээг хүлээсэн үүргийн дүнгээр тодорхойлно (Тодруулга 31-ээс
харна уу). Зээлийн эрсдэлийг барьцаа авах замаар бууруулдаг
(Тодруулга 10-ээс харна уу).

Эрдэнэт хүмүүн

Эрсдэлийг ажиглан хянах үйл явц үндсэндээ Банкнаас тогтоосон
эрсдэлийн хязгаарлалтууд дээр тулгуурлан явагддаг. Эдгээр
хязгаарлалтуудыг нь Банкны бизнесийн стратеги болон зах
зээлийн орчны нөхцөл байдлыг, мөн Банк ерөнхийдөө болон
сонгож авсан зарим эдийн засгийн салбаруудын хувьд хүлээхэд
бэлэн байгаа эрсдэлийн түвшинг харгалзан үзэж тогтоодог
юм. Мөн түүнчлэн Банк эрсдэлийн бүх төрлүүд болон нийт үйл
ажиллагааны хэмжээнд эрсдэл даах ерөнхий чадвараа хэмжин
хянадаг.

Жилийн Тайлан 2010

Хугацаа хэтрээгүй бөгөөд үнэ цэнээ алдаагүй зээлүүдийн чанарын
мэдээллийг Тодруулга 10-т толилуулсан. Дээр дурдсаны дагуу
Банкны холбогдох алба, хэлтэс олгосон байгаа зээлүүдийн
насжилтийн шинжилгээг хянан шалгаж хугацаа хэтэрсэн
зээлүүдийг араас хөөцөлдөх арга хэмжээ авдаг. Тиймээс
насжилтийн болон зээлийн эрсдэлийн талаарх бусад мэдээллийг
толилуулах нь зүйтэй гэж үзэн Тодруулга 10-т тусгасан болно.
Бусад санхүүгийн хөрөнгийн зээлийн эрсдэлийн чанарын талаарх
мэдээллийг Тодруулга 7, 8, 9, 10,11 болон 15-д толилуулав.
Түүнчлэн зээлийн багцын эрсдэлийн чанарыг тодорхой зээлийн
гэрээнүүдэд (жишээ нь Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн
Банк , Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци , Нидерландын
Хөгжлийн Санхүүжилтийн Компани, БлүОрчард Файнэнс
Эс.Эй г.м) тусгагдсан биелүүлэх шаардлагатай харьцаануудыг
ханган ажиллах замаар хянаж байдаг (Тодруулга 18). Зээлийн
Удирдлагын Хороо нь тэдгээр харьцаануудын биелэлтэнд улирал
тутамд хяналт тавьдаг.
Балансын гадуурх санхүүгийн хэрэгслүүдийн зээлийн эрсдэл нь
санхүүгийн гэрээний нөгөө тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэж

Зээлүүдийн бүтцийг буюу нөхцлүүдийг өөрчлөхдөө Банк
тэдгээрийг тус бүрд нь авч үздэг. Зээлийн нөхцлийг хэрэв
зээлдэгч түр зуур мөнгөн урсгалын хүндрэлтэй тулгарч ирээдүйд
түүний байдал нөхөн сайжирах хангалттай нотолгоо байгаа
тохиолдолд л өөрчилж болдог. Зээлийн бүтцийг өөрчлөх саналыг
зээлийн ажилтан бэлтгэж эцсийн шийдвэрийг ахлах түвшиний
удирдлага оролцсон төв салбар дах Зээлийн Хороо гаргадаг.
Бүтэц өөрчлөгдсөн зээлүүдийн талаар ТУЗ-д мөн тайлагнадаг.
Бүтэц өөрчлөгдсөн зээлийн дүнгүүдийг Тодруулга 10-т тусгав.
Банк үнэ цэнийн бууралтын шинжилгээг СТОУС-ын дагуу улирал
бүр хийдэг. Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын шинжилгээнд авч
үздэг гол хүчин зүйлүүд нь зээлийн эргэн төлөлт эсвэл хүүгийн
төлөлт 90 болон түүнээс олон хоногоор хугацаа хэтэрсэн,
зээлдэгч тал мөнгөн урсгалын хүндрэлд орсон нь тодорхой
болсон, зээлдэгчийн рэйтинг унасан, зээлийн гэрээний нөхцөл
зөрчигдсөн зэрэг тохиолдлууд юм. Үнэ цэнийн бууралтын зардлыг
дан ганцаарчилсан (буюу тусгай) үнэлэлт болон хамтатгасан
үнэлэлтээр тодорхойлдог. Тусгай үнэлэлтэнд дан ганцаараа их
хэмжээний дүнтэй зээл, мөн үнэ цэнийн тодорхой шинж чанар
илэрсэн зээлүүдийг хамруулдаг. Бусад бүх зээлүүдийг хамтатгасан
үнэлэлтэнд багтаан оруулдаг.
Дан ганцаараа их дүнтэй зээл буюу урьдчилгааны эрсдэлийн
сангийн зардлыг Банк тус бүрд нь тодорхойлдог. Тус
зардлыг тооцоход зээлдэгчийн бизнес төлөвлөгөөний төлөв
байдал, санхүүгийн хүндрэлд орсон тохиолдолд зээлдэгч үйл
ажиллагааныхаа үр дүнг сайжруулах чадвартай эсэх, орж ирэхээр
төлөвлөгдсөн төлбөрийн дүнгүүд, зээлдэгч дампуурал зарласан
тохиолдолд ногдол ашиг төлөгдөх боломжтой эсэх, санхүүгийн
бусад дэмжлэг тусламж байгаа эсэх, барьцаа хөрөнгийн
борлуулах үнэ цэнэ болон хүлээгдэж буй мөнгөн гүйлгээний цаг
хугацаа зэргийг харгалзаж үздэг. Үнэ цэнийн алдагдлыг тайлант
жилийн эцэс бүрт, мөн илүү анхаарал шаардсан санамсаргүй
тохиолдол үүссэн тухай бүрт эргэн шалгадаг.
Дан ганцаараа их хэмжээний дүнтэй зээл болон урьдчилгааны
үнэ цэнэ буурсан бодит нотолгоо байхгүй тохиолдолд, дан
ганцаараа их хэмжээний дүнгүй зээл, урьдчилгааны хувьд үнэ
цэнийн бууралтыг хамтатгасан аргаар үнэлдэг. Эрсдэлийн сангийн
зардлыг тайлант жилийн эцэс бүрт үнэлж, багц бүрийг удирдлага
нягтлан шалгадаг. Дан ганцаар шинжилсэн үнэлгээгээр үнэ цэнэ

Зах зээлийн эрсдэл. Банк зах зээлийн эрсдэл хүлээдэг. Зах
зээлийн эрсдэл нь зах зээлийн ерөнхий болон онцгой өөрчлөлт
хөдөлгөөнд өртөмтгий (i) валютын, (ii) хүүгийн болон (iii)
өөрийн хөрөнгийн бүтээгдэхүүнүүдийн нээлтэй позициос үүсдэг.
Банк зах зээлийн эрсдэлийг удирдан хянахдаа VaR-ын болон
мэдрэмтгийн байдлын шинжилгээнүүдийг ашигладаг. Гадаад
валютын төвлөрөлөөс гадна Банк өөр ямар нэгэн зах зээлийн
эрсдэлд мэдэгдэхүйц хэмжээнд өртөөгүй гэж удирдлага үзэж
байгаа.
Гадаад валютын эрсдэл. Удирдлага валют тус бүрээр эрсдэлийн
хязгаарлалт тогтоож хэрэгжилтийг тогтмол хянаж ажилладаг.
Гадаад валютын нээлтэй позициудыг хянахын зэрэгцээ Банк
2007 оны 3-р сараас хойш гадаад валютын эрсдэлийг хэмжин
удирдахдаа VaR-ын загварчлалын аргыг ашигладаг.
VaR-ын аргачлалаар өгөгдсөн итгэлийн түвшингийн хувьд,
тодорхой хугацааны туршид багцын зах зээлийн үнэ цэнэд
үүсч болох сөрөг өөрчлөлтийг тооцдог. Банк VaR-ын бүрэн
автоматжуулсан программ ашигладаг бөгөөд энэ нь VaRыг вариаци-ковариацийн, түүхэн болон Монте-Карлогийн
загварчлалын аргуудаар тооцоолдог юм. Банк нь хүлээгдэж
буй хамгийн их алдагдлын аргачлалаар (VaR) гадаад
валютын эрсдэлийг үнэлэх зөвшөөрлийг Монголбанкнаас
авсан хоёр банкны нэг нь юм. VaR-ыг төв банкны албан ёсны
зөвшөөрөлтэйгээр ашигласнаар банкууд гадаад валютын
позициудад Монголбанкнаас тавьсан хязгаарлалтуудыг (жишээ
нь, нэг валютын хувьд позиц нь өөрийн хөрөнгийн 15%-иас
хэтрэхгүй, бүх валютын хувьд нийт позиц нь өөрийн хөрөнгийн
Мянган төгрөгөөр

40%-иас хэтрэхгүй байх) ханган биелүүлэхээс чөлөөлөгддөг.
VaR-ын загварууд нь зах зээлийн эрсдэлийг зах зээлийн орчны
хэвийн нөхцөлд хэмжихэд зориулагдсан байдаг. Эдгээр загварууд
нь зах зээлийн орчны хэвийн нөхцөлд нөлөө үзүүлэх эрсдэлийн
хүчин зүйлсийн өөрчлөлтүүд нь хэвийн тархалтыг дагадаг гэж
авч үздэг. Банк валютын багц дах боломжит өөрчлөлтүүдийг
тооцохдоо вариаци-ковариацийн аргыг өмнөх нэг өдрийн түүхэн
мэдээлэл дээр суурилан ашигладаг. Банкны хэрэглэж буй VaRын аргачлал нь зах зээлийн эрсдэлийн одоогийн позицийг нэг
өдрийн турш өөрчлөхгүй байлгахад 99%-ийн итгэлийн түвшин
дээр түшиглэн нэг өдрийн хугацаанд үүсэж болох алдагдлын
хэмжээг хэтрэхгүй байх магадлалыг ашигладаг бөгөөд өмнөх 250
өдрийн хугацаан дах зах зээлийн өөрчлөлтүүдийн ажиглалтан
дээр тулгуурладаг. 99%-ийн итгэлийн түвшин нь нэг өдрийн
туршид VaR-ын дүнгээс давах алдагдал үүсэх тохиолдол
нь дунджаар зуун өдрөөс нэгд нь тохиолдох магадлалыг
илэрхийлдэг.
VaR-ын аргачлал нь зах зээлийн үнүүдийн түүхэн корреляци
болон хэлбэлзлүүдийг ашиглаж үнийн ирээдүйн хөдөлгөөн нь
статистикийн тархалтыг дагадаг гэсэн таамаглал дээр суурилдаг
тул энэ аргачлалыг ашиглах нь тодорхой сул талтай. VaR нь
түүхэн мэдээлэл дээр тулгуурладаг тул эрсдэлийн хүчин зүйлүүд
нь ирээдүйд хэрхэн өөрчлөгдөхийг нарийвчласан байдлаар
урьдчилан таамаглаж чаддахгүй байж болно. Мөн эрсдэлийн
хүчин зүйлсийн өөрчлөлт нь хэвийн тархалтыг дагахгүй
тохиолдолд зах зээл дээрх том өөрчлөлтүүдийн магадлалыг дутуу
тооцсон байх боломжтой юм. Түүнээс гадна эрсдэлийн хүчин
зүйлстэй холбоотой бусад таамаглал, тодорхой нэг хэрэгслүүдийн
хувьд эдгээр хүчин зүйлсийн хоорондох уялдаа холбоо буруу
тодорхойлогдсоноос VaR-ыг хэт багаар эсвэл ихээр тооцоолсон
байх магадлалтай. Холбогдох позициуд өдрийн турш өөрчлөгдөх
боломжтой ч VaR нь тухайн ажлын өдрийн эцсээрх багцын
эрсдэлийн байдлыг илэрхийлж байгаа бөгөөд 99%-ийн итгэлийн
түвшинээс хэтэрсэн алдагдлыг харгалзаж үздэггүй юм.
VaR нь 2007 оны 3-р сараас хойш Банкны зах зээлийн эрсдэлийн
удирдлагын нэг салшгүй хэсэг болон ашиглагдаж байгаа бөгөөд
VaR-ын дээд хэмжээ болон эрсдэлийн хэмжээг удирдлагаас
тогтоосон хязгаарлалттай тогтмол харьцуулан хянаж явдаг. Гадаад
валютаар илэрхийлэгдсэн санхүүгийн хэрэгслүүдийн хувьд нэг
өдрийн дотор үүсэж болох алдагдлын хэмжээг VaR-ын загварыг
ашиглан дараах байдлаар тооцсон болно:
2010

2009

28,346

17,731

Өдрийн дундаж

13,207

29,316

Хамгийн их

87,834

79,145

775

2,998

Жилийн эцсийн байдлаар

Хамгийн бага

Эх дэлхий

нь буурсан шинж тэмдэг илрээгүй байсан ч багцын түвшинд
үнэ цэнэ нь буурсан байх магадлалыг хамтатгасан үнэлэлтэнд
авч үздэг. Үнэ цэнийн алдагдлыг тооцоход дараах мэдээллийг
ашигладаг: багцын алдагдлын талаарх түүхэн мэдээлэл, эдийн
засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал, алдагдал бодитоор учирсан
үеэс хойш түүнийг илрүүлэх үе хүртэлх хугацаа алдалтын
баримжаа, мөн үнэ цэнээ алдсан тохиолдолд нөхөн төлүүлөх
буюу олох боломжтой дүнгийн хэмжээ.
Үнэ цэнэ бууралтын зардлыг тодорхойлох нягтлан бодох
бүртгэлийн бодлого болон аргачлалын талаарх дэлгэрэнгүй
мэдээллийг Тодруулга 3 болон 4-өөс үзнэ үү. Харилцагчдад
олгосон зээл ба урьдчилгааны зээлийн эрсдэлийн чанар болон
үнэ цэнэ бууралтын зардлын талаарх мэдээллийг Тодруулга 10-аас
үзнэ үү.

Эрүүл ашиг
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2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар (мөн өмнөх тайлант
үеүдийн эцэст) Банк зээлүүдийн эрсдэлийн чанарыг хянахдаа
гол төлөв Монголбанк болон Сангийн Яамнаас хамтран
баталсан “Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж,
зарцуулах журам”-анд заасан зээлийн эрсдэлийн сан байгуулах
зааварчилгаан дээр үндэслэн тогтоосон зээлийн ангилалыг
ашигласан болно. Эдгээр эрсдэлийн сан байгуулах зааварчилгаа
нь хүлээгдэж буй алдагдлын загвар дээр суурилсан юм. Тус
журмын дагуу Банк нь зээлийн болон урьдчилгааны чанарыг
тодорхойлохдоо тэдгээрийн чанарын хүчин зүйлс болон
хугацааны хүчин зүйлсийг (ө.х. эргэн төлөлтийн хугацаа хэтрэлт)
харгалзан үзэх шаардлагатай байдаг. Зээлийг дараах таван
ангилалд хуваадаг: хэвийн, хугацаа хэтэрсэн, хэвийн бус,
эргэлзээтэй болон муу. Тогтоосон хувь хэмжээг ангилал тус бүрт
ашиглаж Монголбанкны зааврын дагуу байгуулах шаардлагатай
эрсдэлийн санг тодорхойлдог. Үүнээс гадна Банк нь нөхцөл буюу
бүтэц өөрчлөгдсөн зээлүүдийг тусад нь хянадаг бөгөөд ажиглах
шаардлагатай зээлийн жагсаалтан дах зээлүүдийг мөн ажиглан
хянадаг. Зээлүүдийг гол төлөв хугацаа хэтрэлтээр нь эсвэл
зээлдэгч санхүүгийн хүндрэлд орсноос түүний зээл эргэн төлөх
чадвар муудсан тохиолдолд тус ажиглах жагсаалтанд оруулдаг.

чадаагүйгээс алдагдал хүлээх магадлалыг илэрхийлж байгаа. Банк
балансанд тусгагддаг санхүүгийн хэрэгслүүдэд ашигладаг зээлийг
зөвшөөрөх, эрсдэлийн түвшиний хязгаарлалт тогтоох болон хянан
шалгах үйл явцуудыг мөн болзошгүй үүрэг хүлээхдээ ашиглаж
адилхан зээлийн эрсдэлийн бодлого баримталдаг. Зээлтэй
холбоотой үүргүүдээс үүсэх зээлийн эрсдэлийн мэдээллийг
Тодруулга 31-т толилуулав. Банкны гаргасан баталгаа, аккредитив
болон бусад зээлтэй холбоотой үүргүүдэд 2010 оны болон 2009
оны 12-р сарын 31-ний байдлаар эрсдэлийн сан байгуулах
шаардлагагүй байсан гэж удирдлага үзсэн (Тодруулга 31).

Эрдэнэт хүмүүн

төрөл бүрт тохируулан тогтоосон бөгөөд Банкны үнэлгээний
бодлогын дагуу төлбөрийн чадварын эрсдэлийн түвшин, барьцаа
хөрөнгө байгаа эсэх болон зээл эрсдэлийг бууруулах бусад хүчин
зүйлүүдийг харгалзан үзэж эрсдэлийн ангилал үүсгэх замаар
гарган авсан болно. Энэ нь холбогдох эрсдэлүүдийг удирдах,
мөн зээлийн эрсдэлийг зээлийн бүтээгдэхүүний төрөл бүрээр
харьцуулах боломж олгосон юм. Банкны бодлого нь зээлийн
багцын хувьд үнэн зөв бөгөөд жигд буюу харьцуулах боломжтой
зээлийн ангилал ашиглахад оршино.
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Бусад банкнаас байршуулсан хөрөнгө
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж
Мянган төгрөгөөр

Төгрөг

Ам.доллар

Евро

Бусад

Нийт

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

65,959,221

20,320,138

2,235,523

4,022,880

92,537,762

Монголбанкинд байршуулсан, зайлшгүй
байлгах нөөц

9,780,500

-

-

-

9,780,500

Хөрөнгө

Бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгө
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа
Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт
цаас
Санхүүгийн бусад хөрөнгө

Санхүүгийн бусад өр төлбөр

30,000

19,408,657

-

-

19,438,657

243,602,004

77,615,736

28,626

444,405

321,690,771

23,300

-

-

-

23,300

509,993

237,126

-

839

747,958

319,905,018

117,581,657

2,264,149

4,468,124

444,218,948

Бусад банкнаас байршуулсан хөрөнгө

32,482,270

-

-

-

32,482,270

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

215,714,780

16,919,990

2,274,107

2,284,175

237,193,052

Зээлжин авсан бусад эх үүсвэр

57,845,784

88,429,043

-

-

146,274,827

1,279,245

2,021,915

-

111,635

3,412,795

-

14,103,479

-

-

14,103,479

307,322,079

121,474,427

2,274,107

2,395,810

433,466,423

12,582,939

(3,892,770)

(9,958)

2,072,314

10,752,525

Нийт санхүүгийн хөрөнгө
Өр төлбөр

Санхүүгийн бусад өр төлбөр
Хоёрдогч өглөг
Нийт санхүүгийн өр төлбөр
Цэвэр позиц

Дараах хүснэгтэнд Банкны гадаад валютын эрсдэлийн хэмжээг
2009 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар нэгтгэн харуулав. Дор
толилуулсан дүнгүүдэд дахин ангилалын нөлөөг оруулан
залруулга хийсэн (Тодруулга 3).

Мянган төгрөгөөр

Төгрөг

Ам.доллар

Евро

Бусад

Нийт

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

38,031,505

27,596,660

4,201,000

2,480,000

72,309,165

Монголбанкинд байршуулсан,
зайлшгүй байлгах нөөц

6,834,900

-

-

-

6,834,900

1,163,204

19,478,340

-

-

20,641,544

125,311,495

68,314,772

327,195

9,865

193,963,327

224,300

2,966,751

-

-

3,191,051

Харилцагчдад олгосон зээл ба
урьдчилгаа
Борлуулахад бэлэн хөрөнгө
оруулалтын үнэт цаас
Санхүүгийн бусад хөрөнгө
Нийт санхүүгийн хөрөнгө

-

3,935,546

-

107,686,553

18,003,601

663,657

1,047,865

127,401,676

38,319,960

92,170,508

-

-

130,490,468

895,239

144,591

-

24

1,039,854

-

8,813,103

-

-

8,813,103

165,033,771

119,131,803

4,599,203

1,047,889

289,812,666

6,810,055

(726,403)

(71,008)

1,441,976

7,454,620

Хоёрдогч өглөг
Нийт санхүүгийн өр төлбөр
Цэвэр позиц

Хүүгийн эрсдэл. Тодорхой хугацаанд хүүгийн өөрчлөлтөнд өртөж
болох позициудын зөрүүнээс хүүгийн эрсдэл үүсдэг. Банкны зээл
олгох, санхүүжилт авах болон хөрөнгө оруулах үйл ажиллагаагаас
хүүгийн эрсдэл үүсдэг. Хүүгийн өөрчлөлт нь Банкны хүүгийн цэвэр
орлогод шууд нөлөөлөх бөгөөд урт хугацаанд Банкны хөрөнгө, өр
төлбөр болон балансын гадуурх зүйлсийн эдийн засгийн өртөгт,
улмаар Банкны өөрийн хөрөнгөд нөлөөлнө. Удирдлага хүүгийн
дутагдалтай позициудад хязгаарлалтууд тогтоон ажилладаг. Цэвэр
позиц (буюу дутагдлыг) өдөр тутам хянадаг бөгөөд нээлттэй
позициудыг тогтоосон хязгаарлалтын хүрээнд байлгах зорилгоор
хеджингийн буюу хамгаалалтын арга хэмжээ авч хэрэглэдэг.
Мянган төгрөгөөр

22,067,565

Түүнчлэн хүүгийн эрсдэлийг Хөрөнгө Зохицуулалтын Газар улирал
тутамд хянаж Банкны татан авсан эх үүсвэрийн гэрээнүүдтэй
холбоотой харьцаануудыг биелэлтийг ханган ажилладаг
(Тодруулга 18). Доорх хүснэгтэнд Банкны хүүгийн эрсдэлд өртсөн
байдлыг нэгтгэн харуулав. Тус хүснэгтэнд Банкны санхүүгийн
хөрөнгө, өр төлбөрийн дансны нийт дүнгүүдийг гэрээний дуусах
хугацаа болон хүүг өөрчлөх хугацааны аль эртээр ангилан
толилуулсан болно. 2009 оны 12-р сарын 31-ний дүнгүүдэд
залруулга, дахин ангилалын нөлөөг оруулсан болно.

Хугацаагүй ба 1
сараас бага

1-6 сарын

6-12 сарын

1 жилээс
дээш

Хүүгүй

Нийт

2010 оны 12-р сарын 31-нээр
109,642,395

129,745,474

60,331,269

88,554,782

55,945,028

444,218,948

Нийт санхүүгийн өр төлбөр

Нийт санхүүгийн хөрөнгө

83,235,573

100,481,357

90,230,270

109,993,088

49,526,135

433,466,423

2010.12.31-нээрх хүүгийн
өөрчлөлтөнд нээлттэй цэвэр позиц

26,406,822

29,264,117

(29,899,001)

(21,438,306)

6,418,893

10,752,525

2009 оны 12-р сарын 31-нээр

Хөрөнгө

Бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгө

Зээлжин авсан бусад эх үүсвэр

18,132,019

278,422

48,877

-

-

327,299

171,843,826

118,405,400

4,528,195

2,489,865

297,267,286

Нийт санхүүгийн хөрөнгө

60,331,245

73,153,400

59,605,480

58,316,901

45,860,260

297,267,286

Нийт санхүүгийн өр төлбөр

53,299,664

60,447,348

50,584,333

93,689,639

31,791,682

289,812,666

7,031,581

12,706,052

9,021,147

(35,372,738)

14,068,578

7,454,620

2009.12.31-нээрх хүүгийн
өөрчлөлтөнд нээлттэй цэвэр позиц

Банкны тогтмол хүүтэй, 3,895,001 мянган төгрөгийн дүнтэй, 6
жилийн дараа дуусгавар болох өрийн хэрэгслүүдээс бусад бүх
өрийн хэрэгслүүдийн хүү нь 5 жилийн дотор (2009: тогтмол
хүүтэй 4,965,720 мянган төгрөгийн 6.5 жилийн дараа дуусгавар
болох өрийн хэрэгслүүдээс бусад бүх өрийн хэрэгслүүдийн хүү нь
5 жилийн дотор) өөрчлөгдөх боломжтой.
2010 оны 12-р сарын 31-нд бусад бүх хүчин зүйлс хэвээр үлдэж
хүүгийн түвшин 200 суурь оноогоор доогуур (2009: 200 суурь
оноогоор доогуур) байсан бол тайлант жилийн ашиг гол төлөв
хувьсах хүүтэй хөрөнгөөс олох хүүгийн орлого бага байхаас
шалтгаалан 532,392 мянган төгрөгөөр доогуур (2009: 400,896

мянган төгрөгөөр дээгүүр) байх байсан болно.
Бусад бүх хүчин зүйлс хэвээр үлдэж хүүгийн түвшин 200 суурь
оноогоор дээгүүр (2009: 200 суурь оноогоор дээгүүр) байсан бол
тайлант жилийн ашиг гол төлөв хувьсах хүүтэй хөрөнгөөс олох
хүүгийн орлого их байхаас шалтгаалан 532,392 мянган төгрөгөөр
дээгүүр (2009: 400,896 мянган төгрөгөөр доогуур) байх байсан
болно.
Тайлант жилийн эцэст Банкны хүүгийн эрсдэлд өртсөн байсан
байдал нь жилийн туршид байсан хэвийн байдлыг төлөөлөн
илэрхийлэхгүй юм. 2010 оны эсрдэлийн өртөлтийн дундаж

Эрүүл ашиг

Өр төлбөр

Эх дэлхий

Дараах хүснэгтэнд Банкны гадаад валютын эрсдэлийн хэмжээг
2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар нэгтгэн харуулав:

Эрдэнэт хүмүүн

Түүнчлэн гадаад валютын эрсдэлийг Хөрөнгө Зохицуулалтын
Газар улирал тутамд хянаж Банкны татан авсан эх үүсвэрийн
гэрээтэй холбоотой харьцаануудын биелэлтийг ханган ажилладаг.

Жилийн Тайлан 2010

Урьдчилан төлөлтийн эрсдэл нь зээлдэгч авсан зээлээ хугацаанаас
нь өмнө төлснөөс Банкинд алдагдал учруулж болзошгүй
тохиолдолд үүсдэг. Банк зээлдэгчиддээ зээлийг хугацаанаас
нь өмнө төлөх нөхцөлтэйгээр олгосон тохиолдолд урьдчилан
төлөлтийн эрсдэлтэй тулгардаг. Монголын зах зээл дээрх банк
хоорондын хүчтэй өрсөлдөөн болон Монголын эдийн засгийн
хурдацтай өсөлтөөс шалтгаалж урьдчилан төлөлтийн эрсдэл
тухайн үеийн тогтмол болон хөвөх хүүний түвшнээс үл хамааран
байнга тулгарч байдаг. Тиймээс удирдлага урьдчилан төлөлтийн
эрсдэлийг нягт хянадаг бөгөөд тус эрсдэл төлбөрүүдийн цаг
хугацааны зөрүүнд болон хүүгийн орлогод үзүүлэх нөлөөг
онцгойлон авч үзэн уг нөлөөнөөс шалтгаалж шаардлагатай арга
хэмжээг авдаг.
Жил бүрийн урьдчилан төлөлтийн түвшин дээр үндэслэж
удирдлага тухайн жилийн ашиг болон тайлант жилийн эцэс дэх
өөрийн хөрөнгө нь урьдчилан төлөлтийн түвшин өөрчлөгдсөнөөс
мэдэгдэхүйц хэмжээгээр өөрчлөгдөхгүй бөгөөд урьдчилан
төлөлтийн эрсдэл нь эдгээр санхүүгийн тайлангуудад материаллаг
нөлөө үзүүлэхгүй (2009: материаллаг нөлөө үзүүлэхгүй) гэж үзэж
байгаа.
Бүс нутгийн төвлөрлийн эрсдэл. Банкны бараг бүх санхүүгийн
хөрөнгө 2010 оны 12-р сарын 31-ний болон 2009 оны 12-р сарын
31-ний байдлаар Монгол Улсад байршсан байсан тул бүс нутгийн
төвлөрлийн эрсдэлд өртсөн байсан. Дийлэнхи санхүүгийн өр
төлбөр нь Монгол Улстай хамааралтай боловч санхүүгий өр
төлбөрийн хувьд төвлөрлийн эрсдэл бага байсан. Учир нь
зээлжин авсан бусад эх үүсвэр болон бүх хоёрдогч өглөгийг олон
улсын санхүүгийн байгууллагуудаас авсан байсан.

Хэт их төвлөрлийн эрсдэлийг урьдчилан сэргийлэх үүднээс
Банкны бодлого журмуудад төрөлжүүлсэн багцыг бүрдүүлж
ажиллах зааварчилгаа оруулсан байдаг. Зээлийн эрсдэлийн
илрүүлж чадсан төвлөрлийг зохих ёсоор хянан удирддаг. Дан
ганц зүйлийн хэмжээнд Монголбанк дараах хязгаарлалтуудыг
тогтоосон байдаг:
i.	Аливаа этгээд болон түүнтэй холбогдох этгээдэд олгосон зээл,
зээлтэй адилтган тооцох хөрөнгийн нийлбэр дүн нь Банкны
өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтэрч болдоггүй;
ii.	Холбогдох этгээдэд олгох зээл, зээлтэй адилтган тооцох
хөрөнгийн дээд хэмжээ Банкны өөрийн хөрөнгийн 5%-иас,
тэдгээрийн нийлбэр дүн нь өөрийн хөрөнгийн 20%-иас тус
тус хэтэрч болдоггүй.
Удирдлага зээлийн эрсдэлийн төвлөрлийг хянан тайлагнахдаа
зээлдэгчдэд олгосон зээлийн жагсаалтыг харуулсан тайлангууд
бэлтгэж гаргадаг. Эдийн засгийн салбаруудын болон бусад
төрлийн төвлөрлийн эрсдэлийн талаарх мэдээллийг Тодруулга
10-т толилуулав.
Төлбөрийн чадварын эрсдэл. Төлбөрийн чадварын эрсдэл нь
Банк санхүүгийн өр төлбөртэй холбоотой үүргээ биелүүлэхэд
хүндрэлд орсон байх эрсдэл юм. Банкны өөрийн бэлэн мөнгөний
эх үүсвэрээс өдөр тутам овернайт хадгаламж, харилцах дансууд,
хугацаа нь дуусаж байгаа хадгаламжууд, зээл олголт, баталгаа
зэрэгтэй холбоотой татан авалтууд хийгддэг. Банкны туршлагаас
харахад хугацаа нь дуусаж байгаа эх үүсвэрүүдийн хугацаа
сунгагдах доод хэмжээг харьцангуй өндөр итгэлтэйгээр урьдчилан
таамаглах боломжтой байдаг тул Банк дээрх бүх татан авалтуудыг
хангах хэмжээний бэлэн мөнгөний эх үүсвэр бэлэн байлгадаггүй.
Төлбөрийн чадварын эрсдэлийг Банкны Актив, Пассивын Хороо
удирддаг.
Банк бусад банкуудын байршуулсан хөрөнгө, байгууллага, хувь
хүмүүсийн харилцагчдын хадгаламж, зээлжин авсан бусад эх
үүсвэр болон хоёрдогч өглөг зэргээс гол төлөв бүрдэх тогтвортой
эх үүсвээрийн бааз бүрдүүлэн авч явахыг эрмэлздэг. Мөн Банкны
бодлого нь зээлжин авсан эх үүсвэр болон хадгаламжийн үндсэн

Банкны төлбөрийн чадварын удирдлага нь өр төлбөрийг
төлөх хугацаанд нь барагдуулахад шаардагдах түргэн хөрвөх
боломжтой хөрөнгийн түвшинг харгалзан үзэх; олон төрлийн
санхүүжилтийн эх үүсвэрүүдийг ашиглах боломжтой байх;
санхүүжилтийн онцгой байдлын төлөвлөгөөтэй байх; мөн хууль
тогтоомжинд заасан төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын зохистой
харьцааны шаардлагын биелэлтийг хянах зэрэг үйл ажиллагааг
хамардаг. Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцааг Банк
өдөр тутам Монголбанкны журмын дагуу тооцоолдог. Эдгээр
харьцаанууд нь:
-	Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт нь түргэн
борлогдох актив болон бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн
харьцаа. 2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар энэ харьцаа нь
27.9% (2009: 35.2%) байсан.
-	Дотоод валютаарх төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт.
2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар энэ харьцаа нь 25.1%
(2009: 31.8%) байсан.
-	Гадаад валютаарх төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт.
2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар энэ харьцаа нь 33.7%
(2009: 38.9%) байсан.
Хөрөнгө Зохицуулалтын Газар санхүүгийн хөрөнгө болон өр
төлбөрүүдийн түргэн хөрвөх байдлын талаарх мэдээллийг хүлээн
авч богино хугацаат, түргэн борлогдох арилжааны үнэт цаас,
банкуудад байршуулсан хадгаламж болон банк хоорондын бусад
хэрэгслүүдээс гол төлөв бүрдэх богино хугацаат түргэн хөрвөх
хөрөнгийн зохистой багцыг үүсгэж Банкны хэмжээнд төлбөр
түргэн гүйцэтгэх чадвар хангагдсан байхыг хариуцдаг.

Хөрөнгө Зохицуулалтын Газар өдөр бүрийн төлбөр чадварын
байдлыг хянаж зах зээлийн хэвийн болон хүнд нөхцлийг
хамарсан төрөл бүрийн сценариудад төлбөрийн чадвар хэрхэн
өөрчлөгдөх шинжилгээг (stress testing) хийдэг.
Хөрөнгө Зохицуулалтын Газар нь мөн Банкны татан төвлөрүүлсэн
эх үүсвэрийн гэрээнүүдтэй холбоотой харьцаануудын биелэлтэнд
улирал тутамд хяналт тавих үүрэгтэй бөгөөд үүнд төлбөрийн
чадвартай холбоотой үзүүлэлтүүд (хязгаар хэмжээ) багтаана.
Тодруулга 18-ыг үзнэ үү.
Доорх хүснэгтэнд 2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар хөрөнгө,
өр төлбөрүүдийг гэрээний дагуух үлдсэн хугацаагаар нь харуулав.
Хүснэгтэнд харуулсан дүнгүүд нь гэрээний дагуу тохирсон мөнгөн
гүйлгээний хорогдуулаагүй дүн бөгөөд үүнд зээлийн үүргийн
нийт дүн болон санхүүгийн баталгаа зэргийг хамруулан оруулсан
болно. Эдгээр хорогдуулаагүй мөнгөн гүйлгээний дүнгүүд нь
хорогдуулсан мөнгөн гүйлгээгээр тооцож санхүүгийн байдлын
тайланд тусгасан дүнгүүдээс зөрөх юм.
Доорх хүснэгтэнд мөн санхүүгийн хөрөнгүүдийн дуусгавар болох
хугацааны шинжилгээг харуулсан бөгөөд энэ нь санхүүгийн
өр төлбөрийг барагдуулах үүднээс борлуулахад бэлэн байгаа
хөрөнгүүдээс бусад тохиолдолд гэрээний дагуух үлдэгдэл
хугацаан дээр суурилсан болно. Эдгээр санхүүгийн хөрөнгүүдийг
борлуулагдахаар хүлээгдэж буй өдрөөр баримжаалан тус
шинжилгээнд хамруулсан. Үнэ цэнэ нь буурсан зээлүүдийг
тэдгээрийн дансны үнээс үнэ цэнэ бууралтын зардлыг хассан
дүнгээр мөнгөн гүйлгээний хүлээгдэж буй хугацаанд үндэслэн
тусгасан болно.
Өглөгийн дүн тогтмол биш тохиолдолд төлбөрийг тайлант
хугацааны эцсийн үеийн нөхцөл байдал дээр үндэслэн тогтоосон
дүнгээр тусгасан. Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн төлбөрүүдийг
тайлант хугацааны эцэс дэх валютын ханшаар хөрвүүлэн тооцсон.
Санхүүгийн хэрэгслүүдийн дуусгавар хугацааны шинжилгээг 2010
оны 12-р сарын 31-ний байдлаар харуулав:

Хугацаагүй ба
1 сараас бага

1-6 сарын

6-12 сарын

12 сараас 5
жилийн

5-аас дээш
жилийн

Дуусгавар
хугацаа
заагаагүй

Нийт

92,590,205

-

-

-

-

-

92,590,205

-

-

-

-

-

9,780,500

9,780,500

Бусад банкуудад
байршуулсан хөрөнгө

4,639,670

8,720,889

6,437,604

-

30,000

-

19,828,163

Харилцагчдад олгосон зээл
ба урьдчилгаа

19,026,172

88,062,825

91,243,501

194,800,303

74,171,554

-

467,304,355

Мянган төгрөгөөр
Хөрөнгө
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах
хөрөнгө
Монголбанкинд
байршуулсан, зайлшгүй
байлгах нөөц

Эх дэлхий

Бусад төвлөрлийн эрсдэлүүд. Төвлөрөл нь олон тооны зээлдэгч
ижил төрлийн бизнесийн үйл ажиллагаа эсвэл нэг бүс нутагт
үйл ажиллагаа явуулах эсвэл тэдгээрийн төлбөр төлөх гэрээгээр
хүлээсэн үүргээ биелүүлэх чадвар эдийн засгийн, улс төрийн
болон бусад нөхцөл байдал өөрчлөгдсөнөөс ижил хэмжээгээр
нөлөөлөгдөх тохиолдлуудад үүсдэг. Төвлөрлийн улмаас Банкны
үйл ажиллагааны үр дүн нь эдийн засгийн тухайн нэг салбар
эсвэл бүс нутгийн хөгжил өөрчлөлтөнд харьцангуй өртөмтгий
болдог.

суурийн зохистой харьцааг хадгалахыг зорьдог. Урьдчилан
хараагүй төлбөрийн шаардлага үүсэхэд түүнийг түргэн болон
хүндрэлгүй төлөх чадвартай байх үүднээс Банк эх үүсвэрүүдийг
хөрвөх боломжтой хөрөнгө багтаасан төрөлжсөн багцанд
хөрөнгө оруулдаг. Түүнээс гадна Банк Монголбанкинд өөрийн
харилцагчдын нийт хадгаламжийн 5%-тай тэнцэхүйц зайлшгүй
байлгах нөөц байршуулсан байдаг.

Эрүүл ашиг
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Үнийн бусад эрсдэл. Хувьцаанд оруулсан Банкны хөрөнгө
оруулалт 2010 оны болон 2009 оны 12-р сарын 31-нээр
мэдэгдэхүйц их хэмжээнд хүрээгүй байсан тул хувьцааны үнийн
эрсдэл материаллаг бус байсан болно (Тодруулга 11 ба 12). Мөн
борлуулахад бэлэн хувьцаанд оруулсан хөрөнгө оруулалт нь
нийтэд арилжаалагддаггүй хувьцаатай холбоотой тул өртгөөр
бүртгэгдсэн болно. Удирдлага хувьцаанд оруулах хөрөнгө
оруулалтын шийдвэрт идэвхитэй оролцдог бөгөөд бүх ажил
гүйлгээг батлах эрх, үүрэгтэй байдаг.

Банк бүс нутгийн төвлөрлийн эрсдэлийг харилцагчдын болон
салбарын төрөлжүүлэлтээр бууруулж байгаа гэж удирдлага үзэж
байгаа болно.

Эрдэнэт хүмүүн

хэмжээний хувьд бусад бүх хүчин зүйлс хэвээр үлдэж хүүгийн
түвшин 200 суурь оноогоор доогуур (2009: 200 суурь оноогоор
доогуур) байсан бол тайлант жилийн ашиг [гол төлөв] хувьсах
хүүтэй хөрөнгөөс олох хүүгийн орлого бага байхаас шалтгаалан
48,850 мянган төгрөгөөр доогуур (2009: 319,715 мянган төгрөгөөр
дээгүүр) байх байсан болно.
2010 оны эсрдэлийн өртөлтийн дундаж хэмжээний хувьд бусад
бүх хүчин зүйлс хэвээр үлдэж хүүгийн түвшин 200 суурь оноогоор
дээгүүр (2009: 200 суурь оноогоор дээгүүр) байсан бол тайлант
жилийн ашиг [гол төлөв] хувьсах хүүтэй хөрөнгөөс олох хүүгийн
орлого их байхаас шалтгаалан 48,850 мянган төгрөгөөр дээгүүр
(2009: 319,715 мянган төгрөгөөр доогуур) байх байсан болно.

Жилийн Тайлан 2010

-

-

-

23,300

23,300

Бусад банкуудад байршуулсан
хөрөнгө

112,516

1,672,590

19,870,595

-

30,000

-

21,685,701

Харилцагчдад олгосон зээл ба
урьдчилгаа

14,376,145

61,045,166

54,983,017

110,110,775

67,437,069

-

307,952,172

2,981,601

-

-

-

-

224,300

3,205,901

547,958

-

-

200,000

-

-

747,958

116,804,005

96,783,714

97,681,105

195,000,303

74,201,554

9,803,800

590,274,481

Өр төлбөр
Бусад банкнаас
байршуулсан хөрөнгө

7,028,157

6,801,973

7,987,001

15,070,941

-

-

36,888,072

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө
оруулалтын үнэт цаас
Санхүүгийн бусад хөрөнгө

227,299

-

-

100,000

-

-

327,299

85,849,974

66,902,284

74,853,612

110,210,775

67,467,069

7,059,200

412,342,914

Бусад банкнаас байршуулсан
хөрөнгө

4,953,821

2,868,385

15,914,047

-

-

-

23,736,253

Нийт санхүүгийн хөрөнгө

Харилцагчдын харилцах,
хадгаламж

77,298,969

68,029,789

67,483,604

32,986,363

32,875,498

-

278,674,223

Зээлжин авсан бусад эх
үүсвэр

2,784,931

25,007,563

26,414,319

99,419,590

14,851,272

-

168,477,675

Санхүүгийн бусад өр
төлбөр

2,790,546

74,780

69,478

477,991

-

-

3,412,795

Харилцагчдын харилцах,
хадгаламж

51,446,512

37,127,226

21,129,521

21,907,196

25,681,796

-

157,292,251

Хоёрдогч өглөг

807,911

407,062

499,329

3,964,785

15,440,259

-

21,119,346

Зээлжин авсан бусад эх үүсвэр

3,058,066

11,347,122

22,096,918

109,107,387

7,465,358

-

153,074,851

Санхүүгийн баталгаа болон
аккредитив (Тодруулга 31)

763,930

444,458

916,374

-

-

-

2,124,762

Санхүүгийн бусад өр төлбөр

595,949

111,650

-

332,255

-

-

1,039,854

Хоёрдогч өглөг

626,206

280,607

344,211

2,733,110

9,791,216

-

13,775,350

Санхүүгийн баталгаа болон
аккредитив (Тодруулга 31)

734,564

94,101

85,099

-

-

-

913,764

Зээлийн үүргийн нийт дүн
(Тодруулга 31)

1,786,555

-

-

-

-

-

1,786,555

Санхүүгийн үүргийн дагуу
төлөгдөж болзошгүй нийт
төлбөр

63,201,673

51,829,091

59,569,796

134,079,948

42,938,370

-

351,618,878

Цэвэр позиц

22,648,301

15,073,193

15,283,816

(23,869,173)

24,528,699

7,059,200

60,724,036

Нэгтгэсэн позиц

22,648,301

37,721,494

53,005,310

29,136,137

53,664,836

60,724,036

-

Өр төлбөр

Зээлийн үүргийн нийт дүн
(Тодруулга 31)

5,005,906

-

-

-

-

-

5,005,906

Санхүүгийн үүргийн
дагуу төлөгдөж
болзошгүй нийт төлбөр

96,480,350

100,765,625

103,370,105

151,919,670

63,167,029

-

515,702,779

Цэвэр позиц

20,323,655

(3,981,911)

(5,689,000)

43,080,633

11,034,525

9,803,800

74,571,702

Нэгтгэсэн позиц

20,323,655

16,341,744

10,652,744

53,733,377

64,767,902

74,571,702

-

Банк хөрөнгө, өр төлбөрийн дуусгавар хугацааны шинжилгээг
(дотоод болон гадаад валютаар ангилан) зээлийн эргэн төлөлт
болон хадгаламжийн татан авалтаас үүсэх бэлэн мөнгөний орох
болон гарах урсгалыг хамруулан хийдэг. Банкны Актив, Пассивын
Хороо болон Эрсдэлийн Удирдлагын Хороо нь төлбөрийн
чадварын эрсдэлийг хянаж мөнгөн гүйлгээний шинжилгээ болон
дахин үнэлэлтийн шинжилгээг сар бүр гүйцэтгэдэг.

Санхүүгийн хэрэгслүүдийн дуусгавар хугацааны шинжилгээг 2009
оны 12-р сарын 31-ний байдлаар доорх хүснэгтэнд харуулав.
Дор толилуулсан дүнгүүдэд залруулга, дахин ангилалын нөлөөг
оруулсан.

Баталгаа, нээлттэй аккредитиваас үүсэх хөрөнгө татан авалтыг
хангах төлбөрийн хэрэгслийн шаардлага нь дээрх дуусгавар
хугацааны шинжилгээнд харуулсан төлбөрийн үүргүүдээс
харьцангуй бага тусдаг. Учир нь Банк гуравдагч тал гэрээний

Мянган төгрөгөөр

дагуу байршуулсан эх үүсвэрээ татан авна гэж ерөнхийдөө
үздэггүй юм. Зээл олгохоор хүлээсэн үүргүүдийн гэрээний
нийт дүн нь дээрх хүснэгтэнд хамрагдан орсон бөгөөд эдгээр
үүргүүдийн ихэнх нь санхүүжилт шаардалгүйгээр хугацаа нь
дуусах буюу цуцлагддаг тул Банк эдгээртэй холбоотойгоор
ирээдүйд төлбөр төлөх шаардлага тэр болгон үүсдэггүй.

Монголбанкинд байршуулсан,
зайлшгүй байлгах нөөц

Мянган төгрөгөөр

хэрэгслийн дутагдлыг тооцдог.
Санхүүгийн хэрэгслүүдийн дуусгавар хугацааны шинжилгээг 2010
оны 12-р сарын 31-ний байдлаар доорх хүснэгтэнд харуулав:

Хугацаагүй
ба 1 сараас
бага

1-6 сарын

6-12 сарын

12 сараас 5
жилийн

5-аас дээш
жилийн

Дуусгавар
хугацаа
заагаагүй

Нийт

92,537,762

-

-

-

-

-

92,537,762

-

-

-

-

-

9,780,500

9,780,500

Хөрөнгө

Хугацаагүй
ба 1 сараас
бага

1-6 сарын

68,152,413

4,184,528

-

-

-

-

-

-

6-12 сарын

12 сараас 5
жилийн

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах
хөрөнгө

Дуусгавар
хугацаа
заагаагүй

Нийт

-

-

72,336,941

Бусад банкуудад
байршуулсан хөрөнгө

4,552,819

8,485,361

6,370,477

-

30,000

-

19,438,657

-

6,834,900

6,834,900

Харилцагчдад олгосон зээл
ба урьдчилгаа

12,130,268

64,603,726

69,747,836

137,200,958

38,007,983

-

321,690,771

5-аас дээш
жилийн

Хөрөнгө
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах
хөрөнгө

Банк доорх дуусгавар хугацааны шинжилгээнд өр төлбөрийн
гэрээний дагуух үлдэгдэл хугацаа болон хорогдуулаагүй
дүнгүүдийг ашиглаагүй болно. Үүний оронд Банк хүлээгдэж буй
дуусгавар хугацаа болон үүний улмаас хүлээгдэж буй төлбөрийн

Монголбанкинд
байршуулсан, зайлшгүй
байлгах нөөц

Эрүүл ашиг

109
Нийт санхүүгийн хөрөнгө

-

Эх дэлхий

Санхүүгийн бусад хөрөнгө

-

Эрдэнэт хүмүүн

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө
оруулалтын үнэт цаас

Жилийн Тайлан 2010

-

-

-

23,300

23,300

547,958

-

-

200,000

-

-

747,958

109,768,807

73,089,087

76,118,313

137,400,958

38,037,983

9,803,800

444,218,948

Өр төлбөр
Бусад банкнаас
байршуулсан хөрөнгө

5,238,712

6,076,041

6,805,558

14,361,959

-

-

32,482,270

73,685,373

61,937,683

62,676,095

19,154,285

19,739,616

-

237,193,052

108,200

20,738,927

22,483,652

89,570,232

13,373,816

-

146,274,827

2,790,546

74,780

69,478

477,991

-

-

3,412,795

-

-

-

-

14,103,479

-

14,103,479

Нийт санхүүгийн өр
төлбөр

81,822,831

88,827,431

92,034,783

123,564,467

47,216,911

-

433,466,423

Цэвэр позиц

27,945,976

(15,738,344)

(15,916,470)

13,836,491

(9,178,928)

9,803,800

10,752,525

Өсөн нэмэгдсэн позиц

27,945,976

12,207,632

(3,708,838)

10,127,653

948,725

10,752,525

-

Харилцагчдын харилцах,
хадгаламж
Зээлжин авсан бусад эх
үүсвэр
Санхүүгийн бусад өр
төлбөр
Хоёрдогч өглөг

Санхүүгийн хэрэгслүүдийн дуусгавар хугацааны шинжилгээг 2009
оны 12-р сарын 31-ний байдлаар доорх хүснэгтэнд харуулав.

Мянган төгрөгөөр

Хугацаагүй
ба 1 сараас
бага

1-6 сарын

Дор толилуулсан дүнгүүдэд залруулга, дахин ангилалын нөлөөг
оруулсан.

6-12 сарын

12 сараас 5
жилийн

5-аас дээш
жилийн

Дуусгавар
хугацаа
заагаагүй

Нийт

Хөрөнгө
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах
хөрөнгө

68,131,365

4,177,800

-

-

-

-

72,309,165

Монголбанкинд байршуулсан,
зайлшгүй байлгах нөөц

-

-

-

-

-

6,834,900

6,834,900

Бусад банкуудад байршуулсан
хөрөнгө

-

1,133,205

19,478,339

-

30,000

-

20,641,544

Харилцагчдад олгосон зээл ба
урьдчилгаа

9,142,540

45,711,264

41,727,023

66,968,572

30,413,928

-

193,963,327

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө
оруулалтын үнэт цаас

2,966,751

-

-

-

-

224,300

3,191,051

Санхүүгийн бусад хөрөнгө
Нийт санхүүгийн хөрөнгө

Харилцагчдын харилцах,
хадгаламж

898,084

7,212,174

17,962,365

97,465,734

6,952,111

-

130,490,468

Санхүүгийн бусад өр төлбөр

595,949

111,650

-

332,255

-

-

1,039,854

Хоёрдогч өглөг
Нийт санхүүгийн өр төлбөр

-

-

-

-

8,813,103

-

8,813,103

57,160,182

43,347,746

51,784,491

107,614,697

29,905,550

-

289,812,666

Цэвэр позиц

23,307,773

7,674,523

9,420,871

(40,546,125)

538,378

7,059,200

7,454,620

Өсөн нэмэгдсэн позиц

23,307,773

30,982,296

40,403,167

(142,958)

395,420

7,454,620

-

Хөрөнгө, өр төлбөрийн дуусгавар хугацааны болон хүүгийн
тохиролт болон зориудаар үүсгэсэх зөрүүнүүд нь Банкны хувьд
маш чухал байдаг. Банкуудын хувьд бизнесийн ажил гүйлгээ
нь ихэнхдээ тодорхой бус хугацаатай бөгөөд өөр өөр төрлийнх
байдаг тул тэдгээрийн хугацаа болон хүүг хооронд нь бүрэн
тохируулах нь хэвийн бус тохиолдол юм. Нээлттэй позиц нь
ашигт байдлыг нэмэгдүүлэх боломж үүсгэдэг боловч алдагдал
хүлээх эрсдэлийг мөн дагуулдаг. Хөрөнгө, өр төлбөрүүдийн
хугацаа болон тэдгээрийн хугацаа дуусах үед тэдгээрийг
боломжийн өртгөөр хүүтэй өр төлбөрөөр орлуулах чадвар зэрэг
нь Банкны төлбөрийн чадвар, мөн хүүгийн болон валютын
өөрчлөлтийн эрсдэлийн байдлыг үнэлэхэд авч үзэх чухал хүчин
зүйлс болдог.
Харилцагчдын харилцах, хадгаламжийн томоохон хэсэг нь
хугацаагүй боловч эдгээр хадгаламжуудыг тоо хэмжээгээр,
харилцагчийн төрлөөр нь төрөлжүүлсэн байдал болон Банкны
туршлагаас харахад харилцагчдын эдгээр харилцах, хадгаламж нь
Банкны татан төвлөрүүлсэн урт хугацааны, тогтвортой эх үүсвэр
болж чадаж байгаа гэж удирдлага үзэж байгаа.
Үйл ажиллагааны эрсдэл. Үйл ажиллагааны эрсдэл нь зохисгүй
дотоод бодлого, тогтсон үйл явц алдагдах, хүмүүсийн алдаа
болон залилан, системийн алдаа, мөн гадны нөлөөнөөс алдагдал
хүлээх эрсдэл юм. Үйл ажиллагааны эрсдэлийг Банкны түвшинд
үр ашигтай үнэлэн хянаж, ажиглах үүднээс Банк бодлого, журам
боловсруулсан бөгөөд үйл ажиллагааны эрсдэлийн дотоод

Капиталын удирдлага
227,299

-

-

100,000

-

-

327,299

80,467,955

51,022,269

61,205,362

67,068,572

30,443,928

7,059,200

297,267,286

4,633,112

2,125,894

15,308,559

-

-

-

22,067,565

51,033,037

33,898,028

18,513,567

9,816,708

14,140,336

-

127,401,676

Өр төлбөр
Бусад банкнаас байршуулсан
хөрөнгө

Зээлжин авсан бусад эх үүсвэр

Банкны өөрийн капиталыг удирдахдаа баримталдаг зорилгуудад
(i) Монголбанкнаас тавьсан өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний
үзүүлэлт болон капиталын бусад шаардлагуудыг ханган
биелүүлэх, (ii) Банкны үйл ажиллагааг цаашид үл тасалдуулан
үргэжлүүлэх чадварыг хамгаалах, (iii) өөрийн бизнесийг дэмжих
болон хувь эзэмшигчдийн өмчийн үнэ цэнийг өсгөхийн тулд
Банкны зээлийн эрсдэлийн рэйтингтэй өндөр түвшинд байлгах
болон капиталын зохистой харьцааг хангах, (iv) Банк олон улсан
санхүүгийн байгууллагуудтай хийсэн зээлийн гэрээнүүдэд заасан,
биелүүлэх шаардлагатай харьцаануудыг хангах зэрэг хамаарна.

бүтцийг бий болгон хэрэгжүүлж байгаа.
Бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааны удирдлагын хүрээнд
урьдчилан хараагүй аливаа дотоод болон гадаад үйл явдал ба
гамшигт бизнес нь зохицож хэвийн үйл ажиллагаагаа зохистой
түвшинд авч явах чадварыг бататгах үүднээс Банк нь бүх газар,
хэлтэстэй хамтран ажилладаг Онцгой Байдлын Хороо байгуулан
ажилуулдаг. Банкны бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааны
удирдлагын зорилго нь урьдчилан хараагүй аливаа үйл явдал,
гамшигийн улмаас үйл ажиллагаа тасалдсан тохиолдолд аль
болох богино хугацаанд Банкны бизнесийн хэвийн байдалд
эргүүлэн оруулахад оршино.
Шаардлага биелүүлэлтийн эрсдэл. Банк дараах эрсдэлүүдийг
бууруулах үүднээс өөрийн үйл ажиллагаагаа тогтмол хянаж
ажилладагв Үүнд: Банкны хувь эзэмшигчид, гадаад хөрөнгө
оруулагчид, Монголбанк зэрэг Банкны сонирхлын бүлгүүдээс
тавьсан санхүүгийн болон санхүүгийн бус шаардлагуудыг Банк
биелүүлээгүйгээс торгууль төлөх эрсдэл, томоохон санхүүгийн
алдагдал хүлээх эрсдэл, нэр хүндийн эрсдэл орно. Эрсдлүүдийг
хянан ажиглах явцад Банкны дүрэм журмын дагуу бүх
газар, хэлтсүүд өөр хоорондоо хамтран ажилладаг. Эрх зүйн
шаардлагуудыг мөрдөх асуудлыг нэн түрүүнд Хуулийн Хэлтэс
хариуцдаг. Мөнгө угаах, терроризмийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх
хууль тогтоомжийн мөрдөлтийн хүрээнд Банк гүйлгээнүүдийг
өдөр тутам хянадаг бөгөөд Монголбанкны Санхүүгийн
Мэдээллийн Нэгжид тогтмол тайлагнадаг

Банк өөрийн капиталын бүтцийг удирдаж эдийн засгийн орчны
нөхцөлд болон өөрийн үйл ажиллагааны эрсдлийн шинж чанарт
гарсан өөрчлөлтүүдэд тохируулан капиталын бүтцээ зохицуулдаг.
Капиталын бүтцээ хадгалан үлдэх эсвэл өөрчлөхийн тулд Банк
нь хувь эзэмшигчдэд төлөх ногдол ашгийн хэмжээг тохируулах,
хувь эзэмшигчдэд капиталыг эргүүлэн өгөх, шинээр хувьцаа
гаргах, шинээр зээл, харилцагчдаас хадгаламж авах эсвэл өрөө
бууруулах зорилгоор хөрөнгө борлуулдаг.
2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар Банкны удирдлаганд
байсан нийт капиталын дүн нь 34,614,072 мянган төгрөг (2009
онд 28,494,341 мянган төгрөг) байв. Монголбанкнаас тавьдаг

Эрүүл ашиг

111
Нийт санхүүгийн хөрөнгө

-

Эх дэлхий

Санхүүгийн бусад хөрөнгө

-

Эрдэнэт хүмүүн

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө
оруулалтын үнэт цаас

Жилийн Тайлан 2010

Мянган төгрөгөөр

2010

2009 (залруулсан)

13,290,651

13,290,651

5,252,103

5,252,103

10,531,368

8,353,389

1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө
Хувьцаат капитал (дүрмийн сан)
Хувьцааны нэмэгдэл
Бусад нөөцийн сан
Хуримтлагдсан ашиг
1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн нийт дүн

5,539,950

1,598,198

34,614,072

28,494,341

2-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө
Хоёрдогч өглөг

14,103,479

2-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн нийт дүн

14,103,479

8,813,103

Нийт өөрийн хөрөнгө / капиталын суурь

48,717,551

37,307,444

1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлт
Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа

8,813,103

9.71%

12.86%

13.66%

16.83%

Эрсдэлээр жигнэсэн активын задаргааг үзүүлбэл:
Эрсдэлийн жингийн
үзүүлэлт

2010 оны 12-р сарын 31
Актив

Эрсдэлээр жигнэсэн актив

2009 оны 12-р сарын 31
Актив (залруулсан)

Эрсдэлээр жигнэсэн актив (залруулсан)

0%

91,629,765

-

64,761,043

-

20%

10,730,518

2,146,104

35,000,410

7,000,082

50%

44,829,677

22,414,838

18,876,360

9,438,180

100%

327,533,183

327,533,183

205,202,565

205,202,565

150%

2,986,230

4,479,345

-

-

Нийт

477,709,373

356,573,470

323,840,378

221,640,827

Татварын хуулиуд. Монгол Улсын татварын, валютын болон
гаалийн зохицуулалттай холбоотой хууль тогтоомжууд нь өөр
хоорондоо зөрүүтэйгээр тайлбарлагдах, мөн үе үе өөрчлөгдөх
магадлалтай. Эдгээр хууль тогтоомжуудыг Банкны ажил гүйлгээ
болон үйл ажиллагаанд удирдлагын тайлбарлан хэрэгжүүлсэн
байдал нь татварын байгууллагынхаас зөрөх магадлалтай.
Монгол Улсын татварын байгууллагууд хууль тогтоомжийг
тайлбарлан үнэлэхдээ илүү хатуу байр суурь баримтлаж болох
бөгөөд өмнө нь маргалдаж байгаагүй үйл ажиллагаа, ажил
гүйлгээг татварын байгууллага үгүйсгэх боломжтой билээ.
Үүний үр дүнд, мэдэгдэхүйц хэмжээний нэмэлт татвар, торгууль
болон алданги ногдуулах магадлалтай. Татварын байгууллагууд
шалгагдаж буй жилийн өмнөх таван жилийн татварыг эргэн
сөхөж шалгах эрхтэй байдаг. Зарим тодорхой нөхцөл байдалд
түүнээс өмнөх хугацааг хамран шалгах боломжтой.
Монгол Улсын шилжүүлгийн үнэ тогтоох тухай хууль тогтоомжууд
нь дотоод, гадаадын шилжүүлгийн үнэ тогтоохтой холбоотой
бүхий л хянах боломжтой ажил гүйлгээнүүдэд шилжүүлгийн
үнийн залруулга хийж нэмэлт татвар ногдуулах боломжийг
татварын байгууллагуудад олгодог. Гүйлгээний нөхцөл нь зах
зээлийн нөхцлөөс зөрөх тохиолдолд татварын байгууллага нь
татвар ногдуулах дүнгүүдийг залруулж нэмэлт татвар, торгууль
болон алданги тооцох эрхтэй. Монгол Улсын шилжүүлгийн үнэ
тогтоохтой холбоотой өнөөгийн дүрэм журмын товч, хураангуй
байдлаас шалтгаалан уг асуудлын нөлөөг баттайгаар тооцоолох
боломжгүй. Энэ нь байгууллагын санхүүгийн байдал буюу нийт
үйл ажиллагаанд мэдэгдэхүйц нөлөөтэй байх магадлалтай юм.
Монгол улсын татварын хууль тогтоомжуудын, ялангуяа
нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, суутгагчийн албан татвар, аж
ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний орлогын албан
татвар болон бусад татварын хуулиудын зарим нэгэн заалтууд
нь тодорхой тайлбар зааварчилгаагүй байдаг. Ийм зарим нэг
тохиолдолд удирдлага нь эдгээр тайлбарлалт нь тодорхой бус
байх боломжтой хууль тогтоомжуудыг Банкинд ногдох татварын
хувь хэмжээг бууруулах байдлаар тайлбарлан үнэлдэг. Дээр
дурдсаны дагуу сүүлийн үед бий болсон захиргааны болон
шүүхийн практиктийн шинэчлэлийн үр дүнд дээрх тодорхой
бус байдлын талаарх байр суурь улам хатуу хяналт шалгалтанд
өртөж болно. Хэдийгээр Банкны санхүүгийн байдал хийгээд нийт
үйл ажиллагаанд томоохон нөлөө үзүүлэх боломжтой боловч

татварын байгууллагын байр суурийг урьдчилан баттайгаар
таамаглах боломжгүй болно. Энэ нь байгууллагын санхүүгийн
байдал буюу нийт үйл ажиллагаанд мэдэгдэхүйц нөлөөтэй байх
магадлалтай юм.
2010 онд орсон татварын шалгалтын үр дүнд Банк нь одоогийн
байдлаар Банкны НӨАТ болон ААНОАТ-ын байр суурьтай
холбоотойгоор татварын байгууллагатай шүүхийн маргаантай
байгаа. Удирдлага нь эдгээр санхүүгийн тайлангуудын өдрөөс
өмнөх 5 жилийн хугацаанд ногдох уг маргаанаас үүдэн үүсэж
болох алдагдал нь торгууль, хүү болон алдангийн дүнг оруулаад
679,780 мянган төгрөг хэмээн тооцсон. Хэдийгээр татварын алба
Банкны эрхэлдэг банк бус үйл ажиллагаанаас олсон орлогод
ногдох НӨАТ-ын өглөг хүчинтэй гэж үзэж байгаа ч удирдлага нь
Банкны байр суурь шүүхийн өмнө ч зохистой бөгөөд үндэслэлтэй
гэж үзэж байгаа. Учир нь 2009 онд Банк нь НӨАТ төлөгчөөр
бүртгүүлэх өргөдөл өгсөн боловч холбогдох төрийн байгууллага
уг өргөдлийг хүлээж аваагүй байна. Татварын тайлагналын
зорилгоор элэгдэл тооцоход зарим үндсэн хөрөнгийг хэрхэн авч
үзэх нь мөн тодорхойгүй бөгөөд шүүх хэрэгт оролцогч талууд
үүнийг өөр өөрөөр тайлбарлаж байгаа. Тиймээс Банк нь уг
шүүн таслах хэргийн улмаас мэдэгдэхүйц алдагдал хүлээхгүй
гэж үзэн эдгээр санхүүгийн тайлангуудад эрсдэлийн сан хүлээн
зөвшөөрөөгүй болно.
Банкны удирдлага нь холбогдох хууль тогтоомжийг тайлбарлан
хэрэгжүүлсэн байдалаа зохистой бөгөөд Банкны татварын болон
бусад хууль тогтоомжийн талаарх байр суурь тогтвортой гэж үзэж
байгаа. Удирдлага нь Банкны татварын байгууллагатай хийж буй
шүүх маргаанаас бусад татвар болон бусад хууль тогтоомжоос
үүсэх эрсдэл бага гэж үзэж байна. Удирдлага татварын хууль
тогтоомжоос үүсэх эрсдэлүүдээ тогтмол эргэн хянаж байдаг
ба өнөө үед баттайгаар урьдчилан харах боломжгүй нөхцөл
байдлын улмаас ирээдүйд Банкны байр суурь өөрчлөгдөж болно.
Үйл ажиллагааны түрээсээс хүлээх үүрэг. Банкинд урт хугацаатай,
цуцлагдах боломжгүй үйл ажиллагааны түрээс байхгүй, харин
харьцангуй богино хугацаанд цуцлагдах боломжтой үйл
ажиллагааны түрээс байгаа бөгөөд урт хугацаагаар газар ашиглах
гэрээ байгуулсан байгаа болно (Тодруулга 4). Тиймээс удирдлага
нь цуцлагдах боломжгүй хугацаа заасан үйл ажиллагааны
түрээстэй холбоотойгоор хамгийн багадаа төлөх шаардлагатай
төлбөрийн дүн материаллаг бус гэж үзэж байна.
Зээлийн гэрээгээр шаардсан харьцаануудын биелүүлэлт. Банк
нь гол төлөв зээлжин авсан эх үүсвэртэй холбоотой гэрээний
заалтаар тодорхой харьцаануудыг хангасан байх үүрэгтэй. Уг
хүлээсэн үүргүүдээ эс биелүүлэх нь зээлийн өртгийг нэмэгдүүлэх,
Банкийг зээлээ эргэн төлөх чадваргүй хэмээн зарлах зэрэг
Банкинд сөрөг нөлөө үзүүлэх үр дагавартай. Зээлийн гэрээнүүд
болон гэрээнд заасан харьцаануудын талаар Тодруулга 18-аас
үзнэ үү.
Удирдлагын үзэж байгаагаар Банк нь 2010 оны 12-р сарын 31ний байдлаар Тодруулга 18-д дурдсан ДиДаблюЭм-ээс бусад
байгууллагатай хийсэн гэрээнүүдэд заасан харьцаануудыг
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2010 он ба 2009 онд Банк нь Монголбанкнаас тогтоосон
капиталын бүх шаардлагуудыг биелүүлсэн. Зээлийн гэрээгээр
шаардсан харьцаануудын мөрдөлтийг Тодруулга 18 ба 31-д
толилуулсан.

Болзошгүй өр төлбөр ба үүрэг

Шүүн таслах ажиллагаа. Бизнесийн хэвийн үйл ажиллагааны
явцад Банк өөрийнх нь эсрэг мэдүүлсэн нэхэмжлэл үе үе хүлээн
авдаг. Өөрсдийн хийсэн тооцоолол ба Банкны дотоодын болон
гадны мэргэжлийн зөвлөгөөн дээр үндэслэн удирдлага нь
Банкинд материаллаг хохирол үүсгэх шүүхийн нөхцөл байдал
байхгүй гэж дүгнэсэн тул эдгээр санхүүгийн тайлангуудад үүнтэй
холбогдуулан сан байгуулаагүй болно. 2010 оны 12-р сарын 31ний байдлаар дор дурдсан татварын байгууллагын нэхэмжилсэн
шүүх хэргээс гадна Банкны өөрсдийн тооцоолсноор шүүн таслах
ажиллагаатай холбоотой эрсдлийн нийт дүн 106,125 мянган төгрөг
байсан.

Эх дэлхий

Монголбанкнаас арилжааны банкуудын өөрийн хөрөнгийн үндсэн
хэсгийн хүрэлцээний харьцаа (1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө,
эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа)-г хамгийн багадаа 6%
(2009 онд 5%), эрсдэлээр жигнэсэн капиталын харьцаа (өөрийн
хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа)-г 12% (2009 онд
10%)-иас доошгүй байлгахаар тогтоосон байдаг бөгөөд ингэхдээ
нийт өөрийн хөрөнгө болон нийт активыг эрсдэлийн шинж
чанараар тохируулсан дүн (ө.х. эрсдэлээр жигнэсэн актив) дээр
суурилан тооцдог. Банкны 2010 оны болон 2009 оны 12 дугаар
сарын 31-ний өдрийн байдлаарх өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний
зохистой харьцааг үзүүлбэл:
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өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний шаардлагыг хангасан байдлыг
сар бүр өөрсдийн хийсэн тооцоолол дээр үндэслэн тайлан гаргаж
Санхүү Эрхэлсэн Захирлаар хянуулан гарын үсэг зуруулдаг. Олон
улсын санхүүгийн байгууллагуудтай хийсэн зээлийн гэрээнүүдийн
биелүүлэх харьцаануудыг ч мөн адил улирал болгон хянадаг.
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Зээл олгохоор хүлээсэн үүргүүд. Эдгээр хэрэгслүүдийн үндсэн
зорилго нь харилцагчдад шаардлагатай үед нь санхүүжилтийн
эх үүсвэр бэлэн байлгахад оршино. Баталгаа болон нээлттэй

Мянган төгрөгөөр

Зээл олгохоор хүлээсэн үүргүүд нь зээл, баталгаа эсвэл
аккредитивын хэлбэрээр үүсгэсэн зээлийн шугамын ашиглагдаагүй
хэсгийг илэрхийлж байгаа. Зээл олгох үүргийн зээлийн эрсдэлийн
хувьд Банк ашиглагдаагүй зээлийг харилцагч авсан тохиолдолд
ингэж авсан зээлийн нийт хэмжээгээр алдагдал хүлээх эрсдэлд
өртөнө. Гэвч харилцагч тодорхой зээлийн нөхцөл биелүүлж байж
зээл авах эрх олж авдаг тул Банкны хүлээж болох алдагдлын
дүн ашиглагдаагүй байгаа зээлийн шугамаас бага юм. Урт
хугацаагаар олгосон зээлийн шугам нь илүү их эрсдэлтэй байдаг
тул Банк зээл олгохоор хүлээсэн үүргүүдийн дуусгавар болох
хугацааг ажиглан хянаж байдаг. Зээл олгохоор хүлээсэн үүргийн
дүнгүүдийг харуулбал:

2010

2009

Ашиглагдаагүй зээлийн шугам

5,005,906

1,786,555

Олгосон банкны баталгаа

1,486,700

279,852

638,062

633,912

7,130,668

2,700,319

Импортын аккредетив
Нийт зээл олгохоор хүлээсэн үүрэг
Ашиглагдаагүй зээлийн шугам, аккредетив болон батлан
даалтуудын гэрээгээр заасан нийт дүнгийн нээлттэй байгаа
дүнгээр ирээдүйд мөнгөн урсгал гарах зайлшгүй шаардлагагүй
юм. Учир нь эдгээр санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн хугацаа нь
санхүүжилтийн үүсвэр ашиглахгүйгээр дуусгавар болох эсвэл
цуцлагдах магадлалтай байдаг.
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Банкны удирдлага нь 2010.12.31-ний ба 2009.12.31-ний байдлаар
олгосон байгаа баталгаа, аккредетив болон зээл ба зээлийн
шугамаас хүлээсэн үүргийн бодит үнэ материаллаг бус хэмээн
үзэж байгаа.

(a) Хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгдсэн санхүүгийн хэрэглүүрийн
бодит үнэ цэнэ.
Хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгдсэн санхүүгийн хэрэглүүрийн бодит
үнэ цэнийг дор үзүүлэв:
2010

2009

Дансны үнэ

Бодит үнэ

Дансны үнэ
(залруулсан)

Бодит үнэ
(залруулсан)

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

92,537,762

92,537,762

72,309,165

72,309,165

Монголбанкинд байршуулсан, зайлшгүй байлгах
нөөц

9,780,500

9,780,500

6,834,900

6,834,900

Мянган төгрөгөөр
Санхүүгийн хөрөнгө

Бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгө

19,438,657

19,438,657

20,641,544

20,641,544

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа

321,690,771

322,396,328

193,963,327

194,342,507

Санхүүгийн бусад хөрөнгө
Санхүүгийн нийт хөрөнгө хорогдуулсан өртгөөр

747,958

747,958

327,299

327,299

444,195,648

444,901,205

294,076,235

294,620,175

32,482,270

32,808,071

22,067,565

22,067,565

Санхүүгийн өр төлбөр
Бусад банкнаас байршуулсан хөрөнгө
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

237,193,052

237,193,052

127,401,676

127,401,676

Зээлжин авсан бусад эх үүсвэр

146,274,827

145,978,340

130,490,468

130,757,130

14,103,479

14,557,023

8,813,103

8,820,730

3,412,795

3,412,795

1,039,854

1,039,854

433,466,423

433,949,281

289,812,666

290,086,955

Хоёрдогч өглөг
Санхүүгийн бусад өр төлбөр
Санхүүгийн нийт өр төлбөр хорогдуулсан
өртгөөр

Зээл олгохоор хүлээсэн үүргүүд нь доорх валютаар
илэрхийлэгдсэн болно:

2010

2009

Монгол төгрөг

3,707,019

1,239,937

Америк доллар

3,423,649

1,460,382

Нийт зээл олгохоор хүлээсэн үүргүүд

7,130,668

2,700,319

Ашигласан дискаунтлах хувь нь валютын төрөл, хэрэглүүрийн
дуусгавар болох хугацаа болон нөгөө талын зээлийн эрсдлээс
хамаарах бөгөөд тэдгээрийг дор толилуулав:
2010

2009

Харилцагчдад олгосон зээл, урьдчилгаа

7.4% to 29.7% p.a.

9.5% to 25.5% p.a.

Бусад банкуудын байршуулсан хөрөнгө

13.1% to 13.9% p.a.

-

7.1% to 13.1% p.a.

7.3% to 11.3% p.a.

7.0% p.a.

7.2% p.a.

Зээлжин авсан эх үүсвэр
Харилцагчдын санхүүгийн байдал доройтсоноос болж ямар нэгэн
алдагдал хүлээсэн тохиолдол удирдлагад мэдэгдээгүй байгаа
учраас Банк нь зээл олгохоор хүлээсэн үүргүүдэд эрсдэлийн сан
байгуулж хүлээн зөвшөөрөөгүй болно. 2010.12.31 ба 2009.12.31-

ирээдүйн мөнгөн урсгалыг өнөөгийн хүүгийн түвшингээр
дискаунтлаж тооцоолдог. Богино хэмжээний дуусгавар болох
хугацаатай хорогдуулсан өртгөөрөө илэрхийлэгдсэн санхүүгийн
хэрэглүүрүүдийн бодит үнэ нь дансны үлдэгдэл дүнтэйгээ
ойролцоогор ижил байна.

Эх дэлхий

Санхүүгийн хэрэглүүрийн бодит үнэ цэнэ
Бодит үнэ цэнэ гэдэг нь аливаа санхүүгийн хэрэглүүрийг
сонирхож буй талуудын хооронд, дампуурал эсвэл албадан
борлуулалтаас бусад тохиолдолд, идэвхитэй зах зээл дээр
үнэлэгдсэн ханшаар арилжаалагдах дүн юм. Хэрэв зах зээлийн
тогтсон ханш байхгүй бол Банк нь үнэлгээний аргачлалыг
ашиглана. Идэвхитэй зах зээл дээр үнэ нь зарлагдаагүй, хувьсах
хүүтэй хэрэглүүрийн бодит үнэ цэнийг тэдний бүртгэлийн дүнтэй
тэнцүү гэж тооцоолсон. Зах зээл дээр зарласан үнэ байхгүй
тогтмол хүүтэй хэрэглүүрийн бодит үнэ цэнийг зээлийн эрсдэл
болон дуусгавар болох хугацаа нь ижил өөр нэг хэрэглүүрийн
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Хөрөнгө оруулалтын зардлын төлбөрийн үүрэг. 2010 оны 12-р
сарын 31-ний байдлаар Банк нь үл хөдлөх хөрөнгө болон тоног
төхөөрөмжтэй холбоотой нийт 118,624 мянган төгрөг (2009 онд
25,532 мянган төгрөг)-ийн гэрээт хөрөнгө оруулалтын зардлын
төлбөрийн үүрэг хүлээсэн байсан. Үүний ихэнхи хэсэг нь барилга
(ө.х. Банкны салбаруудын)-ын сэргээн засварлах болон бусад
засвар үйлчилгээний зардлуудтай холбоотой.

аккредетив зэрэг нь хэрэв харилцагч гуравдагч этгээдийн өмнө
хүлээсэн төлбөрийн үүргээ биелүүлж чадахгүй болоход Банк
өмнөөс нь төлбөр хийнэ гэсэн цуцлагдах боломжгүй баталгаанууд
бөгөөд эдгээр нь зээлтэй ижил төрлийн зээлийн эрсдэл агуулдаг.
Бичиг баримтын болон арилжааны аккредетив нь Банкнаас
тодотгон заасан нөхцөлд гуравдагч этгээд тохиролцсон дүн
хүртэлх хөрөнгийг татан авахыг харилцагчийн өмнөөс бичгээр
зөвшөөрсөн үүрэг хүлээлт бөгөөд холбогдох бараа таваар буюу
мөнгөнхадгаламжуудаар баталгаажсан байдаг тул шууд зээлээс
арай бага эрсдэлтэй байдаг.

ний байдлаар удирдлага зээл олгохоор хүлээсэн үүргүүдээс
гарз учрах магадлал багатай бөгөөд бодитойгоор хэмжигдэх
боломжгүй гэж үзсэн

Хоёрдогч өглөг
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биелүүлж ирсэн. Удирдлага нь ДиДаблюЭм-ийн гэрээнд заасан
харьцааг (түргэн хөрвөх харьцааг) эс биелүүлэх нь Банкны
төлбөрийн чадварт ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй бөгөөд
ДиДаблюЭм-ийн Зээлийн Хороо түргэн хөрвөх харьцааны
зөрчлийг хэрэгсэхгүй болгох шийдвэр гаргасан тул холбогдох
зээлүүд нь 2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар хугацаагүй буюу
хэзээ ч дуудагдах зээлд тооцогдохгүй хэмээн үзсэн. Холбогдох
зээлүүдийн дүн 12,434,200 мянган төгрөг байсан бөгөөд 2011 оны
12-р сард эргэн төлөгдөх тул эдгээр санхүүгийн тайлангуудын
дуусгавар хугацааны шинжилгээ хэсэгт дуусгавар болох
хугацаагаараа ангилагдсан (Тодруулга 29).
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2-р үе шат: бүртгэлд бүртгэгдсэн бодит үнэ цэнэд мэдэгдэхүйц
нөлөө үзүүлдэг, зах зээл дээр шууд буюу шууд бусаар
ажиглагддаг хүчин зүйлсийг ашигладаг үнэлгээний
аргачлалууд;
3-р үе шат: бүртгэлд бүртгэгдсэн бодит үнэ цэнэд мэдэгдэхүйц
нөлөө үзүүлдэг, зах зээл дээр ажиглагддаг мэдээлэл
ашигладаггүй аргачлалууд.
Удирдлага бодит үнэ цэнийн шат дарааллыг ашиглан санхүүгийн
хэрэглүүрүүдийг ангилахдаа өөрсдийн үнэлэмжийг ашигладаг.
Хэрэв бодит үнэ цэнийг зах зээл дээр ажиглагддаг мэдээлэл дээр
үндэслэн хэмжихэд түүнд мэдэгдэхүйц залруулга шаардагдах
тохиолдолд түүнийг 3-р үе шатанд ангилна. Үнэлгээнд
ашиглагдаж буй мэдээллийн ач холбогдлыг үнэ цэнийн
хэмжилтийн хувьд ерөнхийд нь авч үздэг.
2010 оны 12-р сарын 31-ний болон 2009 оны 12-р сарын 31-ний
байдлаар, бүх хувьцаат өмчид оруулсан хөрөнгө оруулалт нь
(борлуулахад бэлэн санхүүгийн хөрөнгө гэж ангилагдсан бөгөөд)
өртгөөрөө бүртгэгдсэн байв. Учир нь санхүүжигч компанийн

ХХБ-ны зээлтэй уялдаатай хадгаламжийн бодит үнэ цэнэ нь
анх түүний арилжааны үнэ болох 2,978,323 мянган төгрөгтэй
тэнцэхүйц байсан. Тус хадгаламжийн 2009 оны 12-р сарын
31-нээрх бодит үнэ цэнийг дээр дурдсан үнэлгээний аргачлалаар
тооцоход 2,966,751 мянган төгрөг байсан. Хадгаламжийн 2009
оны 12-р сарын 31-нээрх бодит үнэ болон түүний арилжааны
үнийн зөрүү болох 11,572 мянган төгрөгтэй тэнцүү алдагдлыг
тайлант жилийн ашиг, алдагдалд хүлээн зөвшөөрсөн болно

Бусад санхүүгийн хөрөнгө (Тодруулга 15)

Бүртгэлийн үнийн хэмжилт хийх үүднээс, НББОУС 39, Санхүүгийн
Хэрэглүүр: Хүлээн Зөвшөөрөлт ба Хэмжилт нь санхүүгийн
хөрөнгүүдийг дараах ангилалд хуваадаг: (а) зээл болон авлага,
(б) борлуулахад бэлэн байгаа санхүүгийн хөрөнгө, (в) дуусгавар
хугацаа хүртэл эзэмших санхүүгийн хөрөнгө, болон (г) бодит үнэ
цэнээр бүртгэгдэх, орлого зарлагад нөлөөлөх санхүүгийн хөрөнгө
(“БҮЦБОЗНСХ”). Бодит үнэ цэнээр бүртгэгдэх, орлого зарлагад
Мянган төгрөгөөр

нөлөөлөх санхүүгийн хөрөнгө нь дараах дэд хэсгүүдээс бүрдэнэ:
(1) анх хүлээн зөвшөөрөгдөхдөө энэ хэсэгт ангилагдсан хөрөнгө,
(2) арилжааны зориулалтай эзэмшдэг гэж ангилагдсан хөрөнгө.
Үүнээс гадна, санхүүгийн түрээсийн авлага нь тусдаа нэг ангилал
бүрдүүлдэг.
Доорх хүснэгтэд санхүүгийн хөрөнгүүдийг эдгээр хэмжилтийн
ангилалд оруулсан байдлыг 2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар
үзүүлэв:
Зээл ба
авлага

Борлуулахад
бэлэн хөрөнгө

Санхүүгийн
түрээсийн авлага

Нийт

ХӨРӨНГӨ

-

-

747,958

423,001,553

23,300

21,194,095

444,218,948

Доорх хүснэгтэд санхүүгийн хөрөнгүүдийг дээрх хэмжилтийн ангилалд оруулсан байдлыг 2009 оны 12-р сарын 31-ний
байдлаар үзүүлэв. Дор илэрхийлэгдсэн дүнгүүд нь залруулга эсвэл дахин ангиллын дараах дүн болно.
Зээл ба авлага

Борлуулахад
бэлэн хөрөнгө

Санхүүгийн
түрээсийн авлага

Нийт

Мөнгөн, түүнтэй адилтгах хөрөнгө (Тодруулга 7)

72,309,165

-

-

72,309,165

Монголбанкинд байршуулсан, зайлшгүй байлгах нөөц
(Тодруулга 8)

6,834,900

-

-

6,834,900
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ХӨРӨНГӨ

Бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгө (Тодруулга 9)
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа (Тодруулга 10)

20,641,544

-

-

20,641,544

180,814,004

-

13,149,323

193,963,327

-

3,191,051

-

3,191,051

327,299

-

-

327,299

280,926,912

3,191,051

13,149,323

297,267,286

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас
(Тодруулга 11)
Бусад санхүүгийн хөрөнгө (Тодруулга 15)
НИЙТ САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ

2010 оны 12-р сарын 31-ний болон 2009 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар Банкны бүх
санхүүгийн өр төлбөрүүд нь хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгдсэн байсан.

Холбоотой талуудын ажил гүйлгээ

Санхүүгийн хэрэглүүрийн хэмжилтийн
ангилалаарх толилуулга

747,958

Хэрэв хоёр этгээд нэг хяналтын дор байдаг эсвэл нэг тал
нөгөө талыг хянах эрхтэй буюу нөгөө талд санхүүгийн ба үйл
ажиллагааны шийдвэр гаргахад нь мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлдэг
талуудыг ерөнхийдөө холбоотой талууд гэж үздэг. Холбоотой тал
тус бүрийн хамаарлыг авч үзэхдээ хуулийн хэлбэрээс илүү холбоо
хамаарлын шинж чанарыг нь авч үздэг.

Банкны толгой компани болох ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК
болон толгой компанид мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэх эрх бүхий
хувьцаа эзэмшигчдийг Тодруулга 22-т тусгасан. Толгой компани,
түүний охин ба хараат компани болон Толгой компанийн
мэдэгдэхүйц нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчидтэй хийсэн ажил
гүйлгээ, үлдэгдлийг дор толилуулав.

Толгой
компани

Толгой
компанийн охин
компаниуд

Толгой компанийн
хараат компаниуд

Толгой
компанийн хувь
эзэмшигчид

Үндсэн
удирдлага

Харилцагчдад олгосон зээл ба
урьдчилгаа (гэрээт хүү: 2010: 0%-12%)

-

883,951

-

-

584,890

Бусад хөрөнгө

-

647

75,034

-

138,204

2,841,053

839,640

1,207,875

2,171,539

6,460
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Мөнгөн, түүнтэй адилтгах хөрөнгө (Тодруулга 7)

92,537,762

-

-

92,537,762

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж
(гэрээт хүү: 2010: 0.15%-16%)

Монголбанкинд байршуулсан, зайлшгүй байлгах нөөц
(Тодруулга 8)

9,780,500

-

-

9,780,500

Зээлжин авсан бусад эх үүсвэр
(гэрээт хүү: 2010: 4.3%-15.7%)

-

-

-

17,678,315

-

Бусад банкуудад байршуулсан хөрөнгө
(Тодруулга 9)
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа (Тодруулга 10)

Эрүүл ашиг

117
1-р үе шат: ижил төстэй хөрөнгө болон өр төлбөрийн хувьд
идэвхит зах зээл дээр бүртгэгдсэн (залруулаагүй) үнэ;

2009 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар Банк нь Худалдаа
Хөгжлийн Банкны зээлтэй уялдаатай хадгаламжид хөрөнгө
оруулалт хийсэн байв (Тодруулга 11). Тус хадгаламжийн
бодит үнийг дискаунтласан мөнгөн гүйлгээний аргыг хэрэглэн
тодорхойлсон бөгөөд үүнд зах зээл дээр ажиглагддаг болон
ажиглагдаггүй мэдээллүүдийн аль алийг нь ашигласан болно.
Зах зээл дээр ажиглагддаг мэдээлэлд тухайн үеийн хүүгийн
талаарх таамаглал орсон. Зах зээл дээр ажиглагддаггүй
мэдээлэлд ирээдүйд төлбөр төлөгдөхгүй байх хувь болоод зах
зээлийн хөрвөх чадварын хасагдуулгын талаарх таамаглалууд
орсон болно. Хадгаламж богино хугацаатайг (ө.х. 37 хоногийн
хугацаатайг), мөн ХХБ-инд хамааралтай зах зээлийн нөхцөл
байдлыг харгалзан үзэж тус хадгаламжийн бодит үнэ цэнэ далд
хүчин зүйлүүдэд мэдрэмтгий бус, харин бүртгэгдсэн бодит үнэ
цэнэд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэх хүчин зүйл (өнөөгийн хүүгийн
хувь) нь нээлттэй байсан болно. Тиймээс тус хадгаламж нь бодит
үнийн шат дарааллын 2-р үе шатанд ангилагдсан.

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас
(Тодруулга 11)

Эх дэлхий

Бодит үнэ цэнээрээ илэрхийлэгдсэн санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн
хувьд бодит үнэ цэнийн шат дараалал дах үе шатыг дараах
байдлаар ангилдаг:

хувьцааны үнэ нь хөрөнгийн зах зээл дээр зарлагдаагүй, мөн
бодит үнэ цэнийг нь багцаалан тодорхойлоход хэрэгцээтэй бусад
мэдээлэл нь олон нийтэд нээлттэй байгаагүй байсан (Тодруулга4).

19,438,657

-

-

19,438,657

Хойшлогдсон тусламж

-

-

-

2,315

-

300,496,676

-

21,194,095

321,690,771

-

23,300

-

23,300

Хоёрдогч өглөг
(гэрээт хүү: 2010: 6.9%)

-

-

-

6,221,352

-

Эрдэнэт хүмүүн

(б) Бодит үнээр бүртгэгдсэн санхүүгийн хэрэглүүрийн бодит үнийн
шат дарааллын шинжилгээ.
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Хүүгийн зардал
Шимтгэл, хураамжийн орлого
Гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтийн
ашиг/(алдагдал), цэвэр дүнгээр

12,215

90,265

Үндсэн
удирдлага

Хүүгийн орлого

-

68,325

73,817

-

25,505

(200,408)

(22,345)

-

(1,996,210)

(1,599)

-

8,971

-

-

-

(209,589)

32,888

(71,430)

1,504,331

57,423

Толгой компанийн
хараат компаниуд

Үндсэн
удирдлага

23,155

-

32,466

Хүүгийн зардал
Шимтгэл, хураамжийн орлого

(235,518)

(39,117)

(70,377)

(1,613,129)

(1,748)

-

5,999

1,172

-

-

176,965

(56,230)

(33,373)

1,572,447

(62,547)

Тусламжийн орлого

-

-

-

4,262

-

Тусламжийн зардал

-

-

-

(4,262)

-

Удирдлагын болон бусад үйл ажиллагааны
зардал

-

(726,022)

-

-

(318,441)

Толгой
компани

Толгой компанийн
охин компаниуд

Толгой компанийн
хараат компаниуд

Толгой
компанийн хувь
эзэмшигчид

Үндсэн
удирдлага

Тухайн жилд холбоотой талуудад
зээлдүүлсэн дүн

-

-

721,420

-

287,671

Тухайн жилд холбоотой талуудын эргэн
төлсөн дүн

-

-

-

-

(91,640)

-

12,000

-

-

-

Удирдлагын болон бусад үйл
ажиллагааны зардал

-

(879,571)

(76,766)

-

(679,039)
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Толгой
компани

Толгой
компанийн охин
компаниуд

Толгой компанийн
хараат компаниуд

Толгой
компанийн хувь
эзэмшигчид

Үндсэн
удирдлага

Тухайн жилд холбоотой талуудад
зээлдүүлсэн дүн

1,236,461

738,729

849,784

-

282,763

Тухайн жилд холбоотой талуудын
эргэн төлсөн дүн

(1,236,461)

(738,729)

(1,571,204)

-

(145,196)

Хараат компанид оруулсан Банкны хөрөнгө оруулалтын 2010 оны 12-р сарын 31 болон 2009
оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдлүүдийг Тодруулга 12-т толилуулсан. 2010 болон 2009 онуудад
Банкны хараат компаниудтай материаллаг хэмжээний ажил гүйлгээ хийгдээгүй болно.
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Үндсэн удирдлагын цалин болон бусад тэтгэмжийн талаарх
мэдээллийг дор толилуулав:

2009 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар холбоотой талуудын үлдэгдлүүдийг дор үзүүлэв:

Мянган төгрөгөөр

Толгой
компани

Толгой
компанийн охин
компаниуд

Толгой компанийн
хараат компаниуд

Толгой
компанийн хувь
эзэмшигчид

Үндсэн
удирдлага

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа
(гэрээт хүү: 2009: 0.0%-18.0%)

-

938,083

-

-

459,480

Бусад хөрөнгө

-

-

-

-

91,501

2,561,004

1,003,975

28,494

4,004,846

28,315

Зээлжин авсан бусад эх үүсвэр (гэрээт хүү:
2009: 4.7%-8.5%)

-

-

-

15,645,909

-

Хойшлогдсон тусламж

-

-

-

2,659

-

2009 онд холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээний орлого,
зардлыг дор тусгав. Дор толилуулсан дүнгүүдэд залруулга, дахин
ангилалын нөлөөг оруулсан болно.

Гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтийн
ашиг/(алдагдал), цэвэр дүнгээр

2009 онд холбоотой талуудад зээлдүүлсэн болон тэдгээрийн эргэн
төлсөн нийт дүнг дор тусгав. Дор толилуулсан дүнгүүдэд залруулга,
дахин ангилалын нөлөөг шаардлагатай тохиолдолд оруулсан болно.

2010 онд холбоотой талуудад зээлдүүлсэн болон тэдгээрийн эргэн төлсөн нийт дүн:

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж
(гэрээт хүү: 2009: 0.15%-14%)

Толгой
компанийн хувь
эзэмшигчид

Толгой
компанийн хувь
эзэмшигчид

Бусад үйл ажиллагааны зардал
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Толгой компанийн
хараат компаниуд

2010

2009

- Цалин

393,616

203,231

- Урамшуулал

157,508

55,223

- Тэтгэврийн болон нийгмийн даатгалын зардал

60,624

28,430

Нийт

611,747

286,884

Тайлант хугацааны дараах үйл явдлууд
Хувьцаа гаргалт. 2011 оны 3-р сарын 31-нд Банк нь 2,877,764 ширхэг энгийн хувьцааг ширхэг бүрийн 5,212 төгрөгийн үнээр шинээр
гаргасан. Хувьцаа бүрийн нэрлэсэн үнэ нь 1,000 төгрөг. Хувьцаа гаргасны үр дүнд хувьцаат капитал болон хувьцааны нэмэгдэл
2,877,764 мянган төгрөг ба 12,122,236 мянган төгрөгөөр тус тус өссөн байна.
Удирдлагад гарсан өөрчлөлт. 2011 оны 1-р сарын 1-нээр Банкны шинэ гүйцэтгэх захирал томилогдсон бөгөөд өмнөх гүйцэтгэх захирал
нь Толгой компани болох ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал болсон байна.
Удирдлага нь эдгээр санхүүгийн тайлангуудад нөлөө үзүүлэх өөр үйл явдал тайлант хугацаа дуусгавар болсноос хойш 2011 оны 4 дүгээр
сарын 22 хүртэлх хугацаанд гараагүй гэж үзэж байгаа.
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Эрдэнэт хүмүүн

2010 онд холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээний орлого зардлыг дор тусгав:

Ýðõýì ò¿íøëýë
Áèäíèé îäîîãèéí àìæèëò
ãàäààä, äîòîîäûí õàìòðàã÷
áàéãóóëëàãóóä áîëîí
ò¿íø¿¿äèéí òóñëàëöàà
äýìæëýã äýýð òóëãóóðëàæ
á¿òýýãääýã áèëýý. Èéìä
áèä ÆÄÁ-èéã Äýìæèõ Ñàí,
Õºäºëìºð Ýðõëýëòèéã
Äýìæèõ Ñàí, Õºãæëèéí
Øèéäýë, Ìîíãîëûí Ìÿíãàíû
Ñîðèëòûí Ñàí ìºí îëîí
óëñûí õàìòðàã÷ áàéãóóëëàãóóä
áîëîõ Äýëõèéí Áàíê, Àçèéí
Õºãæëèéí Áàíê, UNDP
BEEP, Habitat for Humanity,
Women’s World Banking,
FMO, USAID, JICA, GTZ, WFF,
Vittana, Kiva, SEEP network,
Micro Energy Credit ãýõ ìýò
îëîí áàéãóóëëàãóóäàä ã¿íýý
òàëàðõàæ áàéíà.

¨ñ ç¿éí êîäåêñ áóþó ä¿ðýì
¨ñ ç¿éí ä¿ðýì ãýæ òóõàéí êîìïàíèéí àæèëëàãñäûí ¿éë àæèëëàãààíäàà
áàðèìòàëáàë çîõèõ ä¿ðýì, æóðàì, çààâàð, óäèðäëàãûí çàð÷ìóóäûã
àãóóëñàí öîãö áàðèìò áè÷ãèéã õýëíý. ªºðººð õýëáýë ¸ñ ç¿éí ä¿ðýì
íü êîìïàíèéí ¿íýò ç¿éëñèéã àãóóëñàí óäèðäëàãûí á¿õ ò¿âøèí, ¿éë
àæèëëàãààíä áàðèìòëàõ ¿çýë áàðèìòëàë, çàí ¿éë þì.

ÕàñÁàíê íü Ñìàðò Êàìïàéíààñ ñàíàà÷èëñàí õàðèëöàã÷èéã õàìãààëàõ çàð÷ìóóäûã 2009 îíîîñ ººðèéí ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäëºãº áîëãîí
õýðýãæ¿¿ëæ èðëýý. Ýíýõ¿¿ çàð÷ìûã áàðèìòàëñíààð Áàíê íü ººðèéí õàðèëöàã÷èäòàé èòãýë íàéäâàðòàé õàðèëöààã áýõæ¿¿ëæ, èë òîä
¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð áîëîí íºõöëèéã õàðèëöàã÷ ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ á¿ðò õ¿ðãýõèéã ýðõýìëýí àæèëëàäàã.

Õÿíàí íèéö¿¿ëýõ
Õÿíàí íèéö¿¿ëýõ ãýäýã íü á¿õèé ë ¿éë àæèëëàãààã õîëáîãäîõ çààâàð,
æóðàì, õ¿÷èí òºãºëäºð õóóëü òîãòîîìæèä íèéö¿¿ëýõ çîðèëãî á¿õèé
òóõàéí êîìïàíèä õýðýãæèæ áóé òîãòîëöîî, áîäëîãî, ä¿ðýì æóðìûã
õýëíý. Õÿíàí íèéö¿¿ëýõ ÷èã ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä òóõàéí êîìïàíè
òóñãàé íýãæèéã áèé áîëãîõ, ýñõ¿ë îðîí òîîíû õÿíàëòûí àæèëòíûã
òîìèëîõ áºãººä óã íýãæ, ýñâýë õÿíàëòûí àæèëòàí íü êîìïàíèéí ¿éë
àæèëëàãàà Ìîíãîë óëñûí íýãäýí îðñîí îëîí óëñûí ãýðýý, êîíâåíö
áîëîí õ¿÷èí òºãºëäºð ìºðäºæ áóé äîòîîäûí õóóëü òîãòîîìæèä
íèéöýæ áàéãàà ýñýõýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàäàã.
Êîìïàíèéí èðãýíøèë
Êîìïàíèéí èðãýíøèë ãýäýã íü òóõàéí êîìïàíè áîëîí ò¿¿íèé ¿éë
àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé îð÷íû õîîðîíäûí õàðèëöààã èëýðõèéëñýí
îéëãîëò þì. ¯¿íä êîìïàíèéí áîëîí àæèëëàãñäûí ýíýðýíã¿é ¿éë
àæèëëàãàà, íèéãýìä òóñòàé,õàðèëöàí àøèãòàé õàíäèâ çýðãèéã
õàìðóóëàí îéëãîäîã.
Êîìïàíèéí çàñàãëàë áóþó çîõèñòîé óäèðäëàãà
Êîìïàíèéí çàñàãëàë áóþó çîõèñòîé óäèðäëàãà íü òóõàéí êîìïàíèéí
èë òîä, íýýëòòýé ìåíåæìåíò, ìîíèòîðèíãèéí õàìðàõ õ¿ðýýã
òîäîðõîéëäîã. Õºðºíãèéí áèðæèä á¿ðòãýëòýé õóâüöààò êîìïàíèóäàä
ãîë òºëºâ õàìààðàëòàé Ìîíãîëûí Êîìïàíèéí çàñàãëàëûí êîäåêñò6
çààñàí çºâëºìæ¿¿ä íü èë òîä, íýýëòòýé áàéäëûã áèé áîëãîõîä
÷èãëýýä çîãñîõã¿é àëèâàà êîìïàíèéã õàðèóöëàãàòàéãààð óäèðäàæ, íýí
ÿëàíãóÿà õóâü íèéë¿¿ëýã÷èä, õóâü ýçýìøèã÷äèéí ýðõ àøãèéã çîõèñòîé
õàìãààëàõ áàòàëãàà áîëäîã.
Êîìïàíèéí õàðèóöëàãà
Êîìïàíèéí õàðèóöëàãà ãýæ òóõàéí êîìïàíèéí ¿éë àæèëëàãàà íü
íèéãýì, óã êîìïàíèéí àæèëëàãñàä, áàéãàëü îð÷èí áîëîí áèçíåñèéí
õ¿ðýýíä ¿ç¿¿ëæ áóé íºëººíèé òºëºº õ¿ëýýæ áóé õàðèóöëàãûí öàð
õ¿ðýýã òîäîðõîéëîí óã õàðèóöëàãàà õýðõýí óõàìñàðëàæ áàéãàà
áàéäëûã õýëíý. ªºðººð õýëáýë êîìïàíèéí õàðèóöëàãà íü èë òîä
áàéäàë, ¸ñ ç¿é, ñîíèðõîë íýãò òàëóóäûí òàëóóäûí àøèã ñîíèðõëûã
õ¿íäýòãýõ ãýñýí êîìïàíèéí ¿çýë áàðèìòëàëûã àãóóëñàí áàéäàã. Íýã
¿ãýýð õýëáýë, òóëõòàé áàéäàë, êîìïàíèéí çàñàãëàë, êîìïàíè, ò¿¿íèéã
õ¿ðýýëýí áóé íèéãýì, áàéãàëü îð÷íû õàðèëöàí õàìààðëûã àãóóëñàí
åðºíõèé íýð òîìú¸î þì.
Êîìïàíèéí íèéãìèéí õàðèóöëàãà
Êîìïàíèéí íèéãìèéí õàðèóöëàãà íü òóëõòàé õºãæëèéí õ¿ðýýíä
áèäíèé àìüäàð÷ áóé ºíººãèéí íèéãìèéã õàäãàëæ õàìãààëàí õîé÷
¿åèéíõýíäýý ºâë¿ ¿ëýí ¿ëäýýõýä ÷èãëýñýí êîìïàíèéí á¿õèé ë
¿éë àæèëëàãàà, õºòºëáºð¿¿äèéã õàìàðäàã. Êîìïàíèéí íèéãìèéí
õàðèóöëàãà íü êîìïàíèéí õàðèóöëàãûí íýã ÷óõàë á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã
íü áàéäàã.
Äàÿí Äýëõèéí Ãýðýý
Äàÿí Äýëõèéí Ãýðýý íü Íýãäñýí ¯íäýñòíèé Áàéãóóëëàãààñ ãàðãàñàí
ñàíàà÷èëãà áºãººä óã ñàíàà÷èëãûí äàãóó óã ãýðýýíä íýãäýí îðñîí
êîìïàíèóä õ¿íèé ýðõ, õºäºëìºð ýðõëýëò, áàéãàëü îð÷èí, àâëèãàòàé
òýìöýõ ÷èãëýëýýð äýëõèé äàÿàð õ¿ëýýí çºâøººðñºí àðâàí ñóóðü
çàð÷ìûã ìºðäºí õýðýãæ¿¿ëýõ ¿¿ðýã õ¿ëýýäýã.

Äàÿàð Òàéëàãíàõ Ñàíàà÷èëãà
Äàÿàð Òàéëàãíàõ Ñàíàà÷èëãà (ÄÒÑ) íü òóëõòàé áàéäëûí çàð÷èì,
òàéëàãíàëûí ñòàíäàðòóóäûã áîëîâñðóóëàí ò¿ãýýõ ýðõýì çîðèëãî á¿õèé
òºðºë á¿ðèéí ñîíèðõîã÷ òàëóóäûã õàìàðñàí îëîí óëñûí õºäºëãººí,
áèå äààñàí ýâñýë þì.
Ìýäýýëëèéí íýýëòòýé áàéäàë
Öàã ¿åý îëñîí, íèéòýä õ¿ðòýõ áîëîìæòîé, îéëãîãäîõóéö, ìýäýýëëèéã
õîëáîãäîõ íóòãèéí èðãýä, áóñàä ñîíèðõîã÷ òàëóóäàä ò¿ãýýõ ¿éë ÿâöûã
õýëíý. ¯éë àæèëëàãààíû ñºðºã ¿ð íºëºº á¿õèé êîìïàíèóäûí õóâüä
òóõàéí êîìïàíèéí ¿éë àæèëëàãààíû çîðèëãî, ÷èãëýë, öàð õ¿ðýý,
íèéãýì, íóòãèéí èðãýä, áàéãàëü îð÷èíä ¿ç¿¿ëæ áîëîõóéö àëèâàà ñºðºã
¿ð íºëºº, ýðñäýëèéí òàëààðõ ìýäýýëëèéã íèéòýä èë òîä áîëãîõ
øààðäëàãà òàâèãääàã.
Íèéãýì, áàéãàëü îð÷íû ¿íýëãýý
Íèéãýì, áàéãàëü îð÷íû ¿íýëãýý ãýæ òóõàéí êîìïàíèéí ¿éë
àæèëëàãààíû íèéãýì, áàéãàëü îð÷èíä ¿ç¿¿ëæ áîëîõ íºëºº, ýðñäýëèéã
¿íýëýõ, òýäãýýðèéã àðèëãàõ ýñâýë áóóðóóëàõàä ÷èãëýñýí àðãà õýìæýýã
òîäîðõîéëîõ, óëìààð Ã¿éöýòãýëèéí Ñòàíäàðòóóäûã õàíãàõ, õîëáîãäîõ
õóóëü òîãòîîìæ, ýðõ ç¿éí àêòóóäàä íèéö¿¿ëýõ, áóñàä òýðã¿¿ëýõ
÷èãëýëèéí çîðèëòóóä, õàðèëöàã÷èéí ç¿ãýýñ òîäîðõîéëñîí íèéãýì
áîëîí áàéãàëü îð÷íû ã¿éöýòãýëèéí çîðèëòîä õ¿ðýõýä ÷èãëýñýí ¿éë
ÿâöûã õýëíý.
Íèéãýì, áàéãàëü îð÷èíä ¿ç¿¿ëýõ ¿ð íºëººíèé ¿íýëãýý
Íèéãýì, áàéãàëü îð÷èíä ¿ç¿¿ëýõ ¿ð íºëººíèé ¿íýëãýýíèé òàéëàíä
òóõàéí êîìïàíèéí ¿éë àæèëëàãààíààñ ãàð÷ áîëîõ ýåðýã áîëîí ñºðºã
¿ð íºëººã óðüä÷èëàí òîãòîîõ, òýäãýýðò ¿íýëãýý õèéæ òîîí ¿ç¿¿ëýëòýýð
òóñãàõûí çýðýãöýý îëîí óëñ, á¿ñ íóòãèéí õýìæýýíä ãàð÷ áîëçîøã¿é
¿ð íºëººíä ìºí ä¿í øèíæèëãýý õèéäýã. ¯ð íºëººíèé ¿íýëãýý íü
õàðüöóóëàõ ñóóðü ìýäýý, ìýäýýëýë, ä¿í øèíæèëãýýíèé õóâèëáàðóóä,
óäèðäëàãûí õºòºëáºðèéã ìºí àãóóëñàí áàéäàã.
Áàéãàëü îð÷èí áîëîí íèéãìèéí õàðèóöëàãûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî
Íèéãýì áîëîí áàéãàëü îð÷íû õàðèóöëàãûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî íü
áàéãóóëëàãûí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëò, ¿¿ðýã õàðèóöëàãà, áîäëîãî,
æóðàì çààâàð, ïðàêòèê, íººöèéã õàìàðäàã áºãººä óã òîãòîëöîî íü
òóõàéí êîìïàíèéí ¿éë àæèëëàãààíû íèéãýì, áàéãàëü îð÷èíä ¿ç¿¿ëæ
áóé ¿ð íºëººíä õèéñýí ¿íýëãýýíèé ÿâöàä áîëîâñðóóëñàí óã êîìïàíèéí
íºõöºë áàéäàëä òîõèðñîí óäèðäëàãûí õºòºëáºðèéã àìæèëòòàé
õýðýãæ¿¿ëýõýä ÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýäýã. Ñàéòàð áîëîâñðóóëñàí íèéãýì
áîëîí áàéãàëü îð÷íû óäèðäëàãûí òîãòîëöîî íü òóõàéí êîìïàíèéí
íèéãýì, áàéãàëü îð÷íû ã¿éöýòãýëèéã òàñðàëòã¿é ñàéæðóóëàõàä òóñ
äºõºì áîëîõûí çýðýãöýý ýäèéí çàñàã, ñàíõ¿¿, íèéãýì, áàéãàëü îð÷èíä
¿ç¿¿ëýõ ýöñèéí ¿ð ä¿íã äýýøë¿¿ëýõýä ÷óõàë õóâü íýìýð îðóóëäàã.
Íèéãýì, áàéãàëü îð÷íû àóäèòûí òàéëàí
Óã òàéëàíä êîìïàíèéí áîäëîãî, æóðàì, á¿òýýãäýõ¿¿í, àæèë ¿éë÷èëãýý,
¿éë àæèëëàãàà íü õ¿÷èí òºãºëäºð õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæ, ýðõ
ç¿éí àêòóóä áîëîí Îëîí Óëñûí Ñàíõ¿¿ãèéí Êîðïîðàöè (ÎÓÑÊ)-èéí
Ã¿éöýòãýëèéí ñòàíäàðòóóäàä íèéöýæ áóé áàéäàë, ìºí áàéãàëü îð÷èíä
¿ç¿¿ëæ áóé èõýýõýí õýìæýýíèé ñºðºã ¿ð íºëºº, ò¿¿íèé õýìæýýã
òóñãàñàí áàéäàã.
Òóëõòàé áóþó òîãòâîðòîé áàéäàë
Òóëõòàé áóþó òîãòâîðòîé áàéäàë ãýæ áàéãàëü îð÷èíä ýýëòýé,
íèéãìèéí õóâüä øóäàðãà, ýäèéí çàñãèéí õóâüä ¿ð àøèãò òóëãóóðëàñàí
õîé÷ ¿åèéíõýý ÷àäâàð, áîëîëöîîíä àþóë çàíàë ó÷ðóóëàõã¿éãýýð ºíºº
¿åèéíõýý õýðýãöýýã õàíãàõ õºãæëèéí öîãö ¿çýë áàðèìòëàë þì.

ªðèéí äàðàìòíààñ çàéëñõèéõ. ÁÑÁ íü çýýë îëãîõäîî õàðèëöàã÷èéí çýýëæèõ ÷àäâàðûã òîãòîîõ, çºâõºí õàðèëöàã÷ çýýëýý òºëºõ ÷àäâàðòàé
íºõöºëä çýýë îëãîõ, çýýë íü õàðèëöàã÷èéã ºðèéí äàðàìòàä îðóóëàõã¿é áàéõ àëõàìóóäûã õýðýãæ¿¿ëíý. Çýýëýýñ ãàäíà õàðèëöàã÷èéã
õàìãààëàõ áóñàä òºðëèéí ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëíý. (äààòãàë, ñóðãàëò ãýõ ìýò
Èë òîä, õàðèóöëàãàòàé ¿íý òîãòîîëò. Õàðèëöàã÷äàä ñàíõ¿¿ãèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íý, õóãàöàà, íºõöºë íü (õ¿¿, øèìòãýë) íýýëòòýé, èë
òîä, îéëãîìæòîé áàéäëààð ìýäýýëýãäñýí áàéíà. ¯íý, õóãàöàà, íºõöë¿¿ä íü õàðèëöàã÷äàä áîëîìæèéí, ìºí ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà
òîãòâîðòîé àæèëëàõ áîëîìæòîé áàéíà.
Ýðãýí òºëºëòèéí ç¿é çîõèñòîé áîäëîãî. Õàðèëöàã÷èéã ãýðýýíèé äàãóó ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõã¿é áàéñàí ÷ áàéãóóëëàãà íü õ¿íäýòãýëòýéãýýð
õàíäàõ. Ýíýõ¿¿ çàð÷èì íü õàðèëöàã÷èäòàé äîðîìæèëñîí áîëîí àëáàäñàí áàéäëààð õàðüöàõûã õîðèãëîäîã çàð÷èì þì.
Àæèëëàãñäûí ¸ñ ç¿é. Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà ¸ñ ñóðòàõóóíû õýì õýìæýýã õýìæèõäýý ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýã ºíäºð ¿íýëäýã áàéãóóëëàãûí
ñî¸ëûã àæèëëàãñäàä áèé áîëãîõ, õàðèëöàã÷èéã õîõèðîîõ ¿éëäýë õèéõýýñ õàìãààëàõ, ¿¿íèéã èëð¿¿ëýõ, àâèëãàë õàõóóëèàñ ñýðãèéëýõýä
àíõààðàõ ¸ñòîé.
Ãîìäîë ñàíàëûã øèéäâýðëýõ ìåõàíèçì. Ñàíàë õ¿ñýëòèéã øèéäâýðëýõ ìåõàíèçì íü õàðèëöàã÷èéí õ¿ñýëò, ãîìäëûã öóãëóóëàõ, öàã
õóãàöààíä íü õàðèó ºãºõ, øèéäâýðëýõ áîëîìæòîé áàéõ ¸ñòîé.
Õàðèëöàã÷èéí ìýäýýëëèéí íóóöëàë. Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà íü ýíý çàð÷ìûã áèåë¿¿ëýõèéí òóëä õàðèëöàã÷èéí õóâèéí ìýäýýëëèéã
õ¿íäýòãýí ò¿¿íèé àþóëã¿é áàéäàë áà á¿ðýí á¿òýí áàéäëûã õàðèóöàí àæèëëàõ ¸ñòîé.

ÕàñÁàíê íü äýëõèé äàõèíä ºíäºð íýð õ¿íä
á¿õèé áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà áºãººä
Microfinance Information eXchange (MIX)
áàéãóóëëàãà íèéò 721 áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí
áàéãóóëëàãóóäààñ Áàíêûã 99-ò æàãñààæýý.

ÕàñÁàíê íü íºð èõ òóðøëàãààðàà äàìæóóëàí îëîí óëñûí áè÷èë
ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäòàé õàðèëöàà õîëáîîãîî áýõæ¿¿ëæ,
2010 îíä ÁÍÕÀÓ-ûí áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäûí 18
òºëººëºã÷èäòýé õàðèëöàí òóðøëàãà ñîëèëöñîí þì.
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Õàðèëöàã÷èéã Õàìãààëàõ Çàð÷èì

123

Êîìïàíèéí íèéãìèéí õàðèóöëàãûí
íýð òîìú¸îíû òàéëáàð

Õóâüöààíû òîî: 917,556
ªì÷èëæ áóé õóâü: 10%

Õóâüöààíû òîî: 2,302,659
ªì÷èëæ áóé õóâü: 25.1%

1991 îíä áàéãóóëàãäñàí Åâðîïûí Ñýðãýýí Áîñãîëò,
Õºãæëèéí Áàíê (ÅÑÁÕÁ) íü Òºâ Åâðîïîîñ ýõëýýä Òºâ Àçè
õ¿ðòýë 27 óëñ îðîíä õºðºíãº îðóóëàëòûí õýðýãñë¿¿äèéã
àøèãëàí çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñàã, àðä÷èëëûã á¿òýýí
áàéãóóëàõàä òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëñýýð èðñýí. 61 îðíû çàñãèéí
ãàçàð, õî¸ð çàñãèéí ãàçðûí õîîðîíäûí áàéãóóëëàãà
ÅÑÁÕÁ-ûã ýçýìøäýã. Õýäèéãýýð òºðèéí áàéãóóëëàãóóä
áàíêèéã ýçýìøäýã õýäèé÷ àðèëæààíû áàíêóóäòàé
õàìòðàí ãîë òºëºâ õóâèéí õýâøèëä, áàíê, ¿éëäâýð,
áèçíåñèéí áàéãóóëëàãóóäàä òºñëèéí ñàíõ¿¿æèëò îëãîõ,
øèíý áîëîí ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëæ áóé êîìïàíèóäàä
õºðºíãº îðóóëàëò õèéäýã. ¯¿íýýñ ãàäíà õóâü÷ëàëûí
ÿâöàä äýìæëýã òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ, òºðèéí ºì÷èò
¿éëäâýðèéí ãàçðóóäàä á¿òöèéí ººð÷ëºëò õèéõ, õîòûí
íèéòèéí àæ àõóéí ¿éë÷èëãýýã ñàéæðóóëàõàä íèéòèéí
ºì÷ëºë á¿õèé êîìïàíèóäòàé õàìòðàí àæèëëàäàã.
www.ebrd.com

ÈÀéÒè Êàïèòàë Ìåíåæìåíò ÕÕÊ-íü õºðºíãº îðóóëàëòûí
÷èãëýëýýð ¿éë àæèëëàãàà äàãíàí ÿâóóëæ áàéíà.
Êîìïàíèéí õºðºíãº îðóóëàëò õèéñýí çàõ çýýë¿¿ä íü
ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëò, áàíê ñàíõ¿¿, ëèçèíã,
òýòãýâðèéí ñàí, õºðºíãº îðóóëàëòûí ñàí, áðîêåð
äèëåðèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã ¿íýò öààñíû êîìïàíè,
òåõíèê òåõíîëîãèéí ÷èãëýëèéí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãà
çýðýãò õºðºíãº îðóóëàëò õèéãýýä áàéíà.
www.eit.mn

Õóâüöààíû òîî: 1,254,180
ªì÷èëæ áóé õóâü: 13.67%
1979 îíä Save the Refugees ñàí õýëáýðýýð àíõ
áàéãóóëàãäàæ áàéñàí Ìåðñè Êîð íü îíöãîé áàéäëûí
óëìààñ ¿¿ññýí õîõèðëûã àðèëãàõ, ýäèéí çàñãèéã
õºãæ¿¿ëýõ, èðãýíèé íèéãìèéí áàéãóóëëàãóóäàä
äýìæëýã òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ çîðèëãî á¿õèé îëîí óëñûí
õ¿ì¿¿íëýãèéí òóñëàìæèéí áîëîí áóÿíû õºãæëèéí
áàéãóóëëàãà þì. Ìåðñè Êîð íü áàéãàëèéí ãàé
ãàìøèã, ìºðãºëäººí, ºâ÷èí ýìãýãò ºðòñºí, ÿäóóðàëä
îðñîí õýäèé ÷ äàõèí ñýðãýõ ÷àäâàðòàé õ¿ì¿¿ñèéí
òóëãàìäñàí àñóóäëûã øèéäâýðëýæ òóñëàìæ ¿ç¿¿ëäýã.
1979 îíîîñ õîéø 100 óëñ îðíû õ¿ì¿¿ñò íèéò 1.3 òýðáóì
àì.äîëëàðûí òóñëàìæ ¿ç¿¿ëñýí. Òóñ áàéãóóëëàãûí òºâ íü
Õîéä Àìåðèê áîëîí Åâðîïò áàéðëàäàã áºãººä äýëõèé
äàÿàð õýðýãæ¿¿ëäýã íýãäñýí õºòºëáºð¿¿äýä íü 3,400 õ¿í
àæèëëàæ äýëõèéí 35 ãàðóé óëñûí 14,4 ñàÿ õ¿íä õ¿ð÷
òóñëàìæèéí ãàðàà ñóíãàí àæèëëàäàã.
www.mercycorps.org

Õóâüöààíû òîî: 1,243,624
ªì÷èëæ áóé õóâü: 13.56%
Îëîí Óëñûí Ñàíõ¿¿ãèéí Êîðïîðàöè íü õóâèéí
õýâøëèéí êîìïàíèóäàä õºðºíãº îðóóëàëò, ñàíõ¿¿æèëò
õèéõ, îëîí óëñûí ñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýë äýýð õºðºíãº
áîñãîõ, áèçíåñèéí êîìïàíèóä, Çàñãèéí ãàçàðò çºâëºãºº
ºãºõ çàìààð õºãæèæ áóé óëñ îðíóóäûí ýäèéí çàñãèéí
òîãòâîðòîé ºñºëòèéã õàíãàõ ¿íäñýí çîðèëãîòîé Äýëõèéí
Áàíêíû ãèø¿¿í áàéãóóëëàãà þì. Øèíýýð õºãæèæ
áóé çàõ çýýëèéí îðíóóäûí êîìïàíè, ñàíõ¿¿ãèéí
áàéãóóëëàãóóäàä àæëûí áàéð áèé áîëãîõ, òàòâàðûí
îðëîãî á¿ðä¿¿ëýõ, êîìïàíèéí çàñàãëàëûã ñàéæðóóëàõ,
õ¿ðýýëýí áóé îð÷èíä ýýëòýé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ,
ýäãýýð îðíû íóòãèéí èðãýäýä ÷èãëýñýí ¿éë àæèëëàãààíä
õóâü íýìýð îðóóëäàã. ÎÓÑÊ-èéí çîðèëãî íü ýäèéí
çàñãèéí õºãæëèéí ¿ð øèìèéã õ¿ðòýõ íýí øààðäëàãà
á¿õèé õ¿ì¿¿ñèéí àìüäðàëûã äýýøë¿¿ëýõýä îðøäîã
áºãººä äýëõèéí èõýíõ õºãæèæ áóé îðíóóäûí õóâèéí
õýâøëèéí êîìïàíèóäàä õºðºíãº îðóóëàëò õèéõýä.
www.ifc.org

Õóâüöààíû òîî: 264,141
ªì÷èëæ áóé õóâü: 2.88%
Íýýëòòýé Íèéãýì Ôîðóì (ÍÍÔ) íü Ìîíãîë äàõü
Íýýëòòýé Íèéãýì Õ¿ðýýëýí (Ñîðîñûí ñàí)-ãèéí
ñóóðèí äýýð Òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí òóõàé Ìîíãîë
Óëñûí õóóëèéí äàãóó ¿¿ñãýí áàéãóóëàãäñàí àøãèéí
òºëºº áóñ îëîí íèéòèéí áàéãóóëëàãà þì. ÍÍÔ íü
áîäëîãî áîëîâñðóóëàõàä àðä èðãýäèéã îðîëöóóëàõ,
òºðèéí áîäëîãûí õýðýãæèëòýä ìîíèòîðèíãèéí õÿíàëò
òàâèõ, òºðèéí áîäëîãî, õóóëü òîãòîîìæèéí òàëààðõ
ìýäýýëëèéã ÷ºëººòýé àâàõ áîëîëöîîã õàíãàõ, ýäèéí
çàñãèéí ºñºëò, íèéãìèéí õºãæèë áîëîí àðä÷èëñàí
çàñàãëàëûí áîäëîãûí ÷èãëýëýýð ÷àíàðûí ºíäºð ò¿âøèíä
ñóäàëãàà øèíæèëãýý õèéõýä ÷èãëýí àæèëëàäàã. Òóñ
áàéãóóëëàãà íü áîäëîãî áîëîâñðóóëàõ, õÿíàëòûí
ïðîöåññûã ã¿éöýòãýõýä îëîí íèéòèéí îðîëöîîã
íýìýãä¿¿ëýõ, áîäëîãî, õóóëü ä¿ðýì, çîõèöóóëàëòûí
òàëààð ìýäýýëëýýð õàíãàõ, àðä÷èëàë, íèéãìèéí õºãæèë,
ýäèéí çàñãèéí ºñºëòèéí òàëààð ÷àíàðûí ºíäºð ò¿âøèíä
ñóäàëãàà øèíæèëãýý õèéõýä ÷èãëýí àæèëëàäàã.
www.forum.mn

Õóâüöààíû òîî: 150,153
ªì÷èëæ áóé õóâü: 1.64%
Óëààíáààòàð Ðîòàðè Êëóá íü Ìîíãîëûí àíõíû Ðîòàðè
Êëóá þì. Òóñ Êëóá 1996 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðä îëîí óëñûí
ðîòàðè áàéãóóëëàãûí ýãíýýíä ýëñýí îðæ, 1996 îíû
5 äóãààð ñàðûí 13-ä áàéãóóëàãäñàí. Ðîòàðè ãýäýã íü
îðîí íóòàã, óëñ îðîí, îëîí óëñûí ò¿âøèíä àðä èðãýä,
õ¿ì¿¿ñò õ¿ì¿¿íëýãèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõ,
ìýðãýæëèéí ¸ñ ç¿éí ºíäºð õýì õýìæýýã õºõè¿ëýí
äýìæèõ, äàÿí äýëõèéí ñàéí ñàéõàí, ýíõ àìãàëàíãèéí
òºëºº ñàéí ¿éëñèéã äýìæèã÷ óëñ îðíóóäûí ðîòàðè
êëóáóóäûã ýãíýýíäýý íýãòãýñýí Îëîí Óëñûí Ðîòàðè-ãèéí
òîâ÷ëîë þì. Ðîòàðè àíõ 1905 îíä ¿¿ñýí áàéãóóëàãäñàí
áºãººä ýä¿ãýý äýëõèéí ºíöºã áóëàíãèéí 185 îðíû
30,000 êëóáûí 1,3 ñàÿ ãèø¿¿äèéã ýãíýýíäýý íýãòãýñýí
áàéãóóëëàãà áîëîí õºãæñºí áèëýý.
www.rotarymongolia.org

Fair Share Fund
Õóâüöààíû òîî: 1,528,173
ªì÷èëæ áóé õóâü: 16.66%
BlueOrchard Finance êîìïàíè íü áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí
õºðºíãº îðóóëàëòûí óäèðäëàãûí ÷èãëýëýýð
ìýðãýøèõèéí çýðýãöýý ãîëëîí öîãö á¿òýýãäýýõ¿¿íýýð
áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí ñàëáàðò õºðºíãº îðóóëàõ ñîíèðõîëòîé
áàíê áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàã÷ áàéãóóëëàãóóäàä
çîðèóëàí ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëäàã Øâåéöàðèéí
ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà þì.
www.blueorchard.org

Number of shares: 100,000
Ownership: 1.09%
Ìîíãîëûí Ýìýãòýé÷¿¿äèéí Õîëáîî /ÌÝÕ/ íü 1924
îíä áàéãóóëàãäñàí ýìýãòýé÷¿¿äèéí áàéãóóëëàãûí
¿éë àæèëëàãààã óëàìæëàí õºãæ¿¿ëæ èðñýí áºãººä
íóòàã äýâñãýðèéí áîëîí ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýëýýð
ýìýãòýé÷¿¿äèéí íèéãìèéí áàéäëûã äýýøë¿¿ëýõ, ýðõ
àøãèéã õàìãààëàõ ¿¿äíýýñ ýâëýëäýí íýãäñýí òºðèéí áóñ
áàéãóóëëàãà þì.
www.mwf.mn
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Îëîí óëñûí õºðºíãº îðóóëàã÷èä

Õóâüöààíû òîî: 685,993
ªì÷èëæ áóé õóâü: 7.48%

Õóâüöààíû òîî: 685,996
ªì÷èëæ áóé õóâü: 7.48%

Triodos-Doen ñàí íü 1994 îíä Triodos Áàíê áîëîí DOEN
ñàíãèéí ñàíàà÷èëãààð 1994 îíä ¿¿ñãýí áàéãóóëàãäñàí
áºãººä õºãæèæ áóé óëñ îðíóóäûí áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí
ñàëáàðûã õ¿í àìûí äèéëýíõ õýñýãò õ¿ðòýýìæòýé
ñàíõ¿¿ãèéí ñàëáàðûí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã áîëãîí
õºãæ¿¿ëýõ, íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí òýíöâýðòýé õºãæëèéã
òîãòâîðòîé õàíãàõ çîðèëãîòîé. Àðä èðãýäèéí äèéëýíõ
õýñýã íü ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýýã õ¿ðòäýã ñàíõ¿¿ãèéí
ñàëáàðûã áèé áîëãîæ õºãæ¿¿ëýõ íü òýíöâýðòýé íèéãýìýäèéí çàñãèéí õºãæëèéí ¿íäýñ íü áàéõ áîëíî. Áè÷èë
ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäûí àëñûí õàðàà íü àøãààñ
ãàäíà òýäãýýðèéí ýðõýì çîðèëãî áîëäîã íèéãìèéí
àñóóäëóóäàä ÷èãëýäãèéí çýðýãöýý õ¿ðýýëýí áóé áàéãàëü
îð÷èí, õ¿ì¿¿ñèéí àìüäðàõ íºõöºëä çýýë áîëîí áóñàä
¿éë àæèëëàãààíû ¿ð íºëººã ÷èãë¿¿ëäýãýýðýý áóñàä
ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäààñ ÿëãàãäàæ áàéäàã.
www.triodos.com

Tðèîäîñ Ôýéð Øåéð Ñàí íü 2002 îíä Íèäåðëàíäàä
¿¿ñãýí áàéãóóëàãäñàí íèéãìèéí ÷èã áàðèìæààòàé
äýëõèéí àíõíû öººí õýäýí ñàíãóóäûí íýã áºãººä áè÷èë
ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäàä õºðºíãº îðóóëàëò õèéõ
áîëîìæèéã îëîí íèéòýä îëãîäîã ñàí þì. Tðèîäîñ
Ôýéð Øåð Ñàí íü Tðèîäîñ Áàíêíû õýñýã áîëîõ Triodos
Investment Management B.V äýðãýäýõ ãóðâàí ñàíãèéí
íýã þì. Õºãæèæ áóé îðíóóä, Òºâ Àçè, Òºâ áîëîí Ç¿¿í
Åâðîïûí áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäàä õºðºíãº
îðóóëàëò õèéäýã. Ñàíãèéí çîðèëãî íü òîãòâîðòîé,
õ¿ðòýýëòýé ñàíõ¿¿ãèéí ñàëáàðûí õºãæèëä õóâü íýìýð
îðóóëàõ çàìààð ýäãýýð îðíû áàãà îðëîãîòîé èðãýäýä
ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõýä îðøäîã.
www.triodos.nl

18,947,742 òýðáóì òºãðºã
Íèäåðëàíäûí Õºãæëèéí Ñàíõ¿¿ãèéí
Êîìïàíè íü 1970 îíä Íèäåðëàíäûí
Çàñãèéí ãàçàð áîëîí õóâèéí õýâøëèéí
áàéãóóëëàãóóäûí ñàíàà÷èëãààð
Íèäåðëàíäûí Ñàíõ¿¿ãèéí Àññîöèàöèéí
¿íäýñ ñóóðèí äýýð áàéãóóëàãäñàí
õºãæëèéí áàíê þì. Îäîîãîîð FMO
íü õºãæèæ áóé áîëîí øèëæèëòèéí
ýäèéí çàñàãòàé 40 ãàðóé óëñ îðíóóäûí
ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí
íýãæ¿¿äýä ä¿ðìèéí ñàíä õºðºíãº
îðóóëàëò õèéí çýýë îëãîæ áàéíà.
7 æèëèéí õóãàöààòàé
www.fmo.nl

5,825,646 òýðáóì òºãðºã
Òóñ áàéãóóëëàãà íü áóóðàé îðíóóäûí
ñàíõ¿¿ãèéí áîëîìæîîð õÿçãààðëàãäìàë
èðãýäýä ÷èãëýñýí ºãººæ á¿õèé õºãæëèéí
òºñë¿¿äýä ñàíõ¿¿æèëò îëãîäîã ºíäºð
¸ñ ñóðòàõóóí á¿õèé öººí ñàíãóóäûí
íýã þì. Oikocredit íü Ëàòèí Àìåðèê,
Àçè, Àôðèê, Òºâ áîëîí Ç¿¿í Åâðîïûí
á¿ñèéí ñàëáàðóóäûí ñ¿ëæýýãýýðýý çýýë
äàìæóóëàí îëãîõûí çýðýãöýý òóõàéí
á¿ñèéí îðíóóäûí ìýðãýæèëòí¿¿ä çýýëèéã
ãàçàð äýýð íü îëãîäîã. Îäîîãîîð îëãîñîí
íèéò çýýëèéí 75 õóâèéã ñàíõ¿¿ãèéí
çóó÷ëàã÷ áîëîõ áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí
áàéãóóëëàãóóäàä îëãîîä áàéíà.
3-4 æèëèéí õóãàöààòàé
www.oikocredit.org

8,986,618 òýðáóì òºãðºã
1996 îíä ÿäóóðëûã àðèëãàõ, øóäàðãà áóñ
áàéäëûã õàëàõàä ÷èãëýñýí óðò õóãàöààíû
àðãà çàìóóäûã ýðýëõèéëýí õýðýãæ¿¿ëýõ
çîðèëãîîð 100 ãàðóé óëñàä 3,000
ãàðóé ò¿íø¿¿äòýé õàìòðàí àæèëëàäàã
13 áàéãóóëëàãûã ýãíýýíäýý íýãòãýñýí
“Oxfam International” áàéãóóëëàãàä
íýãäýí îðæ îäîîãèéí íýðýý àâñàí. Triple
Jump íü àíõ 2006 îíä Oxfam Novib-èéí
ìåíåæìåíòèéí áàãèéí ñàíàà÷èëãààð
òóñäàà ãàðñàí áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí
áàéãóóëëàãóóäûã ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ, õºãæ¿¿ëýõ
çîðèëãî á¿õèé õºðºíãèéí óäèðäëàãûí
êîìïàíè þì.
2-3 æèëèéí õóãàöààòàé
www.oxfamnovib.nl
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8,368,606 òýðáóì òºãðºã
BlueOrchard Finance êîìïàíè íü áè÷èë
ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëòûí
óäèðäëàãûí ÷èãëýëýýð ìýðãýøèõèéí
çýðýãöýý ãîëëîí öîãö á¿òýýãäýýõ¿¿íýýð
áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí ñàëáàðò õºðºíãº
îðóóëàõ ñîíèðõîëòîé áàíê áîëîí
ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàã÷ áàéãóóëëàãóóäàä
çîðèóëàí ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëäàã
Øâåéöàðèéí ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà
þì. Òóñ êîìïàíè íü îðîí íóòàã, áóñ
íóòàã, îëîí óëñûí òàâöàíä õºðºíãº
îðóóëàëò õèéäýã òîìîîõîí áàéãóóëëàãà
áîëíî.
5 æèëèéí õóãàöààòàé
www.blueorchard.org

8,531,499 òýðáóì òºãðºã
Credit Suisse Ãðóïï íü 1856 îíä
áàéãóóëàãäñàí, Öþðèõ õîòîä òºâòýé,
äýëõèé äàÿàð ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýý
¿ç¿¿ëäýã êîìïàíè. 50 ãàðóé îðíû
êîìïàíè, áàéãóóëëàãóóä, ÷èíýýëýã èðãýä
áîëîí Øâåéöàðü óëñäàà èðãýäèéí
áàíêíû ¿éë÷èëãýý, ºðñºëäºõ¿éö ºíäºð
òºâøèíèé ìýðãýæëèéí çºâëºãºº,
á¿òýýãäýõ¿¿íýýð ¿éë÷èëäýã äýëõèéä
òýðã¿¿ëýõ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà.
2 æèëèéí õóãàöààòàé
www.credit-suisse.com

10,293,030 òýðáóì òºãðºã
1998 îíä Dexia Banque Internationale
áàíêíû ñàíàà÷èëãààð øèíýýð ¿¿ñýí
õºãæèæ áóé çàõ çýýëèéí îðíóóäûí
æèæèã áèçíåñèéí êîìïàíèóäàä
ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýý õ¿ðãýäýã
áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäàä
äàõèí ñàíõ¿¿æèëò îëãîõ çîðèëãîòîé
áàéãóóëàãäñàí àíõíû àðèëæààíû
õºðºíãº îðóóëàëòûí ñàí þì. BlueOrchard
Finance SA ÕÕÊ òóñ ñàíãèéí õºðºíãèéí
óäèðäëàãûã õàðèóöäàã.
2-3 æèëèéí õóãàöààòàé
www.blueorchard.org

2,164,626 òýðáóì òºãðºã
Àøãèéí áóñ áàéãóóëëàãà, íèéãìèéí
õºðºíãº îðóóëàëò õèéäýã, ñàëáàðòàà
òýðã¿¿ëýã÷ ñàí áºãººä Ford, MacArthur,
Mott ñàíãóóäûí òóñëàìæòàéãààð
1995 îíä áèå äààñàí áàéãóóëëàãà
áîëæ àíõ ¿¿ñãýí áàéãóóëàãäñàí. Òóñ
áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû çîðèëãî
íü øóäàðãà, òîãòâîðòîé íèéãìèéã
öîãöëîí á¿ðä¿¿ëýõèéí òóëä ñàíõ¿¿ãèéí
áîëîìæîîð õÿçãààðëàãäìàë íèéãìèéí
á¿ëã¿¿äýä îðóóëàõ õºðºíãèéí óðñãàëûã
íýìýãä¿¿ëýõýä îðøäîã.
5 æèëèéí õóãàöààòàé
www.calvertfoundation.org

3,754,920 òýðáóì òºãðºã
Îëîí Óëñûí Ñàíõ¿¿ãèéí Êîðïîðàöè íü
õóâèéí õýâøëèéí êîìïàíèóäàä õºðºíãº
îðóóëàëò, ñàíõ¿¿æèëò õèéõ, îëîí óëñûí
ñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýë äýýð õºðºíãº áîñãîõ,
áèçíåñèéí êîìïàíèóä, Çàñãèéí ãàçàðò
çºâëºãºº ºãºõ çàìààð õºãæèæ áóé óëñ
îðíóóäûí ýäèéí çàñãèéí òîãòâîðòîé
ºñºëòèéã õàíãàõ ¿íäñýí çîðèëãîòîé
Äýëõèéí Áàíêíû ãèø¿¿í áàéãóóëëàãà þì.
5 æèëèéí õóãàöààòàé
www.ifc.org

1,533,990 òýðáóì òºãðºã
Kiva is a non-profit organization with a
mission to connect people through lending
to alleviate poverty. Leveraging the internet
and a worldwide network of microfinance
institutions, Kiva lets individuals lend as
little as $25 to help create opportunity
around the world.
www.kiva.org

Fair Share Fund
3,191,012 òýðáóì òºãðºã
Tðèîäîñ Ôýéð Øåð Ñàí íü Tðèîäîñ
Áàíêíû õýñýã áîëîõ Triodos Investment
Management B.V äýðãýäýõ ãóðâàí
ñàíãèéí íýã þì. Õºãæèæ áóé îðíóóä,
Òºâ Àçè, Òºâ áîëîí Ç¿¿í Åâðîïûí áè÷èë
ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäàä õºðºíãº
îðóóëàëò õèéäýã. Ñàíãèéí çîðèëãî
íü òîãòâîðòîé, õ¿ðòýýëòýé ñàíõ¿¿ãèéí
ñàëáàðûí õºãæèëä õóâü íýìýð îðóóëàõ
çàìààð ýäãýýð îðíû áàãà îðëîãîòîé
èðãýäýä ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõýä
îðøäîã.
4 æèëèéí õóãàöààòàé
www.triodos.com

1,974,547 òýðáóì òºãðºã
1948 îíä áàéãóóëàãäñàí Kreditanstalt
fuer Wederderaufbau (KfW)Bankengruppe
òºðèéí ºì÷èò õºãæëèéí áàíê íü
õºãæèæ áóé óëñ îðíóóä áîëîí Ãåðìàíû
ýäèéí çàñãèéã äýìæèõ ãîë çîðèëãîòîé.
Îðîí ñóóö, äýä á¿òýö, áàéãàëü îð÷íû
õàìãààëàëò áîëîí íºõºí ñýðãýýëò,
õºðºíãº îðóóëàëòûí ÷èãëýëèéí ¿éë
àæèëëàãààã ñàíõ¿¿æ¿¿ëäýã. Õàðèëöàà
õîëáîî, çàì òýýâýð, ýð÷èì õ¿÷íèé
ñàëáàðûí äýä á¿òýö, àæ ¿éëäâýðèéí
òºñë¿¿äèéã äýëõèé äàÿàð ñàíõ¿¿æ¿¿ëäýã.
10 æèëèéí õóãàöààòàé
www.kfw.de

14,992,966 òýðáóì òºãðºã
DWM нь хөгжиж буй орнуудын нийгэм
болон эдийн засгийн хөгжилд тус
болох зорилгоор бичил санхүүгийн
байгууллагуудад олон улсын хөрөнгийн
зах зээлээс тусламжийн санхүүжилт
олгодог дэлхйин тэргүүлэгч хөрөнгө
оруулалтын байгууллага юм.
www.dwmarkets.com

5,699,896 òýðáóì òºãðºã
Åâðîïûí Ñýðãýýí Áîñãîëò Õºãæëèéí
Áàíê íü õºðºíãº îðóóëàëò õèéõ çàìààð
øèëæèëòèéí ýäèéí çàñàã á¿õèé 27
îðîíä çàõ çýýëèéí õàðèëöàà, àðä÷èëëûã
õºãæ¿¿ëýõýä õóâü íýìýð îðóóëäàã.
Îäîîãîîð áàíê, ¿éëäâýð, áèçíåñèéí
êîìïàíèóäàä òºñëèéí õºðºíãº îðóóëàëò
õèéõèéí çýðýãöýý îëîí íèéòèéí
îðîëöîîòîé êîìïàíèóäûã õóâü÷ëàõ,
òºðèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéí ãàçðóóäàä
á¿òöèéí ººð÷ëºëò õèéõ, õîòûí íèéòèéí
àæ àõóéí ¿éë÷èëãýýã ñàéæðóóëàõ
÷èãëýëýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã.
4 æèëèéí õóãàöààòàé
www.ebrd.com

1,935,990 òýðáóì òºãðºã
ßïîíû Îëîí Óëñûí Õàìòûí Àæèëëàãààíû
Áàíê (ÎÓÕÀÁ)- íû “Æèæèã äóíä
¿éëäâýðèéã õºãæ¿¿ëýõ, áàéãàëü îð÷íûã
õàìãààëàõ” òºñºë íü æèæèã äóíä
¿éëäâýðèéã õºãæ¿¿ëýõ, áàéãàëüä õîð
íºëººã¿é òåõíîëîãèéã íýâòð¿¿ëýõ
çîðèëãîòîé. Òºñºë á¿õ àéìàã, Óëààíáààòàð
õîòûí á¿õ ä¿¿ðýãò õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.
www.mofa.gov.mn

835,312 ñàÿ òºãðºã
Азийн Хөгжлийн Банк нь 1966 онд
байгууллагдсан бөгөөд Ази Номхон
Далайн орнуудад хөгжлийн хөрөнгө
оруулалтыг засгийн газар, бие
даасан байгууллага болон санхүүгийн
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж,
эдийн засгийн өсөлт хөгжилд томоохон
өөрчлөлтийг авчирдаг санхүүгийн
байгууллага юм.
www.adb.org/Mongolia

5,939,571 òýðáóì òºãðºã
Triodos SICAV - Triodos Microfinance
Fund aims to increase access to financial
services for the working poor in developing
countries by providing loans and equity
to microfinance institutions (MFIs), while
achieving an attractive financial return for
investors. Triodos Investment Management
acts as investment manager of the fund.
www.triodos.nl

1,266,679 òýðáóì òºãðºã
Швецарь улсаас гаралтай Финэтик
ашгийн бус байгууллага нь нийгмийн
хариуцлагатай бичил санхүүгийн
байгууллагуудыг хөрөнгө оруулалтаар
дэмждэг олон улсын байгууллага юм.
www.finethic.org

5,032,487 òýðáóì òºãðºã

8,684,820 òýðáóì òºãðºã

5,789,499 òýðáóì òºãðºã

1,267,464 òýðáóì òºãðºã

www.doen.nl

www.responsability.com

www.visionmicrofinance.com

www.wallberg.eu

Óëñ îðîí: Âàëþòûí òºðºë
“Áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí õºãæëèéí ñàí”, Äýëõèéí Áàíê
Áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí õºãæëèéí ñàí (ÁÑÕÑ)-ãààñ õýðýãæ¿¿ëæ
áóé “Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà-2” òºñëèéí õ¿ðýýíä óã ñàí
áàéãóóëàí, õºäºº îðîí íóòãèéí èðãýä, æèæèã áèçíåñ
ýðõëýã÷äýä áè÷èë çýýëèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäýã áè÷èë
ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäàä áººíèé çýýë îëãîõîä
îðøäîã. ÕàñÁàíê Äàðõàí-Óóë, Îðõîí, Áóëãàí, Çàâõàí,
Ãîâü-Àëòàé, Äîðíîãîâü, Ñ¿õáààòàð àéìãóóäûí
ñàëáàðóóäààð äàìæóóëàí ÁÑÕÑ-èéí çýýëèéã îëãîæ
áàéíà. 2008 îíä 518 èðãýäýä
1,330 ñàÿ òºãðºãèéí çýýë îëãîñîí..
ÕàñÁàíê óã ñàíòàé 2002 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðààñ ýõëýí
õàìòðàí àæèëëàæ áàéíà.

“ßäóóðëûã áóóðóóëàõàä áè÷èë çýýëèéí íºëºº”
ñóäàëãààíû òºñºë, ÅÑÁÕÁàíê
ÕàñÁàíê, Ìîíãîëûí Ýìýãòýé÷¿¿äèéí Õîëáîî áîëîí
ÅÑÁÕÁ-ààñ õàìòðàí ÿäóóðëûã áóóðóóëàõàä áè÷èë
çýýëèéí ¿ð íºëººã ñóäëàõ çîðèëãî á¿õèé ñóäàëãààíû
òºñëèéã õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà áºãººä ñóäàëãààíû õ¿ðýýíä
ñóìäûí ÿäóó ýìýãòýé÷¿¿äýä áàðüöààíû õºíãºëºëòòýé
íºõöºë á¿õèé á¿ëãèéí áîëîí ãàíöààð÷èëñàí çýýëèéã
Àðõàíãàé, Áóëãàí, Õýíòèé, Õºâñãºë àéìàãò îëãîæ áàéíà.
Á¿ëãèéí ãèø¿¿ä íü äóíäûí õàäãàëàìæ áóþó äóíäûí
õºðºíãºòýé áàéíà.
Ñóäàëãààã 2007 îíîîñ õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

“Áè÷èë Áèçíåñèéã Äýìæüå” òºñºë,
ÀÄÐÀ Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãà
“Áè÷èë Áèçíåñèéã Äýìæüå” òºñëèéí çîðèëãî íü áàíê
ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýý àâàõ áîëîìæîîð õÿçãààðëàãäìàë,
áàãà îðëîãîòîé ýìçýã á¿ëãèéí èðãýä, íèéñëýëèéí ãýð
õîðîîëëûí áè÷èë áèçíåñ ýðõëýã÷äýä çîðèóëñàí áèçíåñ,
ñàíõ¿¿ãèéí óð ÷àäâàð îëãîõ ñóðãàëò, çºâëºãºº ºãñíººð
áèçíåñýý ºðãºæ¿¿ëýí õºãæ¿¿ëýõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëýõ
çîðèëãîòîé. 2008 îíä òºñëèéí 66 õàðèëöàã÷èäàä 43.2
ñàÿ òºãðºãèéí çýýë îëãîñîí.
ÕàñÁàíê óã òºñëèéã 2007 îíû 8 äóãààð ñàðààñ ýõëýí
õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

Âèòòàíà “Vittana Organization”
Âèòòàíà ñàí áàéãóóëëàãà íü 2008 îíä áàéãóóëàãäñàí
áºãººä ÀÍÓ-ä òºâòýé äýëõèéí ºíöºã áóëàí á¿ðò õ¿ð÷
¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëäàã àøãèéí áóñ áàéãóóëëàãà
þì. Óã áàéãóóëëàãûí ýðõýì çîðèëãî íü Äýëõèéí
çàëóó÷óóäûí ñóð÷ áîëîâñðîõ õ¿ñýë, ýðìýëçëèéã
íü äýìæèæ òýäýíä ñàíõ¿¿æ¿¿ëýã÷äýýñ ñóðãàëòûí
òºëáºðèéí çýýëèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã çóó÷ëàí îëæ ºãäºã.
Îäîîãîîð Äýëõèéí 40 ãàðóé óëñààñ íèéò 1,000 ãàðóé
îþóòàíä ñàíõ¿¿æèëò õèéãýýä áàéíà.

Ñèéï Íýòâîðê “Seep Network”
ÑÈÉÏ Íýòâîðê íü äýëõèéí 171 óëñûí áè÷èë, æèæèã äóíä
áèçíåñèéí áàéãóóëëàãà, áàíê áîëîí òýäãýýðò õýðýãæèæ
áóé õºòºëáºðèéí õºãæèëä òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ çîðèëãîîð
áàéãóóëàãäñàí áºãººä îäîîãîîð 120 ãàðóé áàéãóóëëàãûí
ãèø¿¿í÷ëýëòýé. Ýíýõ¿¿ áàéãóóëëàãà íü 1985 îíä
áàéãóóëàãäñàí áà ÀÍÓ-ûí Âàøèíãòîí õîòíîî áàéðëàäàã.
ÑÈÉÏ Íýòâîðêèéí ýðõýì çîðèëãî íü õàìòðàí àæèëëàã÷
áàéãóóëëàãóóäûí øèëäýã òóðøëàãûã áóñäàä ò¿ãýýæ,
õýðýãæ¿¿ëñíýýð òóõàéí á¿ñ íóòàã äàõü ºðõ á¿ðèéí
òîãòâîðòîé îðëîãûã á¿ðä¿¿ëæ, òýäíèé àìüäðàëûã
äýìæèõýä îðøèíî.
www.seepnetwork.org

Азийн Хөгжлийн Банк
Азийн Хөгжлийн Банк нь 1966 онд байгууллагдсан
бөгөөд Ази Номхон Далайн орнуудад хөгжлийн
хөрөнгө оруулалтыг засгийн газар, бие даасан
байгууллага болон санхүүгийн байгууллагуудтай
хамтран хэрэгжүүлж, эдийн засгийн өсөлт хөгжилд
томоохон өөрчлөлтийг авчирдаг санхүүгийн
байгууллага юм.
www.adb.org/Mongolia

Ìîíãîëûí Ìÿíãàíû Ñîðèëòûí Ñàí
Ìîíãîëûí Ìÿíãàíû Ñîðèëòûí Ñàí íü Ìîíãîë Óëñûí
ýäèéí çàñãèéí ºñºëòèéã äýìæèõ çàìààð ÿäóóðëûã
áóóðóóëàõ çîðèëãîòîé áîëîâñðóóëñàí Õºòºëáºðèéã ÀÍÓûí áóöàëòã¿é òóñëàìæèéí 285 ñàÿ îð÷èì àì. äîëëàðûí
ñàíõ¿¿æèëòýýð 5 æèëèéí õóãàöààíä õýðýãæ¿¿ëýõýýð
áàéãóóëëàãäñàí áîëíî. Ýíýõ¿¿ õºòºëáºð Ìîíãîë óëñààñ
ýäèéí çàñãèéí õºãæëèéã ºðãºæ¿¿ëýí, ã¿íçãèéð¿¿ëýõ ¿éë
àæèëëàãààíä ãîë õ¿÷èí ç¿éë áîëñîí öàãèéí ìåõàíèçì
ëóãàà óÿëäàà, õîëáîî á¿õèé õ¿íèé íººö, á¿òýö çîõèîí
áàéãóóëàëò, áàéãóóëëàãûí õºãæèë, áîëîí ìàòåðèàëëàã
òîäîðõîé ýõ ¿¿ñâýð¿¿äèéí íººö áîëîìæèéã äàé÷ëàí
ãàðãàæ, àøèãëàõûã çîðüæ áàéãàà þì.
Öýâýð Àãààð òºñëèéã 2009 îíîîñ õîéø õàìòðàí
õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí Ãàçðûí
“Æèæèã äóíä áèçíåñèéã äýìæèõ Ñàí” òºñºë
Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí Ãàçàð, á¿ñèéí çºâëºë,
àðèëæààíû áàíêóóä õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ áóé æèæèã
äóíä ¿éëäâýð ýðõëýã÷äýä õºíãºëºëòòýé çýýë îëãîõ
òºñºë íü ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýý ýðõëýã÷äýä ¿íäñýí
õºðºíãº, øèíý òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæ õóäàëäàí
àâàõ, ýðãýëòèéí õºðºíãèéã íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîòîé.
2008 îíä íèéò 128 ¿éëäâýðëýã÷èäýä 851.3 ñàÿ
òºãðºãèéí çýýë îëãîñîí.
ÕàñÁàíê óã òºñëèéã 2006 îíîîñ ýõëýí õàìòðàí
õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

Õàáèòàò Ìîíãîë îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûí áàãà
îðëîãîòîé èðãýäèéã îðîí ñóóöæóóëàõ õºòºëáºð
ÕàñÁàíê íü Õàáèòàò Ìîíãîë õ¿ì¿¿íëýãèéí
áàéãóóëëàãàòàé õàìòàð÷ áàãà îðëîãîòîé èðãýäèéã
îðîí ñóóöæóóëàõ çîðèëãî á¿õèé ýíýõ¿¿ õºòºëáºðèéí
õ¿ðýýíä Õàáèòàò õ¿ì¿¿íëýãèéí áàéãóóëëàãààð áàéøèí
áàðèóëàõ áîëîí õóó÷èí áàéøèíãàà øèíý÷ëýí çàñóóëàõ
îðîí ãýðã¿é èðãýäýä áàãà õýìæýýíèé îðîí ñóóö
õóäàëäàí àâàõ, çàñâàðëàõ çîðèóëàëòòàé çýýëèéã
õºíãºëºëòòýé íºõöºëººð îëãîíî.
ÕàñÁàíê óã òºñºëòýé 2008 îíä õàìòàð÷ àæèëëàæ
áàéíà.

Ýìýãòýé÷¿¿äèéí Äýëõèéí Áàíê ÒÁÁ “Women’s World
Banking”
Ýìýãòýé÷¿¿äèéí äýëõèéí áàíê- ÒÁÁ íü æèæèã áèçíåñ
ýðõýëäýã îðëîãî áàãàòàé ýìýãòýé÷¿¿äýä äýìæëýã
¿ç¿¿ëýõ çîðèëãîòîéãîîð 1979 îíä áàéãóóëàãäñàí
þì. Îäîî òóñ áàéãóóëëàãà íü äýëõèéí 28 îðíû
40 ãàðóé áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà áîëîí
áàíêóóäòàé õàìòðàí àæèëëàæ, äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ,
ñóðãàëò, ìýäýýëëèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ áàéíà.
Ýíý õ¿ðýýíä íèéò 9 ñàÿ îð÷èì ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èäòýé
õàðèëöàæ áàéãààãèéí 6,75 ñàÿ íü áóþó 70 õóâü íü
ýìýãòýé÷¿¿ä áàéíà. ÝÄÁ áàéãóóëëàãà íü ãèø¿¿äèéí
ñ¿ëæýýã áýõæ¿¿ëýõ, çàõ çýýëèéí ñóäàëãàà ÿâóóëàõ,
áè÷èëñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýëèéí ñóðãàëò çîõèîí
áàéãóóëàõ çýðýã ¿éë àæèëëàãààíóóäûã ÿâóóëæ áàéíà.
www.swwb.org

Жилийн Тайлан 2010

Êîððåñïîíäåíò õàðèëöààòàé áàíêóóä

“Õºäºëìºð ýðõëýëòèéã äýìæèõ ñàí”, Íèéãìèéí
Õàìãààëàë, Õºäºëìºðèéí ßàì
ÕàñÁàíê ÍÕÕß-íû Õºäºëìºð ýðõëýëòèéã äýìæèõ ñàíãààñ
àæèëã¿é èðãýä, ìàë÷èä, àëáàí áóñ õºäºëìºð ýðõëýã÷èä,
ìºí øèíýýð àæëûí áàéð áèé áîëãîæ àæèëã¿é èðãýí
áîëîí àæèëã¿éäýëä ºðòºæ áîëçîøã¿é èðãýíèéã àæëûí
áàéðààð õàíãàñàí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãàä ººðèéí
á¿õ ñàëáàðóóäààð äàìæóóëàí áàãà õ¿¿òýé çýýë îëãîæ á¿õ
àéìàã, Óëààíáààòàð õîòîä óã òºñëèéã õàìòðàí
õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. 2008 îíä 202 èðãýäýä 403.2 ñàÿ
òºãðºãèéí çýýë îëãîñîí.
ÕàñÁàíê óã òºñºëòýé 2002 îíû 5 äóãààð ñàðààñ ýõëýí
õàìòðàí àæèëëàæ áàéíà.

“Õºäººãèéí àãðîáèçíåñèéã äýìæèõ õºòºëáºð” (RASP),
Ìåðñè Êîð Ìîíãîë
Óã õºòºëáºðèéã òºâ áîëîí ãîâèéí á¿ñèéí áèçíåñ
ýðõëýã÷äèéí áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààã äýìæèõ
çîðèëãîîð áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãààñ çýýë àâàõàä
íü õºðºíãèéí áàòàëãààíû õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëæ
áàéíà. Õºòºëáºðèéã Äîðíîãîâü, ªìíºãîâü, Äóíäãîâü,
Áàÿíõîíãîð, Àðõàíãàé, Ãîâü-Àëòàé, Çàâõàí, Ñ¿õáààòàð,
Õîâä àéìãóóäàä õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. 2008 îíä íèéò
148 ìàë÷èí, õºäººãèéí áèçíåñ ýðõëýã÷èäýä 631.1 ñàÿ
òºãðºãèéí çýýë îëãîñîí.
ÕàñÁàíê óã Õºòºëáºðèéã 2004 îíû 3 äóãààð ñàðààñ
ýõëýí õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

Ãåðìàíû Òåõíèêèéí Õàìòûí Àæèëëàãààíû Íèéãýìëýã
(GTZ) Á¿ñ íóòãèéí ýäèéí çàñãèéã äýìæèõ õºòºëáºð
“Á¿ñ Íóòãèéí Ýäèéí Çàñãèéã Äýìæèõ Õºòºëáºð”-èéí
Çýýëèéí áàòàëãààíû ñàí íü á¿ñ íóòãèéí ýäèéí çàñãèéã
ýð÷èìæ¿¿ëýõ, æèæèã äóíä ¿éëäâýð, ìºí ¿éëäâýðëýë
ýðõýëæ áóé õîðøîîäûã äýìæèõ çîðèëãîòîé. Õºòºëáºðò
Çàâõàí, Äàðõàí óóë, Îðõîí àéìãèéí áèçíåñ ýðõëýã÷èä
õàìðàãäàæ áàéíà. 2008 îíä íèéò 14 õàðèëöàã÷èäàä 150
ñàÿ òºãðºãèéí çýýë îëãîñîí.
ÕàñÁàíê óã õºòºëáºðèéã 2007 îíû 5 äóãààð ñàðààñ
õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

Îðãàíèê Ìîíãîë
Ìîíãîë óëñàä áàéãàëü îð÷èíä ýýëòýé áè÷èë íîãîîí
¿éëäâýðëýëèéã õºãæ¿¿ëýõ, óëñ îðíû ýäèéí çàñãèéí
òóëãóóð ñàëáàð áîëñîí õºäºº àæ àõóéí ñàëáàðûí
õºãæèëä õóâü íýìýð îðóóëàõ çîðèëãîîð Ì¯ÕÀ¯Òàíõèì,
ÕàñÁàíê, Ïåòðîâèñ ÕÕÊ, Ìàêñ Ãðóïï, Ýíåðæè
ðåñóðñ ÕÕÊ , NTV ÒÂ íàð õàìòðàí Îðãàíèê Ìîíãîë
õºòºëáºðèéã àìæèëòòàé õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.
2008 îíîîñ õýðýãæèæ áàéíà.

Îþó Òîëãîé ÕÕÊ
Îþó Òîëãîé ÕÕÊ íü Ìîíãîëûí ºìíºä õýñýãò Îþó
Òîëãîéí çýñ-àëòíû òºñëèéã õýðýãæ¿¿ëæ áóé Ìîíãîëûí
Óóë Óóðõàéí Êîìïàíè þì. Îþó Òîëãîé ÕÕÊ íü áàéãàëü
îð÷èí, ººðñäèéí àæèëòàí àæèëëàãñäûí ýð¿¿ë ìýíä,
àþóëã¿é áàéäàëä àíõààð÷, òîãòâîðòîé õºãæèëä õóâü
íýìðýý îðóóëæ, ÷èí øóäàðãààð ¿éë àæèëëàãààãàà
ÿâóóëàõûã ýðõýìëýäýã.
ªìíºãîâü àéìàãò ÆÄÁ-èéã äýìæèõ çýýëèéí òºñëèéã
2010 îíîîñ õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

ХХААХҮЯ
Монгол улсын ХХААХҮЯам нь бүс нутаг болон хөдөө
орон нутагт эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэх мөн
хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх зорилгоор таатай,
тогтвортой орчинг бий болгохыг дэмжин ажилладаг
болно.
www.mofa.gov.mn
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SWIFT êîä

Äàíñíû äóãààð

China: CNY, USD
Agricultural Bank of China Inner
Mongolia Branch, Erlian City

ABOCCNBJ050

05999901040000095 (CNY)
05999914040000080 (USD)

Germany: EUR
Bayerische Hypo - und Vereinsbank
AG, Munich

HYVE DE MM

69 109 012
(IBAN: DE13 7002 0270 0069 109012)

Deutsche Postbank
Friedrich-Ebert-Allee 114-126, 53113
Bonn, Germany

PBNKDEFF

755772 607

Japan: JPY, USD
Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, Tokyo

SMBC JP JT

4347 (JPY)
3625 (USD)

Korea: USD
Kookmin Bank, Seoul

CZNB KR SE

772-8-USD-01-3

Russia: EUR, GBP, RUB, USD
Sberbank (Savings Bank of the Russian
Federation), Moscow

SABR RU MM

30111978700000000536 (EUR)
30111826700000000536 (GBP)
30111810800000000536 (RUB)
30111840100000000536 (USD)

United States: USD
HSBC Bank USA N.A., New York

MRMD US 33

CHIPS ABA: 0108
Fed Wire Routing Code: 021001088
000-144860

Deutsche Bank Trust Co. Americas
60 Wall St.-28th Fl. New York, NY
10005, USA

BKTRUS 33

04434754

Unicredit Bank AG (HypoVereinsbank,)
Munich, Germany

HYVEDEMM

IBAN: DE13 7002 0270 0069 1090 12 (EUR)

National Bank of Canada,
Montreal, Canada

BNDCCAMMINT

10246824000200101 (USD)

ING Belgium NV/SA,
Brussels, Belgium

BBRUBEBB010

10246824000200101 (USD)

The Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ, Ltd., Tokyo, Japan

BOTKJPJT

653-0468959 (JPY)

Æèëèéí òàéëàíãèéí òóõàé
Îðøèë

2010 îíû æèëèéí òàéëàí áîë ÕàñÁàíêíû á¿õ ¿íäñýí ¿éë
àæèëëàãààíû òàëààðõ òóëõòàé õºãæëèéí ìýäýýëëèéã ñàíõ¿¿
áîëîí áóñàä ¿éë àæèëëàãààíû ã¿éöýòãýëèéã íýãòãýí èëòãýñýí
áèäíèé àíõíû îðîëäëîãî þì. Òóñ Áàíê íü Äàÿàð Òàéëàãíàõ
Ñàíàà÷èëãà (ÄÒÑ, Global Reporting Initiative)-ä íýãäýí îðæ äàÿí
äýëõèéã õàìàðñàí íèéãìèéí áîëîí áàéãàëü îð÷íû õàðèóöëàãûã
óõàìñàðëàæ, Ýð¿¿ë àøèã, Ýðäýíýò õ¿ì¿¿í áîëîí Ýõ äýëõèé
ãýñýí ¿éë àæèëëàãààíû ãóðâàëñàí çàð÷ìûã áàðèìòëàí ººðèéí
áàéãóóëëàãûí Õýòèéí çîðèëò, Ýðõýì çîðèëãîî øèíý÷ëýí íàéðóóëæ
áèäíèé Ýðõýìëýõ ç¿éëñèéí õàìò óã òàéëàíä îðóóëàâ.

Òàéëàãíàõ çàðЧèì áà Í¯Á-ûí Äàяÿí
Äýëõèéí Ãýðýý

Ýíýõ¿¿ 2010 îíû æèëèéí òàéëàíãèéí òîäîðõîé õýñýãò òóñ Áàíêíû
êîìïàíèéí íèéãìèéí õàðèóöëàãà (ÊÍÕ)-ûã õýðýãæ¿¿ëñýí ¿éë
àæèëëàãààíû òàëààð õîëáîãäîõ ìýäýýëýë òóñãàãäñàí áîëíî.
ÕàñÁàíê íü 2007 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðààñ ýõëýí ÄÒÑ-ûí òóëõòàé
õºãæëèéí òàëààð èëòãýõ ïëàòôîðìä íýãäýí îðñîí áèëýý. ÄÒÑûí
òàéëàãíàõ öàð õ¿ðýýã äýëõèé íèéòèéí îëîí çóóí øèëäýã êîìïàíè,
àæ àõóéí íýãæ íèéòýýð õ¿ëýýí çºâøººð÷ àìæèëòòàé òóðøèæ ¿çñýí
þì. Òóñ Áàíê ººðèéí ÊÍÕ-ûí ¿éë àæèëëàãààã óëàì èæ á¿ðýí,
äýëãýðýíã¿é áîëîí õàðüöóóëàõ áîëîìæòîé áîëãîõûí òóëä 2006
îíû 10 äóãààð ñàðä íèéòýëñýí ÄÒÑ-ûí G31 Óäèðäàìæèéí äàãóó
ýíýõ¿¿ òàéëàíãèéí àãóóëãûã íèéö¿¿ëýí èëòãýæ áàéíà. Ìºí
ò¿¿í÷ëýí ÕàñÁàíê íü ÄÒÑ-ûí ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí
íýìýëò¿¿äèéã õýðýãëýñíýýð áàíê ñàíõ¿¿ãèéí ñàëáàðò ººðèéí
¿éë àæèëëàãààã 2002 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðä íèéòýëñýí Íèéãìèéí
Ã¿éöýòãýë áîëîí 2005 îíû 3 äóãààð ñàðä íèéòýëñýí Áàéãàëü

Îð÷íû Ã¿éöýòãýëèéí çàð÷ìûí äàãóó òàéëàãíàõ áîëîìæòîé
áîëîâ. Áèäíèé õýðýãëýñýí G3 Óäèðäàìæèéí òàëààðõ äýëãýðýíã¿é
ìýäýýëëèéã ýíýõ¿¿ òàéëàíãèéí ÄÒÑûí ¯ç¿¿ëýëò¿¿äýýñ ¿çíý ¿¿.
¯¿íèé çýðýãöýý 2007 îíû 10 äóãààð ñàðä ÕàñÁàíê íü Íýãäñýí
¯íäýñòíèé Áàéãóóëëàãà (Í¯Á)-ûí Äàÿí Äýëõèéí Ãýðýý2 (Global
Compact)-ä íýãäýí îðñîí áèëýý. ÄÒÑ-ûí Óäèðäàìæèéí çàð÷èì
áîëîí ã¿éöýòãýëèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä íü Í¯Á-ûí Äàÿí Äýëõèéí Ãýðýýíä
çààñàí õ¿íèé ýðõ, õºäºëìºð ýðõëýëò, áàéãàëü îð÷èí áîëîí
àâèëãàëûí ýñðýã ¿éë àæèëëàãààíû 10 ò¿ãýýìýë íèéòýýð õ¿ëýýí
çºâøººðñºí çàð÷ìóóäûã õýðýãæ¿¿ëñýí òàëààð çààâàë èëòãýõ
æèë á¿ðèéí Àæëûí òàéëàíä (Communication of Progress) òóñãàõ
ç¿éëòýé íèéöýæ áàéãàà þì. Èéìýýñ Áàíê íü ýíýõ¿¿ Äàÿí Äýëõèéí
Ãýðýýíèé äàãóó òàéëàãíàõ àæëûã G3 Óäèðäàìæòàé ýíýõ¿¿ æèëèéí
òàéëàíä íÿãò óÿëäóóëñàí áîëíî.
ÕàñÁàíêíû òºâ áàéð, Åðºíõèé ñàéä Àìàðûí ãóäàìæ,
Øóóäàíãèéí ñàëáàð 20à, øóóäàíãèéí õàéðöàã-721,
Óëààíáààòàð-14200, Ìîíãîë Óëñ
Óòàñ: +(976-11)-318185
Ëàâëàõ: +(976)-1888
Ôàêñ: +(976-11)-328701
Öàõèì øóóäàí: info@xacbank.mn
www.xacbank.mn

www.xacbank.mn

www.xacsecurity.mn

www.xacleasing.mn

www.primedaatgal.mn

www.horusnomadicsolutions.mn

www.tengersolutions.mn

Õîëáîî áàðèõ:

ÕàñÁàíêíû òºâ áàéð, Åðºíõèé
ñàéä Àìàðûí ãóäàìæ, Øóóäàíãèéí
ñàëáàð 20à, øóóäàíãèéí õàéðöàã-721,
Óëààíáààòàð-14200, Ìîíãîë Óëñ
Óòàñ: +(976-11)-318185
Ëàâëàõ: +(976)-1888
Ôàêñ: +(976-11)-328701
Öàõèì øóóäàí: info@xacbank.mn
SWIFT: CAXBMNUB
www.xacbank.mn

Ýíýõ¿¿ æèëèéí òàéëàíã äàõèí áîëîâñðóóëíà óó.

ÕàñÁàíêíû òóõàé äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã äàðààõ
ñàéòààñ àâíà óó - www.xacbank.mn

ÌÎÍÃÎËÄ ÕÝÂËÝÂ

www.xacngo.mn

