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ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

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

 

ЗОРИЛТ: 

 Иргэдийн банкинд итгэх итгэлийг бэхжүүлэх
 Банкны үйл ажиллагааны сахилга батыг сайжруулах
 Санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах
 Олон улсын стандартад нийцсэн хадгаламжийн даатгалын үйл 

ажиллагааг эрхлэн явуулах

ДААТГАЛЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ:

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

ХОЛБОО БАРИХ:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот 14230, Сүхбаатар дүүрэг, 1 –р хороо, 
Нарны зам -91, Санроуд оффис -3 давхар
Утас: 976- 70008448 , Факс: 976- 70008448, Вэб сайт: www.dicom.mn

Корпорацийн тухай
Монголын Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь 
“Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай 
хууль”-ийн хүрээнд төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн 
төлөө бус хуулийн этгээд бөгөөд хадгаламжийн 
даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулна. 
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ДААТГАЛЫН ДЭЭД 
ХЭМЖЭЭ
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ДААТГАГДСАН
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13 14 14

4,794,031 4,980,636 5,483,191

3,186.86 2,899.45 3,605.11

157.8 205.9 263.7

50% 30% 28%

10% 19% 26%

33% 39% 42%

33.16 27.40 31.56

72.7% -17.4%*** 15.2%

14.31 23.51 30.05

Гишүүн банкуудын тоо

Даатгагдах
Харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн тоо 

Харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл (тэрбум.төг)

Даатгагдсан

Харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн тоо

Харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл (тэрбум.төг)

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн хувь Жилээр (улирал бүр тооцож авдаг)

Хадгаламжийн даатгалын сан 
Дүн (тэрбум.төг)

Өсөлт (%)

Хадгаламжийн даатгалын санд эзлэх хувь
Хөрөнгө оруулалт

Хураамж

Хураамжийн орлого 
Дүн (тэрбум.төг)

Өсөлт (%)

Хөрөнгө оруулалтын орлого  
Дүн (тэрбум.төг)

Өсөлт (%)

732.3%**** 64.3% 27.8%

2013 2014 2015 2016

11,651.71 11,170.65 13,678.12

4,787,132 4,973,404 5,475,904

0.3% ба 0.4% 0.25% ба 0.35%,
 (0.25%)** 0.25%

13

4,592,444

2,701.96

105.5

-

2%

18%

19.20

-

1.72

-

10,215.74

4,301,411

0.5%,
(0.3% ба 0.4%)*

Статистик мэдээлэл
2013-2016

2013 оны II улирлаас системийн нөлөө бүхий банкууд болон бусад банкууд гэсэн 2 ангиллаар өөр хувиар 
тооцдог болсон.
2015 оны III улирлаас эхлэн бүх банкинд ижил хувиар тооцдог болсон.
Хураамжийн хувийг 2 шатлалаар тогтоож байгаад 2015 оны 3 -р улирлаас ижил хувиар тооцдог болсон нь  
2015 оны хураамжийн орлого буурахад нөлөөлсөн.
Эхлэлтийн хөрөнгийн тодорхой хэсэг 2013 оны 4 -р улирлын эцэст орж ирсэн нь 2014 оны хөрөнгө 
оруулалтын орлогын өсөлтөд нөлөөлсөн.

Жич:  *
 

**
 *** 
 

**** 
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2013 2014

2013-01-10
“Банкинд дахь мөнгөн 
хадгаламжийн даатгалын 
тухай хууль“ батлагдсан

2013-06-14
Корпораци байгуулагдсан

2013-08-16
Банкуудад гэрчилгээ олгосон

2013-10-02
Төрийн банкинд санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлсэн

2013-12-21
ОУХДХ-нд 72 дахь гишүүнээр 
элссэн

2014-08-13
Солонгосын ХДК-тай 
санамж бичиг зурсан

2014-10-23
ОУХДХ нь “Банкийг өөрчлөн байгуулах, нөхөн төлбөр 

олгох” төрлийн оны шилдгээр шалгарсан

Үйл явдлын товчоон 
2013- 2016
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2015 2016 2017

2016-08-15
АНДБХ-ны “Актив хөрөнгийн эргэн 

төлөлтийг сайжруулах нь“ сэдэвт 
семинар зохион байгуулсан.

2016-07-4
Оросын ХДА-тай 

санамж бичиг зурсан

2015-09-02
“Санхүүгийн боловсролыг 
сайжруулах хөтөлбөр” 
хэрэгжүүлж эхэлсэн

2015-07-24
Тайванийн ХДК-тай санамж 

бичиг зурсан

2015-03-24
Японы ХДК-тай санамж 

бичиг зурсан
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Эрхэм хүндэт уншигчид, хатагтай, ноёд оо 
Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 2016 оны жилийн 
тайланг та бүхэнд танилцуулж байгаадаа таатай байна.

“Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай 
хууль”-ийг 2013 онд баталж, корпорацийн үйл ажиллагааг 
анх эхлүүлснээс хойшхи гурван жилийн хугацаанд  
байгууллагын санхүү болон боловсон хүчний чадварыг 
нэмэгдүүлэх, хадгаламжийн даатгалын хууль эрх зүйн 
орчинг боловсронгуй болгох, дотоод болон гадаад 
харилцаагаа сайжруулах чиглэлд олон тооны арга хэмжээг 
авч, хэрэгжүүлэн тодорхой амжилт, үр дүнд хүрчээ. 

Эдийн засаг, санхүүгийн салбарын орчин таатай бус байсан 
өнгөрөгч онд бидний зүгээс банк, санхүүгийн салбарын 
үйл ажиллагаатай холбоотой хүндхэн бөгөөд чухал ач 
холбогдолтой бодлогын шийдвэрүүдийг түргэн хугацаанд 
гаргаж, оновчтэй хэрэгжүүлэх ажлыг хамтран ажиллагч эрх 
бүхий байгууллагууд, корпорацийн мэргэжлийн багийн ур 
чадварын хүчээр амжилттай хэрэгжүүлж ирлээ. 

Корпорацийн үйл ажиллагааг олон улсын жишигт нийцүүлэх, 
хадгаламжийн даатгалд хамрагдагч талуудад тавигдах 
шалгуур үзүүлэлт, мөрдүүлэх хууль эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгох зорилгоор дэлхийн улс орнуудын 
шилдэг туршлагатай танилцах “Олон улсын хадгаламжийн 
даатгагчдын холбоо”-ны дэргэдэх “Ази номхон далайн 
бүсийн хороо”-ны 2016 оны ээлжит  семинарыг гишүүн 
байгууллагуудын дунд Улаанбаатар хотноо амжилттай 
зохион байгууллаа.

Үндэсний хорооны даргын
мэндчилгээ

ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА                                     О.ЭРДЭМБИЛЭГ

Хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалж, 
санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах хуульд заасан 
үүргээ хэрэгжүүлэх хүрээнд корпорацийн бүтцийг оновчтой 
болгох, засаглалаа сайжруулах, хадгаламжийн хураамжийн 
тооцооллыг гишүүн банкуудын эрсдэлийн түвшинд 
суурилсан, дэвшилтэт аргачлалд үндэслэн тооцох, улмаар 
Сангийн хөрөнгийг зохистой түвшинд хүргэх зорилтыг шат 
дараатайгаар хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Цаашид Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь банк 
санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлын үндсэн баталгаа, 
салшгүй нэг хэсэг болох зорилгоор Санхүүгийн тогтвортой 
байдлын зөвлөлд гишүүнээр нэгдэх, “Банкин дахь мөнгөн 
хадгаламжийн даатгалын тухай” хуульд шаардлагатай 
нэмэлт өөрчлөлт оруулж, мөрдүүлэх ажлыг бусад 
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

Энэхүү жилийн тайлан нь Хадгаламжийн даатгалын 
системийн талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлэх, Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацийн үйл ажиллагаа болон банк 
санхүүгийн системд олон нийтийн итгэх итгэлийг 
нэмэгдүүлэхэд тусална гэж найдаж байна.
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Гүйцэтгэх захирлын
мэндчилгээ

Эрхэмсэг хатагтай, ноёд оо 
“Даатгагдсан хадгаламж, Хамгаалагдсан хуримтлал” 
уриатайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж буй Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацийн хамт олон бид хийсэн бүтээсэн 
ололт, амжилтаа дүгнэн 2016 оны үйл ажиллагааны 
тайлангаа бэлтгэн танилцуулж байгаадаа баяртай байна.

Манай байгууллага нь санхүүгийн салбарын тогтвортой 
байдлыг хангах, банкны салбарын харилцагчдын банкинд 
итгэх итгэлийг бэхжүүлэх эрхэм зорилготойгоор үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд Хадгаламжийн даатгалын 
санг бүрдүүлэн эрсдэлгүй, хөрвөх чадвартай байхаар 
удирдаж байна. 

Хадгаламжийн даатгалын сан 2013 онд 92.2 тэрбум 
төгрөгийн эхлэлтийн хөрөнгөтэй эхэлсэн бол 2016 оны 
эцсийн байдлаар нийт сангийн хөрөнгө 263.7 тэрбум 
төгрөгт хүрснээс 111.3 тэрбум төгрөгийг банкуудын төлсөн 
хураамж, 69.6 тэрбум төгрөгийг хөрөнгө оруулалтын орлого 
эзэлж байна.  Байгуулагдсан цагаас хойш өнөөг хүртэлх 
хугацаанд гишүүн банкуудын хамтын ажиллагааны үр дүнд 
сангийн хөрөнгийг амжилттай нэмэгдүүлж, сангийн өсөлт 
2015 оны 1 дүгээр улирлаас харьцангуй тогтворжсон нь 
бүх гишүүн банкуудад даатгалын хураамжийг ижил хувиар 
тооцдог болсонтой холбоотой юм. 

Даатгалын тохиолдол бий болсон үед хадгаламж эзэшигчдэд 
нөхөн төлбөрийг түргэн хугацаанд олгох нь Хадгаламжийн 
даатгалын тогтолцооны хамгийн чухал чиг үүрэг билээ. 
Тиймээс Хадгаламжийн даатгалын нөхөн төлбөр олгох, 
эрсдэлийн удирдлагын системийг бий болгохоор манай 
хамт олон шаргуу ажиллаж, Солонгосын Хадгаламжийн 
даатгалын корпораци /KDIC/-ийн тусламжтайгаар мастер 
төлөвлөгөө боловсруулаад байна.  

Мөн корпорацийн хувьд үнэт зүйл болох боловсон хүчнийхээ 
чадавхийг тасралтгүй хөгжүүлэх, хадгаламжийн даатгалын 
тогтолцоо өндөр хөгжсөн орнуудын туршлагаас суралцах 
зорилгоор бусад улсын ижил чиг үүрэгтэй байгууллагуудтай 
хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд 
энэ онд 268 банкыг өөрчлөн байгуулсан, 10 гаруй жилийн 
туршлагатай Оросын холбооны улсын Хадгаламжийн 
даатгалын агентлагтай Харилцан ойлголцлын санамж бичиг 
байгуулсан. Түүнчлэн Ази-Номхон далайн бүсийн хорооны 
дөрөв дэх удаагийн Техникийн семинарыг “Актив хөрөнгийн 
эргэн төлөлтийг сайжруулах” сэдвийн хүрээнд Монголд анх 
удаагаа амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү семинарыг 
зохион байгуулснаар бүсийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, 
тулгарч буй сорилтыг хамтдаа даван туулах, Монгол улсын 
Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог улам боловсронгуй 
болгон хөгжүүлэхэд нэг шат ахиулах чухал алхам болсон 
амжилттай жил байлаа. 

Цаашид үйл ажиллагаагаа бэхжүүлж, олон улсын стандартад 
улам бүр нийцүүлэхийг зорин ажиллах болно. 

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ                                                /Х.БУМ-ЭРДЭНЭ/
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ХДК
Хураамж,
Санхүүгийн
дэмжлэг 

Нөхөн төлбөр
олгох

Хадгаламж

БанкИргэд

Хадгаламжийн даатгалын
тогтолцооны тухай

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

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

Үйл ажиллагааны
ерөнхий схем

Анх Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж 1929 оны 10 дугаар сард 
уналтанд орж, Дэлхий нийт санхүүгийн хямралтай тулгарсан 
ба үүний эсрэг нэгдсэн бодлого, хэрэгжүүлэх оновчтой 
шийдэлгүйн улмаас гол цэг болох АНУ-д банк санхүүгийн 
сүйрэл болж, хадгаламж эзэмшигчид хадгаламжаа эргүүлэн 
татаж, банкуудад урт дараалал үүсч “bank run” үзэгдэл бий 
болсон юм. 

Тиймээс банкны салбарыг эрүүлжүүлэх, хадгаламж 
эзэмшигчдийг хамгаалах, олон нийтийн банкинд итгэх 
итгэлийг сэргээхийн тулд 1933 онд Хадгаламжийн даатгалын 
тогтолцоог АНУ банкны системдээ нэвтрүүлсэн. Үүний 
дараа 1935 онд Дэлхийн анхны албан ёсны хадгаламжийн 
даатгалыг хариуцан ажиллах Холбооны Хадгаламжийн 
Даатгалын Корпораци /FDIC/ байгуулагдсан юм.

4 

(Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо /IADI/- ны 
гишүүн улсуудыг бүс нутаг, тоогоор илэрхийлсэн газар зүйн зураг)
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(Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо /IADI/- ны 
гишүүн улсуудыг бүс нутаг, тоогоор илэрхийлсэн газар зүйн зураг)
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Ойрхи дорнод, 
Хойд Африк

Африк

Олон улсад хадгаламжийн даатгалын байгууллага нь дараах дөрвөн төрлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг байна. Үүнд:

Энгийн хэлбэр /Paybox/  Банк дампуурсны дараа зөвхөн даатгагдсан хадгаламжийн нөхөн төлбөрийг хариуцдаг. 
Нэмэлт эрхтэй /Paybox plus/  Банкийг өөрчлөн байгуулах нэмэлт үүрэг хүлээдэг.
Алдагдлыг бууруулах /Loss minimizer/ Банкийг өөрчлөн байгуулах үйл явцыг хамгийн бага зардлын аргаар шийдвэрлэдэг.
Эрсдэлийг бууруулах /Risk minimizer/ Эрсдэлийг үнэлэх, удирдах, асуудлыг эрт илрүүлэх, өөрчлөн байгуулах иж бүрэн чиг 
үүрэгтэй, зарим тохиолдолд зохистой хяналт тавих эрхтэй.

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

Гишүүн бус улс

(Эх сурвалж: Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбооны мэдээллийн сан)

Гишүүн улс

2000 2005

52

41

2010

46

61

2016

43

78
75

Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо /IADI/-ны гишүүн улсуудын өөрчлөлт

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо дэлхий дахинд
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2   Хойд Америк
Канад, АНУ

Карибын улсууд
Тринидад, Тобаго

Колумб, Meксик, Уругвай

Кени, Нигери
Энэтхэг, Өмнөд Солонгос, 
Малайз, Филиппин, Самоа,

Тайланд, Вьетнам 

Саудын Араб

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

9       Европ

1     Ойрхи дорнод,
     Хойд Африк

2    Африк1    

3    Латин Америк

7

Ази-Номхон далай

Cтатистик мэдээлэлд ашиглах зорилгоор 
Турк, ОХУ, Украйн, Беларус улсуудыг Европд хамруулав

Дээрх судалгаанаас харахад анх энгийн хэлбэртэйгээр үйл 
ажиллагаагаа эхлүүлээд цаашид өргөжүүлж алдагдлыг 
бууруулах чиг үүрэг рүү шилжсээр байна.

Жил ирэх тусам Хадгаламжийн даатгалын байгууллагууд 
шинээр байгуулагдсаар байгаа бөгөөд 2002 онд Швейцари 
улсын хуулийн дагуу Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын 
холбоо /IADI/-г байгуулсан. Тус холбоо нь салбарын олон 
улсын хамтын ажиллагааг дэмжих, шинээр удирдамж, 
зөвлөмж гарган хэрэгжүүлэх, одоо байгаа хадгаламжийн 
даатгалын тогтолцоог сайжруулах, санхүүгийн системийн 
тогтвортой байдалд хувь нэмэр оруулах, Хадгаламжийн 
даатгалын байгууллагууд болон бусад санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хангагч байгууллага хоорондын хамтын 
ажиллагааг дэмжих зорилготой. 

Хадгаламжийн даатгалын байгууллагуудын чиг үүрэг
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(Эх сурвалж: Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбооны 
жилийн судалгаа 2011~2015)
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Энэ үйл ажиллагааны хүрээнд Олон улсын хадгаламжийн 
даатгагчдын холбоо /IADI/ -болон Банкны хяналт шалгалтын 
Базелын хороо /BIS/ хамтран Үр ашигтай хадгаламжийн 
даатгалын тогтолцооны Үндсэн зарчмыг боловсруулан 2009 
оны 6 дугаар сард баталсан ба 2008-2009 оны хямралын 
үеийн туршлагыг судлан дахин хянаснаар 2014 оны 11 
дүгээр сард шинэчилсэн билээ. 

Хадгаламжийн даатгалын байгууллага үйл ажиллагаагаа 
энэхүү үндсэн зарчимд нийцүүлснээр тухайн улсын 
хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нь үр дүнгээ үзүүлэх 
бөгөөд байгууллагууд өөрсдөө бие даан эсхүл олон улсын 
байгууллагаар үйл ажиллагаагаа үнэлүүлж, үндсэн зарчимд 
хэр нийцэж байгаагаа тодорхойлдог ба үнэлгээний дагуу 
дутагдалтай талаа залруулж, үйл ажиллагаагаа сайжруулдаг.
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Ази-Номхон далай

Cтатистик мэдээлэлд ашиглах зорилгоор 
Турк, ОХУ, Украйн, Беларус улсуудыг Европд хамруулав

Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбооны Үндсэн зарчмаар үнэлгээ хийсэн улсууд

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

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

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны үндсэн 16 зарчим байдаг. Үүнд:

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

даатгалын оролцоо
7. Гишүүнчлэл
8. Даатгалын хамрах хүрээ
9. Сангийн эх үүсвэр болон хэрэглээ
10. Олон нийтийн хөтөлбөр
11. Хууль эрх зүйн хамгаалалт
12. Банк дампуурсан үеийн талуудын харилцаа
13. Эрт илрүүлэх, цаг хугацаанд нь оролцох
14. Дампуурлыг өөрчлөн байгуулах
15. Хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн төлбөр олгох хүрээ
16. Авлага барагдуулах
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Корпорацийн засаглал2. - Үндэсний хороо
- Корпорацийн бүтэц, зохион байгуулалт
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Үндэсний хороо

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

Үндэсний хорооны дарга:
 Монголбанкны Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч;

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

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

О. ЭРДЭМБИЛЭГ
/Үндэсний хорооны дарга/
Монголбанкны Тэргүүн  Дэд 
Ерөнхийлөгч
----- 
2016 оны 08 дугаар сараас эхлэн 
Үндэсний хорооны даргаар ажиллаж 
байна

Б. НЯМАА         
/Үндэсний хорооны гишүүн/                 
Сангийн Яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга      
----- 
2013 оны 04 дүгээр сараас эхлэн 
Үндэсний хорооны гишүүнээр 
ажиллаж байна

Д. БАЯРСАЙХАН
/Үндэсний хорооны гишүүн/
Санхүүгийн зохицуулах хорооны  
Дэд дарга
----- 
2016 оны 10 дугаар сараас эхлэн 
Үндэсний хорооны гишүүнээр 
ажиллаж байна
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Д. ГАНБАТ
/Үндэсний хорооны гишүүн/
Монголбанкны ахлах хянан шалгагч                       
----- 
2016 оны 01 дүгээр сараас эхлэн 
Үндэсний хорооны гишүүнээр 
ажиллаж байна

Ж. ҮНЭНБАТ
/Үндэсний хорооны гишүүн/
Монголын банкны холбооны 
Гүйцэтгэх захирал
----- 
2016 оны 01 дүгээр сараас эхлэн 
Үндэсний хорооны гишүүнээр 
ажиллаж байна

Х. БУМ-ЭРДЭНЭ
/Үндэсний хорооны гишүүн/
Хадгаламжийн даатгалын 
корпорацийн Гүйцэтгэх захирал          
----- 
2015 оны 04 дүгээр сараас эхлэн 
Үндэсний хорооны гишүүнээр 
ажиллаж байна

Үндэсний хороо нь корпорацийн бүтэц, зохион байгуулалт 
болон шаардлагатай дүрэм журмыг батлахаас гадна 
хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох, нөхөн төлбөр олгох эсхүл 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх эсэх шийдвэр гаргах болон зээл 
тусламж авах, бонд гаргахтай холбоотой шийдвэрүүдийг 
бүрэн эрхийнхээ хүрээнд гаргана.  

Корпорацийн засаглал

Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо 2016 онд дараах 
асуудлуудыг шийдвэрлэсэн байна. Үүнд: Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацийн Гүйцэтгэх захирлыг сонгон 
шалгаруулж, шинээр томилсон; Хадгаламжийн даатгалын 
корпорацийн 2017 оны үйл ажиллагааны төсвийг баталсан; 
2017 онд мөрдөх улирлын хураамжийн хэмжээг тогтоосон 
болон байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэн 
баталсан байна.
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Корпорацийн бүтэц, 
зохион байгуулалт

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь 2016 онд 3 хэлтэс, 1 алба, 27 үндсэн ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явууллаа.

Гүйцэтгэх
захирал

Үндэсний
Хороо

Дэд
захирал

Санхүү, аж
ахуйн алба

Нарийн 
бичигийн дарга

Хөрөнгийн
удирдлага,

хураамжийн
хэлтэс

Судалгаа,
эрсдэлийн
үнэлгээний

хэлтэс 

Тамгын
хэлтэс

Дотоод
аудит
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Удирдлагын баг

Корпорацийн засаглал

Д. Баасандулам
Судалгаа, эрсдэлийн 

үнэлгээний хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн

Х. Бум-Эрдэнэ
Гүйцэтгэх захирал

Г. Бат-Эрдэнэ
Санхүү аж ахуйн албаны
ерөнхий нягтлан бодогч 

Б. Амарбилэг
Тамгын хэлтсийн 

ахлах мэргэжилтэн

С. Дамдиндорж
 Дэд захирал

Д. Оюунгэрэл
Хөрөнгийн удирдлага, 

хураамжийн хэлтсийн ахлах
мэргэжилтэн
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Судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээний хэлтэс

Тамгын хэлтэс

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

Тамгын хэлтэс нь корпорацийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн зохицуулалт, бичиг хэрэг хөтлөлт, гадаад болон 
дотоод хамтын ажиллагаа, мэдээллийн технологийн аюулгүй байдал, олон нийттэй харилцах ажлыг  хариуцан ажилладаг 
бөгөөд корпорацийн хөдөлмөрийн дотоод журам, ёс зүйн дүрэм болон бусад холбогдох дүрэм журмыг мөрдлөг болгон 
ажилладаг.   
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Санхүү, аж ахуйн алба

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

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

Хөрөнгийн удирдлага хураамжийн хэлтэс

Корпорацийн засаглал
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Корпорацийн үндсэн үйл ажиллагаа
- Хадгаламжийн даатгалын сангийн удирдлага

- Даатгалын нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагаа

3. Сангийн хүрэлцээ 

Зорилтот түвшин

Хадгаламжийн даатгалын хураамж

Cангийн хөрөнгө оруулалт  
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Хадгаламжийн даатгалын сангийн удирдлага

Хадгаламжийн даатгалын сан үйл ажиллагаагаа анх 2013 
онд 92.2 тэрбум төгрөгийн эхлэлтийн хөрөнгөтэйгөөр 
эхлүүлж байсан бол өнгөрсөн 3.5 жилийн хугацаанд 171.5 
тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн. Хөрөнгө оруулалтын үйл 
ажиллагаагаар 69.6 тэрбум төгрөг, хураамжийн орлогоор 

Хадгаламжийн даатгалын сангийн хөрөнгийн бүтэц

Сангийн бүтэц 2013 2014 2015 2016 Нийт

Монгол банкнаас оруулсан хөрөнгө 50,0 - - - 50,0

Засгийн газраас оруулсан хөрөнгө 35,0 7,2 - - 42,2

Хөрөнгө оруулалтын орлого 1,7 14,3 23,5 30,0 69,6

Хураамжийн орлого 19,2 33,2 27,4 31,6 111,3

Үйл ажиллагааны зардал 0,3 1,2 1,6 2,0 5,1

Хөрөнгө оруулалтын зардал 0,0 0,5 0,7 1,2 2,4

Монгол банкны зээлийн хүүгийн зардал 0,2 0,6 0,6 0,6 2,0

Нийт дүн 105,5 52,3 48,1 57,8 263,7

2016 онд хадгаламжийн даатгалын санд нийт 30.0 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын хүүгийн орлого, 31.6 
тэрбум төгрөгийн хураамжийн орлого төвлөрсөнөөс 3.8 
тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны зардал гарсан. Үйл 
ажиллагааны зардлын 50.1 хувийг үндсэн үйл ажиллагаатай 
холбоотой зардал эзэлж байгаа бол 49.8 хувийг үнэт цаасны 
шимтгэл, санхүүгийн зуучлалын зардал тус тус эзэлж байна. 

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь 2013 оны 7 
дугаар сарын 22-ны өдрийн Монголбанкны шийдвэрийн 
дагуу Хадгаламж банкыг Төрийн банктай нэгтгэхдээ 
Монголбанктай 10 жилийн хугацаатай, 0.5 хувийн хүүтэй 
119.9 тэрбум төгрөгийн зээлийн гэрээ байгуулсан. Уг 

/тэрбум.төг/

111.3 тэрбум төгрөг санд төвлөрүүлсэнээс 9.4 тэрбум 
төгрөгийг үйл ажиллагаандаа зарцуулж 2016 оны 12 дугаар 
сарын 31-ний байдлаар сангийн нийт хөрөнгө 263.7 тэрбум 
төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. 

гэрээний дагуу Хадгаламж банкны зээлийн багцын авлагыг 
эргэн төлүүлэх зорилгоор байгуулагдсан Хадгаламж банкны 
Эрх хүлээн авагчаас хүлээн авах эрхтэй 119.9 тэрбум 
төгрөгийн авлагаас 2013-2015 оны хугацаанд 5.6 тэрбум 
төгрөгийг хүлээн авсан. Харин 2013-2016 оны хугацаанд 
Монгол банкны зээлийн хүүгийн төлбөрт нийт 1.9 тэрбум 
төгрөгийг, 2016 онд үндсэн зээлийн төлбөрөөс 5,6 тэрбум 
төгрөгийг тус тус төлсөн.    
 
2016 оны хадгаламжийн даатгалын сангийн өсөлтийг өмнөх 
онтой харьцуулбал, 28 хувиар өсөж 57.8 тэрбум төгрөгт 
хүрсэн бөгөөд улирлын дундаж өсөлтийн хурд нь 6.4 хувьтай 
байна.  
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Сангийн үйл ажиллагааны зардал

Сангийн өсөлт
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245

263104%

2014 2015 2016

Хураамж Хөрөнгө оруулалт Өсөлт

11% 16% 9% 7% 7% 7% 7% 5% 6% 8%4%9%

/тэрбум.төг/ /өсөлтийн хувь/

Сангийн яамнаас Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааг 
2016 оны 4 дүгээр сараас 9 дүгээр сарын хугацаанд түр 
зогсоосон тул энэ хугацаанд төв банкны үнэт цаасыг оны 
эхэнд төлөвлөсөнөөс их хэмжээгээр худалдан авсан. 

Өмнө арилжааны банкуудаар зуучлуулан Засгийн газрын 
үнэт цаасыг худалдан  авахад шимтгэл нь арилжаа 
бүрт 10000 төгрөг байсан бол 2016 оны 9-р сараас хойш 
арилжааны банкуудаар зуучлуулан авахыг зогсоосонтой 
холбоотойгоор брокер диллерийн компаниар зуучлуулж, 
улмаар нэг арилжаанаас хямдруулсан үнийн дүнгийн 0.025 
хувиар шимтгэл төлдөг болсонтой холбоотойгоор үнэт 
цаасны шимтгэл, санхүүгийн зуучлалын зардал өссөн. Корпорацийн үндсэн үйл аж

иллагаа

-

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

Үнэт цаасны шимтгэл, 
санхүүгийн

зуучлалын зардал

Үндсэн үйл 
ажиллагаатай

холбоотой зардал

1.9
1.7 1.7

1.4

Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл

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

Хөрөнгө оруулалтын орлого болон хураамжийн орлогын нийт санд эзлэх хувь

Огноо Хөрөнгө оруулалтын орлогын  
нийт санд эзлэх хувь Хураамжийн орлогын нийт санд эзлэх хувь

2013 2% 18%

2014 10% 33%

2015 19% 39%

2016 26% 42%

Сангийн хүрэлцээтэй байдал нь санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг хангах корпорацийн чадавхийг харуулаад 
зогсохгүй хадгаламж эзэмшигчдийн банкинд итгэх 
итгэлийг бэхжүүлэх бас нэгэн хөшүүрэг болдог.  

Сангийн хүрэлцээ

Хадгаламжийн даатгалын сан

Тиймээс даатгалын тохиолдол бий болоход санд учирч 
болзошгүй хохирлын хэмжээг болон түүнд бэлтгэгдсэн 
байдал, эх үүсвэрийг хэрхэн бүрдүүлэх, сангийн хүрэлцээг 
тогтмол тооцоолж хянаж явах шаардлагатай байдаг.

2016.12.31

Нийт даатгагдах хадгаламж 13.6 их наяд төгрөг

Нийт даатгагдсан хадгаламж 3.6 их наяд төгрөг

Хадгаламжийн даатгалын сангийн хэмжээ 263.7 тэрбум төгрөг

Сангийн хөрөнгийн нийт даатгагдах хадгаламжид эзлэх хувь 2 хувь

Сангийн хөрөнгийн нийт даатгагдсан хадгаламжид эзлэх хувь 7 хувь

2016 оны байдлаар банкны системийн нийт даатгагдах 
харилцах, хадгаламж 13.6 их наяд төгрөг байгаагийн 26 
хувь буюу 3.6 их наяд төгрөг нь 20 сая төгрөг хүртэлх дүнтэй 

байна. Хадгаламжийн даатгалын сангийн хөрөнгө нь нийт 
даатгагдсан хадгаламжийн 7 хувьтай, нийт даатгагдах 
хадгаламжийн 2 хувьтай тус тус тэнцэж байна.
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Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн ашиглаж буй тооцооллоор хадгаламжийн даатгалын сангийн зорилтот түвшинг 4 
хувь гэж тогтоосон бөгөөд одоогийн мөрдөгдөж буй хураамжийн 0.25 хувиар тооцвол 12 жилийн дараа буюу 2028 онд уг 
түвшинд хүрэхээр байна.

Хадгаламжийн даатгалын байгууллага нь сангийн зорилтот түвшинг тодорхойлсон эсэх

2015 оны олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбооноос 
/IADI гаргасан судалгаагаар олон улсад хадгаламжийн 
даатгалын байгууллагууд нь хадгаламжийн даатгалын 
сангийн зорилтот түвшинг тогтоосон байдлыг авч үзэхэд 
судалгаанд хамрагдсан нийт 127 гишүүн байгууллагуудын 
64 нь  тогтоогоогүй, үлдсэн 63 нь тогтоосон байна. 

Сангийн хэлбэр 
Хадгаламжийн даатгалын сангийн удирдлага нь харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн анхны шаардлагаар нѳхѳн 
тѳлбѳрийг шуурхай олгох, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд иж бүрэн зохицуулалт бүхий нэгдсэн цогц 
бодлоготой байх шаардлагатай. Олон улсад хадгаламжийн даатгалын тогтолцоонд, ирээдүйд учирч болзошгүй 
хохирлоос урьдчилан сэргийлэх, даатгалын тохиолдол гарсан үед түүнд зарцуулах эх үүсвэрийг бэлэн байлгах 
зорилгоор санг бүрдүүлдэг бөгөөд дараах хэлбэрүүдтэй байдаг. 

Ex-ante: 
Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ буюу гишүүн 
банкуудаас хураамж татан, даатгалын тохиолдол 
гарах үед хадгаламж эзэмшигчдийн нэхэмжлэлийг 
барагдуулах, банкийг өөрчлөн байгуулах үед санхүүжилт 
хийх сангийн хэлбэр 

Ex-post: 
Шаардлагатай тохиолдолд буюу банк дампуурсан үед, 
бусад банкуудаас онцгой хураамж татах замаар бий 
болдог сангийн хэлбэр

Бусад: 
Дээрх хоёр сангийн нийлмэл хэлбэр болон бусад 
төрлийн сан байгуулах арга хэлбэр.

Эх Сурвалж:  
Олон улсын Хадгаламжийн даатгагчдын холбоо, 2015

Ex-ante Ex-post Бусад

11%

8%

81%

Корпорацийн үндсэн үйл аж
иллагаа

Тийм

Үгүй

64.50%

63.50%

Сангийн зорилтот түвшин
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Хадгаламжийн даатгалын хураамж

Хураамжийн төрөл Хувь Тайлбар

Эхлэлтийн 
хураамж

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 1 
хувь

Шинээр хадгаламжийн даатгалын гишүүн болж буй банк 
1 удаа төлнө

Онцгой хураамж
Даатгагдах хадгаламжийн 
жилийн 0.5 хувь  
(дээд хэмжээ)

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

Улирлын 
хураамж

Даатгагдах хадгаламжийн 
жилийн 0.5 хувь  
(дээд хэмжээ)

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

Улирлын хураамжийг даатгагдах хадгаламжаас 
тооцох бөгөөд Үндэсний хорооноос баталсан “Банкны 
тайлан болон мэдээ, мэдээлэл ирүүлэх журам”-
ын дагуу ирүүлсэн “Даатгалын хураамж тоооцох 
тайлан”-д үндэслэн тооцдог. Энэхүү тайлангийн үнэн 
зөв байдлыг хянах үүднээс Монголбанкнаас сар бүр 
банкуудын санхүүгийн тайлангийн эх үүсвэр буюу 
пассив талын мэдээллийг хүлээн авч, тулган шалгадаг.  
Харин дээрх журмын “Хадгаламж эзэмшигчдийн тайлан”-д 

үндэслэн хадгаламжийн даатгалын хураамжийн хэмжээ 
болон хадгаламжийн даатгалын сангийн зорилтот түвшин, 
түүний эрсдэлийг тус тус тодорхойлдог.

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 
13.5 дахь заалтад “тухайн улирлын хураамжийн хэмжээ нь 
өмнөх улирлын дундаж үлдэгдэлд үндэслэнэ” гэж заасны 
дагуу тогтоодог. 

Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн үндсэн үйл ажиллагаа нь хадгаламжийн даатгалын санг хураамж төвлөрүүлэх 
замаар бүрдүүлж, бүрдүүлсэн санг эрсдэлгүй удирдах явдал юм. Хадгаламжийн даатгалын хураамж нь эхлэлтийн, улирлын, 
онцгой гэсэн 3 төрөлтэй бөгөөд хураамжийн хувь, хэмжээг хуулиар тогтоосон байдаг.

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн мэдээлэл

Банкны систем

 Даатгалын улирлын хураамж /тэрбум.төг/ 
 Төлөгдсөн 

дүн  2016 он
 Нэхэмжилсэн дүн 

 I улирал  II улирал  III улирал  IV улирал

Хураамжийн дүн 6.9 7.0 7.6 8.1 29.7 29.6

Хадгаламжийн даатгалын корпораци 2016 онд гишүүн банкуудаас нийт 29.7 тэрбум төгрөгийн улирлын хураамжийг 
нэхэмжилж, 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 29.6 тэрбум төгрөгийн хураамжийг төвлөрүүлсэн. 

Корпорацийн үндсэн үйл аж
иллагаа
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2016 онд гишүүн банкуудын төлсөн хураамж
 

Хураамжийн орлогын өсөлт (улирлаар)

2016 оны хувьд банкны системийн хэмжээнд нийт 14 
арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 
нийт хураамжийн орлогын 78 хувийг системийн хэмжээний 
нөлөө бүхий 4 банк бүрдүүлсэн бол үлдсэн 22 хувийг 

Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооны 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 23 тоот тогтоолоор банкуудаас авах 
улирлын хураамжийн хэмжээг 0.0625 хувиар тогтоож, 2015 оны 7 дугаар сарын 1-нээс мөрдөж, улирал бүр хураамжийг 
тооцон төвлөрүүлж байна.

Системийн нөлөө бүхий банкууд Бусад банкууд

8% Бусад

Хаан27%
Капитал3%

Ариг1%

ҮХОБ1%

Капитрон1%

Чингис хаан1%

Богд0.2%

Тээвэр хөгжил0.002%
Кредит0.003%

20% ХХБ

19% Голомт

11% Төрийн

8% Хас

7% УБХБ

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

II III

2013 2014 2015 2016

IV III III IV III III IV III III IV

/Тэрбум.төг/

5.5

5.9

7.6

7.6 7.6
7.6 7.6 7.6

7.6

7.6

7.9 8.0
8.3 8.38.3

бусад 10 банк бүрдүүлж байна. Хадгаламжийн даатгалын 
корпораци 2013 оноос хойш нийт 109.4 тэрбум төгрөгийн 
даатгалын хураамжийн орлогыг татан төвлөрүүлсэнийг 
дараахь зурагаас харна уу.
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Хураамж төвлөрүүлэх хугацаа
2015 онд “Олон улсын Хадгаламжийн даатгагчдын 
холбоо”-ноос хадгаламжийн даатгалын үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг байгуулллагуудын дунд хийсэн 
судалгаагаар нийт хамрагдагсадын:

- 4 хувь нь сар бүр, 28 хувь нь улирал бүр, 10 хувь 
нь хагас жил бүр, 51 хувь нь жил бүр харин үлдсэн 
8 хувь нь бусад хугацаанд хураамжийг тооцон 
төвлөрүүлдэг гэсэн байна.

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

Эх үүсвэр:  
Олон улсын Хадгаламжийн даатгагчдын 

холбооны судалгаа, 2015

Хураамжийн орлогын өсөлт (жилээр)

Сар бүр Улирал бүр Хагас жил бүр

Жил бүр Бусад

51%

8% 4%

28%

10%

Хураамжийн орлогын өсөлт нь банкуудын хураамж тооцох 
суурьт хамрагдах хадгаламж, харилцахын өсөлт болон 
түүнд тооцсон хураамжийн хувь хэмжээний өөрчлөлттэй 

5

15

25

35

Хураамжийн дүн

/тэрбум.төг/

2011

18.5

2013

32.5

2015

27.9

2015

29.7

шууд хамааралтай юм. Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний 
хорооноос 2015 оны 2 дугаар улирлын эцэс хүртэл улирлын 
хураамжийн хувийг системийн нөлөө бүхий банк болон 
бусад банк гэсэн 2 ангиллаар ялгавартай тооцож байсан. 
Харин гишүүн банкуудын хүсэлт болон олон улсын жишгийг 
харгалзан хадгаламжийн даатгалын хураамжийн хувийг 
тодорхой хугацаанд бүх банкинд ижил /Flat rate/ байхаар 
тогтоосон. Энэ нь 2015 оны хураамжийн орлого тодорхой 
хэмжээгээр буурахад нөлөөлсөн.

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн тогтолцоонд, 
хураамж тооцох суурь, аргачлал болон хувь хэмжээ зэргийг 
тухайн тогтолцоог хэр амжилттай хэрэгжүүлж байгааг 
илэрхийлэх чухал үзүүлэлтүүд гэж үздэг. Олон улсын 
туршлагаас харахад ижил суурьт /flat rate/ хураамжийн 
тогтолцооноос эрсдэлд суурилсан хураамжийн тогтолцооруу 
шилжих нь түгээмэл ажиглагдаж байна. Цаашлаад гишүүн 
байгууллагуудын эрсдэлийн үнэлгээг тооцох хүчин зүйлсийн 
хүрээг тэлэх замаар эрсдэлийн үнэлгээний ангиллыг 
нэмэгдүүлэх зэргээр уг тогтолцоог илүү боловсронгуй 
болгох дараа дараагийн үе шатууд байдаг байна. 

Корпорацийн үндсэн үйл аж
иллагаа



DICOM
Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци

36

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн тогтолцоо
Олон улсад хадгаламжийн даатгалын хураамжийг ямар сууриас, ямар хувь хэмжээгээр хэрхэн тооцдог 
тухай нэгтгэн дараах хүснэгтэд харуулав.

Хадгаламжийг 
даатгагч улсууд

Хураамж 
тооцох суурь

Хураамжийн 
тогтолцоо

Хураамжийн хувь, хэмжээ

Азербайджан
Даатгагдах 
хадгаламж

Ижил хувиар

Анх бүртгэсэн өдрөөс эхлэн гишүүн банкуудын даатгалд 
хамрагдсан хадгаламжийн өдөр тутмын үлдэгдлийн 
улирлын дунджаас эхний жилд 0.15 хувиар, дараагийн 
жилүүдэд 0.125 хувиар тус тооцно. Хураамжийг улирал 
тутамд төлнө.

Бангладеш
Даатгагдсан 
хадгаламж

Эрсдэлд 
суурилсан 

хувиар

Банкны хяналт, шалгалтын үнэлгээнд суурилсан 
эрсдлийн түвшингээс хамаарсан хураамжийн хувиуд нь 
0.07 ба 0.09 байна.

Хонг Конг
Даатгагдсан 
хадгаламж

Эрсдэлд 
суурилсан 

хувиар

Сангийн зорилтот түвшинд хүрэх хүртэл банкуудын 
хяналт, шалгалтын үнэлгээнд суурилсан эрсдлийн 
түвшингээс хамааран хураамжийн хувиуд нь 0.0175, 
0.028, 0.0385 ба 0.049 байна. Харин сан нь зорилтот 
түвшинд хүрсэн бол хураамжийн хувиудыг 0.0075, 0.01, 
0.015 ба 0.02 болгож бууруулна.

Энэтхэг
Даатгагдах 
хадгаламж

Ижил хувиар Хураамж тооцох хадгаламжийн 0.1 хувь.

Индонез
Даатгагдах 
хадгаламж

Ижил хувиар Дундаж даатгагдах хадгаламжийн 0.2 хувь.

Япон
Даатгагдах 
хадгаламж

Ижил хувиар
Нөхөн төлбөр олгогдох хадгаламжийн 0.107 хувь, 
бусад хадгаламжийн 0.081 хувь (хураамжийн хувиудын 
жигнэсэн дундаж нь 0.084 хувь байна).

Казакстан
Даатгагдах 
хадгаламж

Эрсдэлд 
суурилсан 

хувиар

Эрсдэлд суурилсан ялгавартай хураамжийн 5 ангилал 
тус бүрийн хураамжийн хувиуд нь 0.04, 0.08, 0.11, 0.19 ба 
0.38 байна.

БНСУ
Даатгагдах 
хадгаламж

Ижил хувиар

Банкуудад: 0.08 хувь; Санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын 
компаниуд, даатгалын компаниуд, арилжааны 
банкуудад: 0.15 хувь; Хамтын хадгаламжийн банкуудад: 
0.4 хувь.

Малайз
Даатгагдсан 
хадгаламж

2008 оноос 
хойш эрсдэлд 

суурилсан 
хувиар

Ялгавартай хураамжийн хувьд:  
Ангилал 1:  
нийт даатгагдах хадгаламжийн 0.03 хувь;  
Ангилал 2: 0.06 хувь;  
Ангилал 3: 0.12 хувь;  
Ангилал 4: 0.24 хувь



Жилийн тайлан 2016

37

ОХУ
Даатгагдах 
хадгаламж

Ижил хувиар
Жилийн 0.4 хувь (улирлын 0.1 хувь), хураамжийн хувийг 
18 сарын дотор 2 улирлаас хэтрэхгүй хугацаанд улиралд 
0.3 хувь хүртэл өсгөж болно.

Сингапур
Даатгагдсан 
хадгаламж

Эрсдэлд 
суурилсан 

хувиар

Сингапурт бүртгэлтэй хуулийн этгээдүүд болон актив 
ашиглалтын харьцаа нь 5-аас их гадаадын банкуудад: 
0.02 хувь; Актив ашиглалтын харьцаа нь 2-оос их 5-аас 
бага гадаадын банкуудад: 0.03 хувь; Актив ашиглалтын 
харьцаа нь 2-оос бага гадаадын банкуудад: 0.07 хувь.

Тайвань
Даатгагдах 
хадгаламж

Эрсдэлд 
суурилсан 

хувиар

Даатгагдсан хадгаламжаас ялгавартай хувиар, 
даатгагдсан хязгаараас давсан хадгаламжаас ижил 
хувиар тооцно. Банкуудын өөрийн хөрөнгийн харьцаа 
болон хяналт шалгалтын үнэлгээний оноонд тулгуурлан 
5 шатлал бүхий ялгавартай хураамжийн хувиудыг 
0.05, 0.06, 0.08, 0.11, 0.015, Ижил суурьт хувийг 0.005 
байхаар тогтоосон. Зээлийн хоршоодын хувьд хувиудыг: 
0.04, 0.05, 0.07, 0.10, 0.014 ба 0.005; Загасчид болон 
фермерүүдийн зээлийн хоршоодын хувьд хувиудыг: 0.02, 
0.03, 0.04, 0.05, 0.06 ба 0.0025 байхаар тус тус тогтоосон.

Тайланд
Даатгагдах 
хадгаламж

Ижил хувиар 0.4 хувь

Филиппин
Банкны нийт 

харилцах, 
хадгаламж

Ижил хувиар 0.2 хувь

Вьетнам
Даатгагдсан 
хадгаламж

Ижил хувиар 0.15 хувь

Эх үүсвэр:  
“Ази-Номхон далайн бүс нутаг дахь хадгаламжийн даатгалын системийн санхүүжилтийн 

механизм” судалгааны ажил, Олон улсын Хадгаламжийн даатгагчдын холбоо, 2011 он

Хадгаламжийн даатгалын хураамж тооцох суурийг даатгагдах хадгаламжаас тооцдог улс орнууд ижил суурьт 
хураамжийн тогтолцоог ашигладаг бол, даатгагдсан хадгаламжаас тооцдог улс орнууд нь эрсдэлд суурилсан 
ялгавартай хураамжийн тогтолцоог ашигладаг болох нь нэлээдгүй олон орны жишээнээс харагдаж байна.

Бидний хувьд бүх гишүүн банкуудаас ижил хувиар, нийт 
даатгагдах хадгаламжаас даатгалын хураамжийг тооцон 
төвлөрүүлж байгаа бөгөөд цаашид дунд хугацаанд 
хуульд заасны дагуу, мөн олон улсын жишигт нийцүүлэн 
гишүүн банкуудын эрсдэлийг үнэлж, тухайн үнэлгээний 
түвшингээс хамаарсан ялгавартай хураамжийн системийг 
нэвтрүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд 
арилжааны банкуудаас ирүүлдэг тайлан мэдээг хүлээн 
авах, боловсруулах, шаардлагатай тооцооллуудыг хийх үйл 

ажиллагааг системчлэх ажлыг зохион байгуулж байна. 
Тухайлбал эрсдэлийг үнэлэх, хураамж тооцох системийн 
техник шаардлагуудыг боловсруулан Монголбанк болон 
Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагаанд одоо 
ашиглагдаж буй эрсдэлийн удирдлагын “FINA” демо 
хувилбарыг нэвтрүүлсэн бөгөөд одоогоор туршилтын 
ажлыг эхлүүлэн цаашид корпорацийн онцлогт тохируулан 
үйл ажиллагаандаа хэрхэн ашиглах нөөц бололцоог судалж 
байна.

Корпорацийн үндсэн үйл аж
иллагаа
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Cангийн хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалтын багцын бүтэцБанкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 
12 дугаар зүйлд Хадгаламжийн даатгалын корпораци 
сангийн актив хөрөнгийг аюулгүй, хөрвөх чадвартай, 
ашигтай байх зарчмыг баримтлан зөвхөн дараах санхүүгийн 
хэрэгсэлд байршуулж болно гэж заасан байдаг. Үүнд:

 Засгийн газраас гаргасан болон батлан даасан үнэт 
цаас;

 Монголбанкны үнэт цаас;
 зээлжих зэрэглэл тогтоодог нэр хүнд бүхий олон улсын 

байгууллагаас AAA-аас доошгүй үнэлгээ авсан гадаад 
улсын Засгийн газрын болон олон улсын санхүүгийн 
байгууллагын үнэт цаас;

 олон улсын хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын 
гишүүн орнуудын Төв банкинд нээсэн хадгаламж.

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

Зурагаас харахад хөрөнгө оруулалтын багцын 70 хувийг 
Засгийн газрын үнэт цаас, 29 хувийг Төв банкны үнэт цаас 
эзэлж байгаа бөгөөд сангийн хөрөнгө оруулалтын орлого 
нь эдгээр үнэт цааснуудын хүүгийн түвшингээс шууд 
хамааралтай байна. 

Засгийн газрын үнэт цаасны жигнэсэн дундаж өгөөж 
2016 оны эцсийн байдлаар 15.8 хувьтай, жигнэсэн дундаж 
хугацаа нь 280 хоногтой байна.

ЗГҮЦ богино хугацаатай ЗГБ урт хугацаатай

ТБҮЦ Бэлэн мөнгө

46%

24%

29%

1%

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

Засгийн газрын үнэт цаасны арилжаанд оролцогч талууд
“Үнэт цаас гаргагч” болох Сангийн яам нь Засгийн газрын үнэт цаасыг хуваарийн дагуу гаргахад түүнийг нь “Зуучлан 
борлуулагч” болох Монголбанк дуудлага худалдааг зохион байгуулдаг. Уг дуудлага худалдаанд “Шууд бус оролцогч” 
болох иргэд, хуулийн этгээдүүд “Шууд оролцогч” болох арилжааны банкуудын хүүгээр өрсөлдөх зарчимтай арилжааны 
саналаар дамжуулан оролцдог байна. 

Засгийн газрын үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа нь  Монголбанкаар дамжин хийгдэх болсноор Монголбанкны 
хувьд төсөв, мөнгөний бодлогын уялдааг сайжруулах, санхүүгийн зах зээлийн хөгжилд бусад санхүүгийн хэрэгслүүдийг 
үнэлэх, нэвтрүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, иргэн, хуулийн этгээд, хөрөнгө оруулагчдад эрсдэл багатай хөрөнгө оруулалтын 
хэрэгсэл болохын зэрэгцээ дараах давуу талуудтай юм. Үүнд:
 Эрсдэлгүй
 Хөрвөх чадвартай
 Татвараас чөлөөлөгдөнө
 Барьцаа хөрөнгө, баталгаа болно
 Өндөр өгөөжтэй
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Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжих, олон нийтийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд Сангийн сайд, 
Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах 
хорооны даргын 2013 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 
хамтарсан тушаалаар “Засгийн газрын үнэт цаасыг хоёрдогч 
зах зээлд арилжих журам” батлагдсанаар Засгийн газрын 
богино хугацаат үнэт цаасыг Монголын Хөрөнгийн биржээр 

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

Төв банкны үнэт цаасны арилжаа нь тогтмол хүүтэй, хэмжээ 
хязгаарлахгүй, тогтмол хүүтэй, хэмжээ хязгаарласан 
болон тодорхой интервалд хүүгээр өрсөлдөх, хүүгийн 
дээд хязгаартай, хэмжээ хязгаарлахгүй арилжаа гэсэн 

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

дөрвөн хэлбэрээр явагддаг. 2011 оны дөрөвдүгээр сараас 
эхлэн долоо хоногийн хугацаатай ТБҮЦ-ыг дөрөв дэх 
хувилбараар буюу хүүний дээд хязгаар (бодлогын хүү)-
тай, хэмжээг зарлахгүйгээр банкуудын ирүүлсэн саналыг 
таслах хэлбэрээр зохион байгуулж эхэлсэн бөгөөд 2013 
оны 3 дугаар сараас эхлэн 7 хоногт 3 удаа буюу даваа, 
лхагва, баасан гарагт арилжаалж эхэлжээ. 

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

дамжуулан олон нийтэд нээлттэйгээр арилждаг болсон. 
Ингэснээр Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь өмнө 
засгийн газрын үнэт цаасыг худалдан авахдаа арилжааны 
банкуудаар зуучлуулан арилжаанд оролцдог байсан бол 
2016 оны 9 сараас эхлэн брокер, диллерийн компаниудтай 
хамтран ажиллаж, тэдгээрээр зуучлуулан хөрөнгийн зах 
зээлийг дэмжин ажиллаж байна.

Корпорацийн үндсэн үйл аж
иллагаа
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Даатгалын нөхөн төлбөр олгох
үйл ажиллагаа

Төслийн танилцуулга:

Төслийн явц:

Төслийн нэр Монгол дахь Хадгаламжийн даатгалын системийг сайжруулах 
туслалцааны төсөл 

Хэрэгжүүлсэн хугацаа 2016.07.01 – 2016.11.30

Удирдах байгууллага Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Төрийн захиргаа, дотоод хэргийн яам 

Мэргэжлийн байгууллага Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Үндэсний мэдээллийн хөгжлийн агентлаг 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Хадгаламжийн даатгалын корпораци

Гүйцэтгэгч байгууллага Солонгосын мэдээдлэл технологийн үйлчилгээ үзүүлэх компани

2016.07.01   Төслийг хэрэгжүүлэх байгууллагыг шалгаруулав. 

2016.07.28    Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Төрийн захиргаа 
дотоод хэргийн яаманд төслийн нээлтийн хамтарсан хурлыг 
хийж, Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн хүсэлтийг 
хүлээн авав.

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь 2013 онд үүсгэн 
байгуулагдсанаас хойш нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлж байгаагүй билээ. Гэсэн хэдий ч бид олон 
улсын туршлагыг харьцуулан судалж үзсэний үндсэн дээр 
даатгалын тохиолдолд бэлэн байх, тэрхүү үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох програм хангамжийг бий 
болгох, үйл явц бүрийг нарийн тодорхойлж, боловсронгуй 
болгох тал дээр анхааран ажиллаж байна. 

Бидний хувьд даатгалын нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг 
олон улсын жишгийн дагуу түргэн шуурхай, оновчтой хийж 
гүйцэтгэхийн тулд зайлшгүй програм хангамжтай байх 
шаардлага тулгарсан бөгөөд өөрийн байранд серверийн 
өрөөг байгуулан, шаардлагатай компьютеруудыг байрлуулан 
тохижуулаад байна. 
Даатгалын нөхөн төлбөр олгох програм хангамжийг шинээр 
бий болгохын тулд дараах төслүүдийг шат дараатай авч 
хэрэгжүүлээд байна. Үүнд: 

1. Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Хадгаламжийн даатгалын 
корпорацитай байгуулсан Харилцан ойлголцлын санамж 
бичгийн хүрээнд “Мэдлэг солилцох хөтөлбөр”-ийг /KSP/

хэрэгжүүлсэн. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд корпорацийн 
програм хангамжийн одоогийн нөхцөл байдлыг тодорхойлж, 
цаашид авч хэрэгжүүлэх  шаардлагатай зөвлөмжийг бэлтгэн 
өгсөн. Тухайлбал нөхөн төлбөр олгох програм хангамжийг 
дараах байдлаар хөгжүүлэх шийдлийг санал болгосон. Үүнд:
 Нөхөн төлбөр олгох хугацааг богиносгох ба урьдчилгаа 

төлбөр олгодог болгох  
 Нөхөн төлбөр олгох ажиллагаанд шаардлагатай техник 

технологи болон программ хангамжийн горимуудыг 
тодорхойлж, баталгаажуулах 

 Урьдчилгаа төлбөр, нөхөн төлбөрийн хэмжээг урьдчилан 
тооцоолох эрх зүйн зохицуулалт хийх зэрэг ажлуудыг 
хэрэгжүүлэх  

2. Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газрын 
санхүүжилтээр нөхөн төлбөр олгох програм хангамжийн 
техникийн туслалцаа үзүүлэх баг хүрэлцэн ирж “Мэдээлэл 
солилцох хөтөлбөр”-ийг /ISP/ танилцуулан Монгол дахь 
судалгааг эхлүүлсэн. Уг ажлын хүрээнд “Хадгаламжийн 
даатгалын нөхөн төлбөр олголт, эрсдэлийн удирдлагын 
системийн мастер төлөвлөгөө боловсруулах төсөл”-ийг 
боловсруулж, танилцуулсан.  

2016.07.25 - 29  Төслийн Монгол дахь судалгааг эхлүүлж, 
Монгол улсын хууль, эрх зүйн орчин, оролцогчдын үүрэг 
оролцоо, мэдээллийн системийн төлөв байдлыг судлав.

2016.10.21  Явцын болон орчны судалгааны тайлангийн 
дүгнэлтийг танилцуулж, ирээдүйн зорилтот загвар (Blue print)-ыг 
боловсруулах, түүний чиглэлийг судлах, Хадгаламжийн даатгалын 
корпорацийн санал хүсэлтийг тусгах талаар хэлэлцэв. 
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Дээрх судалгааны ажлуудыг нэгтгэн, ирэх онд 
“Хадгаламжийн даатгалын нөхөн төлбөр олголт, эрсдэлийн 
удирдлагын системийн мастер төлөвлөгөө боловсруулах 
төсөл”-ийн эцсийн тайланг хүлээлгэн өгөхөөр тохиролцов.  

3. Корпорацид ашиглах системийн мэдээллийн бүрэн бүтэн 
байдлыг хангах, хүлээн авч буй тоо мэдээллүүдээр сан 
бий болгон хадгалах, түүний найдвартай аюулгүй байдлыг 
хамгаалах зорилгоор Оракл өгөгдлийн сангийн програмыг 
нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 
демо хувилбарыг ашиглан холбогдох судалгааг хийж байна.   

Банкийг өөрчлөн байгуулах тухай шийдвэр гаргалтанд хадгаламжийн 
даатгалын байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг

Дэлхийн хадгаламжийн даатгалын байгууллагуудын чиг үүргээс хамаараад хүндрэлд орсон банкийг 
өөрчлөн байгуулах ажиллагаанд оролцох оролцоо, нөлөөлөл нь харилцан адилгүй байдаг.

Дээрх зургаас харахад нийт хадгаламжийн 
даатгалын байгууллагуудын 22 хувь нь банкийг 
өөрчлөн байгуулах шийдвэрийг бие даан гаргах 
эрхтэй байдаг бол 18 хувь нь шийдвэр гаргалтанд 
нөлөөлдөг, 18 хувь нь шийдвэр гаргалтанд 
оролцдоггүй, харин 21 хувь нь мөн шийдвэр 
гаргалтанд оролцдоггүй хэдий ч өөрчлөн байгуулах 
ажиллагаанд шаардлагатай санхүүжилтийг олгох 
тал дээр оролцох үүрэгтэй байдаг байна. 

Бидний хувьд “paybox plus” чиг үүргийг хэрэгжүүлж 
байгаа бөгөөд бие даан шийдвэр гаргадаггүй, 
банкийг өөрчлөн байгуулах ажиллагаанд оролцох 
үүрэгтэй байдаг. 

Олон улсын хадгаламжийн даатгалын 
байгууллагуудын 38 хувь нь банк татан буугдахаас 
өмнө хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг 
хүлээн авч хянан шалгалт хийх, нөхөн төлбөр олгох 
ажиллагаанд бэлтгэх боломжтой байдаг байна. 
Монголын Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 
хувьд “Бусад” гэсэн ангилалд багтаж байгаа бөгөөд 
одоогийн байдлаар нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг 
хөгжүүлэх шатандаа явж байна. 

Хадгаламж эзэмшигчдийн дансны мэдээлэлд нэвтрэх боломж  

Татан буугдах тухай 
мэдэгдэл гаргахаас өмнө

Татан буугдах мэдэгдэл 
гарсны дараа

Бусад

Эх сурвалж: Олон улсын хадгаламжийн
даатгагчдын холбооны 2015 оны судалгаа

31%

31%

38%

18%

18%

21%

21% 22%

Эх сурвалж: Олон улсын хадгаламжийн
даатгагчдын холбооны 2015 оны судалгаа

Бие даан шийдвэр
гаргадаг

Шийдвэр гаргалтанд
оролцдоггүй

Бусад

Шийдвэр гаргалтанд
нөлөөлдөг

Шийдвэр гаргалтанд оролцдоггүй,
гэхдээ өөрчлөн байгуулах 
санхүүжилтэд оролцох үүрэгтэй

Корпорацийн үндсэн үйл аж
иллагаа
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Корпорацийн бусад үйл ажиллагаа4. - Олон нийтэд чиглэсэн хөтөлбөр
- Хамтын ажиллагаа
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 2016 оны 3 дугаар сард Хадгаламжийн дааатгалын 
корпораци “Хөгжлийн Алтан Сан” холбоотой хамтран 
Өсвөр насны хүүхдэд санхүүгийн боловсрол олгох 
Тэмүүлэл хөтөлбөрийн хүрээнд “Дуулиан – 2020” заалны 
хөлбөмбөгийн тэмцээнд оролцож буй 800 орчим ахлах 
ангийн хүүхдүүдэд санхүүгийн анхан шатны мэдлэг 
олгох сургалтыг явууллаа. Нийслэлийн Сонгинохайрхан 
дүүргийн харьяа сургуулиудын хүүхдүүдийг 123 дугаар 
сургууль дээр, Хан-Уул, Баянгол дүүргийн сургуулиудын 
сурагчдад 40 дүгээр сургууль дээр, Чингэлтэй, 
Сүхбаатар дүүргийн сургуулиудын ахлах ангийн 
сурагчдад 23 дугаар дунд сургууль дээр тус, тус зохион 
явуулж, сургалтуудад амжилттай оролцсон бяцхан 
хөлбөмбөгчдийг Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 
дурсгалын зүйлсээр шагнан урамшуулав. 

 

 Хичээлийн шинэ жилийн эхний өдөр, Баянгол дүүргийн 
“Ган зам” цогцолбор дунд сургуулийн ахлах ангийн 
хүүхдүүдэд “Хуримтлал, хадгаламжийн ач холбогдол” 
сэдвээр анхны хичээл заав. Тус хичээлийг “Хөгжлийн 
алтан сан” Төрийн Бус Байгууллагын санхүүгийн 
боловсрол олгох сургагч багштай хамтран зохион 
явуулсан ба хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдийг 
Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацийн гарын бэлгээр 
урамшуулсан. 

Олон нийтэд
чиглэсэн хөтөлбөр

Хадгаламжийн даатгалын корпораци 2016 онд олон нийтэд санхүүгийн боловсрол олгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн хүүхэд 
багачууд, тэр дундаа дунд болон ахлах ангийн хүүхдүүдийг голчлон хамруулсан сургалтуудыг зохион байгууллаа.
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 Хадгаламжийн даатгалын корпораци жил бүрийн 10 -р 
сарын 31 -ний өдөр буюу Дэлхийн хуримтлалын өдрийг 
“Өнөөдрөөс Хуримтлуулцгаая” уриан дор тэмдэглэн 
өнгөрүүлдэг уламжлал тогтоод гурван жил болж байна.

Өнгөрсөн жилүүдэд бага насны хүүхэд багачуудад 
багаас нь санхүүгийн боловсролын суурь мэдлэгийг 
эзэмшүүлэх зорилгоор Мөнгө гэж юу вэ, түүнийг хэрхэн 
удирдах, мөнгөө хуримтлуулснаар ямар ач холбогдолтой 
болох талаар танин мэдэхүйн сургалтууд зохион 
байгуулж , Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 
зүгээс нийт 20 хүүхдэд 50,000 төгрөгийн хадгаламж 
нээлгэх эрхийн бичгээр урамшуулж байсан. 

Энэ жилийн хувьд “Хөгжлийн алтан сан” холбооны 
сургагч багш нартай хамтран Улаанбаатар хотын 
Ерөнхийн боловсролын арван сургуулийг сонгон авч, 
ахлах ангийн хүүхдүүдэд сургалт зохион байгуулснаараа 
онцлогтой болсон. Энэхүү сургалтаар хуримтлалын ач 
холбогдлын талаар таниулан сурталчилж, хуримтлал 
үүсгэх арга дадлыг хүүхэд бүрт эзэмшүүлэхийг зорьсон. 
Сургалтанд идэвхи санаачилгатай оролцсон нийт 50 
хүүхдийг уламжлал ёсоор 50,000 төгрөгийн хадгаламж 
нээлгэх эрхийн бичгээр тус тус урамшууллаа.  

Корпорацийн бусад үйл аж
иллагаа
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Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо  
/IADI/ болон Ази – Номхон далайн бүсийн хороо 
/APRC/ -ны бүс нутгийн хамтын ажиллагаа 
 
Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо  
/IADI/ нь бүс нутгийн нийтлэг сонирхол, тулгамдаж буй 
асуудлыг хэлэлцэх, харилцан мэдээлэл солилцох зорилгоор 
Африк, Ази-Номхон далай, Карибын тэнгис, Евроази, Европ, 
Латин Америк, Ойрхи дорнод болон Хойд Африк, Хойд Америк 
гэсэн 8 бүс нутгийн хороог байгуулсан. Манай корпораци нь 
энэхүү холбоонд гишүүнээр элссэн цагаасаа Ази-Номхон 
далайн бүсийн хороо /APRC/ -ны гишүүн болж, тус хорооны 
үйл ажиллагаанд идэвхи чармайлттай оролцон Монгол 
улсын санхүүгийн салбар болоод хадгаламжийн даатгалын 
тогтолцооны талаар таниулж, харилцан мэдээ мэдээлэл 
солилцож ирсэн. Тус хамтын ажиллагааны хүрээнд бид 
БНСУ, Тайвань, Япон болон Оросын Холбооны Улстай хамтын 
ажиллагааны Харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулж, 
техникийн туслалцаа, сургалт авч Монголын хадгаламжийн 
даатгалын корпорацийн чадавхийг сайжруулан олон улсын 
түвшинд хүргэхээр зорин ажиллаж байна. 

Ази-Номхон далайн бүсийн хороо /APRC/ -ны дэргэд 
Стратегийн тэргүүлэх чиглэл, үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний байнгын хороо /SPAC/ -г 2016 онд байгуулж, 
бүс нутгийн хамтын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, гишүүдийн 
үнэ цэнэ оролцоог нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх зорилготой үйл ажиллагаагаа 
эхлүүлээд байна. Энэхүү бүс нутгийн хорооны гишүүн 
байгууллага бүр өөр хоорондоо харилцан адилгүй бөгөөд дор 
бүрнээ давуу болон сул талтайг харгалзан үзэж, гишүүдийг 
үйл ажиллагааны гол шийдвэр гаргахад нээлттэй, хараат бус 
байдлаар хамруулах үндсэн зарчмыг  чиглэлээ болгон үйл 
ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. Дээрхи зарчимд нийцүүлэн 
бүс нутгийн стратеги төлөвлөгөөг боловсруулсан. Монгол улс нь 2016 онд гадаад хамтын ажиллагааны цар 

хүрээг өргөтгөн Евроазийн бүс нутгийн хороонд шинэ 
гишүүнээр элсэн орсон. Тус хорооны гишүүн улсууд болох 
Казакстан, Беларус, Украйн зэрэг улсуудын эдийн засаг нь 
Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдалтай ижил төстэй 
тал ихтэй ба мэдээлэл солилцон хамтран ажиллах эхлэл 
тавигдсан.

Хамтын ажиллагаа

Үүнд:
1. Мэдээлэл, туршлага солилцох ажлыг нэмэгдүүлэх -  Бүс 

нутгийн гишүүд хоорондоо мэдээ мэдээлэл, туршлага 
солилцох арга замыг сайжруулж, давуу болон сул талаа 
мэдэж харилцан суралцах боломжийг нэмэгдүүлнэ.

2. Ази -Номхон далайн бүсийн хамтын ажиллагааны 
харилцаа холбоог   сайжруулах
 Бүс нутаг дахь харилцаа холбооны бүтцийг 

сайжруулах замаар үйл ажиллагаагаа бэхжүүлнэ. 
 Гишүүдийн харилцаа холбооны цар хүрээг өргөтгөж 

Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо /IADI/ 
-ны үндсэн гишүүн бус бусад Ази-Номхон далайн бүс 
нутгийн хадгаламжийн даатгалын байгууллагатай 
холбоотой байгууллагуудыг ч хамруулна.

 Бүс нутгийн гишүүн бус байгууллагуудад холбооны 
гишүүнээр элсэх давуу тал/ ашиг тусыг таниулж 
дэмжих зорилготой.

3. Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо  
/IADI/-ны стратеги зорилт болон Ази-Номхон далайн бүс 
нутаг дахь гишүүдийнхээ онцлогийг хамтад нь дэмжинэ.

4.  Бүс нутгийн гишүүдийн нэгдмэл санаанд үндэслэж, Олон 
улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо /IADI/ -ны 
бодлого төлөвлөлтийн асуудлууд дээр бүс нутгийн дуу 
хоолой болон үзэл баримтлалыг илэрхийлэн холбооны 
бүтцийг илүү сайжруулна.

 
Ази-Номхон далайн бүсийн хороо /APRC/ -ны санаачлан 
гаргасан стратегийн тэргүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд 17 төлөвлөгөө багтах ба 2017 онд тус төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэн ажиллахаар хамтран ажиллаж байна. 
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Дэлхийн банк 

Манай улс 2016 онд Дэлхийн Банк, Олон Улсын Хөгжлийн 
Агентлаг болон Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацид нэгдэн 
орсны 25 жилийн ойг тэмдэглэсэн. Энэ онд Хадгаламжийн 
даатгалын корпораци нь Сангийн яаман дээр хэрэгжиж 
буй Дэлхийн банкны Олон салбарыг хамарсан техник 
туслалцааны төсөл /Multi-Sectoral Technical Assistance Proj-
ect/ -ийн шугамаар зөвлөх үйлчилгээ болон Хадгаламжийн 
даатгалын 16 үндсэн зарчмаар үйл ажиллагааг үнэлүүлэх 
туслалцаа авч хамтран ажилласан. Зөвлөх үйлчилгээний 
хүрээнд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

 Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай 
хуулийн хэрэгжилт

 2013 -2015 оны хооронд Хадгаламжийн Даатгалын 
Үндэсний Хороогоор батлагдсан гол дүрэм журмуудын 
хэрэгжилт

 Нягтлан бодох бүртгэлийн болон тайлагналын системийг 
олон улсын нийтлэг стандарт, шилдэг туршлагуудад 
нийцэж байгаа эсэхийг үнэлэх

 Банкны хадгаламжийн эрсдэлийг нөхөх  сангийн 
бүрдүүлэлт, өнөөгийн байдал, нөхөн төлбөрийн систем 
хөгжүүлэлт

 Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн зүгээс гишүүн 
банкуудад хяналт тавих байдал, холбогдох дүрэм 
журмын хэрэгжилт болон системийн хэмжээний 
хадгаламж татагч байгууллагуудын санхүүгийн 
эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээнд үнэлгээ 
хийх

 Аюулгүй байдал, нууцлалыг хэрхэн хангах, техникийн 
болон сүлжээний систем

 Нөхөн төлбөрийн болон эрсдэлийн програм хангамж 
хөгжүүлэлт

Дэлхийн банкны зөвлөх 2016 оны 12 дугаар сард ирж, 
корпорацийн үйл ажиллагаа болоод хууль эрх зүйн орчныг 
“Үр дүнтэй хадгаламжийн даатгалын системийн Үндсэн 
зарчимд нийцүүлэн үнэлгээ хийх гарын авлага” -ын 
дагуу үнэлгээ хийх ажлыг эхлүүлсэн. Энэ ажлын хүрээнд 
корпорацийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь ирж танилцсан 
ба холбогдох бүх хууль, тогтоомжуудыг авч судалсан. 

Мөн корпорацийн ажилтнуудаас гадна санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хангах бусад байгууллагууд, арилжааны 
банкуудын төлөөлөлтэй уулзалт хийсэн. Үнэлгээний 
дүгнэлт ирэх онд гарах ба цаашид тус үнэлгээний үр дүнд 
үндэслэн корпорацийн үйл ажиллагааг олон улсын жишигт 
нийцүүлэхэд хамтран ажиллахаар ярьж байна. 

Корпорацийн бусад үйл аж
иллагаа
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Азийн хөгжлийн банк

Монгол улс гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, дотоод 
боловсон хүчний чадавхийг сайжруулах зорилгоор 2016 оны 
8 дугаар сарын 15 -17 -ны өдрүүдэд Актив хөрөнгийн эргэн 
төлөлтийг сайжруулах сэдвийн хүрээнд олон улсын семинар 
зохион байгуулсан. Тус семинарт Хүндрэлд орсон банкны 
актив хөрөнгийг нөхөн барагдуулах үр дүнтэй арга зам, 
механизмын талаар Азийн хөгжлийн банкны Монгол улсын 
санхүүгийн салбарыг хариуцсан Жиакомо Жианэтто илтгэл 
тавьж бидний үйл ажиллагааг дэмжин ажилласан. 

Цаашид Азийн хөгжлийн банк Монголын санхүүгийн салбарт 
шинээр эхлүүлж буй төслийн хүрээнд техникийн туслалцаа 
авч хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна. 

Тайваний  Хадгаламжийн даатгалын  
корпорациас туршлага судлах сургалт

Тайваний Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь 
хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлээд 30 гаруй 
жил болж байгаа бөгөөд Ази тивдээ анх ‘’Эрсдэлд суурилсан 
хураамж” -ийн системийг нэвтрүүлсэн улс юм. Манай 
корпораци дунд хугацаанд Эрсдэлд суурилсан хураамжийн 
системийг нэвтрүүлэхийг зорин судалгаа шинжилгээний 
ажлуудыг хийж байгаа бөгөөд Тайваний Хадгаламжийн 
Даатгалын Корпорацитай байгуулсан санамж бичгийн 
хүрээнд корпорацийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг 
хангах байгууллагуудтай хамтран ажиллах үүрэг оролцооны 
талаар, хямралыг эрт илрүүлэх систем, хадгаламжийн 
даатгалын эрсдэлийн удирдлага, эрсдэлтэй гишүүн 
байгууллагуудын асуудлыг хэрхэн зохицуулах, шийдвэрлэх 
талаар туршлага судалсан.  Цаашид үйл ажиллагаандаа 
Тайваний Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацийн 
туршлагыг нэвтрүүлэн, төлөвлөн ажиллаж байна.

Central Deposit Insurance Corporation
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Оросын Холбооны Улсын Хадгаламжийн 
даатгалын агентлагтай харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг байгууллаа

Оросын Холбооны Улсын Хадгаламжийн даатгалын агентлаг 
/DIA/ -тай 2016 оны 7-р сарын 4-нд Москва хотод хоёр талын 
хамтын ажиллагааны санамж бичиг /MOU/ байгуулж, гарын 
үсэг зурсан. Тус санамж бичигт оролцогч талууд хадгаламжийн 
даатгалын тогтолцооны эрсдэлийн удирдлага, хууль эрх зүй, 
олон нийтийг мэдээллээр хангах тал дээр мэдээ мэдээлэл 
солилцож, олон улсын хадгаламжийн даатгалын удирдамж 
стандартыг сайжруулахад хамтран ажиллаж судалгаа хийхээр 
тусгасан. 

Санамж бичгийн дараа 2 тал цаашдын хамтын ажиллагааны 
талаар хадгаламжийн даатгалын корпораци хоорондын 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхийн хажуугаар хоёр улсын 
хадгаламжийн даатгалын салбарын цаашдын хөгжилд хувь 
нэмэр оруулахуйц туршлага солилцох, харилцан зөвлөгөө өгөх, 
тулгамдаж буй асуудлууд дээр хамтран ажиллаж системийг 
хөгжүүлэхэд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулахаа хэлсэн.

Оросын Холбооны Улсын Хадгаламжийн даатгалын агентлаг нь 
“Оросын Холбооны Улсын банкин дахь өрхийн хадгаламжийн 
даатгалын тухай хууль”-ийн хүрээнд 2004 онд байгуулагдсан. 
Одоогоор 828 гишүүн банкийг даатгаж, 268 банкийг өөрчлөн 
байгуулж байсан хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо өндөр 
хөгжсөн байгууллага юм.

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын  
Хадгаламжийн даатгалын корпораци /KDIC/

Солонгосын Хадгаламжийн даатгалын корпорациас 2014 
онд Харилцан ойлголцлын санамж бичиг зурсны дараа жил 
бүр 1 зөвлөхийг Монгол улсад томилон ажиллуулж, манай 
корпорацийн мэргэжилтнүүдийн чадавхийг дээшлүүлэхэд 
туслалцаа үзүүлсээр ирсэн. Мөн бидний үйл ажиллагааг 
сайжруулахад нэн тэргүүнд шаардлагатай байгаа нөхөн 
төлбөрийн програм хангамжийг боловсруулахад туслалцаа 
үзүүлэн Мэдээлэл солилцох хөтөлбөр /Information Sharing 
Program/ -ийг Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын засгийн 
газрын санхүүжилтээр 3 сарын хугацаатай хэрэгжүүлсэн. 

Deposit 
Insurance 
Agency 

Корпорацийн бусад үйл аж
иллагаа
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Ази-Номхон далайн бүсийн хорооны 4 дэх удаагийн 
Техникийн семинарыг 2016 оны 8 дугаар сарын 15 -17 -ны 
өдрүүдэд “Актив хөрөнгийн эргэн төлөлтийг сайжруулах” 
сэдвийн хүрээнд Монголд анх удаа амжилттай зохион 
байгуулсан. Семинарт Олон улсын хадгаламжийн 
даатгагчдын холбоо /IADI/, Ази номхон далайн бүсийн 
хороо /APRC/-ны гишүүн орнууд, Америкийн Холбооны 
хадгаламжийн даатгалын корпораци /FDIC/ зэрэг 14 орны 
70 гаруй төлөөлөгчид болон Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн 
банк, Монголбанк, банк, санхүүгийн байгууллагуудын 
төлөөлөл оролцсон. Семинарыг Монголбанкны Тэргүүн Дэд 
Ерөнхийлөгч, Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооны 
дарга О.Эрдэмбилэг нээн үг хэлсэн. 

Илтгэгчээр хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 
төлөөлөгчдөөс гадна Азийн хөгжлийн банк, Солонгосын 
санхүүгийн институтын экспэртүүд оролцсон. Актив 
хөрөнгийн эргэн төлөлтийг сайжруулахад голлон анхаарах  
4 дэд сэдвийн талаар хэлэлцсэн. 

Үүнд:
 Дампуурсан банкны Актив хөрөнгийн эргэн төлөлтийн 

хууль эрх зүйн тогтолцоо
 Хүндрэлд орсон банкны актив хөрөнгийг нөхөн 

барагдуулах үр дүнтэй арга зам, механизм
 Хөгжиж буй зах зээлд чанаргүй зээлийг хоёрдогч зах 

зээлд зөв зохистой удирдах, үйл ажиллагааг тогтвортой 
хэрэгжүүлэх бүтцийг хөгжүүлэх

 Санхүүгийн хямралын дараа актив хөрөнгийг нөхөн 
барагдуулахад Хадгаламжийн даатгагчдад тулгамдаж 
буй асуудлууд болон шинээр гарч ирж буй сорилтууд

Энэхүү семинарыг зохион байгуулснаар бүсийн хамтын 
ажиллагааг бэхжүүлэх, тулгарч буй сорилтыг хамтдаа даван 
туулах, Монгол Улсын хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог 
улам боловсронгуй болгон хөгжүүлэх чухал алхам болсон 
юм. 

Олон улсын хурал зохион байгууллаа
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Санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах

1.Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Сөүл хотод Монголын 
банкны холбоо, Солонгосын банкны холбооноос 

хамтран зохион байгуулсан Монгол-Солонгосын Санхүүгийн 
форум арга хэмжээнд Солонгос, Монголын Хадгаламжийн 
Даатгалын Корпорацийн төлөөлөгчид оролцож санал 
солилцсон.

3.Хамтран ажиллагч Олон улсын байгууллагууд болох 
Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргээн 

босголтын банк зэрэг байгууллагуудтай Хадгаламжийн 
Даатгалын Корпорацийн чадамжийг сайжруулах талаар 
уулзалтууд зохион байгуулсан.

5.Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци нь Санхүүгийн 
салбарын хамтын ажиллагааг сайжруулан Сангийн 

сайдын нэрэмжит спортын наадмыг 2016 оны 5 дугаар сард 
Санхүү, эдийн засгийн салбарын төрийн байгууллагуудын 
албан хаагчдын бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, идэвхитэй 
хөдөлгөөнийг дэмжих, чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх зорилгын хүрээнд нийт 7 байгууллагын 300 гаруй 
тамирчдыг хамарсан снукер билльярд, шатар, ширээний 
теннис, гар бөмбөг, сагсан бөмбөг гэсэн таван төрлөөр 
зохион байгуулсан. 

4.Банк санхүүгийн академиас зохион байгуулдаг 
Теллерийн суурь сургалтанд “Хадгаламжийн даатгалын 

тогтолцоо, Банкууд хэрхэн Хадгаламж эзэмшигчдэд 
мэдээлэл хүргэх тухай” сэдвээр оролцон хичээл заасан.      

2. Дэлхийн банк Монгол улсын санд учирч болзошгүй 
асуудлуудын талаархи судалгаанд Хадгаламжийн 

Даатгалын Сангийн мэдээллийг танилцуулж, санхүүгийн 
салбарын ажилтнуудын сургалтанд Хадгаламжийн 
Даатгалын Корпорацийн мэргэжилтнүүд хамрагдсан. 
Мөн Монгол улсад зохион байгуулагдсан “Ази-Европын 
уулзалт”-ын Бизнес уулзалтанд Хадгаламжийн Даатгалын 
Корпорацийн удирдлагууд оролцож, Эдийн засгийн 
хямралыг тогтворжуулах тал дээр санал дэвшүүлсэн.

Корпорацийн бусад үйл аж
иллагаа
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 Хөгжлийн Алтан Сан Холбоотой хамтран Санхүүгийн суурь мэдлэг олгох сургалтыг Ерөнхий боловсролын 
123, 40, 23 дугаар сургуулиудын ахлах ангийн нийт 143 сурагчдад зохион байгуулсан.

 Эрдмийн баярыг тохиолдуулан “Хуримтлал, хадгаламжийн ач холбогдол” сэдвээр сургалт зохион байгуулсан.

 Уламжлал ёсоор Дэлхийн хуримтлалын өдөр буюу 10 дугаар сарын 31-ны өдрийг тохиолдуулан Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн 800 гаруй сурагчдад сургалт зохион байгуулж, шалгарсан 50 сурагчийг 50,000 
төгрөгийн хадгаламжийн данс нээлгэх эрхийн бичгээр урамшуулсан.

 Global money week хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор 
Монголбанк, Монголын Банкны Холбоо, гишүүн банкууд, Монгол ТВ-тэй хамтран “Мөнгөтэй харьцах нь” 
сэдвээр “Нүүдэл Шийдэл” хэлэлцүүлэг зохион байгуулан оролцсон. 

 Банкны ажилтны өдрийг тохиолдуулан Банк санхүүгийн академи, Монголбанкны олон нийтийн боловсрол 
мэдээллийн төвтэй хамтран “Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
нь” нэгдсэн арга хэмжээг 2 дахь удаагаа амжилттай зохион байгуулсан.

 Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж олон улсын жишгийн дагуу санхүүгийн 
системд оролцогч байгууллагууд болох Монголын санхүүгийн салбарын нийт активын 0.9 хувийг эзэлдэг 
даатгалын компанийн үйл ажиллагаатай танилцаж, боловсон хүчний чадавхийг нэмэгдүүлэх сургалт семинарт 
хамрагдах, мэдээ мэдээлэл солилцож  хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монголын даатгагчдын 
холбоонд Дэмжих гишүүнээр элссэн.

 Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо /IADI/ -ны Евроази бүсийн хороонд гишүүнээр элссэн.

 Оросын Холбооны Улсын Хадгаламжийн даатгалын агентлагтай Харилцан ойлголцлын санамж бичиг 
байгуулсан. 

 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газар болон Солонгосын Хадгаламжийн даатгалын корпорациас 
Мэдлэг солилцох хөтөлбөр /KSP/-ийн хүрээнд нөхөн төлбөрийн програм хангамжийг хөгжүүлэхэд техникийн 
туслалцаа үзүүлэх баг хүрэлцэн ирж Монгол дахь судалгааг эхлүүлж, програм хангамжийн шаардлагыг 
тодорхойлон нэвтрүүлэх мастер төлөвлөгөөг боловсруулж байна.

 Монголд анх удаа Ази-Номхон далайн бүсийн хорооны 4 дэх удаагийн техникийн семинарыг “Актив хөрөнгийн 
эргэн төлөлтийг сайжруулах” сэдвээр зохион байгуулсан. 

 Дэлхийн банкнаас мэргэжилтэн ирж корпорацийн үйл ажиллагаа болон хууль эрх зүйн орчинг Олон улсын 
хадгаламжийн даатгагчдын холбоо болон Базелийн хорооноос хамтран гаргасан Үр дүнтэй хадгаламжийн 
даатгалын системийн Үндсэн зарчмын дагуу үнэлгээ хийх ажлыг эхлүүлсэн. 

DICOM
Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци

2016 онд бид

Санхүүгийн боловсролыг сайжруулах бие даасан болон хамтарсан 
хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсэн.
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Хавсралт

68%24% 8%

Иргэдийн 
хадгаламж

56%

Хуулийн этгээдийн 
харилцах

2016-12-31-ний 
байдлаар 13.7 их 

наяд төгрөг

19%

Хуулийн этгээдийн 
хадгаламж

Банк санхүүгийн 
байгууллагаас татсан
эх үүсвэр

8%

Иргэдийн
харилцах

5%

Харилцах Хадгаламж

АРИЛЖААНЫ БАНКУУДЫН НИЙТ ХАДГАЛАМЖИЙН ҮЛДЭГДЭЛ 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ
БАЙДЛААР 13.7 ИХ НАЯД ТӨГРӨГ БАЙНА. ҮҮНЭЭС:

НИЙТ ХАДГАЛАМЖИЙН БҮТЭЦ /ЭЗЭМШИГЧЭЭР/

Банк, санхүүгийн
байгууллагаас татсан

эх үүсвэр

Иргэд, хуулийн этгээдийн хадгаламж нийт 11.6 их наяд төгрөг байгаагаас
иргэдийн хадгаламж 8.3 их наяд, хуулийн этгээдийн хадгаламж 
3.3 их наяд төгрөг байна. 

78 %
системийн нөлөө бүхий 4 банк

22 %
бусад банк

12%
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100 саяас
дээш

61%

2016-12-31-ний 
байдлаар  11.6 их 

наяд төгрөг

20 сая хүртэл
20%

20 саяас 50 сая
хүртэл

9%

50 саяас 100 сая
хүртэл

9%

Иргэдийн хадгаламж эзэмшигчдийн 
98.9 хувийг 20 хүртэлх сая төгрөгийн 

хадгаламж эзэмшигчид 
эзэлж байна. 

Хуулийн этгээдийн хадгаламж 
эзэмшигчдийн 95.8 хувийг 20 хүртэлх
сая төгрөгийн хадгаламж эзэмшигчид

тус тус эзэлж байна.

Иргэд Хуулийн этгээд

ИРГЭД, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН БҮТЭЦ /ЭЗЭМШИГЧЭЭР/

ИРГЭД, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН БҮТЭЦ /ДҮНГЭЭР/ 

20 сая хүртэл
98.9%

50 саяас 100 сая 
хүртэл

0.3%

2016-12-31-ний 
байдлаар 5'475'904 

хадгаламж 
эзэмшигчид

20 саяас 50 сая
хүртэл

0.6%
100 саяас дээш
0.2%
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Xадгаламжийн хэмжээ 

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛД ХАМРАГДАЖ БУЙ ХАДГАЛАМЖ ЭЗЭМШИГЧ
БОЛОН ХАДГАЛАМЖИЙН ХЭМЖЭЭ:

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

Хадгаламж

Нийт 

Даатгагдах 

Даатгагдсан

Даатгалд үл хамаарах

Хадгаламж эзэмшигчид Хадгаламжийн үлдэгдэл

Тоо

      5,483,191

      5,475,904

      5,475,904

             7,287

Эзлэх хувь

100%

99.9%

99.9%

0.1%

Мөнгөн дүн 
/тэрбум.төг/

              13,678

              11,581

                3,605

                2,097

Эзлэх хувь

100%

85%

26%

15%

2.3
ИХ НАЯД
ТӨГРӨГ

5,286,9647,054,553

Иргэд Хуулийн этгээд

Xадгаламж
эзэмшигчдийн тоо 

Дансны тоо 

Xадгаламжийн хэмжээ 86.9
ТЭРБУМ 
ТӨГРӨГ

126,554 178,051 
Xадгаламж

эзэмшигчдийн тоо 
Дансны тоо 
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Санхүүгийн тайлан болон 
хараат бус аудиторын дүгнэлт5.
Монголын Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци
Санхүүгийн тайлагналын Олон улсын стандартын дагуу бэлтгэгдсэн  
Санхүүгийн тайлан болон Хараат бус аудиторын тайлан
2016 оны 12 дугаар сарын 31
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Хуудас 67-оос 97-д хавсаргасан тодруулгууд нь энэхүү бие даасан 
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Хуудас 9-өөс 39-д хавсаргасан тодруулгууд нь энэхүү бие даасан санхүүгийн 
тайлангуудын салшгүй нэг хэсэг болно.                                                                                7 
 

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Мянган төгрөгөөр

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Татварын өмнөх ашиг

Тохируулгууд:

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
Биет бус хөрөнгийн хорогдол
Авлагын дансны үнэ цэнийн бууралтын хасагдуулга

Цэвэр санхүүгийн (орлого)/зардал
Үндсэн үйл ажиллагааны хөрөнгө, өр төлбөрийн өөрчлөлтийн 
өмнөх үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Бараа материалын өсөлт
Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн авлагын 
өсөлт бууралт

Худалдааны болон бусад өр төлбөрийн өсөлт
Үндсэн үйл ажиллагааны хөрөнгө, өр төлбөрийн өөрчлөлт

Хүлээн авсан хөрөнгө оруулалтын орлого

Эрх хүлээн авагчаас хүлээн авсан орлого

Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН 
ГҮЙЛГЭЭ

Үндсэн хөрөнгө худалдан авалт

Засгийн газрын үнэт цаас худалдан авалт

Биет бус хөрөнгө худалдан авалт
Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас худалдан 
авалт

Хөрөнгө оруулалтад зарцуулсан цэвэр мөнгө

САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Хүлээн авсан зээл

Төрийн банкинд үзүүлсэн санхүүгийн тусламж
Оруулсан хөрөнгө
Зээлийн эргэн төлөлт

Хүүгийн төлбөр

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн цэвэр өсөлт/ бууралт)
Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

Хуудас 67-оос 97-д хавсаргасан тодруулгууд нь энэхүү бие даасан 
санхүүгийн тайлангуудын салшгүй нэг хэсэг болно.                                                                               
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ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Мянган төгрөгөөр Оруулсан хөрөнгө Хуримтлагдсан 
ашиг Нийт эздийн өмч

2015 оны 1 дүгээр сарын 1 ний 
өдрөөрх үлдэгдэл

Тайлант хугацааны ашиг
Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй 
ашиг

2015 оны 12 дугаар сарын 31 ний 
өдрөөрх үлдэгдэл

оны 1 дүгээр сарын 1 ний 
өдрөөрх үлдэгдэл

Тайлант хугацааны ашиг
Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй 
ашиг

оны 12 дугаар сарын 31 ний 
өдрөөрх үлдэгдэл

Хуудас 67-оос 97-д хавсаргасан тодруулгууд нь энэхүү бие даасан 
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 КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын Тухай хуулийг Улсын Их Хурал 2013 оны 1 дүгээр сарын 10 нд 
баталж, тухайн өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хуулийн зорилт нь банкин дахь мөнгөн хадгаламжийг хамгаалах 
зорилт бүхий албан журмын даатгалын тогтолцоог бүрдүүлэх явдал юм. Бүх арилжааны банкууд даатгалд 
хамрагдах үүрэгтэй. 

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

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

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

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

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

ХДК ийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар 1 Сүхбаатар дүүрэг, 1 хороо, Нарны зам 91, Санрөүд барилга, 3 
давхар

 КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЧИН

Монгол улсын эдийн засаг нь харьцангуй өндөр инфляци болон хүүгийн төвшин зэргээр хөгжиж буй зах зээлийн 
олон шинж чанарыг агуулдаг. 2010, 2011 оны эдийн засгийн тогтмол өсөлтийн дараа дэлхийн зах зээл дээрх 
түүхий эдийн үнийн бууралт, БНХАУ ын эдийн засгийн өсөлтийн удаашрал болон 2012 оны Гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын тухай хуулийн өөрчлөлтийн улмаас гадаадын шууд 

МОНГОЛЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ САН 
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд – 2016 оны 12 дугаар сарын 31
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2. КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЧИН (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

хөрөнгө оруулалт багассан зэрэг хүчин зүйлсээс шалтгаалан 2012, 2013 онд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт 
удааширч эхэлсэн. 2014, 2015 онд дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнийн уналт, БНХАУ ын эдийн засгийн 
удаашралтай байдал үргэлжилсэн нь эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж байна.

2016 оны туршид гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын орох урсгалын багасалт, гадаад валютын хорогдолт, их 
хэмжээний гадаад өр болон улс төрийн тодорхойгүй байдал зэрэг нь үргэлжлэн Монголын эдийн засагт сөргөөр 
нөлөөлсөөр байна. Дээрх бүгд 3 дугаар улирлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг буурахад хүргэсэн. Энэхүү уналт 
нь барилга болон худалдааны сектортэй ихээр холбогдсон билээ. Цаашдын хүлээгдэж буй зарцуулалтаас 
харахад хувийн хэрэглээ болон тогтмол хөрөнгийн нийт хуримтлалтанд бууралт гарсан. 

2014 оны 07 дугаар сард Монгол улсын үзүүлэлт B1 ээс B2 руу буурсан ба үүнээс үүдэж 2016 оны 8 дугаар сард 
Мүүдийз үнэлгээний байгууллагын үзүүлэлтээр томоохон арилжааны банкуудын үзүүлэлт В1 ээс В2 болон В3 руу 
дагаж буурсан байна. 2015 оны 11 дүгээр сарын ны өдөр Стандарт энд Пүүрс үнэлгээний байгууллагаас Монгол 
улсын үзүүлэлт “В+/В ийн сөрөг” үзүүлэлтээс “В/В” “тогтвортой” үзүүлэлттэй гэж үнэлсэн бөгөөд цаашдаа 2016 
оны 8 дугаар сарын 19 ний өдөр “B “ “тогтвортой”үзүүлэлт рүү буурсан байна. 2016 оны 11 дүгээр сарын 18 ны 
өдрийн Мүүдийз үнэлгээний байгууллагын үзүүлэлтээр Монгол улсын үзүүлэлт B3 аас Саа1 тогтвортой үзүүлэлт 
рүү буурсан

2016 онд бууралтын гол хүчин зүйл нь санхүү болон өрийн хэмжүүрийн огцом муудалт байсан ба тэдгээр нь 
ойрын хэдэн жилийн туршид материаллаг хэмжээний төлөлт буцаалт хийгдэхгүй гэж үнэлгээний агентлагууд
үзэж байгаа. Түүнчлэн бага өсөлт, аль хэдийн маш бага гадаад валютын буфер зэрэг нь Монгол улсын Засгийн 
газарт тулгарч буй санхүүгийн бэрхшээл, хөрвөх чадварын эрсдэлийг даамжруулах төлөвтэй байна. Монгол 
улсын төсвийн алдагдал нь  үйл ажиллагааны хүрээн дэх орлого болон энэ оны эхний хагаст зарцуулалтын огцом 
өсөлтөөс болж ихээхэн тэлж байна. Энэ нь Засгийн газрын богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээний өсөлтөнд
хүргэж ялангуяа 2017 онд хийхээр төлөвлөж байгаа Засгийн газрын өрийн дарамт болон бусад гадаад өрийн 
төлөх бодлоор гадаад эмзэг дарамт нэмэгдсэн Монгол улсын зээлийн хэмжүүрийн байнгын сөрөг дарамт болон 
тогтвортой байдал өөрчлөгдөх төлөвтэй байгаа нь ирэх 12 18 сарын хугацаанд хэвээр байх хандлагатай байна. 

Монгол Улсын татвар болон гаалийн зохицуулалттай холбоотой хууль тогтоомжууд нь өөр хоорондоо 
зөрүүтэйгээр тайлбарлагдах, мөн үе үе өөрчлөгдөх магадлалтай. Монгол Улсын эдийн засгийн цаашдын хөгжил 
нь түүхий эдийн дэлхийн зах зээлийн үнийн цаашдын өсөлт болон БНХАУ ын эрэлт хэрэгцээтэй уялдаатай, мөн 
дотооддоо Засгийн газраас эдийн засаг, санхүү, мөнгөний бодлогын чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн 
үр өгөөж болон татвар, эрх зүй, улс төрийн өөрчлөлт, хөгжилт, 2016 оны УИХ ын сонгуулийн үр дүнтэй уялдах 
төлөвтэй байна. 

Өнөөгийн дэлхийн эдийн засгийн тодорхой бус байдал, санхүүгийн зах зээлийн тогтворгүй байдал, түүхий эдийн 
үнийн уналт, БНХАУ, Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийн удаашрал, төгрөгийн ханшийн уналт болон бусад 
эрсдэлүүд Монголын банк санхүү, ААН үүдийн үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй байна. 

Компанийн удирдлага СТОУС ын дагуу авлага, бусад санхүүгийн хөрөнгөд “учирсан алдагдлын” загварыг 
ашиглан үнэ цэнийн бууралтын нөөц байгуулах хэрэгтэй эсэхийг үнэлсэн. Уг стандартууд нь өмнөх үед болсон 
үйл явдлаас үүссэн авлагын үнэ цэнийн бууралтын санг хүлээн зөвшөөрөхийг шаардаж, ирээдүйн үйл явдлаас 
үүсч болзошгүй үнэ цэнийн бууралт хэдий өндөр магадлалтай байгаа 
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2. КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЧИН (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

ч хүлээн зөвшөөрөхийг хориглодог. Ирээдүйд болох үйл явдал гэдэгт эдийн засгийн нөхцөл байдалд гарах 
өөрчлөлт хамаарна. Ирээдүйд эдийн засгийн нөхцөл байдал яаж өөрчлөгдөх байсан ч ирээдүйн үйл явдлаас 
үүдэн үнэ цэнийн бууралтын гарз хүлээн зөвшөөрөхгүй. Тиймээс, санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын 
гарз нь байгуулсан нөөцийн төвшингээс нэлээд өөр байж болох юм. 

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

 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО

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

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

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

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

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

Идэвхтэй зах зээлд арилжаалагддаггүй санхүүгийн дериватив болон бусад санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрийн 
багцыг хэмжихдээ бүлэг санхүүгийн хөрөнгө болон санхүүгийн өр төлбөрийн бодит үнэ цэнийг ашиглана. 
Ингэхдээ тодорхойлох өдрийн байдлаар зах зээлд оролцогчдын хооронд тухайлсан эрсдэлийн дүнгийн хувьд 
цэвэр урт позицийг (өөрөөр хэлбэл хөрөнгө) зарахад хүлээн авах үнэ эсвэл цэвэр богино позицийг (өөрөөр 
хэлбэл өр төлбөр) шилжүүлэхэд төлөх үнэд суурилна. Энэ нь давтагдах байдлаар бодит үнэ цэнээр бүртгэгдсэн 
хөрөнгийн хувьд хамааралтай ба Компани (a) Санхүүгийн хөрөнгө эсвэл санхүүгийн өр төлбөрийг зах зээлийн 
тодорхой эрсдэлийн хувьд эсвэл байгууллагын баримтжуулсан эрсдэлийн удирдлага болон хөрөнгө оруулалтын 
стратегийн дагуу тодорхой талын зээлийн эрсдэлийн хувьд удирддаг бол (б) Хөрөнгө болон өр төлбөрийн 
мэдээллийг гол удирдлагад мэдээлдэг бол (в) тухайн байгууллагын зах зээлийн тодорхой эрсдэл (эсвэл 

МОНГОЛЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ САН 
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд – 2016 оны 12 дугаар сарын 31



DICOM
Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци

70

Монголын Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци сан  
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд – 2016 оны 12 дугаар сарын 31 
 

12 

3. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

эрсдлүүд) д өртөх байдал, санхүүгийн хөрөнгө болон санхүүгийн өр төлбөртэй холбоотой гарах зах зээлийн 
тодорхой эрсдлүүд нь үндсэндээ ижил бол тус тус хамааралтай байна.

Гадаад зах зээлийн мэдээлэл авах боломжгүй тохиолдолд санхүүгийн тодорхой хэрэглүүрийн бодит үнэ цэнийг 
тооцохдоо хорогдуулсан мөнгөн урсгалын загвар, сүүлийн үеийн ижил төстэй хэлцэлд ашигласан загвар болон 
хөрөнгө оруулсан талын санхүүгийн тайлан мэдээг ашиглах зэрэг үнэлгээний аргачлалыг ашиглана. Бодит үнэ 
цэнийг бодит үнэ цэнийн ангилал тус бүрт тодорхойлох ба эдгээр төвшин нь (i) Ижил төрлийн хөрөнгө болон өр 
төлбөрийн идэвхтэй зах зээл дэх зарласан (тохируулаагүй) үнийг ашиглан 1 р төвшинд тодорхойлно (ii) Хөрөнгө 
болон өр төлбөрийн хувьд боломжит өгөгдлийг ашиглан шууд (үнэ) болон шууд бусаар (үнээс гаралтай) бодит 
үнэ цэнийг тодорхойлох аргачлалыг 2 р төвшинд хэрэгжүүлнэ (iii) 3 р төвшинд зах зээлийн ашиглаж болох 
өгөгдөлд тулгуурлахгүйгээр (ашиглагдахгүй өгөгдөл) бодит үнэ цэнийг тодорхойлно. Тайлант хугацааны эцэст 
бодит үнэ цэнийн төвшин хооронд шилжилт явагдсан гэж үзсэн.

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

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

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

Үр ашигт хүүгийн арга нь хүүгийн орлого эсвэл хүүгийн зардлыг хамаарах хугацааны туршид дансны үнээс 
тооцогдох хүүгийн хувийг тогтмол байлгахаар (үр ашигт хүүгийн хувь) хуваарилах арга юм. Үр ашигт хүүгийн хувь 
нь ирээдүйд орж ирэхээр тооцоолсон мөнгөн орлого, гарах зарлагыг (ирээдүйн зээлийн алдагдлыг үл харгалзан) 
санхүүгийн хэрэглүүрийн хүлээгдэж буй хугацааны эсвэл зохистой бол түүнээс богино хугацааны туршид 
хямдруулж санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн бүртгэлийн цэвэр дүнг гаргаж авах хүүгийн хувь болно. Үр ашигт хүүгийн 
хувь нь хувьсах хүүтэй хэрэглүүрийн мөнгөн урсгалыг хүүг өөрчлөх дараагийн мөч хүртэл хямдруулах боловч 
хэрэглүүрт тусгагдсан хөвөх хүү дээр нэмэгдэх зээлийн хүүгийн зөрүүг илэрхийлсэн урамшуулал буюу 
хөнгөлөлтийг, мөн зах зээлийн төвшинд тохируулагддаггүй бусад хувьсах хүчин зүйлсэд үл хамаарна. Тийм 
урамшуулал, хөнгөлөлтийг хэрэглүүрийн хүлээгдэж буй нийт хугацаагаар хорогдуулна. Өнөөгийн 
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3. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО (ҮРГЭЛЖЛЭЛ

үнэ цэнийн тооцоололд гэрээний талуудын хооронд өгч авалцах бүх хураамжийг оруулах бөгөөд тэдгээр нь үр 
ашигт хүүгийн бүрэлдэхүүн хэсэг болно. 

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

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

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

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

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

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

Өмчийн хэрэглүүрт үнэт цаасны бодит үнэ нь өртгөөсөө бага төвшинд үргэлжлэн буурах нь тухайн үнэт цаас үнэ 
цэнийн бууралтад орсны илэрхийлэл юм. Худалдаж авахад гарсан зардал болон одоогийн бодит үнийн зөрүүгээс 
ашиг, алдагдалд өмнө нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн тухайн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлыг хассанаар 
тооцоологддог үнэ цэнийн бууралтын нийт алдагдал нь бусад дэлгэрэнгүй орлогоос тайлант жилийн ашиг, 
алдагдалд хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Өмчийн хэрэглүүрийн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг буцаахгүй ба цаашид 
гарсан аливаа олзыг бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрнө. Хэрэв дараа дараагийн хугацаан дахь 
борлуулахад бэлэн ангилалд багтсан өрийн хэрэглүүрийн бодит үнэ өсч, энэхүү өсөлт нь ашиг, алдагдалд үнэ 
цэнийн 
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3. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО (ҮРГЭЛЖЛЭЛ

бууралтын алдагдлыг хүлээн зөвшөөрснөөс хойших үйл явдалтай холбоотой бол жилийн ашиг алдагдлаас үнэ 
цэнийн бууралтын алдагдлыг буцаана.

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

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

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

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

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

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

- харилцагч тал дампуурлаа зарлах буюу санхүүгийн бүтцийн өөрчлөлт хийхээр төлөвлөж байгаа
- улсын буюу орон нутгийн эдийн засгийн нөхцөл байдал харилцагч талд нөлөөлөхүйцээр өөрчлөгдсөнөөс 

түүний төлбөр төлөлтийн байдал муудсан
- зах зээлийн нөхцөл байдал муудсанаас барьцаа хөрөнгийн үнэ цэнэ мэдэгдэхүйц хэмжээгээр буурсан.
- Компани цөөн тооны авлага болон бусад санхүүгийн хөрөнгөтэй учир санхүүгийн хөрөнгө тус бүрээр 

үнэлгээ хийдэг. Өөрөөр хэлбэл Компани бүх санхүүгийн хөрөнгийн хувьд үнэ цэнийн бууралтын шинж 
тэмдэг илэрсэн эсэхийг үнэлдэг. Хэрэв тухайн санхүүгийн хөрөнгийн хувьд үнэ цэнийн бууралтын шинж 
тэмдэг байхгүй бол, тухайн хөрөнгийг хамтатгасан үнэлгээнд оруулдаг. 2016 оны 12 дугаар сарын 31, 
2015 оны 12 дугаар сарын 31 ний байдлаар хамтатгасан үнэлгээний үр дүнд үнэ цэнийн бууралтын 
хасагдуулгыг байгуулах 
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3. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

шаардлагагүй гэж үзсэн. Удирдлагын үнэлэмжийн талаар дэлгэрэнгүйг Тодруулга 4 болон хасагдуулгын 
дэлгэрэнгүйг Тодруулга 12 аас үзнэ үү.

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

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

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

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

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

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

Тайлант хугацааны эцэс бүрт удирдлага үндсэн хөрөнгөд үнэ цэнийн бууралт байгаа эсэхийг үнэлнэ. Хэрэв 
бууралт байгаа шинж тэмдэг ажиглагдвал, удирдлага нөхөн сэргээгдэх дүн буюу хөрөнгийн бодит үнэ цэнээс 
борлуулах зардлыг хассан дүн ба ашиглалтын үнэ цэнийн аль ихийг тооцоолно. 
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3. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

Дансны үнийг нөхөн сэргээгдэх дүнтэй тэнцүүлэн бууруулж үнэ цэнийн бууралтыг тайлант хугацааны алдагдлаар 
бүртгэдэг. Хэрэв хөрөнгийн ашиглалтын үнэ цэнэ эсвэл бодит үнэ цэнээс борлуулах зардлыг хассан дүнгийн 
тооцоололд өөрчлөлт орсон бол өмнөх тайлант хугацаануудад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэ цэнийн бууралтыг 
буцаалт хийнэ. Борлуулалтын олз гарз нь борлуулсан дүн ба дансны үнийн зөрүүгээр тайлант хугацааны ашиг 
алдагдалд бүртгэгдэнэ.

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

Oффисын тавилга                  10 жил

Авто машин                           10 жил

Тоног төхөөрөмж                  3 жил

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

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

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

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

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

Авлага. Авлага нь анх бодит үнэ цэнээр бүртгэгдэж, цаашид үр ашигт хүүгийн аргаар хорогдуулсан өртгөөр 
бүртгэгдэнэ.

Худалдааны болон бусад өр төлбөр. Худалдааны өр төлбөр нь холбогдох тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх 
үед аккруэл хийгдэх бөгөөд анх бодит үнэ цэнээр бүртгэгдэж цаашид үр ашигт хүүгийн аргаар хорогдуулсан 
өртгөөр бүртгэгдэнэ.
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3. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

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

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

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

Даатгалын хураамж нь хуулийн дагуу хураамж төлөгдөх ёстой өдрөөр орлого, үр дүнгийн тайланд (тайлант 
хугацааны цэвэр ашигт) хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Компани орлогын хэмжээг тодорхойлох боломжтой, ирээдүйн 
эдийн засгийн үр өгөөжийг компани хүлээн авах магадлалтай бөгөөд компанийн үйл ажиллагаа бүрт тодорхой 
шалгуур хангагдсан нөхцөлд орлогыг хүлээн зөвшөөрнө.

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

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

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

аас үзнэ үү.

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

Үр ашигт хүүгийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох хураамжид санхүүгийн хөрөнгийг худалдан авах эсвэл санхүүгийн өр
төлбөрийг үүсгэхэд шууд холбоотойгоор нэмэгдэн гардаг аливаа хураамжууд орно.

Зээл болон бусад өрийн хэрэгслүүдийг төлөгдөх 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.

МОНГОЛЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ САН 
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд – 2016 оны 12 дугаар сарын 31



DICOM
Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци

76

Монголын Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци сан  
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд – 2016 оны 12 дугаар сарын 31 
 

18 

3. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

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

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

Ажиллагсдын зардал болон холбогдох шимтгэлүүд. Цалин хөлс болон цалинтай холбоотой бусад зардлуудыг
Компанийн 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 тэтгэврийн, нийгмийн даатгалын болон эрүүл 
мэндийн даатгалын сангуудад шимтгэл төлдөг. Эдгээр шимтгэлүүдийг үүссэн үед нь орлого, зарлагад зардлаар 
бүртгэдэг. Энд дурьдсан улсын тогтмол шимтгэлтэй сангуудад болон тогтмол шимтгэлтэй хөтөлбөрт төлдөг
төлбөрүүдээс гадна компани өөр ямар нэгэн тэтгэвэр, тэтгэмжийн төлбөр хийх хууль эрх зүйн буюу зохиомол 
үүрэг хүлээгээгүй болно.

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

 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТООЦООЛЛУУД БОЛОН ХЭМЖИЛТИЙН СУУРЬ

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

Компани нь тайлант хугацаанд санхүүгийн тайланд хүлээн зөвшөөрөгдсөн дүнгүүд болон хөрөнгө, өр төлбөрийн 
дансны үнэд нөлөөлөх таамаглал болон тооцооллуудыг хийдэг. Эдгээр таамаглал болон тооцооллуудыг тогтмол 
дахин хянадаг бөгөөд ингэхдээ удирдлагын туршлага болон тухайн нөхцөл байдалд үндэслэлтэй гэж үзсэн 
ирээдүйн үйл явдлын талаарх хүлээлт, таамаглал зэрэг бусад хүчин зүйлүүдийг суурь болгон авч үздэг.

Монголбанкинд төлөх зээл болон холбогдох хөрөнгийн бүртгэл. Хадгаламж банктай нэгдсэний дараа Төрийн 
банкинд санхүүгийн туслалцаа үзүүлэхийн тулд компани Монголбанкнаас жилийн 0.5 хувийн хүүтэй 119,9 тэр 
бум төгрөгийн зээл, хүүгүй 85 тэр бум төгрөгийн зээлийг авсан (Тодруулга 16). Эдгээр зээлийг компани Төрийн 
банкинд санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх нөхцөлтэйгөөр зах зээлийн хүүгийн төвшнөөс бага хүүтэй авсан. 
Монголбанк Б , Засгийн газартай байгуулсан дээрх 
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4. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТООЦООЛЛУУД БА ХЭМЖИЛТИЙН СУУРЬ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ

хэлцлүүдийн дүнд компани Хадгаламж банкны эрх хүлээн авагч болон Монголбанкнаас авах хүүгүй авлага 
(Тодруулга 12), Төрийн банкны борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт (Тодруулга 14) бүртгэсэн. Зээлийг тодорхой 
зориулалтын дагуу ашиглах нөхцөлтэй учир Монголбанкны зээлүүд нь НББОУС 20 ийн дагуу Засгийн газрын 
буцалтгүй тусламж ангилалд багтана. Компанийн удирдлага Монголбанкны бодлогын хүү болох жилийн 10.5 
хувийг зах зээлийн хүүтэй хамгийн ойролцоо байна гэж үзэн дээрх зээлүүдийг анх хүлээн зөвшөөрөх үед 
холбогдох олзыг хүлээн зөвшөөрсөн.

119,9 тэр бум төгрөгийн зээлийн хувьд анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн олз нь 30,722,699 мянган төгрөг байсан ба 
(Монголбанкны бодлогын хүү жилийн 10.5 хувийг ашиглан тооцсон) Хадгаламж банкны эрх хүлээн авагч болон 
Монголбанкнаас авах авлагын анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн гарзтай хаагдсан. Анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн гарз 
нь анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн олзтой, мөн хүүгийн орлого болон зардлууд нь ойролцоо дүнтэй учир тус 
хэлцлүүд нь Компанийн 2013 оны 6 дугаар сарын 30 наас 2014 оны 12 дугаар сарын 31, 2015 оны 12 дугаар сарын 

, 2016 оны 9 дүгээр сарын 30 наарх эхний 3 улирлаар 2016 оны 9 сарын 30 наар хаагдах зээлтэй холбоотой 
анхны хүлээгдэж байсан төлөлтийн дагуу дуусгавар болсон Дэлгэрэнгүй Орлогын Тайланд материаллаг 
нөлөөгүй. Анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн олз, гарзыг тооцохдоо компанийн удирдлага нь компани хэлцлийн эхнээс 
эрх хүлээн авагчийн эргэн төлүүлж чадаагүй дүнгээр Монголбанкнаас бүтэн нөхөн төлбөр хүлээн авах эрхтэй 
бөгөөд Монголбанкинд төлөх зээл ба эрх хүлээн авагч, Монголбанкнаас авах авлага нь гэрээний хугацаа 10 жил 
гэдгээс үл хамааран 3 жилийн дотор тооцоо хийгдэж дуусна гэсэн Засгийн газар, Монголбанкны төлөвлөгөөг 
анхаарч үзсэн. Иймд компанийн удирдлага Төрийн банкинд олгосон 119,9 тэр бум төгрөгийг анх авч үзсэнээрээ 
3 жилийн дотор эргэн төлөгдөнө гэж үзсэн.

Компани оны 9 дүгээр сарын 30 ны өдрийн байдлаар эрх хүлээн авагчаас зөвхөн мянган төгрөгийг 
хүлээн авсан бөгөөд Монголбанкны хожим шийдсэнээр Эрх хүлээн авагчийн хугацааг 2017 оны 12 дугаар сарын 
31 хүртэл сунгасан. Үүний үр дүнд эрх хүлээн авагч болон МБ аас авах компанийн авлагуудын эргэн төлөлт болон 
МБ нд төлөх компанийн зээлийн өртэй хаагдалт нь ойролцоогоор нэг жилийн хугацаатай байгуулсан харилцан 
тохиролцсон гэрээнд үндэслэн хойшлогдсон байгаа. Тооцооллын өөрчлөлт, авлагуудын эргэн төлөгдөх 
хугацааны сунгалтын үр дүнгээс болж СТОУС ын шаардлагуудын дагуу Компани 2016 онд 8,046,261 мянган 
төгрөгийн Тодруулга 12 харна уу дүнтэй эдгээр авлагуудад үнэ цэнэ бууралтын хасагдуулга байгуулсан. Эрх 
хүлээн авагчаас авах авлагууд дах хүүгийн авлага нь зах зээлийн хүүнд үндэслэн тооцсон Монголбанкнаас авсан 
зээлийн хүүгийн өглөгийн дүнтэй ойролцоо байх зах зээлийн хүүгийн хэмжээнд үндэслэж тооцоолсон.    

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

Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн талаарх Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг Тодруулга 3 аас, 
2016, 2015, 2014 онд хүлээн зөвшөөрөгдсөн буцалтгүй тусламжийн орлого, хүүгийн зардлыг Тодруулга 3 аас үзнэ 
үү
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НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТООЦООЛЛУУД БА ХЭМЖИЛТИЙН СУУРЬ ҮРГЭЛЖЛЭЛ

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

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

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

2016 оны Засгийн газрын өөрчлөлт буюу Их хурлын сонгуулын дараа Засгийн газраас авах 7,793,998 мянган 
төгрөгийн оруулсан хөрөнгөтэй холбоотой авлагын эргэн төлөлтийг компанийн удирдлага дахин тооцоолж 
үзсэн. Засгийн газрын төсвийн алдагдал Тодруулга 12 болон компанийн хэлэлцээрийн байр сууринаас олгосон 
байгууллагын хууль ёсны эрхээс үл хамааран, удирдлага энэхүү авах дүнгүүд ихээхэн тодорхойгүй байгаа гэж 
дүгнэсэн. Үүний үр дүнд 2016 оны 12 дугаар сарын 31 ний өдрийн байдлаар энэхүү авлага компанид бүхлээрээ 
үлдсэн Тодруулга 12 2015 оны 12 дугаар сарын 31 нээр дуусгавар болсон тайлант жилийн санхүүгийн 
тайлангуудыг гаргахыг зөвшөөрсөн өдрийн байдлаарх бүх боломжит мэдээлэлд үндэслэн энэ авлага нь 2016 
оны туршид бүтнээрээ төлөгдөнө гэсэн хүлээлттэй байсан.

Өнгөрсөн хугацаанд эрх баригч болон Монголбанкнаас авах авлага бүгдээрээ эргэн төлөгдөх авлага гэж 
удирдлага авч үзэж байсан. Гэвч энэхүү авлага өмнөх шигээ Монголбанктай тохирч, хүлээгдэж байснаар 2016 
оны 9 дүгээр сарын 30 наар төлөгдөөгүй бөгөөд 2016 оны сүүлч, 2017 оны эхээр Монголбанктай харилцан 
тохиролцож хэлэлцсэний үндсэн дээр 2017 он хүртэл энэхүү эргэн төлөлт нь хойшлогдсон. Авлагын төлөгдөх 
хугацааны дахин үнэлэлтийг зах зээлийн хэмжээнээс багаар илэрхийлсэн тохиолдолд СТОУС аар шаардсанаар 
компани 2016 онд мянган төгрөгийн үнэ цэнэ бууралтын хасагдуулгыг хүлээн зөвшөөрсөн. 
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4. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТООЦООЛЛУУД БОЛОН ХЭМЖИЛТИЙН СУУРЬ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

Борлуулахад бэлэн өмчийн хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнийн бууралт. Компани борлуулахад бэлэн өмчийн хөрөнгө 
оруулалтын бодит үнэ цэнэ өртгөөсөө их хэмжээгээр буюу удаан хугацаанд доогуур байх үед үнэ цэнийн 
бууралттай гэж үздэг. Дээрх их хэмжээгээр буюу удаан хугацаанд гэдгийг тодорхойлоход үнэлэмж шаардагддаг. 
Уг үнэлэмжийг хийхдээ компани хувьцааны үнийн тогтворгүй байдал болон бусад хүчин зүйлсийг тооцдог. Мөн 
технологийн өөрчлөлт гарах, хөрөнгө оруулсан компанийн санхүүгийн байдал муудах, салбарын ашигт ажиллагаа 
буурах зэрэг тохиолдолд үнэ цэнийн бууралт хүлээн зөвшөөрнө. Компанийн удирдлага монголын банкны сектор, 
Төрийн банкны талаарх бусад мэдээлэл, 201 оны Төрийн банкны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан зэргийг 
авч үзсэний үндсэн дээр Төрийн банкин дахь өртгөөрх хөрөнгө оруулалт нь үнэ цэнийн бууралтгүй гэж үзсэн. 
Аудитлагдсан санхүүгийн тайлангаас үзэхэд Төрийн банк нь ашигтай ажиллаж байгаа бөгөөд, цэвэр хөрөнгийн 
75 хувь нь компанийн оруулсан хөрөнгөөс илүү дүнтэй байна.

 ШИНЭ БУЮУ ӨӨРЧЛӨГДСӨН СТАНДАРТ, ТАЙЛБАРУУДЫН ХЭРЭГЖИЛТ

Дараах шинэ буюу өөрчлөгдсөн стандарт, тайлбарууд 201 оны 1 дүгээр сарын 1 нээс компанийн хувьд хүчин 
төгөлдөр болсон: 

СТОУС 14, Зохицуулалтаар хойшлуулах дансад (2014 оны 1 дүгээр сард батлагдсан ба 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-
ний өдөр болон түүнээс хойших санхүүгийн тайланд дагаж мөрдөнө). СТОУС 14 нь СТОУС уудыг анх удаа даган 
мөрдөж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг өмнөх нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмын 
шаардлагуудын дагуу ханшийн зохицуулалттай холбогдох бүртгэлээ үргэлжлүүлэхийг хүлээн зөвшөөрсөн. 
Гэхдээ СТОУС уудыг аль хэдийн мөрдөж хэвшүүлсэн бөгөөд тус бүртгэлийг хийдэггүй байгууллагуудын 
харьцуулалтыг сайжруулахын тулд, уг стандарт ханшийн зохицуулалтын нөлөөг бусад зүйлсээс тусад нь 
илэрхийлэхийг шаарддаг. Одоогоор компани өөрчлөлтүүдийн санхүүгийн тайлангийн тодруулгуудад  үзүүлэх 
нөлөөллийг судалж байна.

СТОУС 11-д орсон нэмэлт өөрчлөлт – Хамтарсан үйл ажиллагаан дахь ашиг сонирхлыг эзэмших ажил гүйлгээг 
бүртгэх (2014 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр батлагдсан ба 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэж буй болон 
түүнээс хойших санхүүгийн тайланд дагаж мөрдөнө.  Энэхүү өөрчлөлтөөр бизнесийн үйл ажиллагаа үүсгэж байгаа 
хамтарсан хэлцэл дэх ашиг сонирхлын эзэмшлийг хэрхэн бүртгэх талаар зааж өгсөн. Компани дээрх нэмэлт 
өөрчлөлтийн санхүүгийн тайлангуудад нөлөөлөх байдлыг дүгнэж байгаа.

НББОУС 16 болон НББОУС 38-д орсон нэмэлт өөрчлөлт- Элэгдэл болон хорогдлыг тооцох аргыг илүү тодорхой 
болгох нь (2014 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр батлагдсан ба 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөрх болон 
түүнээс хойших санхүүгийн тайланд дагаж мөрдөнө). Энэхүү өөрчлөлтөөр хөрөнгийг ашиглаж буй үйл 
ажиллагаанаас бий болсон орлогод тухайн хөрөнгийн эдийн засгийн үр өгөөжийн ашиглалтаас гадна өөр бусад 
хүчин зүйлс нөлөөлсөн байдаг тул орлогод суурилсан аргаар үндсэн хөрөнгийг элэгдүүлэх нь тохиромжгүй гэж 
НББОУС ын зөвлөл оруулж өгсөн. Компанийн санхүүгийн тайлангуудад энэхүү стандарт нь их хэмжээний нөлөө 
үзүүлэхгүй

НББОУС 16 болон НББОУС 41-д орсон нэмэлт өөрчлөлт - Хөдөө аж ахуй: Биологийн хөрөнгө (2014 оны 6 дугаар 
сарын 30-ны өдөр батлагдсан ба 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойших санхүүгийн тайланд 
дагаж мөрдөнө). Усан үзмийн мод, резиний мод болон тосны 
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5. ШИНЭ БУЮУ ӨӨРЧЛӨГДСӨН СТАНДАРТ, ТАЙЛБАРУУДЫН ХЭРЭГЖИЛТ ҮРГЭЛЖЛЭЛ

мод нь үйлдвэрлэлийн шинж чанартай тул үндсэн хөрөнгөөр бүртгэнэ гэж нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Тиймээс 
дээрх өөрчлөлтийг НББОУС 16 д оруулж НББОУС 41 ээс хассан. Гэхдээ биологийн ургамлыг ургуулах хугацаанд 
НББОУС 41 ийг баримтална. Компанийн санхүүгийн тайлангуудад энэхүү стандарт нь их хэмжээний нөлөө 
үзүүлэхгүй  

НББОУС 27-д орсон нэмэлт өөрчлөлт-Бие даасан санхүүгийн тайлан дахь өртгийн арга (2014 оны 8 дугаар сарын 
12-ны өдөр батлагдсан ба 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойших санхүүгийн тайланд дагаж 
мөрдөнө).  Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтөөр аж ахуйн нэгж нь бие даасан санхүүгийн тайландаа охин компани, хараат 
компани, хамтарсан үйлдвэрт оруулсан хөрөнгө оруулалтыг өртгийн аргаар бүртгэх боломжтой болсон. 
Компанийн санхүүгийн тайлангуудад энэхүү стандарт нь их хэмжээний нөлөө үзүүлэхгүй. 

СТОУС-уудад жил бүр хийгддэг сайжруулалтууд 2014 (2014 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр батлагдсан ба 2016 
оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойших санхүүгийн тайлангуудад дагаж мөрдөнө). Дээрх 
өөрчлөлтөд стандарт хамрагдсан. СТОУС 5 д ашиглах эрхийг шилжүүлэх хэлбэр өөрчлөгдсөн (жишээ нь 
борлуулах ангиллаас эздэд хуваарилах ангилалд шилжүүлэх эсвэл эсрэгээрээ) нь уг хөрөнгийг зарж борлуулах 
эсвэл эздэд хуваарилах төлөвлөгөөг өөрчилсөн гэж үзэхгүй бөгөөд тийм байдлаар бүртгэхгүй гэж нэмж 
дэлгэрүүлж өгсөн. СТОУС 7 гийн тодруулгын шаардлагын дагуу шилжүүлсэн санхүүгийн хөрөнгөтэй холбоотой 
гэрээний нөхцөлүүдэд шилжүүлэгчийн зүгээс цаашид уг санхүүгийн хөрөнгөтэй холбоотой оролцоо байгаа 
эсэхийг удирдлага тодорхойлоход илүү дөхөмтэй болгосон. НББОУС 34 өөр шаардаагүй тохиолдолд, завсрын 
үеийн тайлангуудад СТОУС 7 гийн дагуу санхүүгийн хөрөнгө болон өр төлбөрийг цэвэршүүлж толилуулахгүй байх 
боломжтой гэж заасан. НББОУС 19 д орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр ажил эрхлэлтийн дараах тэтгэмжийн өр 
төлбөрийг хорогдуулах хүүгийн төвшин тодорхойлохдоо өндөр зэрэглэлтэй байгууллагын гаргасан бонд, эсвэл 
уг бонд байхгүй бол засгийн газрын бондын хүүг авахдаа уг өрийн хэрэгслийг гаргасан улсын мөнгөн тэмдэгт 
биш тухайн өрийн хэрэгсэл гарсан валютаарх өрийн хэрэгслийн хүүг суурь болгоно гэж заасан. НББОУС 34–ийн 
дагуу “завсрын үеийн санхүүгийн тайлан мэдээнд толилуулсан мэдээ” гэж бичихдээ санхүүгийн тайлангаас 
тухайн мэдээлэл байгаа хэсгийг зааж өгнө гэж нэмж оруулсан. Компанийн санхүүгийн тайлангуудад энэхүү 
нэмэлт өөрчлөлтүүд нь их хэмжээний нөлөө үзүүлэхгүй. 

НББОУС 1-д орсон санхүүгийн тайлангийн толилуулгатай холбоотой нэмэлт өөрчлөлт (2014 оны 12 дугаар сард 
батлагдсан ба 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойших санхүүгийн тайланд дагаж мөрдөнө). 
Тодруулга дахь мэдээлэл нь материаллаг бус бол СТОУС ын дагуу заавал толилуулах шаардлагатай зүйлсийг ч 
тодруулахгүй байж болно гэж заасан. Мөн, стандартаар санхүүгийн тайлан дахь дэд бүлгийн нийт дүнгийн талаар 
шинэ заавар өгсөн. Үүнд: (i) дэд бүлгийн нийт дүнг бүрдүүлж буй зүйлс нь СТОУС ын дагуу хэмжигдэж хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн байх; (ii) дэд бүлгийн тоог бүрдүүлж буй зүйлсийн нэрсийг тусгаж, харахад ойлгомжтой цэвэрхэн 
байдлаар толилуулах; (iii) тайлант үеүдэд толилуулах байдлыг тууштай хадгалах; (iv) СТОУС ын дагуу дэд бүлгийг 
бүрдүүлж буй зүйлсэд дэд бүлгийн нийт дүн болон үндсэн бүлгийн нийт дүнгээс илүү ач холбогдол өгөхгүйгээр 
толилуулах. Компанийн санхүүгийн тайлангуудад энэхүү стандарт нь их хэмжээний нөлөө үзүүлэхгүй. 

СТОУС 10, СТОУС 12 болон НББОУС 28-д орсон нэгтгэл хийхээс чөлөөлөгдөх нэмэлт өөрчлөлт (2014 оны 12 дугаар 
сард батлагдсан ба 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойших санхүүгийн тайланд дагаж 
мөрдөнө). Хөрөнгө оруулалтын аж ахуйн нэгж нь хөрөнгө 
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5. ШИНЭ БУЮУ ӨӨРЧЛӨГДСӨН СТАНДАРТ, ТАЙЛБАРУУДЫН ХЭРЭГЖИЛТ ҮРГЭЛЖЛЭЛ

оруулалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг охин компаниа тайлант үеийн ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжинэ 
гэж нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Мөн, хэрэв охин компанийн эцсийн эсвэл дундын толгой компани олон нийтийн 
хүртээл болгох нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргадаг бол нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргахаас чөлөөлөгдөнө 
гэснийг охин компанийн эцсийн болон дундын толгой компанийн санхүүгийн тайландаа охин компанийг 
нэгтгэсэн эсвэл СТОУС 10 ын дагуу тайлант үеийн ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр охин компанийг бүртгэсэн 
эсэхээс үл хамааран нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэхээс чөлөөлөгдөнө гэж нарийн тодорхойлж өгсөн. 
Компанийн санхүүгийн тайлангуудад энэхүү стандарт нь их хэмжээний нөлөө үзүүлэхгүй.

 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ШИНЭ МЭДЭГДЛҮҮД

2017 оны 1 дүгээр сарын 1 ний өдөр болон түүнээс хойших тайлант хугацаанд заавал мөрдөх стандартууд ба 
тайлбарууд шинээр батлагдаж, хэвлэн нийтлэгдсэн ба эдгээрийг компани хугацаанаас өмнө хэрэгжүүлж 
эхлээгүй.

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

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

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

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

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

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

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

Одоогоор компани өөрчлөлтүүдийн санхүүгийн тайлангийн тодруулгуудад  үзүүлэх нөлөөллийг судалж байна. 

СТОУС 15, Харилцагчтай байгуулсан гэрээний орлого (2014 оны 5 дугаар сарын 28-нд батлагдсан ба 2018 оны 1 
дүгээр сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойших санхүүгийн тайланд дагаж мөрдөнө).  Шинэ стандартаар бараа, 
ажил үйлчилгээг харилцагчид шилжүүлсэн үед ажил гүйлгээний үнээр орлогыг заавал хүлээн зөвшөөрнө гэсэн 
үндсэн зарчмыг танилцуулсан.  Салгаж болохуйц багцын бараа, ажил үйлчилгээний орлогыг салгаж бүртгэнэ, 
гэхдээ гэрээний хөнгөлөлт, урамшууллыг холбогдох зүйлд нь заавал хуваарилж бүртгэнэ гэж заасан. 
Харилцагчтай байгуулсан гэрээний эрсдэлийг бууруулахтай холбоотой гарсан зардлыг капиталжуулж гэрээний 
орлого олох хугацаанд хорогдуулна. Компани дээрх нэмэлт өөрчлөлтийн санхүүгийн тайлангуудад нөлөөлөх 
байдлыг дүгнэж байгаа.

СТОУС 16, Түрээс (2016 оны 1 дүгээр сард батлагдсан ба 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр болон түүнээс 
хойших санхүүгийн тайланд дагаж мөрдөнө). Уг стандарт нь НББОУС 17 “Түрээс”, НББОУСЗ 14 “Түрээсийн 
хэлэлцээрийг шийдвэрлэх”, БТХ 15 “Үйл ажиллагааны түрээс Инсентив” болон БТХ 27 “Түрээсийн хуулийн 
хэлбэрт хамаарах ажил гүйлгээний мөн чанарыг үнэлэх нь” –ыг тус тус орлосон. Компани дээрх нэмэлт 
өөрчлөлтийн санхүүгийн тайлангуудад нөлөөлөх байдлыг дүгнэж байгаа.

НББОУС 7-д орсон санхүүгийн тайлангийн толилуулгатай холбоотой нэмэлт өөрчлөлт (2016 оны 1 дүгээр сарын 
29-ний өдөр батлагдсан ба 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр болон түүнээс хойших санхүүгийн тайланд дагаж 
мөрдөнө). НББОУС 7 ын нэмэлт өөрчлөлтүүд нь санхүүжилтийн үйл ажиллагаанаас үүсэх өр төлбөрүүдийн 
хөдөлгөөний тохируулгыг тодруулахыг шаардсан. Компани дээрх нэмэлт өөрчлөлтийн санхүүгийн тайлангуудад 
нөлөөлөх байдлыг дүгнэж байгаа.

Дараах бусад шинэ мэдэгдлүүд нь батлагдах үед компанид ямар нэгэн материаллаг нөлөө үзүүлэхгүй:

• СТОУС 10 болон НББОУС 28 д орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд Хөрөнгө оруулагч, түүний хараат компани болон 
хамтарсан үйлдвэрийн хооронд хөрөнгө борлуулах болон хандивлах (2014 оны 9 дүгээр сарын 11 нд 
батлагдсан ба НББОУС ын Зөвлөлөөс гаргасан өдөр болон түүнээс хойш эхлэх тайлант жилүүдэд 
мөрдөгдөнө).
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• НББОУС 12 –д орсон өөрчлөлтүүд Хойшлогдсон татварын хөрөнгө дэх бодит бус алдагдлыг хүлээн 
зөвшөөрөх (2016 оны 1 дүгээр сарын 19 ний өдөр батлагдсан ба 2017 оны 1 дүгээр сарын 1 ний өдөр болон 
түүнээс хойш эхлэх тайлант жилүүдэд мөрдөгдөнө).

• СТОУС 15 –д орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд Харилцагчтай байгуулсан гэрээний орлого 2016 оны 4 дүгээр 
сарын 1 ны өдөр батлагдсан ба 201 оны 1 дүгээр сарын 1 ний өдөр болон түүнээс хойш эхлэх тайлант 
жилүүдэд мөрдөгдөнө).

• СТОУС 2 –д орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд Хувьцаанд суурилсан төлбөр 2016 оны 6 дугаар сарын 2 ны өдөр 
батлагдсан ба 201 оны 1 дүгээр сарын 1 ний өдөр болон түүнээс хойш эхлэх тайлант жилүүдэд 
мөрдөгдөнө).

• СТОУС 4–д орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд Даатгалын гэрээнүүд 2016 оны дүгээр сарын 1 ны өдөр 
батлагдсан ба 2018 оны 1 дүгээр сарын 1 ний өдөр болон түүнээс хойш эхлэх тайлант жилүүдэд 
мөрдөгдөнө).

Дээр дурьдсанаас бусад тохиолдолд шинэ стандарт болон тайлбарууд нь компанийн санхүүгийн тайланд 
материаллаг нөлөө үзүүлэхгүй. 

 ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙН ОРЛОГО

Компани 201 онд 14 арилжааны банкнаас мянган төгрөгийн онд 1 банкнаас мянган 
төгрөг хадгаламжийн даатгалын хураамж хуримтлуулсан. Хадгаламжийн даатгалын хураамжийг улирал тутам 
хураадаг бөгөөд өмнөх улирлын сүүлийн сарын эцэст хийгдсэн байх ёстой. Хураамжийн хэмжээ нь банкны 
тухайн улирлын дундаж хадгаламжийн дүнг Үндэсний хорооноос тогтоосон хувиар үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.
Улирлын даатгалын хураамжийн хэмжээ улиралд дунджаар жилийн 0.0625% байсан ба 2015 оныхтой 
харьцуулахад 2016 онд өөрчлөгдөөгүй. Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын Тухай хуулийн дагуу дээрх 
хувь жилийн 0.5 хувиас хэтрэхгүй байна. Нэлээд хэд хэдэн банкны улирлын хүүгийн хэмжээ 2015 болон 2016 
онуудад өөрчлөгдөөгүй. Өсөлт нь банкуудын хадгаламжийн нийт дүн өссөнөөс болсон. Компанийн сан нийт 
банкны хадгаламжийн дүнгийн 10 хувиас хэтэрсэн үед хураамжийг хураахгүй байх боломжтой. Компанийн 
тооцоолсноор энэ нь 2020 он хүртэл боломжгүй бөгөөд компани нэрлэсэн хураамжийг үргэлжлүүлэн хураасаар 
байх болно.

 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ОРЛОГО

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

Засгийн газрын үнэт цаасны мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгөд ангилагдсан үнэт цаасыг оруулна хүүгийн 
орлогыг доор харуулав Тодруулга 11

Мянган төгрөгөөр 

Засгийн газрын үнэт цаасны хүүгийн орлого

Монголбанкны үнэт цаасны хүүгийн орлого
Нийт хөрөнгө оруулалтын орлого
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 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ОРЛОГО ҮРГЭЛЖЛЭЛ

Компани 7 хоногоос 10 жил хүртэл хугацаатай Засгийн газар, Монголбанкны үнэт цаас худалдан авдаг.

Монголбанкны үнэт цаас нь бүгд 3 сараас доош хугацаатай бөгөөд мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгөд 
ангилагддаг Тодруулга 11

 ЕРӨНХИЙ БА УДИРДЛАГЫН ЗАРДАЛ

оны зардлууд:

Мянган төгрөгөөр

Цалингийн зардал

Түрээсийн зардал

Нийгмийн халамжийн зардал

Элэгдэл, хорогдол

Албан томилолтын зардал

Сургалт, семинарын зардал

Зар сурталчилгааны зардал

Шуудангийн зардал

Оффисын үйлчилгээ

Түлш

Бусад

Нийт

 САНХҮҮГИЙН ЗАРДАЛ

мянган онд мянган төгрөг төгрөгийн санхүүгийн зардал нь бүгд Монголбанкнаас авсан 
жилийн 119,900,000 мянган төгрөгийн зээлийн хүүгийн зардал юм. Тодруулга 16 Уг зээлийг зах зээлийн хүү 
болох жилийн 10.5 хувиас доогуур жилийн 0.5 хувийн хүүтэй авсан Тодруулга г үзнэ үү . Зээл нь Засгийн 
газрын буцалтгүй тусламж гэж ангилагдах учир, омпанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын дагуу (Тодруулга 
3) зах зээлийн хүү болон нэрлэсэн хүүгийн төвшнөөрх хүүгийн зардлын зөрүү болох нэмэлт хүүгийн зардлууд нь 

5 болон 2016 оны эхний 3 улирлын буцалтгүй тусламжийн орлоготой бүрэн хаагдах бөгөөд санхүүгийн 
зардалд бүртгэгдээгүй. Тус хүүгийн зардлууд нь 2016 оны 9 дүгээр сарын 30 ны өдрөөр зээлийн анхны эргэн 
төлөгдөх хугацаанд буюу 2016 оны 9 сарын байдлаар 9,061,269 мянган төгрөг, онд 1 мянган төгрөг
байсан СТОУС ын дагуу 2016 оны 9 дүгээр сарын 30 наас анхны эргэн төлөгдөх хугацаа дууссаны дараа хойшхи 
хүүгийн зардлыг зах зээлийн хүүгээр цаашид хүлээн зөвшөөрөхгүй. (Тодруулга 4, 16 г үзнэ үү).

Үүнтэй адилаар, СТОУС ын дагуу зээлийн төлөгдөх хугацаа зөвхөн 2 жил байснаас хойш буюу 2015 болон 2016 
оны туршид Монголбанкнаас авсан 85,000,000 мянган төгрөгийн зээлтэй холбоотой хүүгийн зардлууд нь 
хуримтлагдаагүй. Тодруулга 
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 МӨНГӨ БОЛОН ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Мянган төгрөгөөр 
оны 12

дугаар сарын 31
оны 12

дугаар сарын 31
Касс дахь бэлэн мөнгө

Засгийн газрын үнэт цаас

Банкин дахь хадгаламж

Нийт

оны 12 дугаар сарын 31, 201 оны 12 дугаар сарын 31 нээрх мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө нь 
дотоодын арилжааны банкууд дахь харилцах данс болон хугацаатай хадгаламжинд байсан. Засгийн газрын үнэт 
цаасанд Монголбанкны оос 90 хоног хүртэл хугацаатай, жилийн 1 хувийн ашигтай (201 оны 12 дугаар сарын 

оос 90 хоног хүртэл хугацаатай, жилийн 11 хувийн ашигтай) үнэт цаас орно. Бүх мөнгө болон түүнтэй 
адилтгах хөрөнгө нь Монгол төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн.

Компанийн 201 оны 12 дугаар сарын 31 ний өдрөөрх мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн зээлжих зэрэглэл 
Стандарт энд Пүүрсийн үнэлгээгээр дараах байдалтай байна: Мүүдийз ийн үнэлгээнд үндэслэн 2016 оны сүүлч
гэхэд Монголын эдийн засаг болон арилжааны банкуудын бууралтаас болж харилцагч талуудын Монголын 
Засгийн газар болон арилжааны банкууд В зэрэглэлийн ангиллаас С зэрэглэлийн ангилал руу орсон. Тодруулга 

Мянган төгрөгөөр Банкин
дахь хадгаламж

Засгийн газрын үнэт 
цаас

Нийт

Хугацаа хэтрэлт, үнэ цэнийн 
бууралтгүй:

B зэрэглэлтэй
Зэрэглэлгүй

Нийт

Компанийн 2015 оны 12 дугаар сарын 31 ний өдрөөрх мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн зээлжих зэрэглэл 
Стандарт энд Пүүрс болон Мооди ийн үнэлгээгээр дараах байдалтай байна:

Мянган төгрөгөөр Банкин дахь 
хадгаламж

Засгийн газрын 
үнэт цаас Нийт

Хугацаа хэтрэлт, үнэ цэнийн бууралтгүй: 
B зэрэглэлтэй
Зэрэглэлгүй

Нийт

Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн бодит үнэ цэнэ нь 2016 оны 12 дугаар сарын 31, 2015 оны 12 дугаар 
сарын 31 ний байдлаар дансны үнэтэйгээ адил байсан болно.
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 МОНГОЛБАНК, ЗАСГИЙН ГАЗРААС АВАХ АВЛАГА

 
Мянган төгрөгөөр 

2015 оны 12 дугаар 
сарын 31

2014 оны 12
дугаар сарын 31

Эрх хүлээн авагч, Монголбанкнаас авах авлага
Засгийн газраас авах авлага
Үнэ цэнийн бууралтын хасагдуулга
Нийт

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

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

Өмнөх жилүүдийн туршид компанийн удирдлага 119,9 тэр бум төгрөгийн санхүүгийн туслалцаа нь эрх хүлээн авагч 
эсвэл Монголбанкнаас 3 жилийн дотор бүрэн эргэн төлөгдөх боломжтой бөгөөд үнэ цэнийн бууралтын нөөц 
байгуулах шаардлагагүй гэж үзэж байсан. Эрх хүлээн авагч, Монголбанкнаас авах авлага нь хүүгүй учир, компани 
уг авлагыг анх хүлээн зөвшөөрөх үед 30,722,699 төгрөгийн гарз хүлээн зөвшөөрсөн. Ингэснээр холбогдох авлагууд 
нь эдгээр санхүүгийн тайлангуудад хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгдсэн бөгөөд зах зээлийн хүү болох жилийн 10.5 
хувийн хүүгийн орлого хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн гарз нь Монголбанкнаас хүлээн авсан 
зээлийн холбогдох анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн олзтой харилцан хаагдах бөгөөд 2016 оны 9 дүгээр сарын 30 ний 
өдрийн анхны эргэн төлөгдөх хугацаа хүртэл хүүгийн орлого нь хүүгийн зардалтай хаагдсан. (Тодруулга 16).

Компанийн удирдлагын эдгээр авлагын эргэн төлөлт, анх хүлээн зөвшөөрөх үеийн гарзыг тодорхойлох болон 
холбогдох орлогын талаарх үнэлэмжийг Тодруулга 4 болон Тодруулга 12 аас, Засгийн газрын буцалтгүй 
тусламжийн талаарх нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого ба холбогдох хаалтыг Тодруулга 3 аас үзнэ үү.

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

оны 12 дугаар сарын 31 нээр болон энэхүү санхүүгийн тайланг баталсан өдрийн байдлаар эрх хүлээн авагч 
ойролцоогоор зөвхөн мянган төгрөгийг дээр дурдсан авлагаас эргэн төлүүлж,компанид шилжүүлээд 
байна. Цаашид Эрх хүлээн авагчийн энэхүү хугацааг 2017 оны 12 дугаар сарын 

МОНГОЛЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ САН 
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд – 2016 оны 12 дугаар сарын 31



Жилийн тайлан 2016

87

Монголын Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци сан  
Санхүүгийн Тайлангуудын Тодруулгууд – 2016 оны 12 дугаар сарын 31 
 

29 

МОНГОЛБАНК, ЗАСГИЙН ГАЗРААС АВАХ АВЛАГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

31 хүртэл  сунгаж болно гэж Монголбанкнаас шийдвэрлэсэн. Монголбанк болон компани хоёрын хооронд хугацааг 
өөрчлөх өөр гэрээ байхгүй байгаагийн улмаас, эрх хүлээн авагч болон Монголбанкнаас авах авлага бүгдээрээ 
төлөгдөх ба хугацаа хэтэрсэн боловч үнэ цэнэ буураагүй гэж удирдлага итгэж байна. Гэвч СТОУС аар шаардсанаар 
зах зээлийн төвшнөөс доогуур гарсан авлагын төлөгдөж дуусах хугацаанд дахин үнэлгээ хийсэн тохиолдолд 
компани энэхүү авлагын 8,046,261 мянган төгрөгийн үнэ цэнийн бууралтын хасагдуулгыг байгуулсан бөгөөд 
шинэчлэгдсэн төлөгдөх хугацаа хүртэл 10.5% ийн зах зээлийн хүүгээр хүүгийн орлогыг үргэлжлүүлж
хуримтлуулахаар болсон. Удирдлагын холбогдох үнэлэмжийг Тодруулга 4 с харна уу. 

Засгийн газраас авах 7,793,998 мянган төгрөгийн (201 мянган төгрөг) авлага нь Сангийн яамнаас 
оруулсан хөрөнгө 50 тэр бум төгрөгийн 201 оны 12 дугаар сарын 31, 201 оны 12 дугаар сарын 31 ний байдлаар 
төлөгдөөгүй дүн болно (Дэлгэрэнгүйг Тодруулга 15 аас үзнэ үү). Одоо байгаа мэдээлэл дээр үндэслэн 201 оны 12 
дугаар сарын 31 ний байдлаарх үлдсэн авлагыг авах нь маш их эргэлзээтэй байгаа тул компанийн удирдлага 
оны 12 сарын 31 ний өдрийн байдлаар эдгээр авлагыг бүгдийг нь авч чадахгүй гэж авч үзсэн. Удирдлагын 
холбогдох үнэлэмжийг Тодруулга 4 ээс харна уу. 

оны 12 дугаар сарын 31 ний өдрөөрх авлагын зээлийн чанар

Мянган төгрөгөөр 

Эрх хүлээн авагч, 
Монголбанкнаас 

авах авлага

Сангийн 
яамнаас авах 

авлага Нийт

  
Хугацаа хэтрэлттэй, үнэ цэнийн бууралтгүй
Үнэ цэнийн бууралт
Хасах: Үнэ цэнийн бууралтыг хасагдуулга
Засгийн Газар болон  Монголбанкнаас авах 
авлага

2016 оны турш дах авлагын үнэ цэнийн бууралтын хасагдуулгын хөдөлгөөнийг доор харуулав:

Мянган төгрөгөөр 

Эрх хүлээн авагч, 
Монголбанкнаас 

авах авлага

Сангийн 
яамнаас авах 

авлага Нийт

оны 1 сарын 1 нээрх үнэ цэнийн 
бууралтын хасагдуулга
Тайлант хугацааны үнэ цэнийн хасагдуулга

оны 12 сарын 31 нээрх үнэ цэнийн 
бууралтын хасагдуулга
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оны 12 дугаар сарын 31 ний өдрөөрх авлагын зээлийн чанар

Мянган төгрөгөөр 

Эрх хүлээн авагч, 
Монголбанкнаас авах 

авлага
Сангийн яамнаас 

авах авлага Нийт

Хугацаа хэтрэлт, үнэ цэнийн бууралтгүй  
Стандарт энд Пүүрс болон Мооди ийн 
үнэлгээгээр үнэлгээтэй
Нийт хугацаа хэтрэлтгүй, үнэ цэнийн 
бууралтгүй

Хугацаа хэтрэлттэй, үнэ цэнийн бууралтгүй 
Нийт хугацаа хэтрэлттэй, үнэ цэнийн 
бууралтгүй

Эрх хүлээн авагч, Монголбанк болон Засгийн газраас авлагын талаар Холбоотой талуудын мэдээллийг Тодруулга 
ээс үзнэ үү.

Эрх хүлээн авагч, Монголбанк болон Засгийн газраас авах авлагуудын 201 оны 12 дугаар сарын 31, 201 оны 12 
дугаар сарын 31 нээрх бодит үнэ цэнийг Тодруулга 20 оос үзнэ үү.

 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС

Компани Засгийн газрын үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Засгийн газрын мянган төгрөгийн
(2015 оны 12 дугаар сарын 31: 109,613,528 мянган төгрөг) дүн бүхий үнэт цаас нь купонтой ба дискаунттай гэсэн 
хоёр төрөлтэй. Засгийн газрын үнэт цааснууд нь 3 сараас 10 жил хүртэл хугацаатай бөгөөд жилийн дундаж ашиг 
нь оос 1 хувь байна (201 : 3 сараас 10 жил, жилийн ашиг нь 7 оос 15 хувь). 

Засгийн газрын үнэт цааснууд нь хугацаа хэтрэлт, үнэ цэнийн бууралтгүй. 201 оны 12 дугаар сарын 31, 201 оны 
12 дугаар сарын 31 ний байдлаар Засгийн газрын үнэт цаасны бодит үнэ цэнийг Тодруулга 20 иос үзнэ үү.

 БОРЛУУЛАХАД БЭЛЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Засгийн газар, Монголбанктай тохиролцсоны дагуу ХДК 2013 онд Төрийн банкны 85,000 энгийн хувьцааг 1 сая 
төгрөгийн нэрлэсэн үнээр худалдан авч 85,000,000 мянган төгрөгийн санхүүгийн туслалцаа үзүүлсэн. Уг худалдан 
авалт нь Монголбанкнаас хүүгүй авсан зээлээр санхүүжигдсэн (Тодруулга 16). Үүний үр дүнд, ХДК 201 оны 12 
дугаар сарын 31, 201 оны 12 дугаар сарын 31 нээр Төрийн банкны 75 хувийг эзэмшдэг. Гэвч гэрээний нөхцлийн 
дагуу компани Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын саналын эрх зэрэг тодорхой эрхээ сангийн яаманд 
итгэмжлэн шилжүүлсэн.
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БОРЛУУЛАХАД БЭЛЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

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

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

өөс үзнэ үү. 

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

“Стандарт энд Пүүрс” ийн оноосон Төрийн банкны зээлжих зэрэглэл нь Монгол улсын зэрэглэлтэй (B) адил
байна Холбоотой талуудын ажил гүйлгээний мэдээллийг Тодруулга 21 ээс үзнэ үү.

 ОРУУЛСАН ХӨРӨНГӨ

Банкин дахь Мөнгөн Хадгаламжийн Даатгалын Тухай хуулийн дагуу Монголбанк болон Сангийн яам тус бүр 50 
тэр бум төгрөгийг компанид анхны хөрөнгө болгон оруулах үүрэгтэй. Монголбанк өөрийн 50 тэр бум төгрөгөө 
төлсөн боловч Сангийн яам 2013 онд 35,011,902 мянган төгрөг, 2014 онд 7,194,100 мянган төгрөг төлсөн. 201
оны 12 дугаар сарын 31 ний байдлаар Сангийн яамны үлдэгдэл 7,793,998 мянган оны 12 дугаар сарын 31: 

мянга төгрөгийг Сангийн яамнаас авах авлага гэж бүртгэсэн. Компани Сангийн яамны үлдэгдэл 
7,793,998 мянган төгрөгийн буцаан төлөгдөх эсэх нь ихээр тодорхойгүй байгаагийн улмаас энэ дүнгийн нийт 
дүнгээр нь үнэ цэнийн бууралтын хасагдуулгыг байгуулсан. (Тодруулга 4 ба Тодруулга

 МОНГОЛБАНКНААС АВСАН ЗЭЭЛ БА ХОЙШЛОГДСОН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО

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

• 119,9 тэр бум төгрөгийн зээлийг Төрийн банкны хөрвөх чадварыг дээшлүүлэн, дийлэнх нь найдваргүй 
зээлээс бүрдэх Хадгаламж банкны зээлийн багцыг Төрийн банкны санхүүгийн тайлангаас салгах 
зорилгоор олгосон. 2013 оны 9 дүгээс сард хийгдсэн тус хэлцлийн үр дүнд компани эрх хүлээн авагч 
болон Монголбанкнаас авах авлага хүлээн зөвшөөрсөн (Тодруулга12). Уг гэрээний хугацаа 10 жил 
боловч хэлцлийн эхнээс 3 жилийн дотор төлбөр тооцоо дуусахаар хүлээгдэж байсан.
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• 85 тэр бум төгрөгийн зээл нь Төрийн банкны хувьцааны 75 хувийг худалдан авахад зориулагдсан бөгөөд 
тус хэлцлийн үр дүнд Компани борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт хүлээн зөвшөөрсөн (Тодруулга 14). 
Уг зээлийн хугацаа 1 жил бөгөөд гэрээний талууд зээл нь Төрийн банкны хувьчлалаас орж ирэх орлогоор 
эргэн төлөгдөнө гэж тохирсон. Зээл нь Төрийн банкны хувьчлал хойшлогдсоноос шалтгаалан энэхүү 
санхүүгийн тайланг баталгаажуулах өдрийн байдлаар эргэн төлөгдөөгүй болно. Хувьчлал нь компанийн 
удирдлагаас хамаарахгүй учир Компани Монголбанкинд зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа хэтрэлтээс 
шалтгаалж алданги эсвэл бусад нөхөн төлбөр төлөхгүй.

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

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

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

Компани Монголбанкинд (жилийн 0.5 хувийн хүүгээр тооцон) төлсөн хүүгийн дүнг санхүүгийн зардлаар 
бүртгэсэн 2016 оны 9 сарын 30 хүртэл зах зээлийн хүүгээр тооцогдсон нэмэлт хүүгийн зардал нь авлагад 
тусламжийн орлого гэж тусгагдсан зах зээлийн хүүгээр тооцогдох хүүгийн орлоготой хаагдсан. Дэлгэрэнгүйг 

Тодруулга 10 аас үзнэ үү. Засгийн газрын буцалтгүй зээл, удирдлагын үнэлэмжийн талаар Тодруулга 3,
Тодруулга 4 өөс үзнэ үү.

Тодруулга 4 т толилуулснаар 85 тэр бум төгрөгийн зээлийн хувьд анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн олз нь 10,328,810 
мянган төгрөг бөгөөд 2013 онд хэлцэл хийгдсэн өдөр (ө.х Монголбанкнаас зээл хүлээн авсан өдөр) хойшлогдсон 
буцалтгүй тусламжийн орлогоор бүртгэгдсэн ба улмаар, дараагийн тайлант хугацаанд зээлийн хугацааны турш 
үр ашигт хүүгийн аргаар системтэйгээр ашиг алдагдалд хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Үүний үр дүнд, Компани 2014 
онд 8,368,69 мянган төгрөг, 2013 онд 1,960,119 мянган төгрөгийн буцалтгүй тусламжийн орлого хүлээн 
зөвшөөрсөн. Тодруулга 4, Тодруулга 10 т толилуулснаар, буцалтгүй тусламжийн орлого нь ойролцоо дүнтэй 
хүүгийн зардалтай хаагдсан. Хүүгийн зардлын талаар дэлгэрэнгүйг Тодруулга 10 аас үзнэ үү. Засгийн газрын 
буцалтгүй тусламж, холбогдох удирдлагын үнэлэмжийн талаар Тодруулга 3, Тодруулга 4 өөс үзнэ үү.

Монголбанкнаас авсан зээлийн 201 оны 12 дугаар сарын 31, 201 оны 12 дугаар сарын 31 ний өдрөөрх бодит 
үнэ цэнийг Тодруулга 20 иос үзнэ үү. Монголбанкны зээл, хойшлогдсон буцалтгүй зээлийн орлоготой холбоотой 
холбоотой талуудын ажил гүйлгээг Тодруулга 21 ээс үзнэ үү.
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 САНХҮҮГИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА

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

а Кредит эрсдэл

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

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

Мянган төгрөгөөр оны 12 дугаар 
сарын 31

оны 12 
дугаар сарын 31

Эрх хүлээн авагч, Монголбанкнаас авах авлага
Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн авлага
Засгийн газраас авах авлага
Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө
Засгийн Газрын үнэт цаас
Нийт хамгийн их кредит эрсдэл

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

б Хөрвөх чадварын эрсдэл

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

Компани мөнгөний хэрэгцээ шаардлагыг мөнгөн орлоготой тогтмол уялдуулан хянадаг ба мөнгөн гүйлгээний 
төсвийг тогтмол бэлдэж, үндсэн үйл ажиллагаа, санхүүжилт, мөн капитал зарцуулалтын хэрэгцээнд 
шаардлагатай мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийг хангалттай төвшинд байлгадаг. Удирдлага Компанийн 
хөрөнгийн томоохон хэсгийг богино хугацаат үнэт цаас зэрэг мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө бүрдүүлдэг 
бөгөөд бусад авлага нь жишээ нь Эрх хүлээн авагч, 
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17. САНХҮҮГИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ

Монголбанкнаас авах авлага Монголбанкинд төлөх адил хэмжээний өр төлбөртэй тэнцүү учир хөрвөх чадварын 
эрсдэлийг маш бага гэж үзэж байна.

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

оны 12 дугаар сарын 31
    

Дансны үнэ

Дискаунтчлаагүй гэрээний үүрэг

Мянган төгрөгөөр
Нийт

Хугацаагүй 
болон 1 

жилийн дотор
жил

Монголбанкнаас авсан зээл
Зээлийн хүүгийн өглөг (Тодруулга 

Нийт 

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

оны 12 дугаар сарын 31
    

Дансны үнэ

Дискаунтчлаагүй гэрээний үүрэг

Мянган төгрөгөөр
Нийт

Хугацаагүй 
болон 1 

жилийн дотор
Нийт

Монголбанкнаас авсан зээл
Зээлийн хүүгийн өглөг
(Тодруулга 16)

Нийт

в Зах зээлийн эрсдэл

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

г Гадаад валютын эрсдэл

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

д Хүүгийн төвшин

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

Төгрөг Төгрөг
Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө: Банкууд дахь 
харилцах хадгаламж

Компанийн хүүтэй хөрөнгүүд (мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө ба богино хугацаат хөрөнгө оруулалт) 
тогтмол хүүтэй. Мөн Компанийн хүүтэй өр төлбөр 201 оны 12 дугаар сарын 31, 201 оны 12 дугаар сарын 31 ний 
байдлаар хязгаарлагдмал хэмжээтэй буюу Монголбанкны жилийн 0.5 хувийн хүүтэй зээлтэй холбоотой байсан. 
Иймд, удирдлага Компанийн хүүгийн төвшний эрсдэл их биш бөгөөд хүүгийн төвшний өөрчлөлт нь санхүүгийн 
тайланд материаллаг нөлөөгүй гэж үзсэн. 

Эздийн өмчийн удирдлага

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

Компани хөрөнгө оруулагчид, зээлдэгчид, олон нийт болон зах зээлийн итгэлийг өндөр байлгах үүднээс 
хангалттай эздийн өмчтэй байхыг эрмэлздэг. Компанийн 201 оны 12 дугаар сарын 31 нээрх эздийн өмч нь 

мянган төгрөг мянган төгрөг) байна. 

 ХЭМЖИЛТИЙН ТӨРЛӨӨРХ САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГЛҮҮРҮҮДИЙН ТОЛИЛУУЛГА

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

Мянган төгрөгөөр
Зээл болон 

авлага
Борлуулахад 

бэлэн Нийт
Санхүүгийн хөрөнгө:
Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө
Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт
Эрх хүлээн авагч, Монголбанкнаас авах авлага
Засгийн газраас авах авлага
Засгийн газрын үнэт цаас

Нийт санхүүгийн хөрөнгө
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ХЭМЖИЛТИЙН ТӨРЛӨӨРХ САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГЛҮҮРҮҮДИЙН ТОЛИЛУУЛГА (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

оны 12 дугаар сарын 31 ний байдлаарх хэмжилтийн төрлөөрх санхүүгийн хөрөнгүүд

Мянган төгрөгөөр
Зээл болон 

авлага Борлуулахад бэлэн Нийт

Санхүүгийн хөрөнгө
Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт
Эрх хүлээн авагч, Монголбанкнаас авах 
авлага
Засгийн газраас авах авлага
Засгийн газрын үнэт цаас

Нийт санхүүгийн хөрөнгө

 БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА ҮҮРЭГ

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

оны 12 дугаар сарын 31, 201 оны 12 дугаар сарын 31 ний байдлаар компани нь ямар нэг хуулийн заргад 
холбогдоогүй байсан болно.

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

Үүрэг, барьцаа хөрөнгө ба бусад гэрээгээр хүлээх үүргүүд. Компанид зээлтэй холбоотой ямар нэг үүрэг, барьцаанд 
тавигдсан болон хязгаарлагдсан хөрөнгө байхгүй бөгөөд 201 оны 12 дугаар сарын 31, 201 оны 12 дугаар сарын 

ний байдлаар санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн баталгаа гаргаагүй. Компанид зээлийн гэрээтэй холбоотой 
гэрээгээр хүлээсэн санхүүгийн үүрэг байхгүй болно.

 САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨРИЙН БОДИТ ҮНЭ ЦЭНЭ

Бодит үнэ цэнэ ба бодит үнэ цэнийн эрэмбийг тодорхойлох

Бодит үнэ цэнийг бодит үнэ цэнийн эрэмбэ тус бүрт тодорхойлох ба эдгээр төвшин нь (i) Ижил төрлийн хөрөнгө 
болон өр төлбөрийн идэвхтэй зах зээл дэх зарласан (тохируулаагүй) үнийг ашиглан 1 р төвшинд тодорхойлно (ii) 
Хөрөнгө болон өр төлбөрийн хувьд боломжит өгөгдлийг ашиглан шууд (үнэ) болон шууд бусаар (үнээс гаралтай) 
бодит үнэ цэнийг тодорхойлох аргачлалыг 2 р төвшинд хэрэгжүүлнэ ( р төвшинд зах зээлийн ашиглаж болох 
өгөгдөлд тулгуурлахгүйгээр (ашиглагдахгүй өгөгдөл) бодит үнэ цэнийг тодорхойлно. Удирдлага нь санхүүгийн 
хэрэглүүрийг 
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САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨРИЙН БОДИТ ҮНЭ ЦЭНЭ ҮРГЭЛЖЛЭЛ

ангилахдаа бодит үнэ цэнийн төвшинг ашигладаг. Хэрэв бодит үнэ цэнийг тодорхойлоход ихээхэн тохируулга 
хийгдэх өгөгдлийг ашиглаж байгаа бол тухайн хэмжилт нь 3 р төвшинд хийгдэж байна гэсэн үг. Ашиглаж буй
өгөгдлийн ач холбогдлыг бодит үнэ цэнийн тодорхойлолттой бүхлээр нь харьцуулан тооцдог.

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

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

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

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

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

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

(ii) Тогтмол хүүтэй санхүүгийн хэрэглүүрүүд 

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

оны Монголбанкны бодлогын хүүгийн өөрчлөлтийн улмаас Компанийн удирдлага 201 оны 12 дугаар 
сарын 31 нээрх Эрх хүлээн авагч, Монголбанк Тодруулга 12 аас авах авлагын бодит үнэ цэнэ дансны үнээсээ
тэр бум төгрөгөөр оны 12 дугаар сарын 31: тэр бум төгрөг бага байна. Үүний адилаар Монголбанкны 
зээлийн бодит үнэ цэнэ 119.9 тэр бум болон 85 тэр бум төгрөг, ойролцоогоор 10.5 тэр бум төгрөгөөр оны 
12 дугаар сарын 31: 3 тэр бум төгрөг дансны үнээсээ бага байсан.

Засгийн газрын үнэт цаастай байгаа тохиолдолд засгийн газрын урт хугацаатайг оруулан үнэт цаасны үлдэх 
өртөг болон бодит үнэ цэнийн хооронд материаллаг зөрүү гаргахгүйгээр хүүгийн хэмжээний өөрчлөлтийг 
удирдлага үнэлсэн. Хүүгийн хэмжээний өөрчлөлт ирээдүйн санхүүгийн тайлангийн хэрэглэгчдэд нөлөөлөх 
мөтериаллаг байдлын түвшин мөн төрөл бүрийн төлөгдөх хугацаатай үнэт цаасны дүнгүүдийг удирдлага 
анхааралдаа авч үзсэн

Бусад санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрийн бодит үнэ цэнэ нь богино хугацаатай учир дансны үнэтэйгээ ойролцоо 
байна.

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

Холбоотой талууд ба тэдгээртэй хийсэн хэлцлүүд нь НББОУС 24 “Холбоотой талын тодруулга” ийн дагуу 
үнэлэгддэг. Тодруулга 1 д дурдсанчлан ХДК нь 100 хувь төрийн өмчит ашгийн бус байгууллага бөгөөд арилжааны 
банкуудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг эрхлэн явуулдаг. Иймд холбоотой талуудтай олон 
тооны томоохон хэмжээний хэлцлийг хийдэг. НББОУС 24 ийн дагуу компанийн бусад холбоотой талуудад 
Засгийн газрын шууд болон хамтарсан удирдлагад байдаг бусад төрийн өмчит компани, байгууллагууд багтдаг.

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

Холбоотой талуудын ажил гүйлгээний дэлгэрэнгүйг доор толилуулав. оны 12 дугаар сарын 31 ний байдлаар 
холбоотой талуудын үлдэгдэл дүн: 

Мянган төгрөгөөр Монголбанк Сангийн яам Төрийн банк
Бусад холбоотой 

тал
Монголбанкнаас авсан 
зээл
Эрх хүлээн 
авагч Монголбанкнаас 
авах авлага
Борлуулахад бэлэн 
хөрөнгө оруулалт
Засгийн газрын үнэт цаас
Мөнгө болон түүнтэй 
адилтгах хөрөнгө

2015 оны холбоотой талуудын орлого зарлагын гүйлгээ

Мянган төгрөгөөр Монголбанк
Хүүгийн зардал

оны 12 дугаар сарын 31 ний байдлаар холбоотой талуудын үлдэгдэл дүн

Мянган төгрөгөөр Монголбанк Сангийн яам Төрийн банк
Бусад холбоотой 

тал

Монголбанкнаас авсан зээл

Сангийн яамнаас авах авлага

Эрх хүлээн авагч
Монголбанкнаас авах авлага

Борлуулахад бэлэн хөрөнгө 
оруулалт

Засгийн газрын үнэт цаас
Мөнгө болон түүнтэй адилтгах 
хөрөнгө
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21. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ ҮРГЭЛЖЛЭЛ

оны холбоотой талуудын орлого зарлагын гүйлгээ

Мянган төгрөгөөр Монголбанк
Хүүгийн зардал

онд гол удирдах ажилтнуудын цалин болон шагнал урамшуулал нийт мянган төгрөг байсан ба үүний 
мянган төгрөг нь шагналт цалин байсан онд мянган төгрөг байсан ба үүний мянган 

төгрөг нь шагналт цалин байсан

 ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНЫ ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Тайлант хугацааны эцсээс 201 оны 3 дугаар сарын 22 хүртэл компанийн санхүүгийн тайланд нөлөөлж болох 
ямар  нэгэн нөхцөл байдал үүссэн талаарх мэдээлэл компанийн удирдлагад байхгүй болно.
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