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НЭГ. ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН ТАЛААР 
 

Тайлант улиралд Хорооны хуралдаанаар 1 хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй1 болгож, 10 хоршооны тусгай 
зөвшөөрлийн хугацааг сунгахаар шийдвэрлэснээр 2011 оны гуравдугаар улирлын 
байдлаар нийт 170 хоршоо Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр хадгаламж, 
зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байна. 

 
Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй хоршоодоос 149 буюу нийт 

хоршоодын 87.64 хувь нь зохих журмын дагуу 2011 оны гуравдугаар улирлын санхүүгийн 
болон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн тайланг ирүүлсэн, 21 буюу 12.35 хувь нь 
ирүүлбэл зохих тайлан мэдээг хугацаанд нь хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ирүүлээгүй 
(үүнээс 13 буюу 61.9 хувь нь франчайзын гэрээтэй хоршоод) бөгөөд тус хоршоодын 
Хороонд ирүүлсэн хамгийн сүүлийн улирлын санхүүгийн тайлангаар нэгтгэлд хамруулсан 
болно.   

 
Санхүүгийн болон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн тайлангаа ирүүлсэн 

149 хоршооны тайлан мэдээг ирүүлсэн хугацаагаар нь авч үзвэл журмын дагуу 
хугацаандаа ирүүлсэн 67 хоршоо, 10 хүртэл хоног хугацаа хоцроосон 60 хоршоо, 11-ээс 
дээш хоног хугацаа хоцроосон 22 хоршоо байна.   

  
Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хоршоодын санхүүгийн тайлангийн 

нэгтгэлд хамрагдаж байгаа байдлыг харуулбал дараах байдалтай байна. 2  

 
 

                                                
1 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14.1.4 /тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа буюу ноцтой 
зөрчсөн/, Санхїїгийн зохицуулах хорооны эрх зїйн байдлын тухай хуулийн 25.1.8 /тусгай зєвшєєрєл эзэмшигч хууль тогтоомжийг ноцтой буюу 
удаа дараа зєрчсєн тохиолдолд тусгай зєвшєєрлийг хїчингїй болгох талаар Хороонд санал оруулах/,    

 
2 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдаж, хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хоршоодын 
хяналт зохицуулалт, йл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох эрх, үүрэг Хороонд шилжсэнээр тэдгээрийн санх гийн тайланг 
Хороонд хүлээн авч нэгтгэн, статисик мэдээ, тайлан нэгтгэлд хамрагдах болсон.  
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Хоршоодын гишүүдийн тоог графикаар үзүүлбэл: 
 

 
 

Тайлант хугацаанд санхүүгийн болон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн 
тайлангаа ирүүлээгүй3 21 хоршооны нэгтгэлд хамрагдаж байгаагүй талаарх судалгааг цаг 
хугацааны хувьд авч үзвэл дараах байдалтай байна. Үүнд: 

 

д/д Тайлант хугацаа Огт тайлан ирүүлээгүй хоршоодын нэрс 

1 2010-II Рашааны далай, Ижил хүлэг,  
2 2010-III Арвижих хас, Өргөн эрдэнэ, Тонхил хөгжил, Ландо 

3 2010-IV 
Говийн андууд, Онгийн харз, Монконкорд, Анхдагч андууд, Буянт 
богдын хишиг, Найсдэй, Цэнгэл хөгжил, Билүү хөгжил, Цогт 
жанчхүү, Говийн цог, Идэрийн ундарга, Дэлүүн бүргэд. 

4 2011-I 
Говийн андууд, Онгийн харз, Монконкорд, Анхдагч андууд, Буянт 
богдын хишиг, Найсдэй, Цэнгэл хөгжил, Бэлүү хөгжил, Цогт 
жанчхүү, Говийн цог, Идэрийн ундарга, Дэлүүн бүргэд 

4 2011-II 

Дэлүүн бүргэд, Говийн андууд,  Буянт богдын хишиг, Цогт 
жанчхүү, Говийн цог, Тонхил хөгжил, Рашааны далай, Аривжих 
хас, Өргөн-Эрдэнэ, Наран хас булаг, Ижил хүлэг, Дөргөн хөгжил, 
Өгөөмөр хас, Си ди ко. Батбаяр ар, Найдвартай хөгжил, Хатадын 
булаг, Элбат, Баруун отог, Чандмань андууд, Монгол тэрбумтан 

5 2011-III 21 хоршоо 

Говийн андууд-44, Ижил хүлэг-4, Цогт жанчхүү-4, Говийн цог-4, 
Рашааны далай-3, Тонхил хөгжил-3, Өргөн-Эрдэнэ-3, Аривжих 
хас-3, Наран хас булаг-2, Си ди ко-2, Элбат-2, Баруун отог-2, 
Батбаяр ар-2, Монгол тэрбумтан-2, Хүрэн бэлчир хөгжил, Итгэл-
оюу, Дуурлиг-оч, Хяргас хас, Нутгын дэвшил, ГСБЭХ, Мандах 
хөгжил 

 
                                                
3"Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хоршооны тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага”-2.11-д Улирал бүр санхүүгийн тайлан, үйл 
ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн тайланг дараа сарын 10-ны дотор, хөндлөнгийн аудитын баталгаажуулсан санхүүгийн 
жилийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор тус тус Хороонд ирүүлсэн байх, гишүүд тэдгээр тайлантай хэдийд ч танилцах 
боломжийг бүрдүүлсэн байх; 
4 Тод хараар тэмдэглэсэн хоршоод нь удаа дараалан тайлангаа ирүүлээгүй болон хэдэн улиралд тайлан ирүүлээгүй тоо 
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Тайлбар: Хорооны хуралдаанаар Говийн андууд, Рашааны далай, Цогтжанчхүү, Итгэл-оюу, 

Дуурлиг оч хоршоодын хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 2011 оны 10 

дугаар сарын 12-ны өдөр хүчингүй болгож, 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хуралдаанаар Тонхил хөгжил 

хоршооны тусгай зөвшөөрлийн түдгэлзүүлж, 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар  Элбат, 

Арвижих хас хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг тус 

тус хүчингүй болгож, Сидико хоршооны тусгай зөвшөөрлийг 3 сараар түдгэлзүүлсэн байна.  
 
Хорооны хуралдаанаар хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөлтэй хоршоодын асуудлыг шийдвэрлэсэн байдлыг хүснэгтээр харуулбал:   
Онууд 

шинээр 
олгосон 

хүчингүй 
болгосон 

түдгэлзүүлсэн 
түдгэлзүүлснийг 

сэргээсэн 
ТЗ-ийн 
хугацаа 
сунгасан 

Хоршоодын 
тоо 

2006 51 0 0 - - 51 
2007 128 0 0 - - 179 
2008 45 15 5 - - 209 
2009 15 12 8 1 25 212 
2010 2 35 15 4 80 179 

2011-1 2 3 2 - 18 178 
2011-2 0 7 2 - 12 171 
2011-3 0 1 0 - 10 170 

 
ХОЁР. НЭГТГЭЛИЙН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

 
2.1 Нэгдсэн үзүүлэлтүүд 

д/д Үндсэн үзүүлэлтүүд 
2011 оны III 

улирал 
2010 оны III 

улирал 
1 Хоршоодын тоо 170 184 
2 Гишүүдийн тоо 26,969 25,465 

3 
Нийт актив /мян.төг/ 59,360,797.6 46,938,581.4 
Банкны салбарт эзлэх хувь 0.9% 0.9% 

4 
Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл /мян.төг/ 45,245,595.7 37,192,079.6 
Банкны салбарт эзлэх хувь 1.2% 1.2% 

5 
Нийт чанаргүй зээлийн үлдэгдэл /мян.төг/ 3,035,489.5 3,848,762.3 
Банкны салбарт эзлэх хувь 0.8% 0.9% 

6 
Нийт татан төвлөрүүлсэн хадгаламжийн үлдэгдэл /мян.төг/ 42,115,588.1 31,932,912.2 
Банкны салбарт эзлэх хувь 1.4% 1.5% 

7 
Нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн үлдэгдэл /мян.төг/ 8,192,257.4 7,291,187.8 
Банкны салбарт эзлэх хувь 3.2% 3.0% 

8 
Өөрийн хөрөнгө /мян.төг/ 12,016,243.0 11,724,523.6 
Банкны салбарт эзлэх хувь 2.9% 4,1% 

9 Хоршоологчдын өмч /мян.төг/ 3,823,985.6 3,764,880.8 
10 Банк, ББСБ-аас авсан богино хугацаат зээлийн дүн /мян.төг/ 1,715,090.9 643,385.8 
11 Банк, ББСБ-аас авсан урт хугацаат зээлийн дүн /мян.төг/ 272,126.3 252,473.9 
12 Нийт орлого /мян.төг/ 9,318,841.3 9,100,514.2 
13 Нийт зардал /мян.төг/ 8,290,565,4 8,537,139.3 
14 Тухайн үеийн ашиг, алдагдал /мян.төг/ 1,028,275.9 563,374.9 
15 Активын өгөөж /ROA/ 2.3 % 1.7% 

 
2011 оны гуравдугаар улиралд нийт 170 хоршоо хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа 

эрхэлж байна. Тусгай зөвшөөрөлтэй хоршоодын байршлыг үзүүлвэл: 
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  Тайлант улиралд 170 хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий 
хоршоодоос Улаанбаатар хотод 73 хоршоо, орон нутагт 97 хоршоо үйл ажиллагаагаа явуулж 
байна.  
 
2.2 Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хоршоодын статистик үзүүлэлтүүд 

д/д Үндсэн үзүүлэлтүүд 
2011 оны III 

улирал 
1 УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хоршоодын тоо 73 

2 
Гишүүдийн тоо 11,510 
Хоршооны гишүүдийн нийт тоонд  эзлэх хувь 19.75% 

3 
Нийт актив /мян.төг/ 51,413,664.3 
Хоршооны нийт активт эзлэх хувь 86.61% 

4 
Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл /мян.төг/  38,773,118.9 

Хоршооны нийт зээлийн өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь 85.69% 

5 
Нийт чанаргүй зээлийн үлдэгдэл /мян.төг/ 2,423,013.8 

Хоршооны нийт чанаргүй зээлийн үлдэгдэлд эзлэх хувь 79.82% 

6 
Нийт татсан хадгаламжийн үлдэгдэл /мян.төг/ 38,423,365.0 
Хоршооны нийт татсан хадгаламжийн үлдэгдэлд эзлэх хувь 91.23% 

7 
Нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгө /мян.төг/ 5,720,951.3 

Хоршооны нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн үлдэгдэлд эзлэх хувь 69.83% 

8 
Нийт хоршоологчдын өмчийн дүн /мян.төг/ 3,056,539.8 
Хоршооны нийт хоршоологчдын өмчийн дүнд эзлэх хувь 79.93% 

9 Нийт банк, ББСБ-аас авсан богино хугацаат зээлийн дүн /мян.төг/ 1,305,000.0 
10 Банк, ББСБ-аас авсан урт хугацаат зээлийн дүн /мян.төг/ 10,915.4 
11 Нийт орлого /мян.төг/ 7,648,837.1 
12 Нийт зардал /мян.төг/ 7,063,304.3 

13 Тухайн үеийн ашиг, алдагдал /мян.төг/ 585,532.7 

 
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй 73 хоршоо нь нийт хадгаламж, 

зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хоршоодын 42.9 хувийг, тэдгээрийн 
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нийт актив 51,413,664.3 мянган төгрөг байгаа нь нийт активын 86.6 хувийг тус тус эзэлж 
байна.  

 
Эдгээр 73 хоршоо нь 7,648,837.1 мянган төгрөгийн орлоготой ажилласан нь нийт 

хадгаламж, зээлийн хоршоодын орлогын 82.1 хувийг, харин 7,063,304.3 мянган төгрөгийн 
зардал гаргасан нь нийт хоршоодын зардлын 85.2 хувийг тус тус эзэлж байна.  
 
2.3 Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй хоршоодын статистик үзүүлэлтүүд 
 

д/д Үндсэн үзүүлэлтүүд 
2011 оны III 

улирал 

1 Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй хоршоодын тоо 97 

2 
Гишүүдийн тоо 15,459 

Хоршооны гишүүдийн нийт тоонд  эзлэх хувь 28.96% 

3 
Нийт актив /мян.төг/ 7,947,133.3 

Хоршооны нийт активт эзлэх хувь 13.38% 

4 
Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл /мян.төг/  6,472,476.8 

Хоршооны нийт зээлийн өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь 14.30% 

5 
Нийт чанаргүй зээлийн үлдэгдэл /мян.төг/ 612,475.7 
Хоршооны нийт чанаргүй зээлийн үлдэгдэлд эзлэх хувь 20.18% 

6 
Нийт татсан хадгаламжийн үлдэгдэл /мян.төг/ 3,692,223.0 

Хоршооны нийт татсан хадгаламжийн үлдэгдэлд эзлэх хувь 8.76% 

7 
Нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгө /мян.төг/ 2,471,306.2 

Хоршооны нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн үлдэгдэлд эзлэх хувь 30.16% 

8 
Нийт хоршоологчдын өмчийн дүн /мян.төг/ 767,445.7 

Хоршооны нийт хоршоологчдын өмчийн дүнд эзлэх хувь 20.07% 

9 Нийт банк, ББСБ-аас авсан богино хугацаат зээлийн дүн /мян.төг/ 410,090.9 

10 Банк, ББСБ-аас авсан урт хугацаат зээлийн дүн /мян.төг/ 261,210.8 

11 Нийт орлого /мян.төг/ 1,670,004.2 

12 Нийт зардал /мян.төг/ 1,227,261.1 

13 Тухайн үеийн ашиг /мян.төг/ 442,743.1 

 
Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй 97 хоршоо нь нийт хадгаламж, зээлийн үйл 

ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хоршоодын 57.0 хувийг, тэдгээрийн нийт актив 
7,947,133.3 мянган төгрөг байгаа нь нийт активын 13.38 хувийг тус тус эзэлж байна.  

 
Эдгээр 97 хоршоо нь 1,670,004.2 мянган төгрөгийн орлоготой ажилласан нь нийт 

хадгаламж, зээлийн хоршоодын орлогын 17.9 хувийг, харин 1,227,261.1 мянган төгрөгийн 
зардал гаргасан нь нийт хоршоодын зардлын 14.8 хувийг тус тус эзэлж байна.  

 
Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй хоршоодын гишүүдийн тоог графикаар үзүүлбэл: 
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2.4 Хасбанкны франчайзын5 гэрээтэй ажиллаж буй хоршоодын статистик үзүүлэлтүүд 
 

д/д Үндсэн үзүүлэлтүүд 
2011 оны III 

улирал 
1 ХасБанктай франчайзын гэрээтэй ХЗХ-дын тоо 59 
2 Гишүүдийн тоо 10,239 

ХЗХ-ны гишүүдийн нийт тоонд  эзлэх хувь 38% 
3 Нийт актив /мян.төг/ 4,091,451.7 

ХЗХ-ны нийт активт эзлэх хувь 6.9% 
4 Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл /мян.төг/ 3,375,189.0 

ХЗХ-ны нийт зээлийн өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь 7.5% 
5 Нийт чанаргүй зээлийн үлдэгдэл /мян.төг/ 104,892.3 

ХЗХ-ны нийт чанаргүй зээлийн үлдэгдэлд эзлэх хувь 3.5% 
6 Нийт татсан хадгаламжийн үлдэгдэл /мян.төг/ 1,229,949.6 

ХЗХ-ны нийт татсан хадгаламжийн үлдэгдэлд эзлэх хувь 2.9% 
7 Нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгө /мян.төг/ 1,573,749.9 

ХЗХ-ны нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн үлдэгдэлд эзлэх хувь 19.2% 
8 Нийт хоршоологчдын өмчийн дүн /мян.төг/ 516,674.4 

ХЗХ-ны нийт хоршоологчдын өмчийн дүнд эзлэх хувь 13.5% 
 Нийт банк, ББСБ-аас авсан богино хугацаат зээлийн дүн /мян.төг/ 410,090.9 
 Банк, ББСБ-аас авсан урт хугацаат зээлийн дүн /мян.төг/ 261,210.9 
 Нийт орлого /мян.төг/ 937,890.89 
 Нийт зардал /мян.төг/ 634,500.97 
 Тухайн үеийн ашиг, алдагдал /мян.төг/ 303,389.92 

 
Тайлан нэгтгэх өдрийн байдлаар Хасбанктай франчайзын гэрээтэй 59 хоршоо үйл 

ажиллагаа явуулж байна. Тайлант улиралд Дэлүүн бүргэд хайрхан хоршоо6 хэвийн үйл 

                                                
5 Хорооноос 2009 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр ХасБанктай байгуулсан 1/1711 тоот харилцан ойлголцлын санамж бичгийн хүрээнд 2011 оны 
III улирлын байдлаар “Хөгжлийн Хөтөч” франчайзын үйлчилгээнд хамрагдаж гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа нийт 59 хоршоод байна. 
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ажиллагаа явуулж чадаагүй, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг удаа дараалан биелүүлээгүй тул 
хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон.  

Франчайзын гэрээтэй хоршоодын активын хэмжээ 4,091,451.7 мянган төгрөг байгаа 
нь  нийт хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хоршоодын 6.9 
хувийг эзэлж байна.  

Франчайзын гэрээтэй хоршоодын орлого, зарлагын тайлангаас харахад 937,890.9  мянган 
төгрөгийн орлоготой ажилласан нь хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй  хоршоодын 
нийт орлогын 10.1 хувийг, харин 634,500.9 мянган төгрөгийн зардал нь нийт зардлын 7.6 хувийг 
эзэлж байна. Тайлант улиралд 303,389.9 мянган төгрөгийн ашигтай ажилласан байгаа нь 
хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хоршоодын тайлант үеийн ашгийн 29,5 хувийг эзэлж 
байна.  

 
Хасбанктай франчайзын гэрээтэй ажиллаж байгаа хоршоодын тоо болон гишүүдийн тоог 

орон нутаг бүрээр гаргавал: 
 

 
Тайлант хугацаанд нийт 170 хоршоо ажиллаж байгаагаас 140 хоршоо 1,635,056.8 мянган 

төгрөгийн ашигтай ажилласан бөгөөд үүнээс Хасбанктай франчайзын гэрээтэй 54 хоршоо нийт 
307,945.2 мянган төгрөгийн ашигтай ажилласан нь нийт хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа 
эрхэлж буй ашигтай ажилласан хоршоодын  18.8 хувийг эзэлж байна.  

 
Харин тайлант хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж буй 170 хоршоодоос 30 хоршоо 606,780.9 

мянган төгрөгийн алдагдалтай ажилласан бөгөөд үүнээс Хасбанктай франчайзын гэрээтэй 5 
хоршоо нийт 4,555.3 мянган төгрөгийн алдагдалтай ажилласан нь нийт хадгаламж, зээлийн үйл 
ажиллагаа эрхэлж буй алдагдалтай ажилласан хоршоодын  0.7 хувийг эзэлж байна.  

 
 

 

                                                                                                                                                                
6 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14.1.4 /тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа буюу ноцтой 
зөрчсөн/, Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 25.1.8 /тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хууль тогтоомжийг ноцтой 
буюу удаа дараа зөрчсөн тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох талаар Хороонд санал оруулах 
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ГУРАВ. ОРЛОГО, ЗАРДАЛ, АШИГТ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР 
 
3.1 Орлогын үзүүлэлтүүд 
 

Гуравдугаар улиралд нийт орлогын хэмжээ 9,318,841.3 мянган төгрөг байгаа нь өмнөх 
оны мөн үетэй харьцуулахад 218,327.1 мянган төгрөгөөр буюу 2.4 хувиар өссөн нь зээлийн 
хүүгийн орлого 541,466.7 мянган төгрөгөөр өсч, болзошгүй эрсдэлийн сангийн зардал 453,731.9 
мянган төгрөгөөр  буурсан өөрчлөлт нөлөөлжээ. 

  
Орлогын бүтцийг хүснэгтээр харуулбал дараах байдалтай байна. Үүнд:   
       
                                     /мянган төгрөгөөр/ 

 2011.09.30 2010.09.30 Өөрчлөлт 

Дүн ХУВЬ Дүн ХУВЬ Дүн ХУВЬ 

ХҮҮГИЙН ОРЛОГО 8,609,908.9 92.4% 8,068,442.2 88.7% 541,466.7 6.7% 

Хугацаандаа байгаа зээлийн хүүгийн 
орлого 

8,249,550.8 88.5% 7,635,811.9 83.9% 613,738.9 8.0% 

Зээлийн нэмэгдүүлсэн хүү, алдангийн 
орлого 

101,752.7 1.1% 97,763.7 1.1% 3,989.1 4.1% 

Банкнаас авсан харилцах, хадгаламжийн 
хүүгийн орлого 

221,942.1 2.4% 287,717.8 3.2% - 65,775.7 -22.9% 

Бусад байгууллагаас авсан хүүгийн орлого 5,089.9 0.1% 4,389.1 0.0% 700.8 0.0% 

Бусад хүүгийн орлого 31,573.4 0.3% 42,759.7 0.5% - 11,186.3 -26.2% 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУСАД 
ОРЛОГО 

447,560.8 4.8% 265,480.5 2.9% 182,080.3 68.6% 

Элсэлтийн хураамж 9,060.6 0.1% 7,391.2 0.1% 1,669.4 22.6% 

Гишүүний татвар 21,708.5 0.2% 18,217.4 0.2% 3,491.0 19.2% 

Үйлчилгээний хураамж 96,954.9 1.0% 73,612.0 0.8% 23,342.9 31.7% 

Үйл ажиллагааны бусад орлого 319,836.8 3.4% 166,259.9 1.8% 153,576.9 92.4% 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО 261,371.6 2.8% 766,591.5 8.4% -    505,219.9 -65.9% 

Торгуулийн орлого 539.8 0.0% - 0.0% 539.8  

Үндсэн хөрөнгийн түрээс, борлуулалтын 
орлого 

2,150.3 0.0% 20,775.8 0.2% -     18,625.5 -89.7% 

ӨБҮХХ борлуулснаар олсон орлого 10,000.0 0.1% - 0.0% 10,000.0 0.0% 

Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн 
орлого 

122,786.1 1.3% 562,282.6 6.2% -    439,496.4 -78.2% 

Тэнцлийн гадуурх тооцооноос орсон 
орлого 

54,365.4 0.6% 22,187.3 0.2% 32,178.1 145.0% 

Бусад орлого 58,156.9 0.6% 112,243.7 1.2% -      54,086.9 -48.2% 

Онцгой шинжтэй орлого 13,371.0 0.1% 49,018.9 0.5% -      35,647.9 -72.7% 

Ердийн бус орлого 2.2 0.0% 83.2 0.0% - 81.1 -97.4% 

Нийт орлогын дүн 9,318,841.3 100.0% 9,100,514.2 100.0% 218,327.1 2.4% 

 
Тайлант улиралд нийт орлогын 92.4 хувийг зээлийн хүүгийн орлого, 4.8 хувийг үйл 

ажиллагааны бусад орлого буюу хураамж, гишүүний татвар, үйлчилгээний хураамжийн орлого, 
2.8 хувийг үйл ажиллагааны бус буюу торгуулийн орлого, үндсэн хөрөнгийн түрээс, 
борлуултын орлого, гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого эзэлж байна.  
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3.2 Зардлын үзүүлэлтүүд 
 

Тайлант улиралд нийт зардлын хэмжээ 8,290,565.4 мянган төгрөг байгаа нь өмнөх оны 
мөн үетэй харьцуулахад 246,573.8 мянган төгрөгөөр буюу 2.9 хувиар буурсан нь үйл 
ажиллагааны бусад зардал 724,163., мянган төгрөгөөр буурсантай холбоотой байна.  

 
Зардал дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:               /мянган төгрөгөөр/ 

ҮЗҮҮЛЭЛТ 
2011.09.30 2010.09.30 Өөрчлөлт 

Дүн ХУВЬ Дүн ХУВЬ Дүн ХУВЬ 

ХҮҮГИЙН ЗАРДАЛ 5,450,620.5 65.8% 4,719,053.7 49.7% 731,566.7 15.5% 

Хугацаагүй хадгаламжийн хүүгийн зардал 3,059,577.6 36.9% 1,935,875.7 22.7% 1,123,701.8 58.0% 

Хугацаатай хадгаламжийн хүүгийн зардал (1 жил 
хүртэлх хугацаатай)  

2,099,475.3 25.3% 2,173,448.3 25.5% -   73,973.0 -3.4% 

Хугацаатай хадгаламжийн хүүгийн зардал (1-ээс 
дээш жилийн хугацаатай)  

166,900.2 2.0% 455,988.8 5.3% - 289,088.6 -63.4% 

Банк, санхүүгийн байгууллагад төлсөн хүүгийн 
зардал 

90,227.4 1.1% 113,915.5 1.3% -  23,688.1 -20.8% 

Бусад хүүгийн зардал 34,440.0 0.4% 39,825.4 0.5% -   5,385.4 -13.5% 

БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛИЙН САНГИЙН 
ЗАРДАЛ 

626,601.0 7.6% 1,080,332.8 49.7% - 453,731.9 -42.0% 

Зээлийн болзошгүй эрсдэлийн зардал 597,317.6 7.2% 1,037,355.3 12.2% - 440,037.8 -42.4% 

Авлагын болзошгүй эрсдэлийн зардал 9,657.0 0.1% 2,031.2 0.0% 7,625.8 375.4% 

Өмчлөх бусад үндсэн хөрөнгийн үнэлгээний 
хасагдуулгын зардал 

5,249.6 0.1% 40,388.6 0.5% -   35,139.0 0 

Бусад эрсдэлийн зардал 14,376.8 0.2% 557.7 0.0% 13,819.0 2477.7% 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ 1,859,973.4 22.4% 1,661,638.7 19.5% 198,334.7 11.9% 

Боловсон хүчний зардал 1,178,604.0 14.2% 981,397.3 11.5% 197,206.7 20.1% 

Бусад зардал 681,369.4 8.2% 680,241.4 8.0% 1,128.0 0.2% 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ 353,370.6 4.3% 1,076,113.9 12.6% - 722,743.3 -67.2% 

Торгуулийн зардал 5,933.4 0.1% 9,184.2 0.1% -    3,250.8 -35.4% 

Ногдол ашгийн зардал 1,420.0 0.0% - 0.0% 1,420.0  

Үндсэн хөрөнгийн түрээс, борлуулалтын гарз 297.0 0.0% 3,051.1 0.0% -           
2,754.1 

-90.3% 

Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал 160,152.2 1.9% 872,403.1 10.2% -       
712,250.9 

-81.6% 

Үйл ажиллагааны бус бусад зардал 11,869.9 0.1% 45,210.1 0.5% -         
33,340.3 

-73.7% 

Ердийн бус зардал 1,094.3 0.0% 286.7 0.0% 807.7 281.7% 

Татварын зардал 172,603.7 2.1% 145,978.6 1.7% 26,625.1 18.2% 

НИЙТ ЗАРЛАГА 8,290,565.4   100.0%   8,537,139.2   100.0% -246,573.86   100.0% 

 
Нийт зардлын 65.7 хувийг хүүгийн зардал, 7.6 хувийг болзошгүй эрсдэлийн сангийн 

зардал, 22.4 хувийг үйл ажиллагааны зардал, 2.2 хувийг үйл ажиллагааны бус зардал тус тус 
эзэлж байна. 

 
Тайлант хугацааны цэвэр ашгийг үзүүлвэл:     /мянган төгрөгөөр/ 

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2011.06.30 2010.09.30 Өөрчлөлт 

Дүн Дүн Дүн 
Нийт орлогын дүн 9,318,841.32 9,100,514.19 615,948.11 

Нийт зардлын дүн 8,290,565.43 8,537,139.29 -246,573.86 

Ашиг 1,028,275.89 563,374.90 464,900.99 
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3.3 Алдагдалтай ажиллаж буй хоршоод 
 

Нийт 170 хоршоо хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаагаас 30 хоршоо  буюу 
17.6 хувь нь нийт 606,780.9 мянган төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна. Үүнд:   

 

 
Нийт алдагдалтай ажиллаж байгаа хоршоодын 66.7 хувь буюу 20 хоршоо нь Улаанбаатар 

хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа, тэдгээрийн алдагдал -584,655.4 мянган төгрөг байгаа нь 
нийт хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй хоршоодын нийт алдагдлын 96.3 хувийг 
эзэлж байна.   

 
Орон нутагт алдагдалтай ажиллаж байгаа 10 хоршооны -22,125.5 мянган төгрөгийн 

алдагдал нь  нийт хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй хоршоодын нийт  алдагдлын 
3.6 хувийг, Хасбанктай франчайзын гэрээтэй 5 хоршоо нийт -4,555.3 мянган төгрөгийн 
алдагдалтай ажилласан нь орон нутагт хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй 
алдагдалтай ажилласан хоршоодын нийт алдагдлын 20.6 хувийг эзэлж байна.  

 
Их хэмжээний буюу 10,000.0 мянган төгрөгөөс дээш алдагдалтай ажилласан хоршоодын 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл дараах байдалтай байна. Үүнд: 
 

                                                                                      
 
 
  

д/д 

ХОРШООД 
Нийт алдагдал 

/мянган төгрөгөөр/ 
Эзлэх хувь 

1  Зоосон мөнгө            467,965.0  77.1% 

2 Жамба нинж                38,085.4  6.3% 

3 Мон инвест         28,561.3 4.7% 

4  Арвижих хишиг                10,254.8  1.7% 

  Нийт дүн              544,866.5 89.8% 

   Бусад 26 хоршоо                 61,914.4  10.2% 

  Нийт алдагдлын хэмжээ             606,780.9  100% 
 
Зоосон мөнгө, Жамба нинж, Мон инвест, Арвижих хишиг хоршоо нийт 544,866.5 мянган 

төгрөгийн алдагдалтай ажилласан нь хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 
хоршоодын нийт алдагдлын 89.8 хувийг эзэлж байна.  

 
Хамгийн их алдагдалтай “Зоосон мөнгө” хоршооны хувьд Хорооны даргын баталсан 

удирдамжийн дагуу 2011 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийг 

д/д Үзүүлэлтүүд 
Хоршоодын 

тоо 

Нийт алдагдал 
/мянган 

төгрөгөөр/ 
Эзлэх хувь 

1 100,000.0 мянган төгрөгөөс дээш 1 467,965.0 77.1% 

2 10,000.0-100,000.0 мянган төгрөг 3 76,901.6 12.6% 

3 1,000.0-10,000.0 мянган төгрөг 15 58,988.0 9.7% 

4 100.0-1,000.0 мянган төгрөг 6 2,692.8 0.4% 

5 100.0  мянган төгрөг хүртэл 5    233.5   0.0% 

  Нийт дүн 30 606,780.9 100.0% 



Санхүүгийн зохицуулах хороо                                                                                                                      Бичил санхүүгийн газар 
  

Хадгаламж , зээлиийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хоршоодын 2011 оны гуравдугаар улирлын 
санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга 
 

11

хүртэлх хугацаанд газар дээрх шалгалтыг хийж, шалгалтаар хоршооны зээлийн багцыг 
Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн сайдын 2010 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдрийн 475/182 
тоот хамтарсан тушаалаар шинэчлэн батлагдсан “Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан 
байгуулж, зарцуулах журам”-ын дагуу ангилахад үндсэн өр болон хүүгийн төлбөрийг зээлийн 
гэрээнд заасны дагуу төлөөгүй, гэрээний нөхцөл өөрчлөгдсөн байгааг үндэслэн Санхүү, эдийн 
засгийн сайдын 371 тушаалаар баталсан “Хадгаламж зээлийн хоршооны нягтлан бодох 
бүртгэлийн заавар, аргачлал”-ын 2.2.3, 2.2.4-д заасны дагуу зээлийн хүү нь төлөгдөх боломжгүй 
болсон нийт 261,348.0 мянган төгрөгийн хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүг хуримтлуулан 
тооцохыг зогсоож, хуримтлуулсан дүнгээр хүүгийн орлогыг буцаах бичилт хийж тэнцлийн 
гадуурхи хуримтлуулж тооцохыг зогсоосон зээлийн хүүгийн дансанд орлого болгон 
бүртгэсэнээр хоршооны алдагдал нэмэгдсэн байна. 

 
Хоршоодын алдагдалтай ажиллаж эхлэх үеийн судалгааг цаг хугацаагаар нь харуулбал 

дараах байдалтай байна. Үүнд: 
 

 
ТДМ хоршоо 2007 онд -10,046.8 мянган төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж, 2008, 2009, 2010 

онуудын тайлант хугацаанд ашигтай ажилласнаар нийт алдагдлын хэмжээ буурч 2010 оны 
жилийн эцсийн байдлаар -5,967.8 мянган төгрөгт хүрсэн боловч 2011 оны 3 дугаар улиралд 
1,933,5 мянган төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж, хуримтлагдсан алдагдал нь -7,901,4 мянган 
төгрөгт хүрсэн байна.  

 
Дээрх хүснэгтээс харахад Си ди ко, Итгэмжит, Мон инвест, Финком, Өргөн Эрдэнэ, 

Фэнгшү хоршоод нь 2008 оноос хойш алдагдалтай ажиллаж байгаа бөгөөд энэ нь гуравдугаар 
улирлын байдлаар Мон инвест хоршооны нийт хуримтлагдсан алдагдлын хэмжээ -119,726.2 
мянган төгрөг, Си ди ко-26,621.6 мянган төгрөг, Итгэмжит-11,884.2 мянган төгрөг, Финком-
12,872.1 мянган төгрөг, Өргөн Эрдэнэ-17,749.2 мянган төгрөгийн хуримтлагдсан алдагдалтай 
ажиллаж байна.  

 
Кварц, Говийн цог, Рашааны далай, Чин амар, Говийн андууд,  Зоосон мөнгө, Альфа сант, 

Фин стар, Ижил хүлэг, Итгэл оюу хоршоод нь 2010 оноос хойш алдагдалтай ажилласан бөгөөд 
Итгэл оюу, Рашааны далай, Говийн андууд хоршоодын тусгай зөвшөөрлийг хадгаламж, зээлийн 
үйл ажиллагаа эрхлэх хоршооны тусгай зөвшөөрийн нөхцөл шаардлагыг хангаж ажиллаагүй 
гэсэн үндэслэлээр хүчингүй болгосон байна. 

 
Ситико билл, Дархан түрүү, Партизаны тэнхлэг, Жамба нинж, Элпи, Олон зул, Арвижих 

хишиг, Хар ат хөгжил, Алдияр, Арвижих билэг, Азийн алтан суврага, Ойгоны ирээдүйн 
сэтгэмж хоршоод нь 2011 оны тайлант хугацаанд алдагдалтай ажилласан байна. Үүнээс их 

д/д Тайлант хугацаа Хоршоодын нэрс 

1 2008 оны IV улирлаас хойш 
Си ди ко, Итгэмжит, Мон инвест, Финком, Өргөн 
Эрдэнэ,Фэнгшү, ТДМ   

2 2009 оны III улирлаас хойш Монгол газар гоулд  

3 2010 оны I улирлаас хойш Кварц, Говийн цог, Рашааны далай, Чин амар     

4 2010 оны II улирлаас хойш Говийн андууд 

5 2010 оны III улирлаас хойш Зоосон мөнгө  

6 2010 оны IV улирлаас хойш Альфа сант,Фин стар, Ижил хүлэг, Итгэл оюу   

7 2011 оны I улирлаас хойш Ситико билл, Дархан түрүү, Партизаны тэнхлэг   

8 2011 оны II улирал Жамба нинж, Элпи, Олон зул, Арвижих хишиг  

9 2011 оны IV улирал 
Хар ат хөгжил, Алдияр, Арвижих билэг, Азийн алтан 
суварга, Ойгоны ирээдүйн сэтгэмж 
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хэмжээний алдагдалтай буюу 38,085.4 мянган төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж байгаа Жамба 
нинж хоршоо 2011 оны 2 сард хадгаламж, зээлийн үйл ажиллгаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл  
авсан ба тусгай зөвшөөрөл авсанаас хойш үйл ажиллагаа нь тогтворжоогүй, үйл ажиллагааны 
зардал өндөр байгаагаас алдагдалтай ажиллахад нөлөөлж байна гэж дүгнэлээ.  

 
Итгэмжит, Монгол газар гоулд, Альфа сант, Фин стар, Зоосон мөнгө, Говийн цог, Мон 

инвест хоршоодын зээлийн чанар муудсан, Зоосон мөнгө, Мон инвест, Итгэмжит, Си ди ко 
хоршоод нь өөрийн хөрөнгөгүй болсон, Зоосон мөнгө, Жамба нинж, Мон инвест, Си ди ко, 
Итгэмжит, Дархан түрүү, Алдияр хоршоод нь төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадваргүй буюу 
хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгөн хөрөнгийг анхны шаардлагаар буцаан олгох боломжгүй 
болсон, нийт зээлийн хэмжээ нь татан төвлөрүүлсэн хадгаламжийн хэмжээнээс бага байгаагаас 
харахад эдгээр хоршоонд хүндрэл үүсч болзошгүй тул зайны хяналт болон газар дээрх 
шалгалтаар хугацаатай үүрэг даалгаврыг өгч ажиллах шаардлага гарч байна. 

 
Алдагдалтай ажилласан хоршоодын хадгаламжийн хүү дунджаар 2.3 хувь, зээлийн хүү 

дунджаар  4.4 хувьтай байгаа нь дунджаар 2.1 хувийн хүүгийн зөрүүгээр ашиг олох боломжтой  
боловч санхүүгийн хариуцлагагүй, зээл  олгох менежмент тааруу, зээлийн эргэн төлөлт муу 
зэрэг нь хоршоодыг алдагдал хүлээхэд нийтлэг нөлөөлж байна.   
 
3.4 Ашигтай ажиллаж буй хоршоод7 

 
Тайлант улиралд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэж буй 170 хоршоодын 82,3 

хувь буюу 140 хоршоо нь 1,635,056.8 мянган төгрөгийн ашигтай ажилласан байна. 
 
 Ашгийн хэмжээгээр хоршоодыг ангилахад дараах байдалтай байна. Үүнд: 

д/д Ашгийн үзүүлэлтүүд 
Хоршооны 

тоо 

Нийт ашиг 
/мянган 

төгрөгөөр/ 

Ашигт эзлэх 
хувь 

1 100,000.0-400,000.0  мянган төгрөг хүртэл 2 516,369,2 31.6% 
2 50,000.0-100,000.0  мянган төгрөг хүртэл 4 300,212,1 18.4% 
3 10,000.0-50,000.0 мянган төгрөг хүртэл 28 596,118,2 36.5% 
4 5,000.0-10,000.0 мянган төгрөг хүртэл 14 100,840,5 6.2% 
5 1,000.0-5,000.0 мянган төгрөг хүртэл 44 104,803,8 6.4% 
6 500.0-1,000.0 мянган төгрөг хүртэл 11 7,883,7 0.5% 
7 100.0-500.0  мянган төгрөг хүртэл 26 8,451,1 0.5% 
8 100.0 мянган төгрөг хүртэл 11 378,4 0.0% 
 Нийт дүн 140 1,635,056,8 100.0% 

 
Нийт ашигтай ажиллаж байгаа хоршоодын 37.9 хувь буюу 53 хоршоо нь Улаанбаатар 

хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд тэдгээрийн нийт ашиг нь 1,170,188.1 мянган төгрөг 
буюу ашигтай ажиллаж байгаа хоршоодын нийт ашгийн 71,6 хувийг тус тус эзэлж байна.   

 
Мөн нийт ашигтай ажиллаж байгаа хоршоодын 62.1 хувь буюу 87 хоршоо нь орон нутагт 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд тэдгээрийн нийт ашиг нь 464,868.7 мянган төгрөг буюу 
ашигтай ажиллаж байгаа хоршоодын нийт ашгийн 28,4 хувийг, нийт хадгаламж, зээлийн үйл 
ажиллагаа эрхэлж буй хоршоодын тайлангийн үеийн ашгийн 45.2 хувийг тус тус эзэлж байна.   

 
Ашигтай ажиллаж байгаа хоршоодын 38.6 хувь буюу 54 хоршоо нь Хасбанктай 

франчайзын гэрээтэй хоршоод бөгөөд тэдгээрийн нийт ашиг 307,945.2 мянган төгрөг буюу 
                                                
7 Өнөөгийн мөрдөгдөж байгаа Иргэний хуулийн 33.2-д “Ашгийн тєлєє бус хуулийн этгээдийг холбоо, сан, 
хоршооны хэлбэрээр байгуулна” 
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ашигтай ажиллаж байгаа хоршоодын нийт ашгийн 18,8 хувийг, харин нийт хадгаламж, зээлийн 
үйл ажиллагаа эрхэлж буй хоршоодын тайлангийн тайлант үеийн ашгийн 29,9 хувийг тус тус 
эзэлж байна.   

 
Их хэмжээний буюу 35,000.0 мянган төгрөгөөс дээш ашигтай ажилласан хоршоодын 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл дараах байдалтай байна. Үүнд: 
 

д/д ХОРШООД 
Нийт ашгийн хэмжээ 
/мянган төгрөгөөр/ 

Нийт ашигт ззлэх 
хувь 

1 Номин юнион            394,476,8  24.1% 
2 Май капитал            121,892,3   7.5% 
3  Мон сант алдар              85,152,1   5.2% 
4  Монум              82,127,6   5.0% 
5 Есөн дэлбээ              74,076,1  4.5% 
6  Очир ундраа инвест              58,856,2  3.6% 
7  Эм пи пи              46,706,6  2.9% 
8  Цэнгэл хөгжил              43,236,9   2.6% 

9  Кредит юнион монгол              39,075,7   2.4% 
10  Монконкорд              36,865,6   2.3% 

  Нийт дүн            982,466,1   60.1% 

   Бусад 130 хоршоо          652,590,7 39.9% 

  Нийт ашгийн дүн 1,635,056,8   100% 

 
ДӨРӨВ. АКТИВЫН ЧАНАР, ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР 

 
4.1 Активын чанар 

Хоршоодын тайлант улирлын нийт активын бүтцийг өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад дараах байдалтай  байна. Үүнд: 

/мянган төгрөгөөр/ 
ҮЗҮҮЛЭЛТ 2011.09.30 2010.09.30 Өөрчлөлт 

дүн хувь дүн хувь дүн хувь 

1.ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ 58,019,966.8 97.7% 45,861,095.5 97.7% 12,158,871.3 26.5% 

МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ 11,520,849.8 19.4% 7,279,768.7 15.5% 4,241,081.1 58.3% 

1.Касс дахь бэлэн мөнгө 1,843,477.6 3.1% 1,299,466.1 2.8% 544,011.5 41.9% 

2.Банкинд байршуулсан харилцах 5,756,601.5 9.7% 3,450,609.2 7.4% 2,305,992.4 66.8% 

3.Банкинд байршуулсан 
хадгаламж 

3,920,179.4 6.6% 2,529,693.4 5.4% 1,390,486.0 55.0% 

4.Бусад байгууллагад 
байршуулсан харилцах 

569.8 0.0% - 0.0% 569.8 0.0% 

5.Бусад байгууллагад 
байршуулсан хадгаламж 

21.5 0.0% - 0.0% 21.5 0.0% 

ЗЭЭЛ (ЦЭВРЭЭР) 42,954,608.3 72.4% 34,629,368.1 73.8% 8,325,240.2 24.0% 

8. Нийт зээл 45,245,595.7 76.2% 37,192,079.6 79.2% 8,053,516.1 21.7% 

8.1.Хэвийн зээл 41,164,930.7 69.3% 30,651,341.7 65.3% 10,513,589.0 34.3% 

8.2.Хугацаа хэтэрсэн зээл 1,045,175.5 1.8% 2,691,975.7 5.7% (1,646,800.2) -61.2% 

8.3.Чанаргүй зээл 3,165,385.6 5.3% 3,848,762.3 8.2% (683,376.7) -17.8% 

8.3.1. Хэвийн бус 484,405.6 0.8% 1,242,621.2 2.6% (758,215.5) -61.0% 

8.3.2. Эргэлзээтэй зээл 461,064.7 0.8% 987,249.9 2.1% (526,185.2) -53.3% 

8.3.3. Муу зээл 2,090,019.2 3.5% 1,618,891.1 3.4% 471,128.1 29.1% 

8.4.(Зээлийн эрсдэлийн сан) 2,290,987.4 3.9% 2,562,711.6 5.5% (271,724.1) -10.6% 
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АВЛАГА (ЦЭВРЭЭР) 

9. Байгууллага, хүмүүсээс авах 
авлага 
10. (Байгууллага, хүмүүсээс авах 
авлагûí эрсдлийн сан) 
11. Хуримтлуулж тооцсон 
хүүгийн авлага 
БУСАД ХӨРӨНГӨ 

12. Материал үнэ бүхий зүйл 

14. Урьдчилж төлсөн зардал, 
тооцоо 
15. Бусад актив 

ӨМЧЛӨХ БУСАД ҮЛ ХӨДЛӨХ 
ХӨРӨНГӨ (ЦЭВРЭЭР) 
16. Өмчлөх бусад хөрөнгө 

17. (Өмчлөх бусад хөрөнгийн 
эрсдлийн сан) 
2.ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ 

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ (ЦЭВРЭЭР) 

18. Үндсэн хөрөнгө 

19.( Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл) 

БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС 
ХӨРӨНГӨ 
20. Биет бус хөрөнгө 

21.Бусад 

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН (1+2) 

Салбарын тайлант улирлын
 

 
 
 
 

ӨБҮХХ /цэвэр/
1%

Авлага /цэвэр/
6%

Бусад хөрөнгө
0%
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2,650,407.2 4.5% 2,938,973.0 

368,166.8 0.6% 310,667.1 

220,481.6 0.4% 41,730.3 

2,502,722.0 4.2% 2,670,036.2 

368,854.1 0.6% 228,236.7 

143,175.3 0.2% 119,353.8 

155,882.8 0.3% 57,807.5 

69,796.0 0.1% 51,075.3 

525,247.3 0.9% 784,749.0 

559,355.2 0.9% 846,010.8 

34,107.9 0.1% 61,261.8 

1,340,830.8 2.3% 1,077,485.9 

1,259,088.7 2.1% 981,806.8 

1,730,452.1 2.9% 1,426,405.9 

471,363.4 0.8% 444,599.1 

81,742.1 0.1% 95,679.1 

64,949.9 0.1% 65,543.9 

16,792.3 0.0% 30,135.2 

59,360,797.6 100.0% 46,938,581.4 100.0%

тайлант улирлын нийт активын бүтцийг гаргавал:

Зээл /цэвэр/
72%

Мөнгөн хөрөнгө

19%

Үндсэн хөрөнгө
2%

Бусад эргэлтийн бус 
хөрөнгө

0%

Активын бүтэц

              Бичил санхүүгийн газар 
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6.3% (288,565.8) -9.8% 

0.7% 57,499.7 18.5% 

0.1% 178,751.3 428.3% 

5.7% (167,314.2) -6.3% 

0.5% 140,617.4 61.6% 

0.3% 23,821.5 20.0% 

0.1% 98,075.3 169.7% 

0.1% 18,720.7 36.7% 

1.7% (259,501.7) -33.1% 

1.8% (286,655.6) -33.9% 

0.1% (27,153.9) -44.3% 

2.3% 263,344.9 24.4% 

2.1% 277,281.9 28.2% 

3.0% 304,046.2 21.3% 

0.9% 26,764.3 6.0% 

0.2% (13,936.9) -14.6% 

0.1% (594.0) -0.9% 

0.1% (13,342.9) -44.3% 

100.0% 12,422,216.2 26.8% 

 
гаргавал: 

 

Бусад эргэлтийн бус 
хөрөнгө
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Тайлант улиралд активын хэмжээ өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 12,422,216.2 

мянган төгрөгөөр өссөн байна. Энэ өсөлтөд хадгаламж 10,182,675.9 мянган төгрөгөөр, богино 
хугацаат зээл 1,164,405.1 мянган төгрөгөөр, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 901,069.6 мянган 
төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн нөлөөлсөн байна. 

 
Активын бүтцийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад мөнгөн хөрөнгө 4,240,489.8 

мянган төгрөгөөр, нийт зээл 8,053,516.1 мянган төгрөгөөр тус тус нэмэгдэж, зээлийн чанар 
сайжирсан байна. 

Салбарын хэмжээгээр нийт активын өсөлтийг графикаар гаргавал: 
 

 
 
Активын төвлөрлийн байдлыг авч үзвэл дараах байдалтай байна. Үүнд: 
 

д/д Активын хэмжээ 
Хоршоодын 

тоо 

Нийт актив 
/мянган 

төгрөгөөр/ 

 Нийт активт 
эзлэх хувь 

1 10,000,000.0 мянган төгрөгөөс дээш 1 26,444,393,9 44.5% 

2 1,000,000.0-10,000,000.0 мянган төгрөг 5 15,750,394,1 26.5% 

3 500,000.0-1,000,000.0 мянган төгрөг 7 5,045,222,7 8.5% 

4 100,000.0-500,000.0 мянган төгрөг 42 8,606,249,8 14.5% 

5 50,000.0-100,000.0 мянган төгрөг 25 1,764,199,6 3.0% 

6 10,000.0-50,000.0 мянган төгрөг 66 1,596,588,6 2.7% 

7 5,000.0-10,000.0 мянган төгрөг 17 127,359,5 0.2% 

8 5,000.0  мянган төгрөг хүртэл 7 26,389,4 0.0% 

  Нийт дүн 170 59,360,797,6 100.0% 
 
Активын төвлөрлийг ангилахад томоохон буюу 750,000.0-26,500,000.0 мянган төгрөг 

хүртэлх активтай нийт 10 хоршооны нийт актив нь 45,518,693.3 мянган төгрөг бөгөөд нийт 
хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 170 хоршоодын нийт активын 76.7 хувийг 
эзэлж байна.  

 
Томоохон активтай 10 хоршоодын дэлгэрэнгүй мэдээлэл дараах байдалтай байна. Үүнд: 
 

д/д Хоршоодын нэр Нийт актив 
/мянган төгрөгөөр/ 

Нийт Хоршооны 
активт эзлэх хувь 

1 Номин юнион 26,444,393,9 44.5% 

15.6

35.6

41.7 44.6
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2 Монкорд

3 Сидан 

4 Май капитал

5 Алтан давалгаа

6 Есөн дэлбээ

7 Кредит юнион монгол

8 Монум 

9 Завхан нөхөрл

10 Мон сант алдар

 Нийт дүн

 Бусад 160 хоршоо

 Нийт активын д

 
Дээрх томоохон активтай 1

394,476.8 мянган төгрөгийн ашигтай ажилласан нь хадгаламж, зээлийн 
байгаа хоршоодын нийт ашгийн 
 
4.2 Зээлийн багцын чанар  
 

Зээлийн ангиллыг өмн

ҮЗҮҮЛЭЛТ 

ЗЭЭЛ (ЦЭВРЭЭР) 

Нийт зээл 

Хэвийн зээл 

Хугацаа хэтэрсэн зээл 

Чанаргүй зээл 

 Хэвийн бус 

 Эргэлзээтэй зээл 

 Муу зээл 

 
(Зээлийн эрсдэлийн сан) 

 

 

Зээлийн багцыг графикаар харуулбал: 
 

 

Хугацаа хэтэрсэн зээл-1.0 
тэрбум төгрөг

2%

Хэвийн бус зээл-0.5 
тэрбум төгрөг

1%
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йл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хоршоодын 2011 оны гурав
нэгтгэлийн танилцуулга 

Монкорд 7,585,448,6
 3,610,798,7

Май капитал 1,987,497,6
Алтан давалгаа 1,293,199,9

н дэлбээ 1,273,449,
Кредит юнион монгол 973,821,

 831,663,3
рлөл 759,873,2

Мон сант алдар 758,547,
н 45,518

хоршоо 13,842,104,
Нийт активын дүн 59,360,797,6

Дээрх томоохон активтай 10 хоршооноос Номин юнион 
гийн ашигтай ажилласан нь хадгаламж, зээлийн 

байгаа хоршоодын нийт ашгийн 38.3 хувийг эзэлж байна.  

 

мнөх оны мөн үетэй харьцуулахад дараах байдалтай байна. 

2011.09.30 хувь 2010.09.30 хувь

42,954,608.3 72.4% 34,629,368.0 77.0%

45,245,595.7 76.1% 37,192,079.6 80.9%

41,164,930.7 69.3% 30,651,341.7 73.8%

1,045,175.5 1.7% 2,691,975.6 2.5%

3,035,489.5 5.1% 3,848,762.2 4.6%

484,405.6 0.8% 1,242,621.2 1.3%

461,064.7 0.8% 987,249.9 1.3%

2,090,019.2 3.5% 1,618,891.1 2.1%

2,290,987.4 3.8% 2,562,711.6 3.9%

Зээлийн багцыг графикаар харуулбал:    

Хэвийн зээл-41.1 тэрбум 
төгрөг
91%

Эргэлзээтэй зээл-0.4 
тэрбум төгрөг

1%

Муу зээл-2.1 тэрбум 
төгрөг

5%

              Бичил санхүүгийн газар 
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7,585,448,6 12.8% 
3,610,798,7 6.1% 
1,987,497,6 3.3% 
1,293,199,9 2.2% 
1,273,449,2 2.1% 

973,821,2 1.6% 
831,663,3 1.4% 
759,873,2 1.3% 
758,547,7 1.3% 
518,693.3 76.7% 

13,842,104,3 23.3% 

59,360,797,6 100.0% 

 хоршоо тайлант улиралд 
гийн ашигтай ажилласан нь хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж 

етэй харьцуулахад дараах байдалтай байна. Үүнд:  
/мянган төгрөгөөр/ 

хувь ӨӨРЧЛӨЛТ 
 

.0% 8,325,240.3 24.0% 

.9% 8,053,516.1 21.6% 

% 10,513,589.0 34.3% 

% (1,646,800.1) -61.2% 

% (813,272.7) -21.1% 

% (758,215.6) -61.0% 

% (526,185.2) -53.3% 

% 471,128.1 29.1% 

% (271,724.2) -10.6% 

 

Зээлийн багц
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Тайлант улиралд нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 
8,053,516.1 мянган төгрөгөөр буюу 21.6 хувиар өссөн, хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн 
үлдэгдэл 1,646,800.1 мянган төгрөг буюу 61.2 хувиар, зээлийн эрсдэлийн сан 271,724.2 
мянган төгрөг буюу 10.6 хувиар буурсан  байна. Энэ нь чанаргүй зээлийн багц 813,272.7 
мянган төгрөөр буурч, зээлийн багцын чанар сайжирсан хэдий ч муу зээлийн ангилалд 
471,128.1 мянган төгрөгийн зээл нэмэгдэж ангилагдсан байна.  

 
Зээлийн болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сангийн хэмжээ 2,290,987.4 мянган төгрөг 

буюу нийт актив хөрөнгийн 3.8 хувийг эзэлж, зээлийн эрсдэлийн сан өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад нийт 271,724.2  мянган төгрөгөөр буурсан нь тайлант үеийн ашиг өмнөх оны 
мөн үетэй харьцуулахад 464,900.9 мянган төгрөгөөр өсөхөд нөлөөлжээ. (Зээлийн 
эрсдэлийн санг системийн хэмжээгээр 202,924.3 мянган төгрөгөөр дутуу байгуулсан) 

 
Хоршоодын зээлийн өрийн үлдэгдэл дараах байдалтай байна. Үүнд:  

д/д Зээлийн дүн /интервалаар/ 
Хоршоодын 

тоо 
 Нийт зээлийн үлдэгдэл 
/ мянган төгрөгөөр/ 

 Нийт 
зээлд 
эзлэх 
хувь  

1 10,000,000.0 мянган төгрөгөөс дээш 1   20,211,901.4   44.7 

2 1,000,000.0-10,000,000.0 мянган төгрөг 4   10,037,537.5   22.2 

3 500,000.0-1,000,000.0 мянган төгрөг 5    3,930,172.0   8.7 

4 100,000.0-500,000.0 мянган төгрөг 36    7,565,124.0 16.7 

5 50,000.0-100,000.0 мянган төгрөг 25    1,778,616.9   3.9 

6 10,000.0-50,000.0 мянган төгрөг 64    1,545,458.6   3.4 

7 5,000.0-10,000.0 мянган төгрөг 19       129,963.7   0.3 

8 5,000.0  мянган төгрөг хүртэл 16         46,821.5   0.1 

    170   45,245,595.6     

 
Зээлийн өрийн үлдэгдлийг бүлэглэхэд ихээхэн хэмжээний буюу 500,000.0 мянган 

төгрөгөөс дээш зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй нийт 10 хоршооны зээлийн өрийн үлдэгдэл 
34,179,610.9 мянган төгрөг байгаа нь нийт хоршоодын олгосон зээлийн өрийн үлдэгдлийн 75.6 
хувийг эзэлж байна.  

 
Зээлийн өрийн үлдэгдэл ихтэй хоршоодын мэдээлэл дараах байдалтай байна. Үүнд: 

д/д Хоршоодын нэр 
Нийт зээлийн өрийн 

үлдэгдэл/                                                                                
/мянган төгрөгөөр/ 

Нийт зээлд эзлэх 
хувь 

1 Номин юнион 20,211,901.4 44.7 

2 Монкорд 5,005,161.7 11.1 

3 Сидан 2,464,574.7 5.4 

4 Май капитал 1,437,365.0 3.2 

5 Алтан давалгаа 1,130,436.0 2.5 

6 9 Дэлбээ 987,675.0 2.2 

7 Кредит юнион монгол 891,234.3 2.0 

8 Монум 746,785.1 1.7 

9 Мон сант алдар 737,407.0 1.6 

10 Завхан нөхөрлөл 567,070.1 1.3 

  Нийт дүн 34,179,610.9 75.5% 

11 Бусад 160 хоршоо 11,065,984.8 24.4% 

  Нийт зээлийн дүн    45,245,595.6   100.0% 
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ТАВ. ПАССИВЫН БҮТЭЦ, ХАДГАЛАМЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР 
 

Хоршоодын тайлант улирлын нийт өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн бүтцийг өмнөх 
оны мөн үетэй харьцуулж үзвэл дараах байдалтай  байна. Үүнд:     

/мянган төгрөгөөр/ 

ҮЗҮҮЛЭЛТ 
2011.09.30 2010.09.30 Өөрчлөлт 
Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь 

1. ӨР ТӨЛБӨР 47,344,554.6 79.8% 35,882,512.8 76.4% 11,462,041.8 239.7% 

ХАДГАЛАМЖ 42,115,588.1 70.9% 31,932,912.2 68.0% 10,182,675.8 31.9% 

1. Хугацаагүй 2,124,614.3 3.6% 1,691,644.6 3.6% 432,969.6 25.6% 

2. Хугацаатай 39,990,973.8 67.4% 30,241,267.6 64.4% 9,749,706.2 32.2% 

БОГИНО ХУГАЦААТ ЗЭЭЛ 1,807,790.9 3.0% 643,385.8 1.4% 1,164,405.0 181.0% 

3. Банк, ББСБ-аас авсан богино хугацаат 
зээл 

1,715,090.9 2.9% 566,697.5 1.2% 1,148,393.4 202.6% 

4. Богино хугацаат төслийн санхүүжилт 92,700.0 0.2% 76,688.4 0.2% 16,011.6 20.9% 

БУСАД БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР 
ТӨЛБӨР 

3,105,346.3 5.2% 3,053,740.8 6.5% 51,605.5 1.7% 

5. Татварын төлөх өглөг 79,132.9 0.1% 83,372.0 0.2% -         4,239.1 -5.1% 

6. Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг 2,467,557.7 4.2% 2,000,931.1 4.3% 466,626.5 23.3% 

7. Өглөг 528,590.7 0.9% 921,932.0 2.0% -      393,341.3 -42.7% 

8. Бусад пассив 30,065.0 0.1% 47,505.7 0.1% -        17,440.6 -36.7% 

УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 315,829.4 0.5% 252,473.9 0.5% 63,355.4 25.1% 

8. Банк, ББСБ-аас авсан урт хугацаат зээл 272,126.3 0.5% 252,473.9 0.5% 19,652.3 7.8% 

9.Урт хугацаат төслийн санхүүжилт 43,703.1  -    

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ  12,016,243.0 20.2% 11,056,068.6 23.6% 960,174.4 13.9% 

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ 8,192,257.4 13.8% 7,291,187.8 15.5% 901,069.7 12.4% 

10.Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 8,192,257.4 13.8% 7,291,187.8 15.5% 901,069.7 12.4% 

ХОРШООЛОГЧДЫН ӨМЧ 3,823,985.6 6.4% 3,764,880.8 8.0% 59,104.7 1.6% 

11.Нөөцийн сан 1,770,389.9 3.0% 1,505,068.1 3.2% 265,321.8 17.6% 

12.Дахин үнэлгээний сан 267,857.3 0.5% 92,220.6 0.2% 175,636.6 190.5% 

13.Нийгмийн хөгжлийн сан 262,780.8 0.4% 198,884.1 0.4% 63,896.7 32.1% 

14.Бусад сангууд 116,429.6 0.2% 125,135.4 0.3% -          8,705.8 -7.0% 

15.Хандив, тусламж 61,585.0 0.1% 42,332.0 0.1% 19,252.9 45.5% 

16.Бусад өмч 13,090.5 0.0% 53,396.1 0.1% -        40,305.6 -75.5% 

17.Тайлангийн үеийн ашиг/алдагдал 1,028,275.9 1.7% 563,374.9 1.2% 464,901.0 82.5% 

18.Хуримтлагдсан ашиг/алдагдал 303,576.6 0.5% 1,184,469.6 2.5% -      880,892.9 -74.4% 

ӨР ТӨЛБӨР БА  ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ ДҮН 
(1+2) 

59,360,797.6 100.0% 46,938,581.4 100.0% 12,422,216.2 253.6% 

 
Салбарын тайлант улирлын нийт пассивын бүтцийг гаргавал: 
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Тайлант улиралд гиш

мөн үетэй харьцуулахад 10
хөрөнгө 901,069.7 мянган т
төгрөгөөр буюу 1.6 хувиар тус тус 
сангийн хэмжээ 265,321.8
төгрөгөөр тус тус өссөн нь н

 
Хоршоодын гишүүдээс 

харуулбал: 

д/д Хадгаламжийн дү

1 10,000,000.0 мянган төгр

2 1,000,000.0-10,000,000.0 мянган т

3 500,000.0-1,000,000.0 мянган т

4 100,000.0-500,000.0 мянган т

5 50,000.0-100,000.0 мянган т

6 10,000.0-50,000.0 мянган т

7 1,000.0-10,000.0 мянган т

8 1,000.0  мянган төгрөг х

9 Хадгаламжгүй 

  Нийт дүн 

 
Татан төвлөрүүлсэн хадгаламжийн 

мянган төгрөгөөс дээш хадгаламжийн 
хэмжээ 35,742,634.8 мянган т
эзэлж байна. 

Богино хугацаат зээл
3%

Бусад богино 
хугацаат өр

5%

Урт хугацаат 
өр
1%

гийн зохицуулах хороо                                                                                                                      
 

йл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хоршоодын 2011 оны гурав
нэгтгэлийн танилцуулга 

Тайлант улиралд гишүүдээс татан төвлөрүүлсэн хадгаламжийн хэмжээ 
10,182,675.8 мянган төгрөгөөр буюу 31.9 

мянган төгрөг буюу 12.4 хувиар, хоршоологчдын 
хувиар тус тус өссөн байна. Хоршоологчдын ө

8 мянган төгрөгөөр, дахин үнэлгээний сан 17
н нь нөлөөлсөн байна.  

дээс татан төвлөрүүлсэн хадгаламжийн 

үн /интервалаар/ 
Хоршоодын 

тоо 

Нийт 
хадгаламжийн 

үлдэгдэл
/мянган 

төгр

грөгөөс дээш 1 20,563,913

10,000,000.0 мянган төгрөг 4 12,540,884

1,000,000.0 мянган төгрөг 4 2,637,836

500,000.0 мянган төгрөг 18 3,990,521

100,000.0 мянган төгрөг 16 1,152,614

50,000.0 мянган төгрөг 46 1,020,227.6

10,000.0 мянган төгрөг 40 

г хүртэл 17 

24 

170 42,115,588.1

лсэн хадгаламжийн үлдэгдлийг ангилахад томоохон буюу 
с дээш хадгаламжийн үлдэгдэлтэй нийт 9 хоршооны хадгаламжийн 

мянган төгрөг нь хоршоодын нийт хадгаламжийн 

Хадгаламж
71%

Хувь 
нийлүүлсэн 

хөрөнгө
14%

Хоршоологчдын өмч

Пассивын бүтэц

              Бичил санхүүгийн газар 
  

гуравдугаар улирлын 19

 

лсэн хадгаламжийн хэмжээ өмнөх оны 
 хувиар, хувь нийлүүлсэн 

оршоологчдын өмч 59,104.7 мянган 
өмчийн өсөлтөд нөөцийн 

үнэлгээний сан 175,636.6 мянган 

лсэн хадгаламжийн үлдэгдлийг бүлэглэн 

Нийт 
хадгаламжийн 

лдэгдэл 
мянган 
грөгөөр 

Нийт 
хадгаламжид 

эзлэх хувь 

20,563,913.6 48.8 

12,540,884.3 29.8 

2,637,836.9 6.3 

3,990,521.3 9.5 

1,152,614.4 2.7 

1,020,227.6 2.4 

201,496.0 0.5 

8,093.9 0.0 

- - 

42,115,588.1 100.00% 

томоохон буюу 500,000.0 
хоршооны хадгаламжийн үлдэгдлийн 

г нь хоршоодын нийт хадгаламжийн үлдэгдлийн 84.9 хувийг 

Хоршоологчдын өмч
6%
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Хадгаламж татан төвлөрүүлээгүй нийт 24 хоршоо байгаа бөгөөд нийт хоршоодын 14.1 

хувийг эзэлж, зөвхөн өөрийн хөрөнгөөр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  
 
Хадгаламжийн төвлөрөл ихтэй 9 хоршоодын мэдээллийг гаргабал: 

д/д Хоршоодын нэр 
Хадгаламжийн  үлдэгдэл 

/мянган төгрөгөөр 
Нийт хадгаламжид 

эзлэх хувь 

1 Номин юнион 20,563,913.6 48.8 
2 Монкорд 7,245,385.0 17.2 
3 Сидан 3,082,809.6 7.3 
4 Май капитал 1,179,772.4 2.8 
5 Алтан давалгаа 1,032,917.1 2.5 
6 Кредит юнион  монгол 779,436.6 1.9 
7 Завхан нөхөрлөл 676,989.9 1.6 
8 9 Дэлбээ 659,873.3 1.6 
9 Финком 521,537.1 1.2 
  Нийт дүн 35,742,634.8 84.9% 
  Бусад 161 хоршоо 6,372,953.2 15.1% 
 Нийт хадгаламжийн дүн 42,115,588.1 100.0% 

 
Номин юнион хоршооны татсан хадгаламж 20.5 тэрбум төгрөг байгаа нь нийт 

хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй хоршоодын хадгаламжийн 48.7 хувийг эзэлж 
байна.  

 
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө тайлант улиралд 8,192,257.4 мянган төгрөг байгаа бөгөөд 

бүлэглэж харуулбал:  

д/д ХНХ-ийн үзүүлэлт 
Хоршооны 

тоо 

 ХНХ-ийн 
хэмжээ /мянган 

төгрөгөөр/ 

Нийт ХНХ-ийн 
хэмжээнд эзлэх 

хувь 

1 2,000,000.0  мянган төгрөгөөс дээш 3 3,273,651.9 40.0 

2 100,000.0-500,000.0 мянган төгрөг 7 1,296,255.7 15.8 

3 50,000.0-100,000.0 мянган төгрөг 19 1,339,614.7 16.4 

4 15,000.0-50,000.0 мянган төгрөг 58 1,652,159.0 20.2 

5 10,000.0-15,000.0 мянган төгрөг 26 320,624.0 3.9 

6 5,000.0-10,000.0 мянган төгрөг 29 215,010.3 2.6 

7 1,000.0-5,000.0 мянган төгрөг 28 94,941.8 1.2 

  Нийт дүн 170 8,192,257.4 100.0 

 
 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнгээрээ 100,000.0 мянган төгрөгөөс дээш байгаа 10 
хоршооны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнг гаргавал: 

д/д Хоршоодын нэр 
Хувь нийлүүлсэн 

хөрөнгө  
/мянган төгрөгөөр/ 

Хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгөд эзлэх хувь 

1 Номин юнион 2,059,436.1 25.1 
2 Монум 618,512.5 7.5 
3 Май капитал 595,703.3 7.3 
4 Монконкорд 238,244.4 2.9 
5 Цэнгэл хөгжил 226,848.7 2.8 
6 Сидан 219,883.1 2.7 
7 9 Дэлбээ 197,492.8 2.4 
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8 Байтерик 161,208.0 2.0 
9 Алтан давалгаа 135,709.8 1.7 

10 Дөргөн хөгжил 116,868.8 1.4 
Нийт дүн 4,569,907.6 55.8 55.8

Бусад 160 хоршоо 3,622,349.8 44.2 

Нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүн 8,192,257.4 100 
 
 Харин хадгаламж, зээлийн хоршоодын хоршоологчдын өмч 3,823,985.6 мянган төгрөг 
байгаа бөгөөд интервалаар харуулбал:  

д/д ХНХ-ийн үзүүлэлт 
Хоршооны 

тоо 

Хоршоологчдын 
өмчийн дүн 

/мянган төгрөгөөр 

Нийт 
хоршоологчдын 

өмчид эзлэх 
хувь 

1 500,000.0-2,000,000.0 мянган төгрөг 1 760,920.6        19.9   

2 100,000.0-500,000.0 мянган төгрөг 8 2,069,902.4        54.1   

3 50,000.0-100,000.0 мянган төгрөг 10 696,761.0        18.2   

4 15,000.0-50,000.0 мянган төгрөг 26 726,886.8        19.0   

5 10,000.0-15,000.0 мянган төгрөг хүртэл 17 201,048.9          5.3   

6 1,000.0-10,000.0 мянган төгрөг 66 275,877.8          7.2   

7 1,0-1,000.0 мянган төгрөг 16 7,312.3          0.2   

8 Хоршоологчдын өмчгүй8 /алдагдалтай/ 26 -914,724.2 -      23.9   

  Нийт дүн 170 3,823,985.6 100.0% 

 
Хоршоологчдын өмчийн дүнгээрээ 90,000.0 мянган төгрөгөөс дээш байгаа 10 хоршооны 

хоршоологчдын өмчийн дүнг гаргавал: 

д/д Хоршоодын нэр 
Хоршоологчдын 

өмчийн дүн 
 /мянган төгрөгөөр 

Нийт 
хоршоологчдын 
өмчид эзлэх хувь 

1  Номин юнион        760,920.6                          19.9    
2  Орчил ундраа инвест        476,475.9                         12.5    
3  Монгол газар гоулд        354,629.1                            9.3    
4  9 Дэлбээ        342,909.6                           9.0    
5  Монкорд        227,427.4                           5.9    
6  Мон сант алдар        196,324.5                           5.1    
7  Сидан       183,129.1                           4.8    

8  Их наяд кредит       145,224.3                           3.8    

9  Май капитал        143,782.5                           3.8    
 10  Монум          95,968.5                           2.5    

Нийт дүн    2,926,791.6                         76.6    
  Бусад 160 хоршоо       897,194.0                         23.4    

  Нийт хоршоологчдын дүн 3,823,985.6 100.0 

 

Хорооны 2008 оны 180 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хадгаламж, зээлийн хоршооны 
үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-д 
гишүүдийн хоршоологчдын өмчийн зохистой харьцаа нь нийт актив хөрөнгийн 10 хувиас дээш 

                                                
8 Иргэний хуулийн 36.4-д “.Эдийн засгийн болон нийгэм, соёлын нийтлэг хэрэгцээгээ хангах зорилгоор хэд хэдэн этгээд сайн дураараа нэгдсэн, 
хамтын удирдлага, хяналт бїхий дундын эд хєрєнгє дээр їндэслэн їйл ажиллагаа явуулахаар байгуулсан хуулийн этгээдийг хоршоо гэнэ.” 

 



Санхүүгийн зохицуулах хороо                                                                                                                      Бичил санхүүгийн газар 
  

Хадгаламж , зээлиийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хоршоодын 2011 оны гуравдугаар улирлын 
санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга 
 

22

байхаар заасан боловч доорхи хоршоод нь хоршоологчдын өмчийн зохистой харьцааг хангаагүй 
байна. 

№ Хоршооны нэрс 
Хоршоологчдын 
өмчийн дүн № Хоршооны нэрс 

Хоршоологчдын 
өмчийн дүн 

1 Хамтын хөгжлийн чуулган (59,196.00) 14 ТДМ (7,901,383.09) 

2 Бизнесийн оргил (523,718.00) 15 Монгол тэрбумтан (8,203,877.00) 

3 Рашааны далай (632,403.00) 16 Финком (10,044,158.91) 

4 Чин амар (796,806.00) 17 Итгэмжит (11,884,240.00) 

5 Фэнг шү (813,197.59) 18 Лхабуян (13,789,211.00) 

6 Фин стар (971,071.58) 19 Пенни (14,492,461.00) 

7 Альфа сант (1,040,322.10) 20 Өргөн эрдэн (17,749,161.00) 

8 Песо (1,205,333.06) 21 Сидико (24,849,139.30) 

9 Говийн андууд (1,572,219.00) 22 Баяжмалсан (29,942,588.00) 

10 Дархан түрүү (2,967,900.00) 23 Жамба нинж (38,085,469.25) 

11 Арвижих хишиг (3,428,885.00) 24 Мон инвест (119,726,174.71) 
12 Трас инвест (3,853,988.00) 25 Грави (127,487,471.00) 

13 Кварц (4,848,895.00) 26 Зоосон мөнгө (469,855,056.00) 

 
ЗУРГАА. ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ХОРШООДЫГ 

АКТИВААР БҮЛЭГЛЭСЭН ТАЛААР 
 

Хорооноос хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хоршоодод хийж буй газар дээрх 
шалгалтыг үр өгөөжтэй зохион байгуулах, чанаржуулах, нэг бүлэгт хамаарагдаж буй 
хоршоодыг харьцуулах замаар тэдгээрийн санхүү, төлбөрийн чадварын байдалд бодит үнэлгээ 
өгөх зорилгоор хадгаламж, зээлийн хоршоодын активын хэмжээгээр нь 4 ангилж дараах 
байдлаар бүлэглэсэн. Үүнд: 

 
 
 

Бүлгийн 
дугаар 

 
 

Бүлэглэсэн 
активын 
интервал 

 
 

Бүлэгт 
багтах 

хоршоодын 
тоо 

 
 

Хоршоодын 
тоонд эзлэх 

хувь 

 
 

Нийт 
активт 

эзлэх хувь 

Үүнээс 
УБ хотод 

үйл 
ажиллагаа 

явуулж буй 
хоршоодын 

тоо 

Орон нутагт 
үйл 

ажиллагаа 
явуулж буй 
хоршоодын 

тоо 
Бүлэг-1 50.0 сая төгрөг 

хүртэл  
90 53.0% 

2,9% 
32 58 

Бүлэг-2 50-500.0 сая 
төгрөг 

68 40.0% 
18,8% 

31 37 
Бүлэг-3 500.0-1.0 

тэрбум төгрөг  
7 4.1% 

8,5% 
5 2 

Бүлэг-4 1.0 тэрбумаас 
дээш  

5 2.9% 
69,8% 

5 - 
Нийт дүн 170 100.0% 100% 73 97 

 
ДОЛОО. ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ТАЛААР 

 
 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хоршоодын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлээр 
хувьд Хорооны 2008 оны 180 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хадгаламж, зээлийн хоршооны 
үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-аар 
тогтоосон зохистой харьцааны үзүүлэлтүүд дараах байдалтай байна. Үүнд:  
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  ЗОХИСТОЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ТАЙЛАНГААР 

А АКТИВЫН ЧАНАРЫН БОЛОН ХАМГААЛАЛТЫН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 

1 
АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭ (+ илүү, -
дутуу) /мянган төгрөгөөр/ 

2,493,911.7 
2,290,987.4 

дутуу байгуулсан 

2 
ЧАНАРГҮЙ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИСТОЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ (5 хувиас 
хэтрэхгүй) 

5.0% 
6.7% 

хангаагүй 

3 
ЗЭЭЛИЙН ТӨВЛӨРЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ (30 хувиас 
доош) 

30.0% 0.0% 

Б ҮР АШИГТАЙ САНХҮҮГИЙН БҮТЦИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

4 
НИЙТ АКТИВ ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ (50-80 
хүртэлх хувь) 

50%-80% 72.4% 

5 ӨБҮХХ-ИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА (5 хувиас хэтрэхгүй) 5.0% 0.9% 

6 
ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА (5 хувиас 
хэтрэхгүй) 

5.0% 2.1% 

7 
ГИШҮҮДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА (80 
хүртэлх хувь) 

80.0% 70.9% 

8 
БУСДААС АВСАН ЗЭЭЛИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА (10 
хувиас хэтрэхгүй) 

10.0% 3.3% 

9 
ГИШҮҮДИЙН ХНХ-ИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА  (5 хувиас 
дээш) 

5.0% 13.8% 

10 
ГИШҮҮДИЙН ХОРШООЛОГЧДЫН ӨМЧИЙН ЗОХИСТОЙ 
ХАРЬЦАА (10 хувиас дээш) 

10.0% 
6.4% 

хангаагүй 

11 НӨӨЦИЙН САНГИЙН БАЙВАЛ ЗОХИХ ДООД ХЭМЖЭЭ 573,597,833.8 1,770,389,929.9 

В ЗАРДЛЫН ЗОХИСТОЙ ХЭМЖЭЭ 

13 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ЗОХИСТОЙ ТҮВШИН (5 
хувиас бага) 

5.0% 3.1% 

Г ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАР 

14 
ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ХАРЬЦАА (5 
хувиас дээш) 

5.0% 11.4% 

Д ӨГӨӨЖ, ЗАРДЛЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ (ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ) 

15 АКТИВЫН ӨГӨӨЖ 2.3% 

16 ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ӨГӨӨЖ 15.4% 

17 ЗЭЭЛИЙН БАГЦЫН ӨГӨӨЖИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА 20.3% 

 
Хоршоодын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлээс харахад чанаргүй зээлийн зохистой 

харьцаа 5.0 хувиас хэтрэхгүй байхаар хязгаарласан боловч нийт салбарын хувьд 1.7 хувиар 
хэтрүүлсэн, активын эрсдэлийн санг 202.924.3 мянган төгрөгөөр дутуу байгуулсан, гишүүдийн 
хоршоологчдын өмчийн харьцаа нийт активын 10.0 хувиас дээш байхаар заасан боловч 3.6 
хувиар дутуу зэрэг зөрчилтэй байна.  

 
Чанаргүй зээлийн багц өмнөх оны мөн үеээс 813,272.7 мянган төгрөөр буурч, 

зээлийн багцын чанар сайжирсан хэдий ч муу зээлийн ангилалд 471,128.1 мянган 
төгрөгийн зээлийн өрийн үлдэгдэл нэмэгдэж ангилагдсан бөгөөд өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад чанаргүй зээлийн зохистой харьцааны хангаагүй хувь  0.8 хувиар, 
гишүүдийн хоршоологчдын өмчийн хангаагүй хувь 0,6 хувиар тус тус буурсан байна. 
Харин бусад шалгуур үзүүлэлтүүдийг салбарын хэмжээгээр хангаж ажилласан байна. 

 
НАЙМ. ДҮГНЭЛТ, ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААР 
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Тайлант улиралд нийт 170 хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
бүхий хоршоодоос Улаанбаатар хотод 73 хоршоо, орон нутагт 97 хоршоо үйл ажиллагаагаа 
явуулж байна.  

 
Нийт 170 хоршоо 2011 оны гуравдугаар улирлын санхүүгийн болон зохистой харьцааны 

шалгуур үзүүлэлтийн тайланг Хороонд ирүүлэх ёстойгоос 2011 оны 11 дүгээр сарын 03-ны 
өдрийн байдлаар нийт 149 хоршоо тайлангаа ирүүлсэн нь нийт хадгаламж, зээлийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх хоршоодын 87,6 хувь байгаа бөгөөд хоршоо хариуцсан хянан шалгагчид 
ирүүлсэн тайлангуудыг хянаж, бүгд 149 хоршоонд тайлангийн хариуг өгч, зохистой харьцаа 
хангаж ажиллаагүй хоршоодод хугацаатай үүрэг даалгаврыг өгсөн байна. 

 
Санхүүгийн болон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн тайланг хугацаанд нь 

ирүүлсэн 67 хоршоо буюу нийт хоршоодын 39,4 хувийг, хугацаа хоцроосон 82 хоршоо буюу 
нийт хоршоодын 48,2 хувийг, огт ирүүлээгүй 21 хоршоо буюу нийт хоршоодын 12,3 хувийг тус 
тус эзэлж байна.  

 
Тайлант улиралд тайлан ирүүлээгүй 21 хоршооноос Улаанбаатар хотын 4 хоршоо, Увс 

аймгийн 3 хоршоо, Говь-Алтай, Завхан, Орхон, Өвөрхангай аймгуудын 2 хоршоо, Баянхонгор, 
Сүхбаатар, Хэнтий, Говь-Сүмбэр, Хөвсгөл, Архангай аймгуудын 1 хоршоо байна. Эндээс 
Хорооны 2011 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар Өвөрхангай аймгийн 2 
хоршоо, Говь-Алтай, Хэнтий аймгуудын 1 хоршоо, 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар  
Орхон аймаг, Увс аймгийн тус бүр 1 хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрлийг тус тус хүчингүй болгож, Улаанбаатар хотын 1хоршооны тусгай 
зөвшөөрлийг 3 сараар түдгэлзүүлсэн байна.  

 
Гуравдугаар улирлын байдлаар хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хоршоодын 

санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн гол үзүүлэлтийг банкны салбарын мөн үзүүлэлттэй 
харьцуулахад нийт актив 0.9 хувь, нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 1.2 хувь, чанаргүй зээлийн 
өрийн үлдэгдэл 0.8 хувь, татан төвлөрүүлсэн хадгаламжийн үлдэгдэл 1.4 хувийг тус тус эзэлж 
байна. 

 
USAID-ийн санхүүжилтээр FINA системийг 2011 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 

хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тайлант хугацаанд буюу 2011 оны гуравдугаар улирлын тайланг 
цахим хэлбэрээр албан ёсоор FINA системээр хүлээн авлаа.  Уг системээр тайлан хүлээн авах 
явцад тухайн хоршооны боловсон хүчний мэдлэг дутмаг, тайланг илгээх зааварчилгаатай бүрэн 
танилцаагүйгээс туршилт 20,6 хувьтай байна. (хянан шалгагч нар өөрийн хариуцсан нийт 114 
хоршооны тайланг өөрсдөө FINA-д шивж оруулсан болно.) 

 
FINA системийг нэгтгэлээс хянаж үзэхэд зохистой харьцааг хангаж ажиллаж байгаа 2 

хоршоо, 1-4 харьцааг хангаж ажиллаагүй 121 хоршоо, 5-7 харьцааг хангаж ажиллаагүй 47 
хоршоо байна. 

 
Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй хоршоодоос 2011 оны зохицуулалт 

үйлчилгээний  хөлс 13,030.8 мянган төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлэхээс 2011 оны 9 дүгээр сарын 
30-ны өдрийн байдлаар 12,773.9 мянган төгрөг буюу 98.0 хувийг төсөвт төвлөрүүлсэн, бөгөөд 
нэг удаа төвлөрүүлэх зохицуулалт үйлчилгээний хөлснөөс тусгай зөвшөөрлийн сунгалтын 
хураамж болох нийт 220,0 мянган төгрөг төлөхөөс 70,0 мянган төгрөг төлөгдсөн байна.  

 
Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй хоршоодын төлбөр түргэн гүйцэтгэх 

чадварын харьцаа системийн хувьд 11.4 хувьтай байгаа нь Хорооноос тогтоосон зохистой 
харьцааг хангаж байна.  
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Хадгаламж , зээлиийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай з
санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга
 

Гишүүдээс татсан хадгаламж, 
хүртэлх байдлаар харуулбал

 
 
 

      
Хадгаламж, зээлийн хоршоодын гиш

олгосон зээлийн хэмжээ 
төвлөрүүлсэн хадгаламжийн 
хувийг, зээлийн өрийн үлдэгдэл 
өрийн үлдэгдлийн 1.2 хувийг

 
Хорооноос тусгай зө

хоршооны хэлтэсээс Хорооны 2008 оны 180 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур 
журам”-ын дагуу улирал б
Хорооны fina@frc.mn цахим шуудангаар 
байдлыг хангуулахад анхаарч, 
ажиллагаанд дүгнэлт өгөх, 
хугацаандаа ирүүлдэггүй, 2 ба 3 улирал дараалан санх
хууль, тогтоомжийг мөрдөн ажиллааг
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хадгаламж, зээлийн 
зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага”
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ХЗХ-дын татан төвлөрүүлсэн хадгаламж, олгосон зээл 

гийн зохицуулах хороо                                                                                                                      
 

йл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хоршоодын 2011 оны гурав
нэгтгэлийн танилцуулга 

адгаламж, олгосон зээлийн хэмжээг 2007-201
ртэлх байдлаар харуулбал:  

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын гишүүдээсээ татан төвлөр
олгосон зээлийн хэмжээ өсөлттэй байгаа бөгөөд 2011 оны гурав

лсэн хадгаламжийн үлдэгдэл 42.1 тэрбум төгрөг байгаа нь банкны 
лдэгдэл 45.2 тэрбум төгрөг байгаа нь банкны салбарын нийт зээлийн 

хувийг тус тус эзэлж байна.   

өвшөөрөл олгосон хоршоодын үйл ажиллагаа
Хорооны 2008 оны 180 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

йл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих 
улирал бүр ирүүлбэл зохих тайлан мэдээг хугацаанд нь цаасаар болон 

цахим шуудангаар давхар ирүүлж байгаа болон
анхаарч, зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг 

х, санхүүгийн тайлан, мэдээг холбогдох журмын дагуу гаргаж
й, 2 ба 3 улирал дараалан санхүүгийн тайлан ир

н ажиллаагүй хоршоодын үйл ажиллагаа
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хоршооны т

л шаардлага”-ын дагуу арга хэмжээг авч ажиллаж байна.
 
 

БИЧИЛ САНХҮҮГИЙН ГАЗАР 
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дын татан төвлөрүүлсэн хадгаламж, олгосон зээл 
(тэрбум төгрөгөөр)

хадгаламж зээл

              Бичил санхүүгийн газар 
  

гуравдугаар улирлын 25

2011 оны гуравдугаар улирал 

 

рүүлсэн хадгаламж болон 
гуравдугаар улиралд татан 

г байгаа нь банкны салбарын 1.4 
г байгаа нь банкны салбарын нийт зээлийн 

йл ажиллагаанд Хадгаламж зээлийн 
Хорооны 2008 оны 180 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хадгаламж, зээлийн 

лэлтийг тооцож, хяналт тавих 
лбэл зохих тайлан мэдээг хугацаанд нь цаасаар болон 

лж байгаа болон тайлангийн үнэн зөв 
зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг тогтмол хийж, үйл 

журмын дагуу гаргаж, цаг 
гийн тайлан ирүүлээгүй, холбогдох 

йл ажиллагаанд Хорооны 2006 оны 52 
йл ажиллагаа эрхлэх хоршооны тусгай 
г авч ажиллаж байна.  
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