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ÍÝÃ. ББСБ-ЫН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, 

НЭГТГЭЛИЙН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ 

2009 онд нийт 66 компанид банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл олгож, 26 ББСБ-ын банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийг хүчингүй болгосноор тайлант хугацааны эцэст нийт 177 ББСБ-ын 
санхүүгийн тайлан нэгтгэлд хамрагдсан бөгөөд 2008 оны жилийн эцсийн тайлант 
хугацаанаас хойш ББСБ-уудын тоонд дараах өөрчлөлт орсон байна. 

/Хүснэгт 1/ 

Тайлант хугацаа 
Шинээр тусгай 

зөвшөөрөл 
олгосон 

Тусгай 
зөвшөөрлийг 

хүчингүй 
болгосон 

Хугацааны эцэс 
дэх ББСБ-ын 

тоо 

2008 оны IV улирал 10 15 132 

2009 оны I улирал 1 1 132 

2009 оны II улирал 44 3 173 

2009 оны III улирал 3 4 172 

2009 оны IV улирал 8 3 177 

НИЙТ 66 26 177 

Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхэлж буй ББСБ-ын тоог өмнөх онуудтай 
харьцуулвал: 

/График 1/ 

 

2009 оны жилийн тайлант хугацаан дахь ББСБ-уудын тайлангийн нэгтгэлийн 

голлох статистик үзүүлэлтүүдийг харуулбал /мянган төгрөгөөр/:  

/Хүснэгт 2/ 

№ Үндсэн үзүүлэлтүүд 
2008 оны 
IV улирал 

2009 оны 
I улирал  

2009 оны 
II улирал  

2009 оны 
III улирал  

2009 оны 
IV улирал  

1 ББСБ-ын тоо 132 132 173 172 177 

2 
Хувь 
нийлүүлэгчдийн тоо 

445 442 548 432 497 

3 Ажиллагсадын тоо 657 603 730 759 746 

4 Салбар нэгжийн тоо 42 46 58 57 58 

5 Харилцагчдын тоо 120,007 40,223 48,957 84,484 108,293 

6 
Нийт актив /мянган 
төгрөгөөр/ 

78,530,740.2 79,142,638.6 85,291,455.3 89,320,627.4 96,480,115.7 

Банкны салбарт эзлэх 
хувь 

2.15  2.00 2.20 2.21 2.18 



Ñàíõ¿¿ãèéí çîõèöóóëàõ õоðîî                                                                                                                      Áичил ñàíõ¿¿ãèéí ãàçàð 
 

ÁÁÑÁ-óóäûí 2009 îíû 4 дүгээр óëèðëûí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí íýãòãýëèéí òàíèëöóóëãà 2 

7 
Нийт зээлийн өрийн 
үлдэгдэл /мянган 
төгрөгөөр/  

46,446,274.0 46,029,757.4 48,085,208.8 49,954,945.9 55,504,753.9 

Банкны салбарт эзлэх 
хувь 

1.7  1.7 1.8 1.9 2.02 

8 
Нийт эзэмшигчдийн 
өмч /мянган 
төгрөгөөр/ 

55,017,655.3 59,294,746.6 65,734,186.0 68,888,094.1 74,840,502.0 

Банкны салбарт эзлэх 
хувь 

 16.1 17.2 20.3 27.6 32.5 

9 
Нийт дүрмийн сан 
/хувьцаат капитал/ 
/мянган төгрөгөөр/ 

46,737,684.5 50,953,035.0 58,857,930.6 61,421,490.8 66,367,214.5 

Банкны салбарт эзлэх 
хувь 

21.4 20.3 26.9 25.5 25.9 

10 
Итгэлцлийн 
үйлчилгээний өглөг 
/мянган төгрөгөөр/ 

2,846,290.3 3,404,143.1 3,528,570.5 3,225,052.3 3,653,513.1 

11 
Нийт орлого /мянган 
төгрөгөөр/ 

18,896,996.8 8,356,435.2 13,379,966.3 19,596,686.5 26,680,675.1 

12 
Нийт зардал /мянган 
төгрөгөөр/ 

14,959,525.0 6,826,386.0 10,879,555.5 15,844,583.4 21,694,647.4 

1 
Тухайн үеийн ашиг 
/мянган төгрөгөөр/ 

3,937,471.9 1,530,049.2 2,500,410.8 3,752,103.1 4,986,027.7 

14 
Активын өгөөж 
/ROA/ 

  8.70 2.48 5.10 4.56 

15 
Өөрийн хөрөнгийн 
өгөөж /ROE/ 

  11.80 3.01 6.00 5.75 

1 
Гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай ББСБ-
ын тоо 

11 11 9 8 9 

ББСБ-ын нийт тоонд  
эзлэх хувь 

8.30 8.30 5.20 4.60 5.08 

А 
Нийт актив /мянган 
төгрөгөөр/ 

17,408,566.7 15,471,456.7 11,761,259.4 12,694,871.0 13,780,371.4 

ББСБ-ын нийт активт 
эзлэх хувь 

22.17 19.50 13.80 14.20 14.28 

Б 
Нийт зээлийн өрийн 
үлдэгдэл /мянган 
төгрөгөөр/  

8,931,973.7 9,394,216.7 8,530,907.8 9,250,929.8 10,133,100.3 

ББСБ-ын нийт зээлийн 
өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь 

19.23 20.40 17.70 18.50 18.26 

В 
Нийт эзэмшигчдийн 
өмч /мянган 
төгрөгөөр/ 

8,194,282.06 9,982,584.90 6,416,347.00 6,337,361.80 6,941,196.82 

ББСБ-ын нийт 
эзэмшигчдийн өмчид эзлэх 
хувь  

14.89 16.80 9.70 9.20 9.27 

Г 
Нийт дүрмийн сан 
/хувьцаат капитал/ 
/мянган төгрөгөөр/ 

8,477,790.3 10,577,790.3 6,921,032.5 6,721,032.5 7,221,032.5 

ББСБ-ын нийт дүрмийн 
санд  эзлэх хувь 

18.14 20.80 11.80 10.90 10.88 

2 
Орон нутагт үйл 
ажиллагаа явуулж 
буй ББСБ-ын тоо 

23 23 26 26 27 

ББСБ-ын нийт тоонд  
эзлэх хувь 

17.40 17.40 15.00 15.10 15.25 

А Нийт актив /мянган 2,076,814.9 2,016,875.6 2,668,155.7 3,018,985.4 3,037,428.5 
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төгрөгөөр/ 

ББСБ-ын нийт активт 
эзлэх хувь 

2.64 2.50 3.10 3.40 3.15 

Б 
Нийт зээлийн өрийн 
үлдэгдэл /мянган 
төгрөгөөр/  

1,649,692.9 1,641,054.8 1,600,288.9 2,260,602.5 2,123,585.5 

ББСБ-ын нийт зээлийн 
өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь  

3.55 3.60 3.30 4.50 3.83 

В 
Нийт эзэмшигчдийн 
өмч /мянган 
төгрөгөөр/ 

1,718,290.6 1,696,113.8 1,793,485.6 2,713,231.2 2,795,081.3 

ББСБ-ын нийт 
эзэмшигчдийн өмчид эзлэх 
хувь 

3.12 2.90 2.70 3.90 3.73 

Г 
Нийт дүрмийн сан 
/хувьцаат капитал/ 
/мянган төгрөгөөр/ 

1,399,359.1 1,459,320.9 1,480,831.4 2,393,459.2 2,643,455.9 

ББСБ-ын нийт дүрмийн 
санд  эзлэх хувь 

2.99 2.90 2.50 3.90 3.98 

3 

Âàëþòûí àðèëæààíû 
¿íäñýí үйл 
ажиллагаа явуулж 
буй ББСБ-ын тоо 

1 1 44 47 47 

ББСБ-ын нийт тоонд  
эзлэх хувь 

0.76 0.76 25.40 27.30 26.55 

  
А 

Нийт актив /мянган 
төгрөгөөр/ 

246,412.2 481,113.9 5,398,407.8 5,724,465.1 5,897,723.2 

ББСБ-ын нийт активт 
эзлэх хувь 

0.31 0.61 6.30 6.40 6.11 

  
Б 

Нийт эзэмшигчдийн 
өмч /мянган 
төгрөгөөр/ 

245,218.5 479,780.0 5,338,119.0 5,699,789.3 5,874,953.3 

ББСБ-ын нийт 
эзэмшигчдийн өмчид эзлэх 
хувь 

0.45 0.81 8.10 8.30 7.85 

  
В 

Нийт дүрмийн сан 
/хувьцаат капитал/ 
/мянган төгрөгөөр/ 

200,000.0 400,000.0 5,207,356.4 5,046,367.1 5,179,194.0 

ББСБ-ын нийт дүрмийн 
санд  эзлэх хувь 

0.43 0.79 8.80 8.20 7.80 

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ББСБ: 

2009 оны жилийн эцсийн байдлаар гàäààäûí 100 õóâèéí áîëîí õàìòàðñàí 
õºðºíãº îðóóëàëòòàé 9 ÁÁÑÁ ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà íü íèéò ÁÁÑÁ-ûí 5.1 
õóâèéã, òýäãýýðèéí íèéò àêòèâ ÁÁÑÁ-ûí íèéò àêòèâûí 14.3 õóâèéã, íèéò îëãîñîí çýýë, 
ò¿¿íòýé àäèëòãàí òîîöîõ àêòèâ íü íèéò ÁÁÑÁ-óóäûí îëãîñîí çýýë, ò¿¿íòýé àäèëòãàí 
òîîöîõ àêòèâûí 18.3 õóâèéã, нийт эзэмшигчийн өмч нь нийт ББСБ-уудын эзэмшигчийн 
өмчийн 9.3 хувийг, дүрмийн сан нь нийт ББСБ-ын дүрмийн сангийн 10.9 хувийг òóñ òóñ 
ýçýëæ áàéíà. Тэдгээрийн нэрсийг гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хàðüÿàëëààð íü àâ÷ 
¿çâýë, Äýëõèéí Çºí Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãààñ ñàíõ¿¿æèãäñýí 1, ßïîí óëñûí õºðºíãº 
îðóóëàëòòàé 4, БНСУ-ын хөрөнгө оруулалттай 1, Èòàëè улсын хөрөнгө оруулалттай 1, 
АНУ-ын хөрөнгө оруулалттай 1, ОХУ-ын хөрөнгө оруулалттай 1 ÁÁÑÁ тус тус ¿éë 
àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. 

/Хүснэгт 3/ 

№ ББСБ-ын нэр 
Хөрөнгө оруулагчийн 

харьяалал 
Гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын хувь 

1 Ñàð øèíý èíòåðíýøíë Япон 46.3 % 
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2 Màðèêî Япон 87.5 % 

3 Âèøí ôàóíä Çºí ñàí Ìîíãîë 100.0 % 

4 Ìºíãºíá¿ðýí БНСУ 29.0 % 

5 Ôóòóð ýâîëþøí Итали 100.0 % 

6 Öàãààí àæíàé Япон 100.0 % 

7 Жи Си Ай Пи Япон 51.0 % 

8 
Финанс энд девелопмент оф 
майнинг 

АНУ 49.0 % 

9 Монгол факторинг ОХУ 47.5 % 

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй ББСБ: 

2009 оны жилийн эцсийн байдлаар оðîí íóòàãò 27 ÁÁÑÁ ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ 
áàéãàà íü íèéò ÁÁÑÁ-ûí 15.3 õóâèéã, òýäãýýðèéí íèéò àêòèâ нь нийт ÁÁÑÁ-ûí активын 
3.15 õóâèéã, íèéò îëãîñîí çýýë, ò¿¿íòýé àäèëòãàí òîîöîõ àêòèâ íü íèéò ÁÁÑÁ-ûí 3.8 
õóâèéã, нийт эзэмшигчийн өмч нь нийт ББСБ-ын эзэмшигчийн өмчийн 3.7 хувийг, 
дүрмийн сан нь нийт ББСБ-ын дүрмийн сангийн 3.98 хувийг òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. 

/График 2/ 

 
                   
                                                                                            
         Óâñ     Õºâñãºë               Ñýëýíãý 

    Áàÿí-Өлгий 1 ББСБ                         2 ББСБ      Îðõîí   2 ББСБ                                                                                                                                     
         1 ББСБ                                                                   3 ББСБ  Äàðõàí-Óóë                      Äîðíîä 

                                   Çàâõàí         Àðõàíãàé Áóëãàí  7 ББСБ                                3 ББСБ 
                   1 ББСБ             Òºâ            Хэнтий                  
                          2 ББСБ             1 ББСБ  
                 Õîâä                                                   Говьсүтбэр         Ñ¿õáààòàð  
                          Ãîâü-Àëòàé                  ªâºðõàíãàé                                              1 ББСБ                                      
                                               Áàÿíõîíãîð               Äóíäãîâü   

         1 ББСБ                                      Äîðíîãîâü  

                                                                                                                            2 ББСБ                                            
                                                                                        ªìíºãîâü                                                         

                                                                                                                 

 

 

Гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа дангаар эрхлэн явуулж буй ББСБ: 

Хорооны 2009 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн “Валютын арилжааг цэгцтэй 
болгох зорилгоор зарим  òîãòîîëûí õàâñðàëòàä íýìýëò, ººð÷ëºëò îðóóëàõ òóõàé“ 28 
дугаар тогтоол батлагдсанаар валют солих цэгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байсан, 
цаашид эрхлэх хүсэлтэй аливаа этгээд нь банк бус санхүүгийн гадаад валютын 
арилжааг Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх эрх зүйн үндэс 
бүрэлдсэн.  

2009 оны тайлант хугацааны эцсийн байдлаар гадаад валютын арилжааг дангаар 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 43 ÁÁÑÁ, зээл, гадаад валютын арилжаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй 4 ББСБ /Грандфин, Арвижих тив, Батжиннэгдэх үрс, Нью евро ази/ буюу 
нийт 47 ББСБ зөвхөн гадаад арилжааны ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà íü íèéò ÁÁÑÁ-
ûí 26.5 õóâèéã, òýäãýýðèéí íèéò àêòèâ нийт ÁÁÑÁ-ûí активын 6.1 õóâèéã, нийт 
эзэмшигчийн өмч нь нийт ББСБ-ын эзэмшигчийн өмчийн 7.85 хувийг, дүрмийн сан нь 
нийт ББСБ-ын дүрмийн сангийн 7.8 хувийг òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. 

2009 онд тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дууссан 2 ББСБ /Ундрах дэвшилт, 
Цагаан ажнай/-ын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг 3 жилийн хугацаатай сунгасан байна.  

ББСБ-уудыг Ìîíãîë Óëñûí Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãààíû òóõàé õóóëüä 
çààñàí ¿éë àæèëëàãàà, ¿éë÷èëãýýã ýðõýëæ áóéãààð íü àíãèëвал: 
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/Хүснэгт 4/ 

№ ¯éë àæèëëàãààны нэр төрөл 

Үйл ажиллагаа эрхэлж буй ББСБ-ын тоо 
/улирлаар/ 

2008 он 2009 он 

IV I II III IV 

1 Çýýë 130 130 130 127 132 

2 Ôàêòîðèíãèéí ¿éë÷èëãýý 7 7 5 5 6 

3 Òºëáºðèéí áàòàëãàà ãàðãàõ 5 3 5 5 5 

4 Òºëáºð òîîöîîíû õýðýãñýë ãàðãàõ 0 0 0 0 0 

5 
Öàõèì òºëáºð òîîöîî, ìºíãºí 
ãóéâóóëãûí ¿éë÷èëãýý 

9 7 7 5 5 

6 Ãàäààä âàëþòûí àðèëæàà 55 51 99 102 104 

7 Èòãýëöëèéí ¿éë÷èëãýý 14 13 12 12 11 

8 
Áîãèíî õóãàöààò ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãñýëä 
õºðºíãº îðóóëàëò õèéõ 

3 3 2 3 2 

9 
Õºðºíãº îðóóëàëò, ñàíõ¿¿ãèéí 
÷èãëýëýýð çºâëºãºº, ìýäýýëýë ºãºõ 

8 8 8 9 7 

10 Хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ1 0 0 0 1 1 

ÁÁÑÁ-óóäûí îëãîæ áóé çýýëèéí õ¿¿ãèéí болон òàòàí òºâëºð¿¿ëñýí ñàíõ¿¿ãèéí 
ýõ ¿¿ñâýðò òºëæ áóé õ¿¿ãèéí ò¿âøèí: 

/Хүснэгт 5/ 

№ Үзүүлэлт 
Хүүгийн хувь 

2008 он 2009 он 

  
IV I II III IV 

1 
  

Äýýä õ¿¿ /çýýë, àêòèâûí/ 4.5 4.5 4.5 8.1 4.5 

Äîîä õ¿¿ /çýýë, àêòèâûí/ 3.0 3.0 3.0 2.6 2.4 

2 
  

Äýýä õ¿¿ /áóñäààñ òàòñàí ýõ ¿¿ñâýðèéí/  2.5 2.0 2.0 0.4 0.7 

Äîîä õ¿¿ /áóñäààñ òàòñàí ýõ ¿¿ñâýðèéí/  1.0 0.5 0.5 0.2 0.2 

Банк болон ББСБ-уудаас олгосон буй зээлийн хүүгийн түвшин сүүлийн 10 
жилийн хугацаанд дараах байдалтай байна. 

/График 3/ 

 

                                                
1 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны хуульд заагдсан тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаанд хамаарахгүй бөгөөд 

Хорооны 2008 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 185 дугаар  тогтоолоор батлагдсан “Банк бус санхүүгийн байгууллагаас 
хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ үзүүлэх түр журам”-ыг үндэслэн Эн Ви Си ББСБ-д уг үйлчилгээг эрхлэх зөвшөөрлийг 
олгосон. 
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2009 оны жилийн тайлант хугацааны эцсийн ñàíõ¿¿ãèéí áîëîí çîõèñòîé 
õàðüöààíû òàéëàíг íèéò ББСБ-ûí 90.4 õóвь буюу 160 ББСБ ирүүлсэн бол 17 ББСБ 
áóþó íèéò ББСБ-ûí 9.6 õóâü íü өмнөх үеүдийн ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãийн дүнгээр 2009 
оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлд хамрагдлаа. Үүнд: 

а/ Эхлэлтийн тайлан тэнцлийн дүнгээр нэгтгэлд хамрагдсан ББСБ: 

/Хүснэгт 6/ 

№ ББСБ-ын нэр 
Ирүүлсэн тайлангийн 

тайлант үе 
Нэмэлт тодруулга 

1 Дриймгэйт 2009.06.30 

2009 оны 6 дугаар сард гадаад 
валютын арилжаа эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөл авсан 

2 Авшиг одсэр 2009.06.30 

3 Монбизнес экспресс 2009.06.30 

4 Түвшин инвест 2009.06.30 

5 Хөтөлт номгон 2009.06.30 

6 Жалбуу тайж 2009.06.30 

7 Санхүүгийн хөгжил 2009.09.30 
2009 оны 7 дугаар сард гадаад 

валютын арилжаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл авсан 

8 Пэлдэндабу 2009.12.30 
2009 оны 11 дүгээр сард зээлийн 

үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл авсан 

9 Хос холбоо уул 2009.12.30 2009 оны 12 дугаар сард тус тус 
зээл, гадаад валютын арилжаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан 10 

Монголын санхүүгийн 
групп 

2009.12.30 

б/ Өмнөх тайлант үеүдийн дүнгээр тайлангийн нэгтгэлд хамрагдсан ББСБ:  

/Хүснэгт 7/ 

№ ББСБ-ын нэр 
Хамгийн сүүлд 

ирүүлсэн тайлангийн 
тайлант үе 

Эрхлэх зөвшөөрөлтэй үйл 
ажиллагаа 

1 Би энд жи финанс 2009.06.30 
Зээл, гадаад валютын арилжаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 

2 Сэлэнгэ инвест 2009.09.30 
Зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөлтэй 

3 Ориент инвест /Дэрхим/ 2009.09.30 
Зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөлтэй 

4 Хөвсгөл гео эрдэнэ 2009.09.30 
Зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөлтэй 

5 Дошт даймонд 2009.09.30 
Зээл, гадаад валютын арилжаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 

6 Футур эволюшн 2009.09.30 

Зээл, төлбөрийн баталгаа, мөнгөн 
гуйвуулга, гадаад валютын 
арилжаа, богино хугацаанд 
санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө 
оруулалт хийх үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 

7 УБНП 2009.09.30 
Гадаад валютын арилжаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөлтэй 

8 Мөнхмандах баян 2009.09.30 
Гадаад валютын арилжаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөлтэй 

9 Их хүрэн уул 2009.09.30 
Гадаад валютын арилжаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөлтэй 

10 Цогт асар 2009.09.30 
Гадаад валютын арилжаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөлтэй 

11 Ти Эс Би Эл 2009.06.30 
Гадаад валютын арилжаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөлтэй 

12 Их жас 2008.12.31 
 Зээл, цахим төлбөр тооцоо, 
мөнгөн гуйвуулга, гадаад 
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валютын арилжаа, итгэлцлийн 
үйлчилгээ эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөлтэй 

 

ХОЁР. ÀÊÒÈÂÛÍ БҮТЭЦ, ×ÀÍÀÐ, ÇÝÝËÈÉÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ 

2.1 Àêòèâûí бүтэц, ººð÷ëºëò: 

ÁÁÑÁ-óóäûí 2009 оны жилийн òàéëàíò хугацааны íèéò àêòèâûí á¿òöèéã ºìíºõ 
îíтой õàðüöóóëàí àâ÷ ¿çâýë äàðààõ áàéäàëòàé  áàéíà. 

/Хүснэгт 8/ 

№ ХӨРӨНГӨ 
2009.12.31 2008.12.31 Өөрчлөлт 

Ä¿í 
/мян. төг/ 

Õóâü 
Ä¿í 

/мян. төг/ 
Õóâü 

Ä¿í 
/мян. төг/ 

Õóâü 

À Ýðãýëòèéí õºðºíãº 92,326,922.2 95.7% 74,419,446.9 94.8% 17,907,475.3 19.4% 

1 Ìºíãºí õºðºíãº 31,019,402.0 32.2% 20,050,521.1 25.5% 10,968,880.9 35.4% 

2 

Áîãèíî õóãàöààò 
õºðºíãº îðóóëàëò 
/öýâðýýð/ 

1,948,117.6 2.0% 2,119,547.5 2.7% -171,429.9 -8.8% 

(Õºðºíãº îðóóëàëòûí 
¿íýò öààñíû ýðñäëèèéí 
ñàí) 

0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0,0% 

3 
Íèéò çýýë  55,504,753.9 57.5% 46,446,274.0 59.1% 9,058,479.9 16.3% 

(Çýýëèéí ýðñäëèéí ñàí) 3,257,571.3 3.4% 1,972,041.7 2.5% 1,285,529.7 39.5% 

4 

Íèéò ñàíõ¿¿ãèéí 
ò¿ðýýñèéí òîîöîîíû 
àâëàãà  

1,079,999.6 1.1% 965.4 0.0% 1,079,034.1 99.9% 

(Ñàíõ¿¿ãèéí ò¿ðýýñèéí 
ýðñäëèéí ñàí) 

497.7 0.0% 672.6 0.0% -174.9 -35.1% 

5 

Íèéò ôàêòîðèíãèéí 
òîîöîîíû àâëàãà 

350.0 0.0% 350.0 0.0% 0.0 0.0% 

(Ôàêòîðèíãèéí 
àâëàãûí ýðñäëèéí ñàí) 

350.0 0.0% 350.0 0.0% 0.0 0.0% 

6 

ªì÷ëºõ áóñàä ¿ë 
õºäëºõ áîëîí ºì÷ëºõ 
áóñàä õºðºíãº /öýâðýýð/ 

401,677.0 0.4% 72,072.1 0.1% 329,604.9 82.1% 

(ªÁ¯ÕÕ-èéí 
áîëçîøã¿é ýðñäëèéí 
ñàí) 

34,460.1 0.0% 22,418.1 0.0% 12,042.0 34.9% 

7 Áóñàä õºðºíãº 5,631,041.1 5.8% 7,702,780.9 9.8% -2,071,739.8 -36.8% 

Á Ýðãýëòèéí áóñ õºðºíãº 4,153,193.5 4.3% 4,111,293.3 5.2% 41,900.2 1.0% 

8 

¯íäñýí /áèåò/ áà áèåò 
áóñ õºðºíãº /öýâðýýð/ 

4,153,193.5 4.3% 4,111,293.3 5.2% 41,900.2 1.0% 

¯íäñýí /áèåò/ áà áèåò 
áóñ õºðºíãº 

5,525,277.3 5.7% 5,179,535.2 6.6% 345,742.1 6.3% 

(Õóðèìòëàãäñàí 
ýëýãäýë) 

1,372,083.9 1.4% 1,068,242.0 1.4% 303,841.9 22.1% 

ÍÈÉÒ ÕªÐªÍÃÈÉÍ Ä¯Í 96,480,115.7 100.0% 78,530,740.2 100.0% 17,949,375.5 18.6% 

2009 оны жилийн тàéëàíò õóãàöààíä íèéò àêòèâ ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 18.6 õóâиар 
ºñсөн ба ийнхүү өссөн нь ÁÁÑÁ-óóäûí өөрийн хөрөнгө буюу эзэмшигчдийн өмч 26.5 

хувь /үүнээс: хоёрдогч өглөг 47.6 хувь/, итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг 22.1 хувь 
өссөнтэй шууд холбоотой. 
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Тайлант хугацааны эцсийн байдлаар нийт актив хөрөнгийн бүтцийг хувиар 
илэрхийлбэл дараах байдалтай байна. 

/График 4/ 

 

Тайлант хугацаан дахь зээлийн үлдэгдэл нь нийт активын 57.5 хувь /цэврээр 54.0 
хувь/, мөнгөн хөрөнгө 32.2 хувийг буюу нийт 89.7 хувийг эзэлж байгаа нь ББСБ-уудын 
үндсэн эрхэлж буй үйл ажиллагаа нь зээлийн үйл ажиллагаа байж, бусад санхүүгийн 
үйл ажиллагаа, үйлчилгээг төдийлэн эрхлэхгүй байгаатай шууд холбоотой. 

Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын 99,9 хувь нь Эн ви си ББСБ-ын тайлан 
тэнцэлд бүртгэгдсэн бөгөөд энэ нь тус ББСБ-д Хорооны 2008 оны 7 дугаар сарын 07-ны 
өдрийн 185 дугаар  тогтоолоор батлагдсан “Банк бус санхүүгийн байгууллагаас 
хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ үзүүлэх түр журам“-ыг үндэслэн олгосон зөвшөөрлийн 
дагуу хийгдсэн 1,747,652.5 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт болон тус ББСБ-ын 
хувь нийлүүлэгчдийн шийдвэрийг үндэслэн гаргасан 147,954.1 мянган төгрөгийн өрийн 
бичиг, зээлийн гэрээний дагуу олгогдсон зээлийн барьцаанд бүртгэлтэй байсан Хай Би 
Ойл ХК-ийн 50,000.0 мянган төгрөгийн хувьцааг өөрийн ББСБ-д шилжүүлэн авсан 
бүртгэл тусгагджээ. 

Санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлагын 1,079,501.9 мянган төгрөг буюу 99.95 
хувь нь Эн ви си ББСБ-ын авлага бөгөөд үлдэж буй 497.7 мянган төгрөг нь Сар шинэ 
интернэшнл ББСБ-ын авлага /муу активын эрсдэлийн санд бүртгэлтэй/ бол 
факторингийн тооцооны авлага болох 350.0 мянган төгрөг нь Актив инвест ББСБ-ын 
авлагад бүртгэлтэй байна. 

ББСБ-уудын системийн нийт активын бүтцийг өмнөх онуудтай харьцуулбал 
дараах байдалтай байна. 

/График 5/ 
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2.2 Зээлийн áàãöûí ÷àíàð: 

Çýýëийн ангиллыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад äàðààõ áàéäàëòàé áàéíà. 

/Хүснэгт 9/ 

  

№ 
Àíãèëàë 

2009.12.31 2008.12.31 Өөрчлөлт 

Ä¿í 
/мян. төг/ 

Õóâü 
Ä¿í 

/мян. төг/ 
Õóâü 

Ä¿í 
/мян. төг/ 

Õóâü 

1 Õýâèéí çýýë 47,399,071.6 85.4% 41,533,022.6 89.4% 5,866,049.0 12.4% 

2 Õóãàöàà õýòýðñýí çýýë 3,192,871.6 5.8% 2,270,967.2 4.9% 921,904.4 28.9% 

3 

×àíàðã¿é çýýë. ¯¿íýýñ: 4,912,810.7 8.9% 2,642,284.2 5.7% 2,270,526.6 46.2% 

        à/ Õýâèéí áóñ 1,384,491.1 2.5% 1,031,142.3 2.2% 353,348.8 25.5% 

        á/ Ýðãýëçýýòýé 1,403,245.3 2.5% 269,488.8 0.6% 1,133,756.5 80.8% 

        â/ Ìóó 2,125,074.2 3.8% 1,341,653.0 2.9% 783,421.2 36.9% 

Íийт 55,504,753.9 100.0% 46,446,274.0 100.0% 9,058,479.9 16.3% 

2009 оны жилийн тайлант хугацааны үзүүлэлтүүдийг өмнөх онтой харьцуулахад, 
нийт зээлийн багцад эзлэх хэвийн зээл 4.0 хувиар буурсан, хугацаа хэтэрсэн зээл 0.7 
хувиар, ÷àíàðã¿é çýýë 3.2 хувиар тус тус өссөн байх ба тайлант хугацааны эцсийн 
байдлаар нийт зээлийн багцын бүтцийг хувиар илэрхийлбэл дараах байдалтай байна. 

/График 6/ 

 

ББСБ-уудын системийн нийт зээлийн багцын бүтцийг өмнөх онуудтай 
харьцуулбал дараах байдалтай байна. 

/График 7/ 
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Графикаас харахад өнгөрсөн 10 жилийн хугацааны туршид зээлийн багцад эзлэх 
чанаргүй зээлийн хувь хэмжээ 2007 онд хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байсан ба 2009 онд 
өмнөх оноос 3.2 хувиар өссөн нь ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí õÿìðàëтай холбоотойгоор 
çýýëäýã÷äèéí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî áóóðсан, барьцааны эд зүйлийг худалдан 
борлуулах замаар зээлийг эргэн төлүүлэх хууль эрх зүйн орчин төдийлэн таатай бус 
байгаа, зарим ББСБ-уудын удирдлагын хувьд зохих менежментийг хангаж ажиллаж 
чадахгүй байгаатай холбоотой юм. 

 

ГУРАÂ. ÏÀÑÑÈÂÛÍ Á¯ÒÝÖ, ӨӨРЧЛӨЛТ 

ÁÁÑÁ-óóäûí 2009 оны жилийн òàéëàíò хугацааны íèéò ºð òºëáºð áà ººðèéí 
õºðºíãèéí á¿òöèéã ºìíºõ îíтой õàðüöóóëæ ¿çâýë äàðààõ áàéäàëòàé  áàéíà. 

/Хүснэгт 10/ 

№ 
ªÐ ÒªËÁªÐ ÁÀ 

ÝÇÝÌØÈÃ×ÄÈÉÍ ªÌ× 

2009.12.31 2008.12.31 Өөрчлөлт 

Ä¿í 
/мян. төг/ 

Õóâü 
Ä¿í 

/мян. төг/ 
Õóâü 

Ä¿í 
/мян. төг/ 

Õóâü 

 А Íèéò ºð òºëáºð 21,639,613.6 22.4% 23,513,084.9 29.9% -1,873,471.2 -8.7% 

 
ªð òºëáºð 17,847,461.9 18.5% 16,462,326.8 21.0% 1,385,135.1 7.8% 

1 
Èòãýëöëèéí ¿éë÷èëãýýíèé 
ºãëºã 

3,653,513.1 3.8% 2,846,290.3 3.6% 807,222.8 22.1% 

2 
Äîòîîä, ãàäààäûí áàíê, 
ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãàä 
òºëºõ ºãëºã  

10,689,685.1 11.1% 9,646,306.6 12.3% 1,043,378.5 9.8% 

3 

Áóñàä ýõ ¿¿ñâýð 757,561.5 0.8% 1,215,690.6 1.5% -458,129.1 -60.5% 

Çýýëèéí áàòëàí äààëòàíä 

áàéðøóóëñàí ýõ ¿¿ñâýð 
1,059.3 0.0% 4,584.9 0.0% -3,525.7 -332.8% 

Ìºíãºí ãóéâóóëãûí 

¿éë÷èëãýýíèé ºãëºã 
665,873.5 0.7% 1,211,105.6 1.5% -545,232.1 -81.9% 

Òºëáºð òîîöîîíû 

¿éë÷èëãýýíèé ºãëºã  
0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

Ôàêòîðèíãèéí ¿éë÷èëãýýíèé 

ºãëºã 
0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

Ãàäààä âàëþòûí àðèëæààíû 

ýõ ¿¿ñâýð 
90,628.7 0.1% 0.0 0.0% 90,628.7 100.0% 

4 
ÁÁÑÁ-ààñ ãàðãàñàí ºðèéí 
áè÷èã 

0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

5 
Òºñëèéí çýýëèéí 
ñàíõ¿¿æèëò 

2,746,702.2 2.8% 2,754,039.3 3.5% -7,337.1 -0.3% 

  Áóñàä ºð òºëáºð 3,792,151.7 3.9% 7,050,758.0 9.0% -3,258,606.3 -85.9% 

6 
Õóðèìòëóóëæ òîîöñîí 
õ¿¿ãèéí ºãëºã 

284,060.5 0.3% 263,575.4 0.3% 20,485.1 7.2% 

7 Áóñàä ïàññèâ 3,508,091.2 3.6% 6,787,182.6 8.6% -3,279,091.4 -93.5% 
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8 
Ñàíõ¿¿ãèéí ¿¿ñìýë õýðýãñýë 
/äåðèâàòèâ/-èéí ºãëºã 

0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

Б Ýçýìøèã÷äèéí ºì÷ 74,840,502.0 77.6% 55,017,655.3 70.1% 19,822,846.7 26.5% 

9 Õóâüöààò êàïèòàë 66,367,214.5 68.8% 46,737,684.5 59.5% 19,629,530.0 29.6% 

10 Áóñàä ºì÷ 496,841.8 0.5% 582,939.9 0.7% -86,098.1 -17.3% 

11 Ñàíãóóä 1,100,073.0 1.1% 1,108,233.7 1.4% -8,160.7 -0.7% 

12 
Õóðèìòëàãäñàí 
àøèã/àëäàãäàë 

6,088,662.8 6.3% 6,176,033.8 7.9% -87,371.0 -1.4% 

13 
Õî¸ðäîã÷ ºãëºã /5 æèëýýñ 
äýýø õóãàöààòàé/ 

787,710.0 0.8% 412,763.4 0.5% 374,946.6 47.6% 

ÍÈÉÒ ªÐ ÒªËÁªÐ ÁÀ 
ÝÇÝÌØÈÃ×ÄÈÉÍ ªÌ×  

96,480,115.7 100.0% 78,530,740.2 100.0% 17,949,375.5 18.6% 

Тайлант хугацаанд өмнөх онтой харьцуулахад нийт өр төлбөр 8.7 хувиар 
буурсан, эзэмшигчдийн өмч 26.5 хувиар өссөн бөгөөд 2008 оны тайлант хугацаанд нийт 
пассивын 29.9 хувийг нийт өр төлбөр, 70.1 хувийг эзэмшигчийн өмч эзэлж байсан бол 
2009 оны тайлант хугацааны нийт пассивт эзлэх өр төлбөр 22.4 хувь, эзэмшигчийн өмч 
77.6 хувь болж өөрчлөгдсөн байна. Нийт пассивт эзлэх нийт өр төлбөр буурсан гол 
шалтгаан нь ББСБ-уудын итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг, дîòîîä, ãàäààäûí áàíê, 
ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãàас авсан зээлийн хэмжээ төдийлэн өсөөгүй, мөнгөн гуйвуулгын 
үйлчилгээний өглөг, бусад пассив буурсантай шууд холбоотой. 

Итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөлтэй 11 ББСБ байгаагаас 2009 оны 
жилийн эцсийн тайлант хугацаанд тэдгээрийн өглөг дараах байдалтай байна. 

/Хүснэгт 11/ 

№ ББСБ-ын нэр 
Итгэлцлийн 

үйлчилгээний өглөг 
/мян. төг/ 

ББСБ-ын активт 
эзлэх хувь хэмжээ 

/хувиар/ 

1 Èäýð õºãæëèéí ã¿¿ð 0.0 0.0 

2 Ãàçàð ïàðòíåðñ 315,788.8 19.7 

3 ÀÁÒÑ 770,892.9 33.2 

4 Õàòàí ñ¿ëä 170,389.5 13.3 

5 Èõ æàñ 0.0 0.0 

6 Áèçíåñ èíâåñò äåâåëîïìåíò 650,556.0 27.3 

7 Финанс энд девелопмент оф майнинг 504,994.0 30.6 

8 Àðâèñ èòãýë 41,563.4 6.9 

9 Î÷èð óíäðàà ÎÌÇ 324,960.8 19.0 

10 Þíàéòåä Ôèíàíñ 216,946.7 14.6 

11 Òðàíñêàïèòàë 657,421.0 24.1 

НИЙТ 3,653,513.1 
 

Харин мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 5 ББСБ 
байгаагаас 2009 оны жилийн эцсийн тайлант хугацаанд тэдгээрийн өглөг дараах 
байдалтай байна. 

/Хүснэгт 12/ 

№ ББСБ-ын нэр 
Мөнгөн гуйвуулгын 
үйлчилгээний өглөг 

/мян. төг/ 

ББСБ-ын активт 
эзлэх хувь хэмжээ 

/хувиар/ 

1 Øèíý òºãðºã 665,690.3 42.1 

2 Õàòàí ñ¿ëä 183.2 0.00014 

3 Èõ æàñ 0.0 0.0 

4 Ôóòóð ýâîëþøí 0.0 0.0 
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5 Ìºíãºíã¿¿ð 0.0 0.0 

НИЙТ 665,873.5 
 

Мөн 2009 оны жилийн эцсийн тайлант хугацаанд 2-догч өглөгтэй 6 ББСБ байна. 

/Хүснэгт 13/ 

№ ББСБ-ын нэр 
2-догч өглөг 

/мян. төг/ 

ББСБ-ын активт 
эзлэх хувь хэмжээ 

/хувиар/ 

1 Алтан төгрөг 171,555.3 32.8 

2 Энич финанс 50,000.0 12.3 

3 Марико 65,049.8 9.6 

4 Хөгжил финанс 100,000.0 11.9 

5 Грандфин 400,000.0 41.4 

6 Хөгжил бадрах 1,105.0 1.2 

НИЙТ 787,710.0 
 

2009 оны жилийн эцсийн тàéëàíò õóãàöààíы íèéò пассивын бүтцийг хувиар 
илэрхийлбэл дараах байдалтай байна. 

/График 8/ 

 

ÁÁÑÁ-óóäûí өөрийн хөрөнгө буюу эзэмшигчдийн өмч 26.5 хувь /үүнээс: хоёрдогч 

өглөг 47.6 хувь/, итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг 22.1 хувь өссөнтэй холбоотойгоор íèéò 
ýõ ¿¿ñâýð ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 18.6 хувиар ºñчээ. 

Санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн á¿òöийн хувьд нийт пассивт эзлэх хувь хэмжээг 
ºìíºõ îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëàõàä, нийт өр төлбөр 7.5 хувиар буурсан, нийт 

эзэмшигчдийн өмч 7.5 хувиар өссөн /үүнээс: дүрмийн сан 93.3, хоёрдогч өглөг 0,3 хувиар 

тус тус өссөн бол, бусад өмч 0.2, сан 0.3, хуримтлагдсан ашиг 1.6 хувиар тус тус 

буурсан/ байна. Áóñäààñ òàòàí òºâëºð¿¿ëñýí õºðºíãèéí ýõ ¿¿ñâýð өмнөх оноос 7.8 
хувиар өссөн, ººðèéí õºðºíãèéí ýõ ¿¿ñâýð íýìýãäñýí íü ББСБ-уудын өөрийн 
хөрөнгөөр эрсдэл даах чадварыг нэмэгдүүлж, улмаар ñàíõ¿¿ãèéí òîãòâîðòîé áàéäëûí 
õóâüä эерэг ¿ç¿¿ëýëò болж байна. 

Өºðèéí õºðºíãèéí ºñºëòөд Õîðîîíû 2008 îíû 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 
“Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí ä¿ðìèéí ñàíãèéí äîîä õýìæýýã øèíý÷ëýí òîãòîîõ 
òóõàé“ 169 ä¿ãýýð òîãòîîëîîð ¿¿ðýã áîëãîñíû äàãóó ÁÁÑÁ-óóä ä¿ðìèéí ñàíãàà 
íýìýãä¿¿ëñýí, ìºí Õîðîîíû 2009 îíû “Âàëþòûí àðèëæààã öýãöòýé áîëãîõ çîðèëãîîð 
çàðèì òîãòîîëûí õàâñðàëòàä íýìýëò, ººð÷ëºëò îðóóëàõ òóõàé“ 28 äóãààð òîãòîîëûí 
äàãóó øèíýýð гадаад валютын àðèëæààíû ¿éë àæèëëàãàà ýðõëýõ ÁÁÑÁ шинээр олноор 
áàéãóóëàãäñàí нь чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. 
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ББСБ-уудын системийн эзэмшигчдийн өмч, дүрмийн сангийн хэмжээ, татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өмнөх онуудтай харьцуулбал дараах байдалтай 
байна. 

/График 9/ 

 

/График 10/ 

 

 

ДӨРӨВ. ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, ÀØÈÃÒ ÀÆÈËËÀÃÀÀ 

2009 оны жилийн тàéëàíò хугацааны íèéò îðëîãî ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 41.2 õóâèàð ºññөн 
áà äàðààõ үндсэн á¿òýöòýé áàéíà.  

/Хүснэгт 14/ 

№ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä 

2009.12.31 2008.12.31 Өөрчлөлт 

Ä¿í 
/мян. төг/ 

Õóâü 
Ä¿í 

/мян. төг/ 
Õóâü 

Ä¿í 
/мян. төг/ 

Õóâü 

1 

Õ¯¯ÃÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ 15,239,694.6 57.1% 11,596,669.1 61.4% 3,643,025.5 31.4% 

 Õóãàöààíäàà áàéãàà 
çýýëèéí õ¿¿ãèéí îðëîãî 

14,570,271.1 54.6% 11,204,475.0 59.3% 3,365,796.1 30.0% 

Õóãàöàà õýòýðñýí çýýëèéí 
õ¿¿ãèéí îðëîãî 

315,156.7 1.2% 152,512.8 0.8% 162,644.0 106.6% 

¯íýò öààñíû õ¿¿ãèéí 
îðëîãî 

24,551.5 0.1% 218.7 0.0% 24,332.9 11127.9% 

Áóñàä õ¿¿ãèéí îðëîãî 329,715.2 1.2% 239,462.6 1.3% 90,252.6 37.7% 

2 Õ¯¯ÃÈÉÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ 11,132,600.8 41.7% 6,845,487.2 36.2% 4,287,113.6 62.6% 

3 
¯ÍÄÑÝÍ ÁÓÑ ¯ÉË 
ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ 
ÎÐËÎÃÎ 

292,516.4 1.1% 430,768.0 2.3% -138,251.6 -32.1% 

4 ÅРДИЙН БУС ОРЛОГО 15,863.3 0.1% 24,072.5 0.1% -8,209.2 -34.1% 

  НИЙТ ОРЛОГО 26,680,675.1 100.0% 18,896,996.8 100.0% 7,783,678.3 41.2% 
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2009 оны тайлант хугацааны нийт орлого өмнөх оноос 41.2 хувиар өссөн нь ББСБ-
уудын эзэмшигчдийн өмчийн өсөлт, шинээр тусгай зөвшөөрөл авсан ББСБ-уудын тоо 
нэмэгдсэнтэй шууд холбоотой бөгөөд нийт орлогын ºñºëòийн голлох үзүүлэлтүүд нь үндсэн 
үйл ажиллагааны орлого болох хүүгийн болон õ¿¿ãèéí áóñ орлого байна. 

Тайлант хугацааны нийт орлогын 57.1 хувийг хүүгийн орлого /өмнөх оны нийт орлогод 

эзлэх хүүгийн орлогын дүнтэй харьцуулахад 4.3 хувиар буурсан/, 41.7 хувийг хүүгийн бус орлого 

/өмнөх оны нийт орлогод эзлэх хүүгийн бус орлогын дүнтэй харьцуулахад 5.5 хувиар өссөн/ эзэлж 
байгаа нь 2009 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн “Валютын арилжааг цэгцтэй болгох 
зорилгоор зарим  òîãòîîëûí õàâñðàëòàä íýìýëò, ººð÷ëºëò îðóóëàõ òóõàé“ 28 дугаар тогтоолыг 
үндэслэн гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгож эхэлсэнтэй холбоотой. 
2008 оны эцэст гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ББСБ-ын тоо 55 байсан 
бол 2009 оны эцэст 49-өөр нэмэгдэж тус үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ББСБ-ын 
тоо 104-т хүрсэн. Нийт хүүгийн бус орлогын 51.1 хувийг гадаад валютын арилжааны орлого, 

39.1 хувийг ханшийн тэгшитгэлийн орлого, 9.8 хувийг бусад санхүүгийн үйлчилгээ /санхүүгийн 

түрээс, итгэлцэл, мөнгөн гуйвуулга, санхүүгийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээ, үйлчилгээний 

хураамж, шимтгэлийн орлогууд/-ний орлого тус тус эзэлж байна. 

2008, 2009 онууд дахь õ¿¿ãèéí болон хүүгийн áóñ îðëîãûí íèéò îðëîãîä ýçëýõ õóâü 
хэмжээнд төдийлэн өөрчлөлт ороогүй байна.  

Харин дээрх тайлант онуудын нèéò çàðäëын á¿òýö дараах байдалтай áàéíà.  

/Хүснэгт 15/ 

№ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä 

2009.12.31 2008.12.31 Өөрчлөлт 

Ä¿í 
/мян. төг/ 

Õóâü 
Ä¿í 

/мян. төг/ 
Õóâü 

Ä¿í 
/мян. төг/ 

Õóâü 

1 Õ¯¯ÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË  2,458,124.1 11.3% 1,440,294.5 9.6% 1,017,829.6 70.7% 

2 Õ¯¯ÃÈÉÍ ÁÓÑ ÇÀÐÄÀË 16,510,765.2 76.1% 11,461,048.9 76.6% 5,049,716.2 44.1% 

3 
ÁÎËÇÎØÃ¯É ÝÐÑÄÝËÈÉÍ 
ÇÀÐÄÀË 

1,799,739.6 8.3% 1,289,014.9 8.6% 510,724.7 39.6% 

4 
¯ÍÄÑÝÍ ÁÓÑ ¯ÉË 
ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ÇÀÐÄÀË 

288,038.2 1.3% 251,208.8 1.7% 36,829.4 14.7% 

5 ЕРДИЙН БУС ЗАРДАЛ 12,403.3 0.1% 4,276.9 0.0% 8,126.4 190.0% 

6 
ÎÐËÎÃÛÍ ÒÀÒÂÀÐÛÍ 
ÇÀÐÄÀË 

625,577.0 2.9% 513,681.0 3.4% 111,896.0 21.8% 

  НИЙТ ЗАРДАЛ 21,694,647.4 100.0% 14,959,525.0 100.0% 6,735,122.4 45.0% 

2009 оны жилийн тàéëàíò õóãàöààíы нèéò çàðäàë ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 45.0 хувь 
өссөн ба үүнд х¿¿ãèéí çàðäàë, болзошгүй эрсдэлийн зардал, орлогын татварын 
зардлууд голлох хувийг эзэлж байна. Хэдийгээр, өмнөх онтой харьцуулахад нийт 
зардал өссөн ч тайлант үеүдийн нийт зардлын бүтцийг харахад, түүнд эзлэх хувь 
хэмжээний хувьд төдийлэн өөрчлөлт гараагүй байна. Ийнхүү системийн хувьд нийт 
зардал өсөхөд ББСБ-уудын эзэмшигчийн өмчийн өсөлт, ББСБ-ын тоо өсөн 
нэмэгдсэнтэй шууд холбоотой. 

Нөгөөтэйгүүр, системийн хувьд 2009 оны жилийн тайлант үеийн нийт орлогын 
хэмжээ өмнөх оны мөн үеийнхээс 41.2 хувиар өссөн байхад нийт зардал 45.0 хувийн 
өсөлттэй байгаа ба активын болзошгүй эрсдэлийн зардлын өсөлт нь ÁÁÑÁ-уудûí 
çýýëèéí áàãöûí ÷àíàð ìóóäàæ, чанаргүй зээлийн хэмжээ байнга өсөн нэмэгдсээр 
байгааг илтгэж байна. 

ÁÁÑÁ-óóä нь 2009 оны жилийн тайлант хугацаанд нийт 4,986,027.7 мянган 
төгрөгийн татварын дараах цэвэр àøèãòàé àæèëëàñàí íü ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé 

õàðüöóóëàõàä 26.6 хувийн өсөлттэй /2008 оны жилийн тайлант хугацааны цэвэр ашиг 

3,937,471.9 мянган төгрөг/ байгаа хэдий ч, энэ үзүүлэлтийг тухайн тайлант үеүдийн нийт 

орлоготой харьцуулахад 2.2 хувиар буурсан /2008 онд 20.8 хувь, 2009 онд 18.6 хувь/ 
үзүүлэлттэй áàéíà. Өөрөөр хэлбэл, өмнөх онтой харьцуулахад системийн хувьд нийт 
ашиг нэмэгдсэн нь үйл ажиллагааны үр ашиг нэмэгдсэн нэмэгдсэнтэй бус, харин ББСБ-
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уудын активын өсөлт, ББСБ-ын тооны өсөлттэй шууд хамааралтай болохыг харуулж 
байна.  

ББСБ-уудын системийн эзэмшигчдийн өмч, дүрмийн сангийн хэмжээ, татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өмнөх онуудтай харьцуулбал дараах байдалтай 
байна. 

/График 11/ 

 

 

 Харин сүүлийн 10 жилийн хугацаанд ашгийн нийт орлогод эзлэх хувь хэмжээ 
дараах байдалтай байна. 

/Хүснэгт 16/ 

Он 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Эзлэх 
хувь 

16.7% 8.3% 27.3% 26.8% 19.4% 16.9% 14.3% 19.6% 21.7% 18.7% 

 

ÒÀÂ. ÇÎÕÈÑÒÎÉ ÕÀÐÜÖÀÀÍÛ ØÀËÃÓÓÐ ¯Ç¯¯ËÝËТ 

ÁÁÑÁ-ûí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí íýãòãýëээр Хорооны 2008 оны 07 дугаар сарын 
07-ны өдрийн 191 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Банк бус санхүүгийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг  тооцож, хяналт тавих 
журам“-аар òîãòîîñîí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä системийн түюшинд дараах байдалтай áàéíà. Үүнд: 

- íèéò ººðèéí õºðºíãº 74,840,502.05 мянган òºãðºã, ýðñäэëýýð æèãíýñýí àêòèâ 
64,153,556.19 мянган òºãðºã áàéãààãààñ ººðèéí õºðºíãèéí õ¿ðýëöýýíèé çîõèñòîé 
õàðüöààíû øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò íýãä¿ãýýð çýðýãëýëèéí ººðèéí õºðºíãèéí õóâüä 114.9 õóâü, 
ººðèéí õºðºíãèéí õóâüä 116.8 õóâü, íýãä¿ãýýð çýðýãëýëèéí ººðèéí õºðºíãө, нийт 
активын õóâüä 76.4 õóâü; 

- ò¿ðãýí áîðëîãäîõ àêòèâ 33,645,290.40 мянган òºãðºã, áóñäààñ òàòàí 
òºâëºð¿¿ëñýí õºðºíãº 14,207,664.01 мянган òºãðºã áàéãààãààñ òºëáºð ò¿ðãýí ã¿éöýòãýõ 
÷àäâàðûí õàðüöàà 236.8 õóâü; 

-  гàäààä âàëþòààð îëãîñîí çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, êàññò áàéãàà áýëýí âàëþò, 
áàíêèí äàõü âàëþòûí õàðèëöàõ äàíñàí äàõü ¿ëäýãäýë íèéò 15,623,514.05 мянган òºãðºã, 
áóñäààñ òàòàí òºâëºð¿¿ëñýí õºðºíãº 7,500,732.37 мянган òºãðºã áàéãààãààñ ãàäààä 
âàëþòûí õàíøèéí ýðñäëèéí çîõèñтîé õàðüöàà 10.85 õóâü; 

- итгэлцлийн үйлчилгээгээр татан төвлөрүүлсэн өглөгийн үлдэгдэл 3,653,513.12 
мянган төгрөг, хувьцаат капитал 66,367,214.45 мянган төгрөг байгаагаас итгэлцлийн 
үйлчилгээний өглөг, хувьцаат капиталын харьцаа 5.5 хувь; 
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- нийт цэвэршүүлсэн үндсэн хөрөнгө 1,811,271.35 мянган төгрөг, нийт актив 
96,480,115.68 мянган төгрөг байгаагаас үндсэн хөрөнгө, нийт активын харьцаа 1.9 хувь 
áàéãàà íü зохистой харьцааны үзүүлэлтүүдийг тус тус õàíãàñàí байна. 

Харин Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2004 оны 
459/207 дугаар хамтарсан тушаалààð áàòàëñàí “Активûг ангилах, активûн эрсдэлийн 
сан байгуулах, зарцуулах журàм“-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монголбанкны 
Ерөнхийлөгч, Сангийн сайдын 2009 оны 3 дугаар сарын 04-ний өдрийн 125/50 дугаар 
хамтарсан тушаалààð батаëсан өөрчлөлтийн дагуу активын эрсдэлийн санг 3,432,910.70 
мянган төгрөгөөр байгуулбал зохихоос 87,457.90 мянган төгрөгөөр дутуу буюу нийт 
3,345,452.80 мянган төгрөгөөр байгуулсан байна. 

 

ЗУРГАА. Ä¯ÃÍÝËÒ, ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛБЭЛ 
ЗОХИХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

2009 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлээрх нийт активын төвлөрлийн 
байдлыг харахад 100,000.0 мянга хүртэлх төгрөгийн активтай 54 ББСБ-ын 3,060,990.56 
мянган төгрөгийн актив нь нийт активын 3.17 хувийг, 100,000.0 мянгаас 400,000.0 мянга 
хүртэлх төгрөгийн активтай 47 ББСБ-ын 11,932,256.95 мянган төгрөгийн актив нь нийт 
активын 12.37 хувийг, 400,000.0 мянгаас 1,000,000.0 мянга хүртэлх төгрөгийн активтай 
55 ББСБ-ын 28,407,615.73 мянган төгрөгийн актив нь нийт активын 29.44 хувийг, 
1,000,000.0 мянгаас дээш төгрөгийн активтай 21 ББСБ-ын 53,079,252.44 мянган 
төгрөгийн актив нь нийт активын 55.02 хувийг тус тус эзэлж байна. 

Өөрөөр хэлбэл, 21 ББСБ буюу нийт ББСБ-ын 11.9 хувь нь нийт активын талаас 
илүү хувийг эзэлж байгаа нь бусад ББСБ-ууд тэдэнтэй санхүү, төлбөрийн боломжоороо 
өрсөлдөх чадвар дутмаг байгааг харуулж байна. 

Харин ББСБ-ын нийт актив нь банкны салбарын нийт активын 21.8 хувийг эзэлж 
байгаа өмнөх оныхоос төдийлэн өөрчлөлт ороогүй хэдий ч нийт эçýìøèã÷äèéí ºì÷èéí 
ä¿íã áàíêíû ñàëáàðûí ýçýìøèã÷äèéí ºì÷èéí ä¿íòýé õàðüöóóëàõàä түүний 32.5 õóâьтай 
тэнцэх хэмжээг ýçýëæ áàéãàà íü нэг талаас, банкны системийн хувьд нийт 

эзэмшигчдийн өмчийн хэмжээ буурсан /өмнөх оноос 32.4 хувь буурсан ба үүн дотроо 

тайлант үеийн алдагдал 114.1 хувиар өссөн/, нөгөөтэйгүүр, ÁÁÑÁ-ын системийн хувьд 
ººðèéí õºðºíãººð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëäàã онцлогтой уялдан байнга өсөн нэмэгдэж 
байгаатай õîëáîîòîé. 

Нийт 177 ББСБ-аас 120 ББСБ тайлант хугацааны эцэст 3,160.8 мянгаас 
5,703,863.7 мянган төгрөгийн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй байгаагаас хамгийн их 

хэмжээний үлдэгдэлтэй нь Кредит Монгол ББСБ /нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 10.3 

хувь/ байна. Харин нийт ББСБ-ын 11.3 хувь болох 20 ББСБ-ын 35,744,708.5 мянган 

төгрөг /529,603.2 мянган төгрөгөөс дээш буюу нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 1-ээс дээш 

хувь/-ийн зээлийн өрийн үлдэгдэл нь системийн нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 64.4 
хувийг эзэлж байгаа бөгөөд эдгээр ББСБ-ууд нь бүгд 500,000.0 мянган төгрөгөөс дээш 
хэмжээний дүрмийн сантайгаар Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байна.  

Нийт эзэмшигчийн өмч банкны салбарын эзэмшигчийн өмчийн 32.5 хувийг 
эзэлж байгаа бөгөөд системийн нийт эзэмшигчийн өмчийн 48.0 хувийг 23 ББСБ-ын 

30,452,198.7 мянган төгрөг /нийт эзэмшигчийн өмчийн 1.02 хувиас 6.3 хувь/ эзэлж байна. 
Нийт дүрмийн сангийн хэмжээг банкны салбарын дүрмийн сангийн хэмжээтэй 

харьцуулахад түүний 25.9 хувьтай тэнцэж байгаа өмнөх оноос 4.5 хувиар нэмэгдсэн 
үзүүлэлттэй байна. 

Мөн өºðèéí õºðºíãèéí ºñºëòөд Õîðîîíû 2008 îíû 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 
“Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí ä¿ðìèéí ñàíãèéí äîîä õýìæýýã øèíý÷ëýí òîãòîîõ 
òóõàé“ 169 ä¿ãýýð òîãòîîëîîð ¿¿ðýã áîëãîñíû äàãóó ÁÁÑÁ-óóä ä¿ðìèéí ñàíãàà 

íýìýãä¿¿ëñýí /2009 оны тайлант хугацаанд нийт 62 ББСБ 14,667,400.4 мянган төгрөгөөр 

дүрмийн санг нэмэгдүүлсэн ба уг тогтоолын дагуу дүрмийн санг нэмэгдүүлвэл зохих 93 

ББСБ-аас 58 ББСБ 11,931.381.1 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн/, Õîðîîíû 2009 îíû 
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“Âàëþòûí àðèëæààã öýãöòýé áîëãîõ çîðèëãîîð çàðèì òîãòîîëûí õàâñðàëòàä íýìýëò, 
ººð÷ëºëò îðóóëàõ òóõàé“ 28 äóãààð òîãòîîëûí äàãóó øèíýýð гадаад валютын 
àðèëæààíû ¿éë àæèëëàãàà ýðõëýõ ÁÁÑÁ шинээр олноор áàéãóóëàãäñàí нь чухал үүрэг 
гүйцэтгэсэн. 

Тайлант хугацааны санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтээр ÁÁÑÁ-óóä нь 1.0 
òºãðºãèéí ººðèéí õºðºíãººñ 0.07 төгрөгийн àøèã îëæ áàéгаа нь ¿éë àæèëëàãààны цар 
хүрээг ºðãºæ¿¿ëýõýä төдийлэн õàíãàëòã¿é áàéгаа мэт харагдаж байгаа ч банк бус 
санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй зарим ББСБ-ын үйл ажиллагаа 

нь төдийлэн тогтворжоогүй /2009 оны жилийн тайлангийн нэгтгэлд эхлэлтийн тайлан 

тэнцэл бүхий 10, өмнөх тайлант хугацаануудын тайлан тэнцэл бүхий 12 ББСБ 

хамрагдсан/, 33 ББСБ нийт 931,594.0 мянган төгрөг /нийт активын -0.97 хувь/-ийн 
алдагдалтай ажилласан зэрэг нь тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн. 

Íèéò àêòèâûí 57.5 õóâèéã зээлийн өрийн үлдэгдэл, 32.2 õóâèéã ìºíãºí õºðºíãº 

/эдгээр нь нийт активын 89.7 хувь/ ýçýëæ áàéãàà íü нэг талаас, системийн хэмжээнд нийт 
эх үүсвэрийн байршуулалт төдийлэн хангалтгүй байгааг харуулж байгаа бөгөөд 
нөгөөтэйгүүр, цаашид ñóë ÷ºëººòýé ìºíãºí õºðºíãººðºº çýýë олголтыг íýìэгдүүлэх, 
улмаар системийн хувьд нийт ашиг, орлогын хэмжээг өсгөх бодит áîëîìæ áàéãààã 
õàðóóëæ áàéíà. Нөгөөтэйгүүр энэ үзүүлэлт нь ББСБ-уудын үндсэн эрхэлж буй үйл 
ажиллагаа нь зээлийн үйл ажиллагаа байж, бусад санхүүгийн үйл ажиллагаа, 
үйлчилгээг төдийлэн эрхлэхгүй байгаатай шууд холбоотой. 

2009 онд 123 /2008, 2009 онуудын хөлс төлсөн нийт ББСБ-уудын давхардсан 

тоогоор 148/ ББСБ нийт 116,959.0 мянган төгрөгийн зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс 
төлсөн байна. 

Хороо “Улс орныхоо санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлын баталгаа 
байна“ зорилтынхоо хүрээнд санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, 
санхүүгийн үйлчилгээг зохицуулах, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт 
тавих, хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах чиг үүргийнхээ дагуу 
дор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай байна. Үүнд: 

1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийн төсөл болон Зээлийн батлан даалтын сангийн эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгохтой холбогдуулан холбогдох хуулийн 
төслийг өргөн барьж хэлэлцүүлэн, батлуулах; 

2. Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан болон шинээр батлагдсан хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн холбогдох заавар, журмуудыг шинэчлэн боловсруулах, боловсронгуй 
болгох; 

3. Гадаад, дотоодын хамтын ажиллагааг тогтворжуулах замаар санхүүгийн зах 
зээлийн тогтвортой хөгжлийн хурдцыг хангах, хамтын ажиллагааны хүрээнд 
санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүнийг дэмжиж ажиллах; 

4. ББСБ-уудаас хүлээн авах санхүүгийн тайлан мэдээ, мэдээллийг цуглуулах 
мэдээллийн сан, нэгдсэн сүлжээтэй болох арга хэмжээг эхлүүлэх; 

5. Хорооны Бичил санхүүгийн орон тооны бус зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
идэвхижүүлэх; 

6. ББСБ-уудын дийлэнх хэсэг нь зээл, гадаад валютын үйл ажиллагаа эрхлэж 
байгаа, энэ утгаараа банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг бүрэн цогцоор нь 
төдийлэн эрхлэхгүй байгаатай холбогдуулан аль болох хуульд заасан санхүүгийн 
үйл ажиллагааг эрхлэх боломжийг нээх, тэдгээрийн эрх зүйн зохицуулалт, журам 
зааврыг шинээр боловсруулан батлуулах, улмаар зохицуулалтын 
байгууллагуудад сургалт хийх замаар таниулах арга хэмжээ авах; 



Ñàíõ¿¿ãèéí çîõèöóóëàõ õоðîî                                                                                                                      Áичил ñàíõ¿¿ãèéí ãàçàð 
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7. ББСБ-тай холбоотой санхүүгийн нэгдэл, бусад холбогдох этгээдийн үйл 
ажиллагаанд нэгдсэн хяналт, шалгалт хийх ажлын хүрээнд Монголбанк болон 
төрийн холбогдох бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах; 

8. ББСБ-уудын үйл ажиллагаанд хийх газар дээрх хяналт, шалгалтын чанар, үр 
нөлөөг сайжруулахад анхаарч ажиллах; 

9. Хөдөө орон нутаг дахь ББСБ-уудын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх газар дээрх 
хяналт, шалгалтын ажлыг эрчимжүүлэх; 

10. Мэдээллийн сан, мэдээлийн нэгдсэн тогтолцоог сайжруулах замаар ББСБ-уудад 
тавьж буй зайны хяналтыг сайжруулах; 

11. Õîðîîíû 2009 îíû 9 ä¿ãýýð ñàðûí 10-íû ºäðèéí “Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí 
áàéãóóëëàãûí ä¿ðìèéí ñàíãèéí äîîä õýìæýýã íýìýãä¿¿ëýõ õóãàöààã ñóíãàõ 
òóõàé“ 191 ä¿ãýýð òîãòîîëîîð ББСБ-ын ä¿ðìèéí ñàíãèéí äîîä õýìæýýã 
íýìýãä¿¿ëýõ õóãàöààã 2010 îíû 3 äóãààð ñàðûí 30-íû ºäðèéã õ¿ðòýë ñóíãàñàíтай 
холбогдуулан тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах; 

12. Зохицуулалтын байгууллага, тэдгээрийн үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгчид, 
ажиллагсдад хууль тогтоомж, заавар журмыг таниулах ажлын хүрээнд бүхий л 
талын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллах; 

13. Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбоо болон бусад холбогдох төрийн бус 
байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллах. 
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