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“Инвескор ББСБ” ХК нь 2019 оны 05 дугаар сард олон нийтэд хувьцаагаа санал болгосноос хойш 3 жил 
өнгөрсөн байна. Энэ 3 жилийн дийлэнх хугацаанд КОВИД-19 халдварын улмаас хатуу хөл хорио, 
ложистикийн хүндрэл, хил боомтын хаалттай байдал, Орос Украйны дайн гэх мэт урьдчилан тооцоолох 
боломжгүй үйл явдал дараалан тохиолдсон Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн хувьд хүнд жилүүд байсан 
ч “Инвескор ББСБ” ХК нь зээлдэгчид, ажилтнууд болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхлыг хамгаалахыг 
эрхэмлэн өндөр бэлтгэлтэйгээр даван туулсныг мэдээлэхэд таатай байна.



“Инвескор ББСБ” ХК нь эрсдэлд суурилсан менежментийг хатуу сахин мөрдөж, мэдээллийн технологи, үйл 
ажиллагааны процессоо үлэмж сайжруулан ажилласны үр дүнд эдийн засгийн хүнд үеийг амжилттайгаар 
туулж чадлаа. Бид хувьцаагаа олон нийтэд санал болгосноос хойш 3 жилийн дотор нийт харилцагчийн 
тоогоо 7.5 дахин, хөрөнгөө 2.6 дахин, орлого 2.3 дахин, цэвэр ашгаа 2.2 дахин өсгөж, Монгол Улсын хамгийн 
том банк бус санхүүгийн байгууллага боллоо. Хөрөнгө оруулагчдын хүлээлгэн өгсөн энэхүү итгэлийг бид 
алдалгүй баг хамт олноо дайчлан ажилласны үндсэнд компанийн хувьцааны үнэ 2019 онд IPO хийснээс 
хойш 2.5 дахин өсөж, хөрөнгө оруулагчдадаа үр өгөөж хүртээлээ. Бид анх нээлттэй хувьцаат компани болох 
үедээ хөрөнгө оруулагчдадаа амласны дагуу үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, 2021 онд 1.2 тэрбум төгрөг, 2022 
онд 1.8 тэрбум төгрөгийг ногдол ашиг болгон тараалаа.



Компанийн тогтвортой өсөлт амжилтын суурь нь мэдлэг туршлагатай, зөв соёлтой хамт олон, олон улсын 
стандартад суурилсан үйл ажиллагаа, технологи ноу-хау болон сахилга бат, бизнесийн өндөр ёс зүйтэй 
менежментийн баг байдаг бөгөөд бид эдгээр сууриа бэхжүүлэхэд онцгой анхаарал хандуулж ажиллалаа. 
Өнгөрсөн жилүүдэд эдийн засгийн хувьд хумилттай байсан ч бид зогсолт хийлгүй, дотоод зах зээлээ 
тэлүүлэхэд чиглэсэн шинэлэг бүтээгдэхүүнүүд нэвтрүүлж, шинэ салбарууд нээн бусад ББСБ-уудыг 
чадавхжуулах “Аллианс” хөтөлбөр хэрэгжүүлж, зээлдэгч нараа дэмжиж хүнд хэцүү цаг үед санхүүгийн 
хүртээмжийг нь доголдуулалгүй найдвартай, тогтвортой үйлчилгээ үзүүлэн ажилласан нь чамлашгүй 
амжилт юм. Энэхүү бодлого, үйл ажиллагааны үр дүнд он дараалан борлуулалт, зээлийн багц, цэвэр ашиг, 
хөрөнгө оруулалтын өгөөжөө өсгөлөө.



Олон Улсын ISO 9001, 27001 стандартуудыг зэрэг нэвтрүүлсэн анхны ББСБ болохын зэрэгцээ, хүний 
нөөцийн бодлогоо шинэчлэн сайжруулж, хүчирхэг баг хамт олныг бүрдүүлж чадлаа. Үүний үр дүнд, Олон 
улсын санхүүгийн компаниудын зээлжих зэрэглэл тогтоодог Micro Finanza компанийн үнэлгээгээр Монгол 
Улсын санхүүгийн байгууллагуудаас хамгийн өндөр буюу “A- high” үнэлгээг авсан анхны компани боллоо. 
Мөн олон улсын нэр хүндтэй санхүүгийн фанд, хөрөнгө оруулагчид бидэнд итгэл хүлээлгэн санхүүжүүлэн 
хамтран ажиллаж байгааг дуулгахад таатай байна. Бид салбартаа үлгэр жишээ стандарт, чанар, хяналтын 
системүүд тогтмол нэвтрүүлж бусдыг манлайлж буйгаараа бахархдаг.



Монголын зах зээлд амжилтай туршигдсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, үйл ажиллагааны процесс, чадварлаг 
хүний нөөц дээрээ тулгуурлан гадаад улсын зах зээлд нэвтрэх “Санхүүгийн экспорт” стратегийн хүрээнд 
Бүгд Найрамдах Киргиз Улсад салбар компаниа байгууллаа. Киргиз Улс дахь “Invescore CA” салбар компани 
маань 2021 онд Киргизийн Төв банкнаас авдаг “Бичил зээлийн компани” тусгай зөвшөөрлөө нэг шат 
ахиулж, “Бичил санхүүгийн компани” болсноор Киргиз Улс дахь 10 тусгай зөвшөөрөлтэй компанийн нэг 
болж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх боломжтой боллоо. 2021 онд тус компанийн нийт хөрөнгө 2.5 дахин, 
орлого 2.5, зээлийн багц 2.8 дахин өсөж, нийслэл Бишкек хотод 3 салбар шинээр нээлээ.



2022 онд бид зээлийн маркетплэйс болох Покет аппликэйшнээ Киргиз Улсын зах зээлд нэвтрүүлэхийн 
зэрэгцээ, Бүгд Найрамдах Казахстан Улсад салбар компаниа нээхээр ажиллаж байна.



Бид шилдэг менежмент, сайн засаглалаа улам төгөлдөржүүлж, Төв Ази дахь бүс нутгийн томоохон тоглогч 
болохоор дараагийн 3 жилийн төлөвлөгөөгөө гарган ажиллаж байна. Энэ стратегийн хүрээнд бид нэмэлт 
4,000,000 ширхэг хувьцаагаа гарган хөрөнгө оруулагчдадаа санал болгож байна. 



Эрхэм таныг бидний хөрөнгө оруулагч болж, Монгол Улсын шилдэг ББСБ-ын ирээдүйн өсөлт хөгжилтөд 
оролцон Монгол компаниудын олон улсад гарах үйл ажиллагааны нэг хэсэг болж, үр өгөөжийг хүртэн 
хамтарч ажиллахыг урьж байна. 

Эрхэм хүндэт хөрөнгө оруулагчид аа,

ТУЗ-ийн дарга Б.Анхболд

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын мэндчилгээ
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Үнэт цаас гаргахад оролцсон байгууллагууд

Үндсэн андеррайтер

Туслах андеррайтер

“Голомт Капитал ҮЦК” ХХК

“Инвескор Капитал ҮЦК” ХХК

“Грант Торнтон Аудит” ХХК

Хаяг:

Хаяг:

Хаяг:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, 
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн 
чөлөө-24, Парк Плэйс, 403 тоот

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р 

хороо, Жамьян гүний гудамж 18/1, 
Даун Таун барилга, 6 давхар 601 тоот

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Далай 
Тауэр, 9 давхар

Утас: 

Утас: 

Утас: 

И-мэйл: 

И-мэйл: 

И-мэйл: 

Веб хуудас: 

Веб хуудас: 

Веб хуудас: 

(976) 7012 1530

(976) 7709 0077 - 2

(976) 7011 0799

info@golomtcapital.com

info@icapital.mn

info@mn.gt.com

www.golomtcapital.com

www.icapital.mn

www.grantthornton.mn

“Эм Ди Эс энд Хаанлекс” ХХН 

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 
Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 
Сүхбаатарын талбай 2, 

Сентрал Тауэр, 13 давхар, 1301 тоот

Утас: 

И-мэйл: 

Веб хуудас: 

(976) 11 330048

info@mdsa.mn

www.mdskhanlex.com

Аудитын компани

Хуулийн зөвлөх 
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Хамтын ажиллагаа - Хүн бүр давуу болон сул 
талуудтай. Тиймээс ч нэгэндээ итгэж, сэтгэл 
санаа, гар нийлж хамтарч ажиллах, хамтаар 
амжилтад хүрэхийг чухалчилдаг.

АЛСЫН ХАРАА

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО 

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Хөгжиж буй улсуудын бичил санхүүгийн зах 
зээлд шинэ бүтээгдэхүүн, шуурхай 
үйлчилгээг нэвтрүүлж, иргэд болон жижиг 
дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжсэн 
хариуцлагатай санхүүг бий болгоно.

Харилцагчдадаа санхүүгийн шинэ 
бүтээгдэхүүн, шуурхай үйлчилгээг 
мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлж, 
хариуцлагатай санхүүгийн дэмжигч нь байна.

Хариуцлага - Харилцагчид, ажиллагсад, 
хөрөнгө оруулагчид, хамтрагчдынхаа өмнө 
хариуцлагаа ухамсарлан, бизнесийн ёс 
зүйтэй, зарчимтай, шударгаар ажиллахыг 
зорьдог.

Хайгуул - Одоо байгаа зүйлдээ сэтгэл 
ханалгүй, үргэлж шинэ орон зай, шинэ арга 
барил, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг эрэн 
хайх хүсэл, тэмүүлэл биднийг урамшуулдаг.

Хурд - Хором тутамд өөрчлөгдөж буй бизнес 
орчин, технологийн хувьсгал, санхүүгийн 
салбарын өрсөлдөөн дунд бидний шийдвэр 
гаргах, хэрэгжүүлэх, өдөр тутмын үйл 
ажиллагаа маань өндөр хурдтай ажиллахыг 
шаарддаг.
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 Үнэт цаас гаргагчийн түүхэн замнал
Хүснэгт 1. Үнэт цаас гаргагчийн түүхэн замнал

2016

2017

2018

2019

2018

2016 2017
0503

11

04

06

08

СЗХ-ноос Зээлийн үйл 
ажиллагаа, факторинг, богино 
хугацаат санхүүгийн 
хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт 
хийх, хөрөнгө оруулалт 
санхүүгийн чиглэлээр 
зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, 
итгэлцлийн үйлчилгээ 
үзүүлэх тусгай зөвшөөрлийг 
авсан.

01Үүсгэн байгууллагдсан.



2.0 тэрбум төгрөгийн дүрмийн 
сантайгаар үүсгэн 
байгуулагдсан ба эхний 
жилдээ зээлийн багцын 
дүнгээ 318 хувиар өсгөв.

Зээлийн шугам, VISA кредит 
картын үйлчилгээ 
нэвтрүүлэв.

Үргэлжлэлийг дараагийн хуудсанд үзнэ үү.

2018
10Ипотекийн 8 хувийн зээлийн 

бүтээгдэхүүн олгогч анхдагч 
ББСБ болов.

“Эй Ай Лаб” ХХК охин компани 
байгуулагдав. Финтект 
суурилсан шийдлүүд, хиймэл 
оюун ухаан суурилсан скоринг 
систем хөгжүүлж эхлэв.

Төрийн мэдээллийн ХУР 
системд холбогдсон анхдагч 
ББСБ болов.

2018

2019

12

12

Арилжааны банкнуудын 
ашигладаг зээлийн Loan 
origination system (LOS)-ийг 
нэвтрүүлсэн анхдагч ББСБ 
болов.

Хиймэл оюун ухаан буюу 
ARITFICIAL INTELLIGENCE (AI)-д 
суурилсан скоринг систем 
нэвтрүүлэв. 



Тус ухаалаг системийн 
шинжилгээ болон зээлийн 
эрсдэлийн оновчтой 
бодлогуудыг хослуулснаар 
“Инвескор ББСБ” ХК-ийн 
чанаргүй зээлийн хувийг 3 
хувиас бага байлгах 
боломжтой болсон.

Хиймэл оюун ухаан буюу 
ARITFICIAL INTELLIGENCE (AI)-д 
суурилсан скоринг систем 
нэвтрүүлэв. 



Тус ухаалаг системийн 
шинжилгээ болон зээлийн 
эрсдэлийн оновчтой 
бодлогуудыг хослуулснаар 
“Инвескор ББСБ” ХК-ийн 
чанаргүй зээлийн хувийг 3 
хувиас бага байлгах 
боломжтой болсон.

2019

2020

05

02

“Инвескор Хэтэвч ББСБ” ХХК 
охин компани байгуулагдав.



Шимтгэлгүй шилжүүлэг хийх, 
купон худалдан авах, 
урамшууллын онооны систем, 
дугтуй, чат, шимтгэлгүй бараа 
худалдан авах гэх мэт 
санхүүгийн цахим 
үйлчилгээнүүдийг хамтад нь 
шийдсэн Покет 
аппликэйшнийг танилцуулав. 

IPO хийж 18.6 тэрбум 
төгрөгийг зах зээлээс татан 
төвлөрүүлсэн. 2021 оны 
эцсийн байдлаар буюу 2.5 
жилийн дотор хувьцааны 
ханш 145 хувиар өсөж, 
хувьцаа эзэмшигч нартаа үр 
ашгаа өгч байна.

Үүсгэн байгуулагдаад 3 
жилийн дотор дотоодын 
ББСБ-ын зах зээлд 
манлайлагч байр суурьд 
хүрэв.

Бүгд Найрамдах Киргиз 
Улсад охин компани 
байгуулж, тухайн улсын бичил 
санхүүгийн зах зээлд нэвтрэн 
орсноор олон улсад 
санхүүгийн үйлчилгээ 
үзүүлэх, санхүүгийн 
үйлчилгээг экспортлох 
стратегийн анхны амжилтаа 
тогтоосон. 

2020

02
2020

03
2020

08Покет аппликэйшн Монгол 
Улсын финтекийн салбарт 
үйл ажиллагаа эхлүүлэв.

Үндсэн бүртгэлийн CBS 
систем нэвтрүүлэв.

“Аллианс” хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж эхлэв.
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Хүснэгт 1. Үнэт цаас гаргагчийн түүхэн замнал /Үргэлжлэл/

Үнэт цаас гаргагчийн түүхэн замнал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2020

2021

2021

2021 2021

2021

2021

2021

08

04

08

10 10

01

07

09

2020

2021

2021

09

06

08

Киргиз Улсын зах зээлд 
зориулан Покет 
аппликэйшний шинэ 
хувилбарыг хөгжүүлж 
нэвтрүүлэх ажил эхлэв.

2020 оны цэвэр ашгаас 10 
хувийг хувь эзэмшигчдэдээ 
хуваарилсан ба нэгж 
хувьцаанд 17 төгрөг, нийт 1.2 
тэрбум төгрөгийн ногдол 
ашиг тараасан. 

Бичил болон жижиг дунд 
бизнес эрхлэгчдийг дэмжих 
хөтөлбөр “Рио Тинто Монгол” 
ХХК-тай хамтран 
хэрэгжүүлэв.

3 сая ам.долларын эх үүсвэр 
“Enabling Micro Finance Fund” -
аас татан төвлөрүүлсэн.

ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 
олон улсын сертификаттай 
болов.

Анхны нээлттэй Хөрөнгөөр 
баталгаажсан үнэт цаасыг 
Монголын Хөрөнгийн Бирж 
дээр гарган арилжаалав.

Токио-2020 Олимпын Алтан 
ивээн тэтгэгчээр ажиллав.

100 гаруй улсын, 2,000 гаруй 
санхүүгийн байгууллагуудын 
рейтинг тогтоосон 
“MicroFinanza Rating” SRL 
байгууллагаас Монгол Улсдаа 
хамгийн өндөр “А- High” 
үнэлгээ авсан.

Смарт Киоск төхөөрөмж зах 
зээлд нэвтрүүлэв.

20 тэрбум төгрөгийн нээлттэй 
бондын хөтөлбөр хэрэгжүүлж 
100% борлуулав.

“Инвескор Хэтэвч ББСБ” ХХК 
нь цахим мөнгөний 
зөвшөөрлийг 
Монголбанкнаас авав. 
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Үнэт цаасны тухай 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. Үнэт цаасны тухай

Үнэт цаас гаргагч

Симбол

Үнэт цаасны төрөл

Үнэт цаасны бүртгэл

Самбар

Зарласан хувьцааны тоо

Гаргасан хувьцааны тоо

Нэмж санал болгож буй хувь

Нэмж гаргах нийт хувьцааны тоо

Стратегийн хөрөнгө оруулагчид санал 
болгох нөхцөл

Олон нийтэд санал болгох нөхцөл

Үнэт цаасны арилжаа явуулах арга хэлбэр

Хувьцааны үнэ тогтоох аргачлал

Нэмж хувьцаа гаргасны дараах хувьцааны тоо

Санал болгох үнэ

Анхдагч зах зээлийн арилжаа 
амжилттай болсонд тооцох хувь

Хувьцааны захиалга давах тохиолдол 

Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 
зарцуулалт
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төслийн хураангуй 

танилцуулга



3. Үнэт цаас гаргагчийн тухай

“Инвескор ББСБ” ХК нь 2016 оны 03 дугаар сард үүсгэн байгуулагдаж, уламжлалт зээлийн үйлчилгээг технологид 
суурилсан үйлчилгээтэй хослуулсан шинэлэг, шуурхай үйлчилгээгээр харилцагчдынхаа санхүүгийн хэрэгцээг ханган 
ажиллаж байна. Үнэт цаас гаргагч нь үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа хойш зах зээлд маш хурдтай өргөжин тэлж, өдгөө 
төв оффисоос гадна Улаанбаатар хотод байрлах 17, Эрдэнэт хотод 1, Киргиз Улсын Бишкек хотод 3 салбартайгаар, мөн 
мэргэжлийн өндөр ур чадвар бүхий нийт 268 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2021 оны эцсийн 
байдлаар Үнэт цаас гаргагч нь 4 охин компани, 79.9 мянган харилцагчидтай байна. 



Үнэт цаас гаргагч нь финтек бүтээгдэхүүнийг ирээдүйн хөгжлийн нэг тулгуур бүтээгдэхүүн хэмээн онцгойлон үзэж 
ирсэн ба урт хугацаандаа өрсөлдөөний давуу тал бүрдүүлэхийн тулд өөрийн мэдээлэл технологийн багийг үүсгэж, 
өөрийн финтек бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлэх зорилго тавин “Эй Ай Лаб” ХХК-ийг үүсгэн байгуулсан түүхтэй. Тус 
компанийн Монгол инженерүүдийн ур ухаан, шинэлэг шийдлээр бүтээгдсэн “Покет” аппликэйшнийг Үнэт цаас 
гаргагчийн 100% охин компани болох “Инвескор Хэтэвч ББСБ” ХХК нь 2020 оны 01 дүгээр сард зах зээлд амжилттай 
нэвтрүүлсэн. 



2021 онд чанаргүй зээлийн хувийг 2.7 дээр барин ажиллаж өмнөх оноос 0.3 хувиар бага үзүүлэлттэй байв. Үнэт цаас 
гаргагчийн чанаргүй зээлийн үзүүлэлт нь салбарын дундажтай харьцуулахад 2.6 дахин бага байна. Чанаргүй зээлийн 
эзлэх хувийг сүүлийн гурван жилд 3 хувиас доош барьж ажиллаж байгаа нь Үнэт цаас гаргагчийн зээлийн скоринг 
системийн хөгжүүлэлт ба харилцагчдын санхүүгийн чадамжийг оновчтой тооцоолж, зээл чанаргүй болох эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлж ажиллаж байгаатай холбоотой. Түүнчлэн Үнэт цаас гаргагч нь эрсдэлийн удирдлагын бодлого, 
механизмыг болон зээл олгох процессоо тасралтгүй сайжруулдаг нь зээлийн чанарыг өндөр байлгахад нөлөөлдөг. 



БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

АЖИЛТНЫ ТОО

 Эргэлтийн хөрөнгийн зээл
 Хөрөнгө оруулалтын зээл
 Жижиг, дунд бизнесийн зээл
 Бизнесийн зээлийн шугам
 Төлбөрийн баталгаа
 Факторинг
 Дугааргүй авто машин 

барьцаалсан зээл

 268

 Цалингийн зээл
 Шуурхай зээл
 Автомашин худалдан авах 

зээл
 Итгэлцэл барьцаалсан зээл

 Инвескор хар кредит карт
 Инвескор цагаан кредит карт

 Богино хугацаат санхүүгийн 
хэрэгцээг хангах зорилго бүхий 
покет зээл

 Хүү шимтгэлгүй хуваан төлөх 
нөхцөл бүхий Покет Зеро зээл 


      /Buy Now Pay Later/

1.	ААН, БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДЭД 

    ЗОРИУЛСАН ЗЭЭЛ

3.	КРЕДИТ КАРТ

2.	ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ЗЭЭЛ 4.	ФИНТЕК БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА АШИГЛАЖ БУЙ ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ

 Төрийн мэдээллийн ХУР систем
 Өөрсдийн хөгжүүлсэн зээлийн үйл ажиллагааг бүрэн автоматжуулсан Смарт-ЛОС систем
 Хэрэглэгчийн үйлчилгээний менежмент (CRM), процессын болон хүний нөөцийн менежментийн 

автоматжуулалтын (Business automation) нэгдсэн платформ болох BITRIX24
 Хиймэл оюун ухаанд суурилсан кредит онооны систем
 Өөрсдийн хөгжүүлсэн зээлийн Покет аппликэйшн

Үйл ажиллагааны чиглэл /тусгай зөвшөөрөлтэй/ Монгол улс дахь салбарууд /нийт 15/
 Зээл олгох
 Итгэлцлийн үйлчилгээ үзүүлэх
 Факторингийн үйлчилгээ үзүүлэх
 Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө 

оруулалт хийх 
 Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, 

мэдээлэл өгөх
 Төлбөрийн баталгаа гаргах

 Төв салбар
 Зуун айл салбар
 Да хүрээ салбар
 Авто цогцолбор салбар
 Нарантуул салбар
 10-р хороолол салбар
 Дүнжингарав салбар
 Авто экспо салбар

 Хан-Уул салба
 Энхтайван салбар
 Тэнгис салбар
 Баянзүрх салбар
 Шангри-Ла салбар
 Их Монгол салбар
 Эрдэнэт салбар
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3.1. Үнэт цаас гаргагчийн зээлийн үйл ажиллагаа
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төслийн хураангуй 

танилцуулга

2021 онд “Инвескор ББСБ” ХК-ийн нийт зээлийн багц 178.7 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 87.5 хувиар өссөн. 
Түүнчлэн зээлийн багцын 40 хувийг бизнесийн зээл, 30 хувийг автомашины зээл, 19 хувийг финтек зээл, 11 хувийг 
хэрэглээний зээл тус тус бүрдүүлж байна. 









Үнэт цаас гаргагчийн харилцагчдын тоо 2016 оноос хойш жилд дунджаар 341%-иар өссөн бөгөөд зээлийн тоо нь 
тухайн хугацаанд жилд дунджаар 366%-иар өссөн байгаа нь финтект суурилсан зээлийн үйлчилгээ, Покет аппликэйшн 
болон Смарт Киоск зэргийг нэвтрүүлсэн ба салбарын тоог нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой.


График 2. Үнэт цаас гаргагчийн зээлийн багц болон харилцагчдын тооны өсөлт, 2016 – 2021, тэрбум төгрөгөөр

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

Харилцагчийн тоо  Зээлийн багц 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

4
18

35

62
95

173

114
936

2,230 
10,690 

56,101 

79,908 

График 3. ББСБ-ын салбарын болон Үнэт цаас гаргагчийн чанаргүй зээл эзлэх хувь, 2016 – 2021, хувиар

Эх сурвалж: СЗХ-ны үйл ажиллагааны тайлан, 2021 он

2016 2017 2018 2019 2020 2021

12.7%12.4%

9.5%
8.5%

10.3%

7.0%
5.7%

1.9%

4.8%

2.6% 3.0% 2.7%

ББСБ салбар “Инвескор ББСБ” ХК

Санхүүгийн зах зээлийн чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 2017 оноос хойш буурах хандлагатай байгаа бөгөөд 2021 оны 
байдлаар Банк бус санхүүгийн байгууллага (ББСБ)-ын салбарын чанаргүй зээлийн хувь банкны салбараас харьцангуй 
бага үзүүлэлттэй гарсан байна. 

Үнэт цаас гаргагчийн зээлийн чанар: Үнэт цаас гаргагч нь арилжааны банкнуудад ашиглагддаг Core Banking System 
(CBS), Loan Origination System (Смарт-ЛОС) болон дотооддоо хөгжүүлсэн, хиймэл оюун ухаанд суурилсан Скоринг 
систем ашиглан хүнээс хамааралтай процессуудыг багасгаж, харилцагчийг таних үйл явцыг оновчтой болгосон. 
Түүнчлэн Үнэт цаас гаргагч нь зээлийн бодлого болон эрсдэлийн бодлогыг оновчтой хэрэгжүүлсний үндсэн дээр Үнэт 
цаас гаргагчийн зээлийн багцад эзлэх чанаргүй зээлийн хувь салбарын дунджаас тогтмол 5-7 нэгж хувиар бага 
байсаар байна.

График 1. Үнэт цаас гаргагчийн зээлийн багцын бүрэлдэхүүн, бүтээгдэхүүний төрөл болон төрөл бүрийн нийт багцад 
эзлэх хувиар, 2021

Бизнесийн зээл

40%
Автомашины зээл Финтек зээл Хэрэглээний зээл

30% 19% 11%
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3. Үнэт цаас гаргагчийн тухайНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

“Инвескор ББСБ” ХК нь зээлийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах, эрсдэлийн удирдлагаа оновчтой 
хэрэгжүүлэх, тогтмол хяналт тавих бодлого хэрэгжүүлдэг. Зээл олгох тогтолцоо нь зээлийн хэмжээ, бүтээгдэхүүний 
онцлогоос хамааран өөр байдаг бөгөөд нийт 6 хүртэлх процессын үе шаттай байдаг. Зээл олголтын процессын 
хүрээнд удирдлагуудын эрх хэмжээг эрсдэлийн тооцоололд үндэслэн олгосноор үйлчилгээг түргэн шуурхай 
хугацаанд харилцагчдадаа хүргэж байна. 



Үнэт цаас гаргагч нь зээлийн бодлогоороо дамжуулан зээлийн үйлчилгээг харилцагчдад хүргэхдээ хүндрэл чирэгдэл 
багатай, илүү уян хатан бөгөөд харилцагч төвтэй байхыг эрхэмлэдэг. Дотооддоо хөгжүүлсэн скоринг систем ашиглан 
зээлийн хэмжээг тогтоож үйлчилгээ үзүүлэх нь харилцагчдыг өрийн дарамтад оруулахаас сэргийлэх, нөгөө талдаа 
компанийн тасралтгүй үйл ажиллагааг дэмждэг.

	3.2. Зээл олгох процесс, зээлийн бодлого

3.3. Loan Origination System - Смарт - ЛОС

Арилжааны банкнуудын гүйлгээний системтэй 
холбогдсон Смарт-ЛОС нь зээлийн судалгаа, шийдвэр 
гаргалт, олголт, явцын хяналт, хаалт гэсэн үндсэн 5 
үйл явцыг бүрэн автоматжуулсан зээлийн үйл 
ажиллагааны дотоод систем юм. Уг системээр 
дамжуулан харилцагчтай холбоотой 22 төрлийн 
лавлагааны мэдээллийг албан ёсны эх 
сурвалжуудаас авч, зээлийн судалгаа шинжилгээ 
гүйцэтгэхэд ашигладаг. Энэхүү систем нь гар 
ажиллагаанаас хамааралтай алдааг 80 хувиар 
бууруулахын зэрэгцээ харилцагчдын мэдээллийн 
нууцлалыг өндөр түвшинд хамгаалах, харилцагчдад 
түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг 
олгодгоороо давуу талтай. 



Скоринг систем нь хиймэл оюун ухаанд үндэслэн 
харилцагчийн санхүүгийн мэдээлэл болон бусад 
баталгаажсан мэдээллүүд дээр үндэслэн тооцоолол 
хийдэг ба харилцагчийн зээлийн мэдээлэл буюу 
давхар зээлүүдийн эргэн төлөгдөх дүнг тооцож, 
зохистой зээлжих эрхийг олгодог. 



Зээлийн шийдвэр гаргалтад хүнээс хамаарал бүхий 
процессуудыг цөөн болгосон нь банк бус санхүүгийн 
салбарын уламжлалт зээлийн үйл ажиллагааг 
дараагийн шатанд хүргэсэн үйл явдал билээ. 


3.4. CBS - Core Banking System

Схем 1. Смарт-ЛОС болон CBS системүүдийн диаграм, процесс зураглал

Судалгаа /ЗЭЗ/

Олголт гэрээний дугаар, албан 
бичиг/ЗЭЗ/

Зээл шийдвэрлэх /Удирдлага/

Гэрээг баталгаажуулж,

систем оруулна /ЗЭЗ/

Үүссэн гэрээг шалгана /ЗЭЗ/

Үүссэн гэрээг шалгана 

/Удирдлага/

Баталгаажсан гэрээг 
шалгаж, санхүүрүү 
илгээнэ /Захирал/

Линкийг хуулж, 
захиралруу илгээнэ. 

/ЗЭЗ/
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CBS буюу Core Banking System нь Смарт-ЛОС системтэй холбогдон Банк бус санхүүгийн байгууллага (ББСБ)-ын үндсэн 
үйл ажиллагааг түргэн шуурхай гүйцэтгэдэг. CBS системийг нэвтрүүлснээр Үнэт цаас гаргагч нь нэгдсэн нэг 
платформоос харилцагчийн бүх мэдээллийг хянах, зээлийн хүү болон итгэлцлийн өгөөжийг урьдчилан тооцоолох, 
зээл болон итгэлцлийн гэрээний загварыг системээс бэлтгэх, эргэн төлөлтийн гүйлгээг ухаалгаар таньж гүйлгээг 
автоматаар хийх, мэдээллийн санг ашиглан дүн шинжилгээ хийж дашбоард гаргах боломжтой болсон. Харилцагчдын 
хувьд нь гар утаснаасаа зээлийн дэлгэрэнгүй мэдээллээ хянах, төлбөр тооцоогоо хийх, онлайнаар зээл авах, итгэлцэл 
байршуулах хүсэлт илгээх, итгэлцлийн дүнгээ нэмж байршуулах зэрэг олон төрлийн үйлдэл, функцийг ашиглах 
боломж нээгдсэн.

Үнэт цаас гаргагчийн тухай 1 2 33 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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3. Үнэт цаас гаргагчийн тухайНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

	3.5. Финтект суурилсан зээлийн үйлчилгээ

Покет аппликэйшн нь Монголбанкны “Цахим мөнгөний тусгай зөвшөөрөл”, Санхүүгийн зохицуулах хороо (СЗХ)-ны 
“Зээлийн үйл ажиллагаа”, “Төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах”, “Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ” 
үзүүлэх тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр 2020 оны 01 дүгээр сараас цахим зээл болон цахим төлбөр тооцооны үйлчилгээ 
үзүүлж байна.



2021 оны байдлаар 162 тэрбум төгрөгийн дүн бүхий 1 сая зээл олгож, зээлийн багцыг 34 тэрбум төгрөгт хүргэсэн нь 
өмнөх оноос 3.4 дахин өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм. Түүнчлэн 2021 оны байдлаар аппликэйшн татан авалтын тоо 
1,000,000-д хүрч, 95,000 гэрээт хэрэглэгч, 400,000 цахим хэтэвчийн бүртгэлтэй хэрэглэгчтэй болсон бөгөөд 
судалгааны байгууллагын дүгнэлтээр зах зээлд цахим зээлийн аппликэйшн төрөлд “Тэргүүлэх брэнд” байр суурьтай 
болсон байна.



Мөн 2021 онд Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбооны “Шилдэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй ББСБ”, 
“Шилдэг санхүүгийн хүртээмжтэй ББСБ” хос Алтан-Од шагналын эзэн болсон.

3.5.1. Цахим зээлийн төв

2021 оны 11 дүгээр сард системийн шинэчлэл хийж, 
Покет аппликэйшн нь нэгдсэн платформ байдлаар 
ажиллахаар “Цахим зээлийн төв” болсон. Ингэснээр 
зөвхөн өөрийн санхүүжилтээр зээл олгох бус Монгол 
Улсын ББСБ-ууд болон хэрэглэгчдийг холбосон 
платформ болох зорилгын хүрээнд шинэ хөгжүүлэлтийг 
хийсэн нь бусад банк болон банк бус санхүүгийн 
байгууллагуудад Покет аппликэйшнээр дамжуулан 
өөрсдийн зээлийн бүтээгдэхүүнээ санал болгох 
боломжийг нээж байна. 



Уг Цахим зээлийн төвийг ашигласнаар санхүүгийн байгууллага бүр өөрсдийн финтект суурилсан хөгжүүлэлт шинээр 
хийх шаардлагагүй хөрөнгө мөнгө болон хүн цагаа хэмнэх давуу тал үүсэж байна. Түүнчлэн харилцагчдад таниулах 
хугацааг хэмнэж 250 мянга гаруй харилцагчийн багцтай Цахим зээлийн төвд элссэнээр санхүүгийн бүтээгдэхүүнээ 
шууд борлуулах боломжтой. Нөгөө талаас хэрэглэгч ч мөн адил олон санхүүгийн байгууллагын үүд хаалга 
таталгүйгээр нэг аппликэйшн дотроос сонголтоо хийн зээлийн үйлчилгээгээ авах боломжтой болсон гэсэн үг юм.



Тогтмол маркетингийн ажил Цахим зээлийн төвөөс хийгдэх бөгөөд нэгдсэн санхүүгийн байгууллагуудын 
борлуулалтын зардалд хэмнэлт хийгдэх юм. Түүнчлэн, гишүүн байгууллагууд нь өөрсдийн бүтээгдэхүүнээ 
харилцагчдаа татах өөрсдийн нөхцөлүүдийг оруулж болох ба зах зээлд өрсөлдөх эрх чөлөөг нь хязгаарлахгүй юм. 


3.5.2. Хэрэглээний зээл

10,000,000 төгрөг хүртэлх зээлийг 14 - 60 хоногийн хугацаанд барьцаагүй авах цахим зээлийн үйлчилгээ олгож байна.

Батлан даалттай зээл

Гэр бүл, найз нөхдийн хүрээнд шаардлагатай тохиолдолд тодорхой шалгуур хангаж байвал нэгнийгээ батлан дааж, 
хэрэглээний зээлийн эрхээ нэмэгдүүлэн ашиглах боломжтой.

Автомашин барьцаалсан зээл

Цахим зээлийн төвд нэгдсэн санхүүгийн 
байгууллагуудын үндсэн үйл ажиллагааг дэмжих 
зорилгоор автомашин барьцаалсан зээлийн хүсэлтийг 
дамжуулдаг.

Урт хугацаатай зээл

30,000,000 төгрөг хүртэлх зээлийг 12 сарын хугацаатай 
барьцаагүй олгох цахим зээлийн үйлчилгээ 
нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.

Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл

Цахим зээлийн төвд нэгдсэн санхүүгийн 
байгууллагуудын үндсэн үйл ажиллагааг дэмжих 
зорилгоор үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээлийн 
хүсэлтийг дамжуулдаг.

Оюутан зээл

Зөвхөн оюутнуудад зориулсан 500,000 төгрөг хүртэлх 
барьцаагүй цахим зээлийн үйлчилгээ.

Зураг 1. Цахим зээлийн төв 
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Покет Зеро нь Buy now pay later (BNPL) буюу дараа төлбөрт худалдан авалтын үйлчилгээ 
бөгөөд урьдчилгаа төлбөр, шимтгэлгүйгээр хүссэн бараагаа худалдан аваад 30 – 90 
хоногийн хугацаанд хуваан төлөх боломжтой.


400 орчим брэнд, байгууллагыг мерчантаар элсүүлсэн бөгөөд хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай, 
албан ёсны эрхтэй байгууллагуудыг элсүүлж, мерчантын тоог 1000-д хүргэх зорилготой ажиллаж байна.



2021 онд хамтрагч байгууллагуудынхаа борлуулалтыг дэмжих зорилгоор Зеро Экспо /Zero Expo/-г зохион байгуулсан 
бөгөөд 20,000 орчим хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ танилцуулж, борлуулсан.

3.5.3. Pocket Zero – Покет Зеро – Дараа төлбөрт худалдан авалтын үйлчилгээ

3.5.4. Цахим төлбөр тооцоо

Покет аппликэйшнийг өдөр тутамдаа ашигладаг хэрэглэгчдэд бонус оноо цуглуулан loyalty зэрэглэлээ ахиулах 
боломжийг олгодог бөгөөд зэрэглэл ахих тусам зээлийн эрх нь нэмэгдэж, шимтгэлийн хэмжээ буурах нөхцөлтэй

байдаг.

3.6. Инвескор Смарт Киоск төхөөрөмж

Үнэт цаас гаргагч нь 2020 оны 03 дугаар улиралд Смарт Киоск буюу зээлийн эдийн засагчийн үйл ажиллагааг орлох, 
ойрын ирээдүйд биет салбарыг бүхэлд нь орлох зорилготой технологийн шинэлэг шийдэл бүхий төхөөрөмжийг 
амжилттай нэвтрүүлж үйл ажиллагаандаа ашиглаж эхэлсэн. Одоогийн байдлаар зарим худалдааны байгууллагуудтай 
хамтран бага дүнтэй лизингийн зээлийг Киоскоор дамжуулан шуурхай олгож байна. Киоск төхөөрөмжийг 
нэвтрүүлснээр зээлийн судалгаанд зарцуулах хугацааг 5 дахин бууруулж чадсан.



2022 оны байдлаар хэрэглэгчийн цагийг хэмнэх зорилгоор үйлчилгээ, худалдааны төвүүд дээр нийт 11 Киоск 
төхөөрөмжийг байршуулсан байна.

Зураг 2. Инвескор Смарт Киоск төхөөрөмжийн тухай мэдээлэл
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 4. Дотоод тэлэлтийн бодлогоНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

4. Дотоод тэлэлтийн бодлого

“Инвескор ББСБ” ХК нь зах зээлийн судалгаанд үндэслэн салбарын тоогоо нэмэгдүүлж, зээлийн бүтээгдэхүүний 
нөхцөлүүдээ зах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулан санал болгодог. Түүнчлэн финтект суурилсан шинэ бүтээгдэхүүн 
болон үйлчилгээ байнга нэвтрүүлэхийг эрмэлздэг. Үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа авхуулан зах зээлд гүүрэн зээл, 
шугамын зээл, факторинг зэрэг шинэ бүтээгдэхүүнүүд хөгжүүлэн нутагшуулж, харилцагчдадаа санал болгосоор 
иржээ.



Үнэт цаас гаргагч нь КОВИД-19 цар тахлын үед харилцагчдадаа зайнаас буюу цахимаар зээлийн хүсэлтээ өгөх, 
уулзалт хийх, шаардлагатай мэдээллээ баталгаажуулах зэрэг боломжуудыг бий болгосноор зээл олголтыг нэг ч өдөр 
таслалгүй олгосон. Түүнчлэн, 2021 оны 02 болон 04 дүгээр саруудад тогтоосон хатуу хөл хорионы үеэр давхардсан 
нийт тоогоор 615 харилцагчдад 4.9 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон байна. Цахим зээлийн Покет аппликэйшнээр нийт 
8.3 тэрбум төгрөгийн, давхардсан тоогоор 53 мянган харилцагчдад зээл олгосон байна.



2021 оны байдлаар нийт харилцагчдын тоо 79.9 мянга хүрсэн нь 2020 онтой харьцуулахад 42%-ийн өсөлттэй үзүүлэлт 
юм. Нийт харилцагчдын тоо болон зээлийн тоо жилийн дундаж 341%-ийн өсөлттэй байна. Финтект суурилсан 
бүтээгдэхүүнүүд, борлуулалтын сувгуудын тэлэлт нь харилцагчдын тооны өсөлтийн үндсэн шалтгаанууд гэж 
тайлбарлаж болно. Смарт Киоск, Покет аппликэйшн, мөн цахим салбарууд нь харилцагчдын тоо үлэмж хэмжээгээр 
нэмэгдэх гол хүчин зүйл болсон бөгөөд дунд хугацааны стратегийн дагуу хэрэглээний зээл, бизнесийн зээлтэй 
харилцагчид тэр дундаа эмэгтэй бизнес эрхлэгч харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэхэд анхаарч байна. 

График 4. Үнэт цаас гаргагчийн харилцагч, зээлийн тооны мэдээлэл, 2016 - 2021

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэлЗээлийн тоо Харилцагчийн тоо

2016 2017 2018 2019 2020 2021

114 936
2,230 10,690

56,101

79,908

128
951

2,448 10,963

72,408 

159,661 

Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаагаа тэлэхэд “Ухаалаг тэлэлт” стратегийн хүрээнд 2023 он гэхэд 12 салбартай байх 
төлөвлөгөөтэй ажиллаж байсан бол 2021 оны эцсийн байдлаар Киргиз Улсад 3 салбар, Монгол Улсад “Инвескор 
ББСБ” ХК-ийн 15 салбар, “Инвескор Хэтэвч ББСБ”-ийн 3 салбар, нийт 21 салбартайгаар үйл ажиллагаагаа явуулан, 
төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн байна. 

График 5. Үнэт цаас гаргагчийн салбаруудын тоо болон тархалтын мэдээлэл, 2019 - 2021

2019 2020 2021

7 12 145

8 5

2

2

1

8 16 21

1 1 1

2 3

1 3

Улаанбаатар Улаанбаатар Улаанбаатар

Нийт салбарын тоо: Нийт салбарын тоо: Нийт салбарын тоо:

Орон нутаг Орон нутаг Орон нутаг

Покет Покет

Олон улс Олон улс

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

Дотоод тэлэлтийн бодлого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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5. Гадаад зах зээл дэх тэлэлтийн бодлогоНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

5. Гадаад зах зээл дэх тэлэлтийн бодлого

“Инвескор ББСБ” ХК нь өөрийн бизнесээ зөвхөн дотоод зах зээлээр хязгаарлахгүйгээр Монгол Улстай соёл болон 
бусад зүйлээрээ ижил төстэй хөгжиж буй орнуудад бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ экспортлох бодлого баримталдаг.



Төв Азийн хөгжиж буй орнуудын зах зээлд өөрсдийн амжилт туршлага, финтек бүтээгдэхүүн, санхүүгийн тогтвортой эх 
үүсвэрийн давуу талаа ашиглан, салбар компани байгуулах төлөвлөгөөний дагуу 2020 онд Бүгд Найрамдах Киргиз 
Улсад хоёр охин компаниа байгуулж, үйл ажиллагааг нь амжилттай эхлүүлээд байна.



“Инвескор ББСБ” ХК-ийн хувьд гадаад зах зээлээ тэлэх  үйл ажиллагааг Төв Азийн зах зээлээр эхлэх болсон нь доорх 
шалтгаануудтай:

Төв Азийн орнууд нь Монгол Улстай 
нийгэм, соёл, эрхзүйн орчин, эдийн 
засгийн бүтцийн хувьд харьцангуй 
ойролцоо тулд харилцан ойлголцох, 
хамтран ажиллахад илүү хялбар.

Төв Азийн орнуудын санхүүгийн зах 
зээл нь өсөж томрох асар их 
боломжуудыг агуулдаг. Үндэслэл нь 
үлэмж хэмжээний хөндөөгүй 
байгалийн баялаг; БНХАУ, ОХУ зэрэг 
том зах зээлүүдтэй ойр байрших 
геополитикийн давуу тал болон 
залуу демографик юм.

Зүүн Өмнөд Азийн зах зээлтэй 
харьцуулахад бичил санхүүгийн 
үйлчилгээ, Финтект суурилсан 
санхүүгийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээнүүд харьцангуй хөгжиж 
амжаагүй.

Өндөр хөгжсөн зах зээлд нэвтэрч 
өрсөлдөх нь хэцүү бөгөөд их 
хэмжээний урсгал зардал болон 
капитал хөрөнгө оруулалтыг 
шаардана. Харин Төв Азийн 
орнуудад үйл ажиллагаа явуулах 
дундаж өртөг, зардлууд харьцангуй 
бага байна.

Төв Азийн дийлэнх орнууд 30 гаруй жилийн өмнө тусгаар тогтнолоо зарлаж 
чөлөөт эдийн засгийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн бөгөөд гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг татах болон дэмжих чиглэлээр нээлттэй бодлого баримталж 
байна.

Киргиз Улсын зах зээлд “Золотой Стандарт МКК” ХХК нэрээр үйл ажиллагаа явуулж байсан бичил зээлийн 
байгууллагыг “Инвескор ББСБ” ХК нь 2020 онд худалдан авч 100% хувь эзэмших болсон бөгөөд өөрийн үйл 
ажиллагааны журам, процесс, систем болон ноу-хау зэргийг уг байгууллагад бүрэн нэвтрүүлж зах зээлд дахин 
байршуулалтыг амжилттай хийсэн болно. Үнэт цаас гаргагч нь тус охин компанидаа Киргиз Улсын тэргүүлэх 
зэрэглэлийн арилжааны банкнуудад ажиллаж байсан туршлагатай мэргэжилтнүүдийг элсүүлж авснаар “Золотой 
Стандарт МКК” ХХК-ийн зээлийн бодлого, эрсдэлийн бодлого болон борлуулалтын үйл ажиллагаанд томоохон ахиц 
дэвшил гарсан. 



Мөн 2021 оны 11 дүгээр сард зохих ёсны шаардлагуудыг бүрэн хангаснаар “Золотой Стандарт МКК” ХХК нь Киргиз 
Улсын Төв банкнаас Бичил Санхүүгийн Компани буюу Микро Финанс Компани (МФК)-ийн тусгай зөвшөөрлийг 
авснаар Киргиз Улсын Бичил Санхүүгийн Компанийн тусгай зөвшөөрөл бүхий 10 компанийн нэг болсон ба албан ёсны 
нэрийг “Инвескор Си Эй МФК” ХК болгон өөрчилсөн болно. Уг тусгай зөвшөөрлийг авснаар компанийн нэг 
харилцагчид олгох зээлийн дээд хэмжээ 1 сая сомоос 3 сая сом болж нэмэгдсэн бөгөөд олон нийтэд нээлттэй 
хувьцаагаа санал болгох, итгэлцлийн үйлчилгээ үзүүлэх эрхүүд мөн нээгдэж байгаа юм.

5.1. Бүгд Найрамдах Киргиз Улс

5.1.1. “Инвескор Си Эй МФК” ХК

Гадаад зах зээл дэх

тэлэлтийн бодлого 1 22 333 4 535 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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5. Гадаад зах зээл дэх тэлэлтийн бодлогоНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

Үнэт цаас гаргагч нь Киргиз Улс дахь өөрийн 100% охин компани, “Покет КГ” ХХК-ийг 2020 оны 08 дугаар сард шинээр 
үүсгэн байгуулсан бөгөөд уг компани нь Монгол Улсад амжилттай нэвтэрч зах зээлийг тэргүүлэх болсон Покет 
аппликэйшний Киргиз Улсын зах зээлд зориулсан хувилбарыг хөгжүүлж нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. 2021 онд 
эдийн засгийн орчин, зах зээлийн судалгаа, системийн хөгжүүлэлт, туршилт зэрэг ажлуудыг амжилттай хийж 
дуусгасан бөгөөд 2022 оны эхний хагаст багтаан цахим хэтэвч, цахим төлбөр тооцоо болон дижитал зээлийн 
бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нэвтрүүлэх төлөвлөгөөтэй байна. 

5.1.2. “Покет КГ” ХХК

Зураг 4. Покет Киргиз – Киргиз Улсын хэрэглэгчдэд зориулсан цахим хэтэвч

Ингэснээр Покет аппликэйшн нь Киргиз Улсын хувьд хамгийн анхны цахим хэтэвчид суурилсан дижитал зээлийн 
бүтээгдэхүүнийг харилцагч нарт санал болгож буй бүтээгдэхүүн болно. “Покет КГ” ХХК нь Монголд хэрэгжиж буй 
бизнес загвартай адилхан байдлаар буюу “Цахим зээлийн төв” хэлбэрээр зээлийн багцын эх үүсвэрийг бусад банк, 
санхүүгийн байгууллагуудаар бүрдүүлүүлж хүү, шимтгэл хуваах нөхцөлтэйгөөр ажиллана. Уламжлалт байдлаар зээл 
олгодог байгууллагууд нэг аппликэйшнээр дамжуулан өөрийн цахим зээлийн бүтээгдэхүүнээ хэрэглэгчдэд илүү 
хялбар арга замаар хүргэх ба цаашид зөвхөн зээлээс гадна бусад санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Покет 
аппликэйшн дээр нэвтрүүлснээр хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд төгс нийцсэн санхүүгийн платформ болох юм.

Нийт зээлийн багцад эзлэх 
чанаргүй зээл: 

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

Зураг 3. Киргиз улс дахь салбар 
“Инвескор Си Эй МФК” ХК-ийн гол санхүүгийн үр     дүн, үзүүлэлтүүд (2021 оны 
эцсийн байдлаар):

Үндсэн 

ажилтны 

тоо: 22

Салбарын 

тоо:

3

Нийт зээлийн багц 6.8 
тэрбум төгрөгт хүрч 
өмнөх оны мөн үеэс 

Нийт хөрөнгө 7.9 тэрбум 
төгрөгт хүрч өмнөх оны 
мөн үеэс

өссөн өссөн183% 167%Нийт зээлийн тоо 
832-т хүрч өмнөх 
оны мөн үеэс 

Нийт зээлийн багцад 
эзлэх хугацаа 
хэтэрсэн зээл: 

өссөн228% 2.6% 0.3%

Гадаад зах зээл дэх

тэлэлтийн бодлого 1 22 333 4 535 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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6. Үнэт цаас гаргагчийн санхүүжилтын эх үүсвэр татах үйл ажиллагаа Нэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн хурдтай өсөлтийг дэмжиж, санхүүжүүлж буй эх үүсвэр нь итгэлцлийн үйлчилгээ, дотоод банк 
санхүүгийн байгууллагууд, гадаад санхүүгийн байгууллагууд, үнэт цаасны буюу бондын санхүүжилт болон бусад эх 
үүсвэр гэсэн хэсгүүдээс бүрддэг. Үнэт цаас гаргагч нь үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн СЗХ-оос баталсан 
санхүүгийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасаар ирсэн ба эх үүсвэрүүдээ төрөлжүүлж, санхүүжилтийн боломжуудаа 
бүрэн ашиглах замаар өөрийн хөрөнгөө тасралтгүй нэмэгдүүлж, харьцаа үзүүлэлтүүдээ улам сайжруулан үйл 
ажиллагаагаа өргөжүүлж байна.

Үнэт цаас гаргагч нь 2019 онд анх удаа хувьцаагаа нийтэд санал болгож, компанийн сайн засаглал, жишиг 
менежментийг банк бус санхүүгийн салбарт тогтоох зорилготойгоор нийт хувьцааны 15 хувийг олон нийтэд санал 
болгон гаргаж, МХБ дээр бүртгүүлсэн билээ.



“Инвескор ББСБ” ХК-ийн олон нийтэд санал болгосон хувьцааны анхдагч зах зээлийн захиалгад нийт 336 хувь хүн, аж 
ахуйн нэгжүүд оролцсон ба нийт 2,899,735,069 төгрөгийн үнэт цаас худалдан авах санал ирүүлсэн нь татан төвлөрүүлэх 
доод дүнгээс 15.9 хувь давсан үзүүлэлт болсон. Харин стратегийн 14 хөрөнгө оруулагчдаас нийт 16,004,292,500 
төгрөгийн хувьцаа худалдан авах санал ирүүлсэн нь стратегийн хөрөнгө оруулагчдаас татан төвлөрүүлэх доод дүнгээс 
6.1 хувь давсан бөгөөд уг стратегийн хөрөнгө оруулагчдыг гадаадын хөрөнгө оруулагчид, тэр дундаа Японы хөрөнгө 
оруулагчид бүрдүүлж байсан билээ.



2019 онд анх МХБ-ийн гуравдугаар самбарт бүртгүүлж байсан бол түүнээс хойш 2020 онд Топ 20 ААНБ-д багтах болж, 
2021 онд санхүүгийн тайлан, хөрвөх чадвар, зах зээлийн үнэлгээ, ашигт ажиллагаа зэрэг  шалгуурын дагуу МХБ-ийн 
нэгдүгээр самбарт ахиж амжилт үзүүлсэн билээ. 2019 оны хоёрдугаар хагас жилд хувьцааны арилжааны дүн 2.6 
тэрбум төгрөг байсан нь МХБ-ийн нийт хувьцааны арилжааны 6 хувийг бүрдүүлсэн. 



6. Үнэт цаас гаргагчийн санхүүжилтын эх үүсвэр татах 

     үйл ажиллагаа 

6.1. Хувьцааны санхүүжилт
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График 6. Үнэт цаас гаргагчийн хувьцааны арилжааны түүх, 2019 – 2022 оны 1 дүгээр улирал 

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж
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6. Үнэт цаас гаргагчийн санхүүжилтын эх үүсвэр татах үйл ажиллагаа Нэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр МХБ дээр хувьцааны хоёрдогч 
зах зээлийн арилжаа 1,640 төгрөгөөр нээгдсэн бол 2021 оны эцсээр 
хувьцааны ханш анх олон нийтэд зарлаж байсан ханшаас 145%-иар 
өсөж, 4,043 төгрөгийн үнэ дээр хаагдаж байсан юм. 



“Инвескор ББСБ” ХК нь 2019 онд IPO гаргаснаас хойш хүүгийн цэвэр 
орлогын Жинлэсэн дундаж нийлмэл өсөлт (ЖДНӨ) нь 201% хүрсэн 
ба 2016 онд 400 сая төгрөг байсан цэвэр ашгийг 2019 онд 10 тэрбум 
хүртэл буюу жилд дунджаар 193% (ЖДНӨ) өсгөн Монголын банк бус 
санхүүгийн салбар дахь хамгийн чухал тоглогчдын нэг болсон билээ. 



2020 онд “Инвескор ББСБ” ХК-ийн хувьцаа МХБ дээрх хамгийн 
идэвхтэй арилжаалагдсан хувьцаа болж байсан ба жилийн турш 
нийт 6 тэрбум төгрөгийн хувьцааны арилжаа хийгдсэн нь МХБ-ийн 
нийт хувьцааны арилжааны 10 хувийг бүрдүүлж байв.

График 7. Үнэт цаас гаргагчийн нийт актив болон 
эздийн өмчийн өгөөж, 2019 - 2021, хувиар

ROA: Нийт активийн өгөөж

ROE: Нийт эздийн өмчийн өгөөж

2019 2020 2021

10.6% 

21.5% 

8.5% 9.0% 

22.0% 
25.4% 

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

График 8. Үнэт цаас гаргагчийн хувьцааны үнийн өсөлт, 2019 – 2022 оны 1 дүгээр улирал, хувиар

инвескор ббсб хк (inv)

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж
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6.2. Өрийн хэрэгслийн санхүүжилт 

“Инвескор ББСБ” ХК нь хөрөнгийн зах зээл дээр  өрийн хэрэгсэл, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас зэрэг 
санхүүжилтийн бүтээгдэхүүнийг нээлттэй болон хаалттай хүрээнд санал болгон гаргаж, хөрөнгө оруулагчдаас 
санхүүжилт амжилттай татан төвлөрүүлж ирсэн бөгөөд үргэлж шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гаргадаг жишгээрээ 
2021 онд анх удаа МХБ дээр Бондын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, анхны хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт 
цаасыг гаргах зэргээр хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн шат ахиулах шинэ бүтээгдэхүүнийг гарган арилжаалсан 
билээ. 



График 9. Үнэт цаас гаргагчийн амжилттай татан төвлөрүүлсэн өрийн хэрэгслүүд, 2020 - 2021, тэрбум төгрөгөөр

Хаалттай өрийн хэрэгсэл 

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас (ХБҮЦ)
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Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл
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6. Үнэт цаас гаргагчийн санхүүжилтын эх үүсвэр татах үйл ажиллагаа Нэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

Үнэт цаас гаргагч нь өөрийн гаргасан үнэт цаасны хүүгийн болон үндсэн төлбөрийг хөрөнгө оруулагчдадаа цаг 
хугацаанд нь төлж, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайланг холбогдох журмын дагуу тайлагнаж, 
мэдээлэх үүргээ хариуцлагатайгаар биелүүлдэг бөгөөд МХБ болон ББЗЗ дээр санал болгон гаргаж буй өрийн 
хэрэгслийн худалдан авах захиалга ямагт давж биелдэг нь хөрөнгө оруулагчдын компанид итгэж буй итгэлийг 
харуулж байгаа юм. 

“Инвескор ББСБ” ХК нь СЗХ-оос олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд итгэлцлийн үйлчилгээгээр гадаад, дотоодын 
харилцагчдаасаа гурван төрлийн (төгрөгийн, ам.долларын, япон иений) валютаар эх үүсвэр татан төвлөрүүлж, 
харилцагчдадаа тогтвортой санхүүгийн үр өгөөжийг өгч байгаа билээ. Энэхүү үйлчилгээний хүрээнд харилцагчид 
итгэлцэлд байршуулсан хөрөнгөө жил бүр нэмэгдүүлэх хандлага ихэссээр байгаа нь Үнэт цаас гаргагчид итгэх итгэл 
нэмэгдэж байгаагийн бас нэг илрэл юм. 



Үнэт цаас гаргагч нь 15 салбараараа дамжуулан 6 сараас дээш хугацаатай, даатгалд хамруулах, хүүгийн хувьд 
өрсөлдөхүйц, ашигтай хөрөнгө оруулалтыг хөрөнгө оруулагчдад санал болгодог бөгөөд 2021 оны эцсийн байдлаар 
итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг 52.3 тэрбум төгрөгт хүрээд байна.  



2021 оны эцсийн байдлаар итгэлцлийн үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий 43 ББСБ-уудаас “Инвескор ББСБ” ХК нь салбарын 
нийт итгэлцлийн үйлчилгээний 29 хувийг дангаар бүрдүүлсэн нь хөрөнгө оруулагчдын дунд тус компанийн нэр хүнд, 
итгэл өндөр байгааг илтгэж байна. (Эх сурвалж: Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, ББСБ-уудын тайлангийн нэгтгэлийн 
танилцуулга)

6.3. Итгэлцлийн үйлчилгээ 

“Инвескор ББСБ” ХК нь гаднын хөрөнгө оруулагч, краудфандинг, хөгжлийн банкнуудтай харилцаагаа өргөжүүлж эхний 
санхүүжилт татан төвлөрүүлж ажиллах зорилгын хүрээнд гадаадын байгууллагаас урт хугацааны хөрөнгө оруулалт 
татах зорилгыг баримтлан ажиллаж байгаа ба энэ нь урт хугацаандаа эх үүсвэрийн зардлыг бууруулж, ашигт 
ажиллагаанд эергээр нөлөөлнө хэмээн төлөвлөсөн. 



Мөн Үнэт цаас гаргагч нь жижиг дунд үйлдвэрлэл, бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор “Рио Тинто Монгол” 
ХХК-тай хамтран бага хүүтэй зээлийн хөтөлбөр 2021 онд хэрэгжүүлсэн билээ. Хөтөлбөр нь 3 жилийн хугацаанд 
үргэлжилж 1,000 гаруй ажлын байрыг хамгаалах зорилготой бөгөөд 250 хүртэлх компаниуд хамрагдах бөгөөд зээл 
хүсэгчид АНУ-ын хөгжлийн агентлаг, мэргэшсэн бизнес, санхүүгийн сургалтуудад үнэ төлбөргүй хамрагдах өргөн 
боломжтой гэдгээрээ онцлогтой юм. 

6.4. Гадаадын хөрөнгө оруулалт, эх үүсвэр 

Үнэт цаас гаргагч нь 2021 оны 09 дүгээр сард 100 
гаруй улсын 2,000 гаруй санхүүгийн байгууллагуудын 
зэрэглэл, рейтинг тогтоож байсан “MicroFinanza 
Rating” SRL байгууллагаас Монгол Улсдаа хамгийн 
өндөр “А- High” үнэлгээ авсан нь санхүүжилт татан 
төвлөрүүлэх, хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг даах, 
зээлдэгч нарт илүү хямд бүтээгдэхүүн санал болгох 
боломжийг нээсэн үйл явдал юм.

Үүний дараа “Инвескор ББСБ” ХК нь “EMF 
MICROFINANCE FUND”-с 3 сая ам.долларын урт 
хугацаат зээлийн санхүүжилт амжилттай татаж 
чадсан билээ.


2022 оны 04 дүгээр сард Нидерланд улсын Hands-on 
B.V “Lendahand” нэртэй краудфандинг платформоос 
2.5 сая ам.долларын урт хугацаат хөрөнгө оруулалтыг 
хэсэгчлэн татаж эхэлсэн ба уг хөтөлбөрийн хүрээнд 
“Микро Кредит ББСБ” ХХК-тай хамтран  ажиллаж 
байна. Энэхүү платформ нь жижиг дунд үйлдвэрлэл 
эрхэлдэг ААН, бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилготой 
ба 2022 оны байдлаар нийт 2,900 гаруй төсөлд 
хөрөнгө оруулалт татаж, 9,500 гаруй ажлын байр бий 
болгож, 120 сая еврогийн хөрөнгө оруулалт татаж 
чадсан амжилттай байна.

Зураг 5. Үнэт цаас гаргагчийн үнэлгээний “А- High” батламж

Үнэт цаас гаргагчийн санхүүжилтын

эх үүсвэр татах үйл ажиллагаа 1 22 333 4 5355 6536 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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7. Үйл ажиллагааны зохистой удирдлагаНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

7. Үйл ажиллагааны зохистой удирдлага

7.1. Хүний нөөц

Цалин, урамшууллын 
бодлого

Гүйцэтгэлийн үнэлгээний 
удирдлага

Ажилтнуудыг 
идэвхжүүлэх, дэвшүүлэх 
бодлого

Сургалт, хөгжлийн 
бодлого

Ажилтан сонгон 
шалгаруулах бодлого 

Түлхүүр ажилтнуудыг 
тогтвортой ажиллуулах 
бодлого

Үнэт цаас гаргагч нь дотоод соёлдоо “Инвескорлог сэтгэл” буюу эерэг хандлага, зөв үйлдэл, өсөлтөт сэтгэлгээ, хамтын 
амжилтын төлөө мэргэжлийн түвшинд өөрийн хувь нэмрээ бүрэн ашиглаж, дайчлах хүсэл зориг, тэмүүлэлтэй хүний 
нөөцийг бий болгохыг зорьдог. Чадварлаг баг, хамт олон бүрдүүлэн, тэднийг тасралтгүй хөгжүүлж, дэвшүүлж, 
идэвхжүүлэн, мерит зарчмыг баримталж, гүйцэтгэлд суурилсан цалин урамшуулал олгож, эрүүл мэндийг нь хамгаалж, 
аюулгүй орчинд тогтвортой, бүтээмжтэй, сэтгэл хангалуун ажиллуулах хүний нөөцийн бодлого баримталдаг.

График 10. Үнэт цаас гаргагчийн үндсэн ажилтнуудын тоо, 2016 – 2021, 2022 оны төлөвлөгөө

2016

10 16 36 101 107 160 198
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Үнэт цаас гаргагч нь ажилтны тоог нэмэгдүүлэхээс илүү нэг ажилтны бүтээмж, чанарыг эрхэмлэх бодлогыг мөн 
баримталж байна. Бодлогын хэрэгжилтийг хангахаар 2021 оны 04 дүгээр улиралд хийсэн цалин, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, 
урамшууллын системийн судалгаанд үндэслэн цаашид компанийн хэмжээнд ажилтны цалинг дунджаар 15-25 хувиар 
нэмэгдүүлж, ББСБ-ын салбар дотроо өрсөлдөхүйц хэмжээний цалин, урамшуулал олгох зорилготой ба  нэгж ажилтны 
бүтээмжид түлхүү анхааран, бүтээмж гүйцэтгэл өндөртэй ажилтанд өндөр цалин олгох зорилготой.

Үнэт цаас гаргагч нь Төслийн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд үр дүнд нь цаашид Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK) стандартын дагуу нийт төсөл, хөгжүүлэлтийг хийх ба тэсрэлт хийх технологи 
болон процессын судалгааг мөн стандартын дагуу үнэлж, эхлүүлэх эсэхээ шийдвэрлэдэг байх бодлого баримталж 
байна. Үнэт цаас гаргагчийн Бизнес хөгжил, инновацын газар нь сар бүр банк, санхүүгийн салбарт гарч буй 
технологийн дэвшлүүдийг судлан дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлэлт, дүгнэлт боловсруулдаг бөгөөд урт, дунд, 
богино хугацаанд гаргасан үйл ажиллагааны болон бизнесийн төлөвлөгөөнд нийцүүлэн нэмж оруулах, эсхүл цаг үеийн 
нөхцөл байдалтай холбогдуулан уг төлөвлөгөөг өөрчлөх арга хэмжээг авч ажилладаг.  

7.2. Судалгаа болон хөгжүүлэлт

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

Үйл ажиллагааны зохистой удирдлага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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7. Үйл ажиллагааны зохистой удирдлагаНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

Үнэт цаас гаргагч нь Бизнес харилцаа, хамтын ажиллагааны газраараа дамжуулан хамтран ажиллах гэрээт 
байгууллагуудтай харилцаагаа үргэлжлүүлэх, шинээр гэрээт байгууллагууд татах, борлуулалтын суваг нэмэх, ашигт 
ажиллагаа болон зах зээлд эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх бодлогыг баримтлан хамтын ажиллагааг хөгжүүлэн авч явдаг. 
“Инвескор ББСБ” ХК нь зах зээл, харилцагчийн бүтцийг улирал бүр судалж бизнесийн онцлог, зах зээлийн боломжоо 
тодорхойлон, бүрэн ашиглах, харилцагчаа таних, борлуулалтын суваг нэмэх боломжийг тухай бүр үүсгэх ажиллагааг 
хийдэг бөгөөд эдгээр ажиллагааг хийж гүйцэтгэсний үндсэн дээр бизнесийн болон нийгмийн хамтын ажиллагааг бий 
болгон үргэлжлүүлэхэд өндөр ач холбогдол өгдөг. 



Үнэт цаас гаргагч нь Монгол Улсад ББСБ-ын зах зээлд бусад ББСБ-уудтай хамтран ажиллах, салбарыг олон улсын 
түвшинд хүргэж тогтвортой хөгжлийн замнал үүсгэх зорилготойгоор “Аллианс” хөтөлбөрийг 2020 оноос хэрэгжүүлж 
эхэлсэн. 21 аймаг тус бүрээс 1 гишүүн ББСБ элсүүлж санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлж, ажилтан болон удирдлагын 
гишүүдийг сургалтад хамруулж, системийн шийдлүүд болон зөвлөх үйлчилгээг санал болгож ББСБ-ын салбарыг 
өргөгжүүлэх зорилготой ба мөн орон нутагт байгаа санхүүгийн байгууллагуудаар дамжуулан жижиг дунд бизнес 
эрхлэгчдийг дэмжин санхүүгийн зөвлөгөө олгож, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан хамтын хөтөлбөрүүдэд 
хамруулах зэрэг ажлуудыг хйиж  байна.



Энэхүү хөтөлбөр нь дараах чиглэлүүдээр ББСБ-уудад дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байна:


7.3. Хамтын ажиллагаа

Зөвхөн гишүүн ББСБ-ууд бус 
тэдний харилцагч жижиг дунд 
бизнес эрхлэгчдэд засаглал, 
менежментийн зөвлөгөө өгч 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхээр 
ажиллаж байна.

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн эрсдэл, 
комплаенсын талаарх ноу-хау, 
туршлагаас хуваалцах боломжийг 
олгодог.

Зах зээлийн хэрэгцээнд нийцсэн 
бүтээгдэхүүн гаргахад зөвлөгөө 
өгөх эсвэл хамтран ажиллаж 
бололцоог тогтмол эрэлхийлж 
байна. 

Зөв засаглал, зөв менежмент Эрсдэл, комплаенсын удирдлага Борлуулалтын удирдлага

Харилцагчийн үйлчилгээний 
нэгдсэн стандарт нэвтрүүлэхэд 
хамтран ажиллаж байна. 

Санхүүжилт шаардлагатай ББСБ-
уудад тогтвортой эх үүсвэрийг 
олгож урт хугацаанд тогтвортой 
санхүүгийн бусад эх үүсвэрийг 
татах боломж бүрдэх хүртэл 
дэмжих бодлогыг баримталж 
байна.

“Инвескор ББСБ” ХК нь Банк 
Санхүүгийн Академийн сургагч 
багшийн хөтөлбөрт хамрагдсан ба 
мэргэшсэн ажилчдаараа 
дамжуулан сургалт хийх, мэдээлэл 
хүргүүлэх, зөвлөгөө өгөх ажлуудыг 
гүйцэтгэж байна. 

2021 оны байдлаар Өмнөговь, 
Баянхонгор, Дорнод, Өвөрхангай 
аймгуудад үйл ажиллагаа эрхэлж 
буй 4 ББСБ хөтөлбөрт элссэн 
байна. 2022 онд Говь-Алтай, 
Завхан, Хөвсгөл, Дорноговь, Баян-
Өлгий, Увс зэрэг 6 аймгуудын 
ББСБ-уудыг хамруулж, нийт 10 
гишүүн ББСБ-тэй болох 
төлөвлөгөөтэй байгаа ба 2025 он 
хүртэл 21 аймгаас тус бүр 1 гишүүн 
элсүүлж байх төлөвлөгөөтэй 
байна.


Дотооддоо хөгжүүлсэн финтек 
санхүүгийн систем, программ 
хангамжуудыг гишүүн ББСБ-уудтай  
хуваалцаж байна. Систем болон 
программ хангамжуудыг ашиглах 
нь орон нутгийн ББСБ-уудад 
ихээхэн зардлыг хэмнэх, санхүү 
удирдлагаа сайжруулах 
боломжуудыг олгож байна.

Харилцагчийн үйлчилгээ

Тогтвортой эх үүсвэр

Сургалт, зөвлөх үйлчилгээ Хамтын санхүүжилт

Систем, программ хангамж

Үйл ажиллагааны зохистой удирдлага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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7. Үйл ажиллагааны зохистой удирдлагаНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

Үнэт цаас гаргагч нь 2022 онд салбаруудын брэндийн 
стандартыг шинэчлэн гаргаж, стандартын дагуу гадаад 
дотоод өнгө төрхийг шинэчлэх бодлого баримталж байна. 
Мөн хөрөнгө оруулагчид болон харилцагчдын сегментийг 
тодорхойлж, тухайн сегментэд тохирох маркетингийн 
стратеги төлөвлөн гаргаж, борлуулалтаа нэмэгдүүлэх, 
шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлэх, мэдээлэл түгээх 
сувгуудыг нэмэгдүүлэн, хөгжүүлэх бодлоготой. 



Үнэт цаас гаргагч нь финтек салбарт өрсөлдөх чадвараа 
нэмэгдүүлэх стратегийг баримтлах бөгөөд  уг зах зээлд 
тэргүүлэгч компаниудын нэгэн адил стандартын 
үйлчилгээг хэрэглэгчиддээ үзүүлэхээс гадна бусдаас 
ялгарах элемент, сурталчилгаа, мессеж, өнгө аясыг бүтээх, 
өрсөлдөгч компаниудаас өөр үйлчилгээг нэвтрүүлэх 
зорилготой болно.

7.4. Маркетинг

График 11. 2021 оны гэрээт харилцагчийн замнал 

Зураг 6. Инвескор Санхүүгийн Групп Токио-2020 зуны Олимпын ивээн тэтгэгч 

Зураг 7. Покет аппликэйшний маскот Покет минж 

Покет аппликэйшн нь бүх төрлийн сувгуудаар дамжуулан 
харилцагч нарт тогтмол мэдээлэл хүргэдэг. Түүнчлэн, мерчант 
байгууллагуудтай хамтарсан маркетинг хөтөлбөр хэрэгжүүлж 
хамтын ажиллагааг эрхэмлэдэг.

Харилцагчтай ойртох, гэрээ байгуулах процессыг 
хялбар болгох, санхүүгийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх үүднээс Монгол Улсын 15 аймагт 
Покет зээлийн гэрээт борлуулагч нар буюу 
агентууд тогтмол ажиллаж байна.

+2,500,000 Хэрэглэгчид мэдээлэл хүргэсэн

Хэрэглэгч рүү и-мэйл, мессеж

Секундийн TV реклам 

Онлайн сурталчилгаа

Хамтарсан маркетинг

+100,000

+200,000

+800

+30

Зураг 8. Покет аппликэйшний гэрээт борлуулагчид болон агентуудын тархацын 
мэдээлэл

Үйл ажиллагааны зохистой удирдлага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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7. Үйл ажиллагааны зохистой удирдлагаНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

Үнэт цаас гаргагч нь 2021 онд Мэдээллийн Аюулгүй Байдлын Удирдлагын Тогтолцоо (МАБУТ) ISO27001:13 
стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэн шат дараатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж буй бөгөөд стандартын 
батламжаа 2022 ондоо багтаан авахаар ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд Монгол Улсын хууль, зохицуулагч 
байгууллагаас тогтоосон шаардлагуудыг ханган, харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн, 
дэвшилтэт технологи, автоматжуулалтад суурилсан санхүүгийн үйлчилгээг хүргэхийн зэрэгцээ хувьцаат компанийн 
хувьд шаардлагатай мэдээллүүдийн үнэн зөв, ил тод, нээлттэй хүртээмжтэй байдлыг ханган ажиллана. 



Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаа явуулж буй ББСБ-ын зах зээл нь өндөр өсөлттэй зах зээлүүдийн нэг тул 
санаатай халдлага, аюул тулгарч, мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэл нэмэгдэж байна. Үнэт цаас гаргагч нь 
халдлага, мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлд үйл ажиллагааны онцлогоос хамааруулантехникийн гэмтэл гарах, 
хууль бусаар сүлжээнд нэвтрэх, кибер халдлага, нууц үгээ алдах зэрэг  болзошгүй тохиолдлуудыг сонгон тодорхойлж, 
удирддлага хэрэгжүүлдэг. 

7.5. Мэдээллийн аюулгүй байдал

7.5.1. Финтек системийн сайжруулалт, тасралтгүй ажиллагаа

Покет аппликэйшн болон холбоот системүүдийн 
тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс олон 
улсын төлбөрийн системийн аюулгүй байдлын Payment 
Card Industry Data Security Standard буюу PCI DSS V3.2.1 
стандартыг нэвтрүүлсэн бөгөөд мэдээллийн аюулгүй 
байдлын ISO 27001:2022 стандарт нэвтрүүлэхээр 
ажиллаж байна. Ингэснээр системийн найдвартай 
байдлаас гадна хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцлалыг бүх 
түвшинд хангах юм.



Түүнчлэн аппликэйшний хувьд хөгжүүлэлт, системийн 
сайжруулалтыг тогтмол хийж байгаа бөгөөд 2021 оны 
байдлаар App store дээр 62 удаагийн шинэчлэл /update/, 
Play Store дээр 84 удаагийн шинэчлэл хийсэн.

Зураг 9. PCI DSS стандартын батламж

Үйл ажиллагааны зохистой удирдлага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



24
8. Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, засаглалын тогтвортой хөгжлийн бодлогоНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

8. Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, засаглалын 

     тогтвортой хөгжлийн бодлого
Хүснэгт 2. Үнэт цаас гаргагчийн байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, засаглалын тогтвортой хөгжлийн бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлсэн онцлох үйл явдлууд 

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ САНХҮҮЖИЛТ БАЙГАЛЬ, НИЙГЭМД ЭЭЛТЭЙТОГТВОРТОЙ САНХҮҮЖИЛТ

Монгол Улсын тогтвортой 
санхүүжилтийн 8 зарчмыг 
баримтлан ажиллаж байна.

КОВИД-19 халдварын үед бага 
хүүтэй зээлийн бүтээгдэхүүн 
олгож 300 гаруй ажлын байр 
хадгалахад нөлөөлсөн.

Байгаль орчин, нийгэм ба 
засаглалын эрсдэлийг өндөр 
дүнтэй зээлийн судалгаанд заавал 
багтаан үнэлдэг байхаар 
үнэлгээний аргачлалыг 
боловсруулж байна.

2022 онд “Тэнцвэр” аяныг өрнүүлж, экологийн тэнцвэрийг хадгалах, 
санхүүгийн тэнцвэрийг хангах, эрүүл мэндийн тэнцвэрийг хадгалах гэх мэт 
байгаль экологи болоод хэрэглэгчийн амьдралд ээлтэй цогц үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн 
нэмэгдүүлсэн хүүг зогсоосон.

12 тонн цаас хэмнэсэн.

31,250 хүн/өдөр хэмнэсэн.

20 тонн шатахуун хэмнэсэн.

Нэмэлт замын түгжрэл 
үүсгэхгүй байх, агаарын 
бохирдлыг нэмэгдүүлэхгүй байх 
зэрэг эерэг нөлөөллүүдийг 
үзүүлэн ажиллаж байна.

Зээл олголтыг нэг өдөр ч 
зогсоолгүй ажилласан.

Покет аппликэйшнээр авсан 
зээлээ хэдэн ч удаа сунгах 
боломжтой болгож, 
системийн өөрчлөлт хийсэн.

КОВИД-19 халдварын үед: 

Зээлдэгчдийн санхүүгийн 
хүртээмж, мэдлэг боловсролыг 
байнга нэмэгдүүлэхийг зорин 
ажиллаж байна.

Орон нутгийн ББСБ-уудыг 
тогтвортой хөгжил зорьж, 
зээлдэгчдийн санхүүгийн 
боловсрол болон хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэхийг дэмжих хөтөлбөр 
санаачлан хэрэгжүүлж байна.

2018 оноод “SMB Сэмбий” 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэн бизнесийн 
харилцагчдад зориулсан үнэ 
төлбөргүй сургалт, зөвлөх 
үйлчилгээг үзүүлж байна.

2021 оны эцсийн байдлаар 
нийт зээлийн багцын 17.5% 
нь ногоон зээл байна.

Покет аппликэйшний маскот 
Төв Азийн минж хамгаалах 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.

Покет аппликэйшнээр зээлийг 
цахимжуулснаар:

2030 он хүртэл 1 сая мод тарьж ургуулах төлөвлөгөөтэй.

8.1.	Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх тухайд баримтлах бодлого

Монгол улс уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн өртөмтгий 10 улсын нэг бөгөөд сүүлийн 80 жилийн хугацаанд 2.5 
цельсийн градусаар улсын дундаж температур өссөн нь дэлхийн дунджаас 2 дахин их байна. Үнэт цаас гаргагчийн 
эрхэм зорилго нь зөв санхүүжилтийг харилцагчдад олгох бөгөөд Монгол улс төдийгүй дэлхий нийтэд ноцтой аюул 
учруулж буй уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг системтэй арга хэмжээ авахаар 2021 оны 03 дугаар сард Тогтвортой 
санхүүжилт (ТoС) буюу Монголын Тогтвортой Санхүүжилтийн корпорацад үндсэн гишүүнээр нэгдсэн анхны ББСБ-
уудын нэг болсон байна. ТoС хөтөлбөрийн байгаль, орчин нийгмийн хариуцлагын хүрээнд баримтлах 8 зарчим дээр 
тулгуурлан үйл ажиллагаандаа баримтлах “Байгаль орчин нийгмийн хариуцлагын хүрээнд баримтлах зарчим”-ыг 
анхлан тодорхойлж батлуулсан.

График 12. Монголын Тогтвортой Санхүүжилтийн корпорацын Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд баримтлах 8 зарчим

Зарчим 1
Байгаль орчноо хамгаалах

Санхүүгийн хүртээмжийг дэмжих Ёс зүйтэй санхүүжилт, компанийн засаглалыг дэмжих Ил тод байдал, хариуцлагыг дэмжих Манлайлан үлгэрлэх

Хүний эрх, нийгмийг хамгаалах Соёлын өвийг хамгаалах “Ногоон Эдийн Засаг”-ийн өсөлтийг дэмжих

Зарчим 2 Зарчим 3 Зарчим 4

Зарчим 5 Зарчим 6 Зарчим 7 Зарчим 8

Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага,

засаглалын тогтвортой хөгжлийн бодлого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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8. Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, засаглалын тогтвортой хөгжлийн бодлогоНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

“Рио Тинто Монгол” ХХК-ийн сайн дурын сангаас 2.9 
тэрбум буюу 1 сая ам.долларын эх үүсвэрээр бичил, 
жижиг, дунд бизнес болон хувиараа бизнес 
эрхлэгчдийг дэмжих хөнгөлөлттэй зээлийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн ба Үнэт цаас гаргагч 
нь 2021 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн 
Покет зээлийн аппликэйшнээр дамжуулан зорилтот 
бүлгийн зээлийн хүсэлтүүдийг хүлээн авч 2021 оны 08 
дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хөтөлбөрийн 
санхүүжилтийг олгосон байна. Монгол Улсад үйл 
ажиллагаа явуулж буй нийт ААН-ийн 70 гаруй хувь нь 
жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид байгаа (Эх сурвалж: 
Үндэсний статистикийн хороо) бөгөөд цар тахлын 
нөлөөлөлд өртөж үйл ажиллагаа нь зогсонги байдалд 
орсон бизнесийг дэмжих, ажлын байрыг хадгалах 
боломжийг бүрдүүлэхэд энэ хөтөлбөр чиглэсэн. 

Түүнчлэн эмэгтэй бизнес эрхлэгчид болон өрх толгойлсон эцэг, эхчүүдийг энэхүү хөтөлбөрт хамруулж эдийн засгийн 
удаашралтай үед санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийг зорьсон. Энэхүү зээл нь жилийн 4.8 хувийн хүүтэй бөгөөд 
зээлийн дээд хязгаар нь 30 сая төгрөг байгаа нь ердийн үеийн санхүүжилт, бусад ижил төстэй зээлийн 
бүтээгдэхүүнүүдтэй харьцуулахад зээлдэгчдийн хувьд бага өртөгтэй нөхцөл юм. Төсөл хэрэгжсэнээр бид доорх үр 
дүнг бий болгосон:

Зураг 10. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зээлийн хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэхээр “Рио Тинто Монгол” 
ХХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Х.Амаржаргал, “Инвескор ББСБ” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Д.Баясгалан нар 
Хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурсан нь 

91+
Батлагдсан зээлийн тоо

600+ 300+
Нөлөөлөл үзүүлсэн

хүний тоо

Ажлын байр

хадгалсан

55% 49% 8% 2% 2%
Импортыг орлох

бүтээгдэхүүн

үйлчилгээ

Эмэгтэй бизнес

эрхлэгч

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
бизнес эрхлэгч

Байгальд ээлтэй

бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэгч

Өрх толгойлсон

эцэг/эхийн бизнес

График 13. Хөнгөлттэй зээлд хамрагдсан зорилтот бүлгүүдийн бүтэц болон нийт хөтөлбөрийн багцад эзлэх хувь 

КОВИД-19 цар тахлын хатуу хөл хориотой хамгийн хэцүү цаг үед бид зээлдэгчдээ дэмжих бодлого барьж ажилласан 
ба 30 гаруй тэрбум төгрөгийн зээлийн нөхцөлийг өөрчилж хугацааг нь сунгасан байна. Мөн Покет аппликэйшнээр 
авсан зээлээ хэдэн ч удаа сунгах боломжтой болгож, системийн өөрчлөлт хийсэн нь зээлдэгчдийн өрийн дарамтыг 
бууруулсан. 



Үнэт цаас гаргагч нь “Рио Тинто Монгол” ХХК-ийн санаачлагад нэгдэн эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт шаардлагатай 
жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн тодорхой хувийг санхүүжүүлэхийн зэрэгцээ нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 3 
жилийн турш бизнес эрхлэгчдээ чадавхжуулах цогц сургалт, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэн ажиллах амлалт өгсөн. 



Үнэт цаас гаргагчийн хүртээмжтэй санхүүжилт бодлогыг хэрэгжүүлэх бас нэг томоохон хөтөлбөр нь “SMB Сэмбий” 
хөтөлбөр бөгөөд 2018 оноос хойш өөрийн бизнесийн харилцагчдад зориулсан үнэ төлбөргүй сургалт, зөвлөх 
үйлчилгээг үзүүлж байна. Уг хөтөлбөрийн үндсэн зарчим нь 50%-ийн санхүүжилт, 50%-ийн зөвлөгөө бөгөөд уг 
хөтөлбөрт нийт 140 орчим харилцагч хамрагдсан байна. 

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

8.2.	Үнэт цаас гаргагчийн тогтворжой хөгжил хүрээнд хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрүүд

Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага,

засаглалын тогтвортой хөгжлийн бодлого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Үнэт цаас гаргагчийн бүтэц зохион

байгуулалт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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9. Үнэт цаас гаргагчийн бүтэц зохион байгуулалт
Схем 2. Үнэт цаас гаргагчийн бүтэц 

зохион байгуулалт

Хувьцаа эзэмшигчдийн 
хурал

Төлөөлөн удирдах 
зөвлөл

Гүйцэтгэх 

захирал

Бизнес инновацийн газар

Төсөл хариуцсан алба

Үйл ажиллагааны газар

МТ, МАБ-ын алба

Худалдан авалт, борлуулалт,

үйлчилгээний хэсэг

Архив, бичиг хэрэг

Бизнес шинжилгээний алба

Системийн удирдлагын газар

Систем хөгжүүлэлтийн алба

Санхүү бүртгэл, тайлагналын газар

Санхүүгийн удирдлага, хөрөнгө

зохицуулалтын газар

Хүний нөөцийн газар

Төв Азийн зах зээлийн хариуцсан газар

Санхүү бүртгэл, тайлагналын алба

Санхүүгийн удирдлагын алба

Салбарын бүртгэл хариуцсан алба

Хөрөнгө зохицуулалтын алба

Салбарын удирдлагын газар

Маркетинг, олон нийттэй харилцах газар

Бизнесийн харилцаа, хамтын

ажиллагааны газар

Салбарын үйл ажиллагааны алба

Хөтөлбөрийн алба

Салбарууд

Харилцагчийн үйлчилгээний алба

Харилцаа хамтын ажиллагааны алба

Бүтээгдэхүүн хариуцсан алба

Системийн саппортын алба

С
ан

хү
ү


ха
ри

уц
са

н

дэ

д 
за

хи
ра

л

Цалин урамшууллын хороо

Удирдлагын

хороо

Зээлийн 

хороо

Актив, 

Пассив

Эрсдэлийн 
удирдлагын 

хороо

МТ, Автомат-

жуулалтын 

хороо

Шинээр байгуулагдсан хороо, алба

Аудитын хороо

Ёс зүйн 

хороо

Дотоод аудитын газар

Эрсдэлийн удирдлагын хороо

Үй
л 

аж
ил

ла
га

а

ха

ри
уц

са
н


дэ
д 

за
хи

ра
л

Нэр дэвшүүлэх хороо

Б
из

не
с 

ха
ри

уц
са

н

дэ

д 
за

хи
ра

л

Хууль, эрсдэлийн удирдлагын газар

Тусгай активийн алба

Сургалт хөгжил

Хууль, эрх зүйн алба

Хүний нөөцийн үйл ажиллагаа

Эрсдэлийн удирдлагын алба

Зээлийн мониторингийн алба
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9.1. Удирдлагын багийн танилцуулга

Ажлын туршлага

 Монголбанк:  
Төслийн менежер

 “Худалдаа Хөгжлийн Банк” ХХК: 
Санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн

Д. Баясгалан
Гүйцэтгэх захирал

Ажлын туршлага

“Ариг Банк” ХХК:  
Ахлах эрсдэлийн менежер

 “Хас Банк” ХХК:  
Бүс хариуцсан захирал

Н. Арсланбаатар
Дэд захирал

Ажлын туршлага

 “Оюу Толгой” ХХК:

Аудитор

 Монгол Улсын Сангийн Яам: 
Мэргэжилтэн

Р. Пүрэв
Санхүү хариуцсан дэд 
захирал

Ажлын туршлага
“Худалдаа Хөгжлийн Банк” ХХК:  

Жижиг дунд бизнес бүтээгдэхүүн 
хөгжүүлэлтийн хэлтсийн захирал

“Худалдаа Хөгжлийн Банк” ХХК: 
Төслийн ахлах менежер


Ажлын туршлага

 “Инвескор ББСБ” ХК:  
Салбарын захирал

 Монгол Улсын Гадаад Харилцааны 
Яам: Мэргэжилтэн


Ажлын туршлага

 “Инвескор ББСБ” ХК:  
Салбарын захирал


      Төрийн Банк:
 Салбарын захирал


 Г. Жавхлант Ш.Эрдэнэбилэг Э. Эрдэнэхүү
Үйл ажиллагаа 
хариуцсан дэд 
захирал

Үйл ажиллагааны 
газрын захирал

Салбарын удирдлагын 
газрын захирал

Ш.Цэрэндаваа
Санхүү бүртгэл 
тайлагналын газрын 
захирал

С.Тулга
Санхүү удирдлага 
хөрөнгө зохицуулалтын 
газрын захирал

М.Нямсүрэн
Дотоод аудитын 
газрын захирал

Ажлын туршлага

 “Голомт Банк” ХХК:  
Ахлах Менежер

 “Кредит ББСБ” ХХК:  
Санхүүгийн Захирал


Ажлын туршлага

 “Инвескор ББСБ” ХК:  
Ахлах аудито

 “Паблик Кредит ББСБ” ХХК: 
Ерөнхий нягтлан бодогч


Ажлын туршлага

 “Голомт банк” ХХК:  
Ахлах менеже

 “Эс Жи Эс И Эм” ХХК:  
Ерөнхий менежер

Ц.Алтаннавч Ц.Нэмэхбаяр
Хууль эрсдэлийн 
удирдлагын газрын 
захирал

Хүний нөөцийн газрын 
захирал

А.Энэрэл
ТУЗ-ийн нарийн 
бичгийн дарга

Ажлын туршлага

 “Инвескор ББСБ” ХК:  
Ахлах эрсдэлийн менежер

 “Хасбанк” ХХК: 
Ахлах эрсдэлийн менежер

Ажлын туршлага

 “Кэй Пи Эм Жи Аудит” ХХК:

Хүний нөөцийн менежер

“М-Си-Эс Электроникс” ХХК: 
Хүний нөөцийн менежер


Ажлын туршлага

 “Эс Ай Би Жэй Капитал” ХХК:

Санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн

 “Хаан Банк” ХХК: Мэргэжилтэн


Үнэт цаас гаргагчийн бүтэц зохион

байгуулалт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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9.2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын 
танилцуулга

Үнэт цаас гаргагчийн бүтэц зохион

байгуулалт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ТУЗ-ийн дарга ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал

ТУЗ-ийн гишүүн

ТУЗ-ийн гишүүн

ТУЗ-ийн гишүүн

ТУЗ-ийн гишүүн

ТУЗ-ийн хараат бус  гишүүн

ТУЗ-ийн хараат бус  гишүүн

ТУЗ-ийн хараат бус  гишүүн

Б.Анхболд Д.Баясгалан

Р.Мөнхтөр

Н.Хирохито

Г.Уянгахишиг

Т.Тэлмэн

Ч.Хашчулуун

Д.Энхбат

Ч.Өнөржаргал

“Эс Ай Би Жэй Капитал” ХХК

Гүйцэтгэх захирал

“Инвескор ББСБ” ХК

Гүйцэтгэх захирал

“Эс Ай Би Жэй Капитал” ХХК

Дэд захирал

“Инвескор Жапан” ХХК

Гүйцэтгэх захирал

“Инвескор Капитал ҮЦК” ХХК

Гүйцэтгэх захирал

“Амар Даатгал” ХХК

Бизнес хөгжлийн газрын захирал

Монгол Улсын Их Сургуулийн

Эдийн Засгийн тэнхмийн

Профессор

“Хархорум Дижитал” ХХК

Үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх 
захирал

Санхүү Эдийн Засгийн Их 
Сургууль Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тэнхимийн ахлах 
багш

Эрсдэлийн удирдлагын хорооАудитын хороо Нэр дэвшүүлэх хороо Тухайн хорооны даргаЦалин урамшууллын хороо

ТУЗ-ийн дэргэд түүний гишүүдээс бүрдсэн Аудитын, Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшууллын, Эрсдэлийн 
удирдлагын хороод байнгын үйл ажиллагаа явуулдаг. Хороод тус бүр 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй. 

Т
У

З
-и

йн
 д

эр
гэ

д
эх

 
хо

ро
од

Аудитын хороо

Нэр дэвшүүлэх хороо

Цалин урамшууллын хороо

Эрсдэлийн удирдлагын хороо

Дарга: 

Дарга: 

Дарга: 

Дарга: 

Ч.Өнөржаргал

Ч.Хашчулуун

Д.Энхбат

Б.Анхболд

Гишүүд:

Гишүүд:

Гишүүд:

Гишүүд:

Ч.Хашчулуун, Р.Мөнхтөр

Д.Энхбат, Х.Намики

Т.Тэлмэн, Ч.Өнөржаргал

Д.Баясгалан, Г.Уянгахишиг

Схем 3. Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод
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Схем 4. Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчид

Б.Анхболд К.ТакаакиБ.Мөнх-Очир

“Эс Ай Би Жэй Капитал” 
ХХК

45% 24%31%

“Инвескор

Актив ТЗК“ ХХК

“Инвескор Си

Эй МФК” ХК

“Покет КГ“

ХХК

“Инвескор 
Хэтэвч ББСБ“ 
ХХК

“Инвескор 
ББСБ“ХК

2016 2017 2018 2019 2017 2019

2019 2020 2020 2020

2018 2020

2021 2021

Олон нийт

/Хөрөнгийн

бирж/

“Инвескор 
Лизинг“ ХХК

“Инвескор 
Капитал ҮЦК“ 
ХХК

“Финберри”

ХХК

“Инвескор

Проперти“ 
ХХК

“Инвескор

Жапан” ХХК

“Эй Ай Лаб“ 
ХХК

“Коло Тинкинг“

ХХК

“Инвескор 
Ассет 
Менежмент” 
ХХК

“Монголиа

Талент 
Нэтворк” ХХК

Хөрөнгөөр

баталгаажсан

үнэт цаас 
гаргахад 
байгуулсан 
ТЗК

Аппликейшн 
дээр 
суурилсан 
онлайн зээл, 
дижитал 
хэтэвчийн 
үйлчилгээ

Банк бус 
санхүүгийн 
үйл 
ажиллагаа

Үл хөдлөх, 
тоног 
төхөөрөмж, 
автомашины 
лизинг

Брокер, дилер, 
андеррайте
рын үйлчилгээ

Үл хөдлөх 
хөрөнгийн 
зуучлал, 
менежмент
ийн үйлчилгээ

Санхүүгийн 
зөвлөгөө, 
хөрөнгө 
оруулалт 
босгох 
үйлчилгээ

P2P хөрөнгө 
оруулалт 
зуучлал ба 
краудфанд
инг платформ

AI, Финтек 
чиглэлийн 
программ, 
систем 
хөгжүүлэлт

Дизайн 
хөгжүүлэлт, 
маркетинг, 
сурталчилгаа

Хөрөнгө 
оруулалтын 
менежмент

-ийн компани

Хүний нөөц,  
менежмент

-ийн 
компани

Киргиз Улс 
дахь ББСБ

Аппликейшн 
дээр 
суурилсан 
онлайн зээл, 
дижитал 
хэтэвчийн 
үйлчилгээ

85% 100% 100% 45% 60%100% 30%99.8%

100% 100%100% 100% 100% 75%

15%

Хүснэгт 3. Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшлийн бүтэц

Хувьцаа эзэмшигч этгээд Регистрийн дугаар

6057209

-

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо Эзэмшиж буй хувь:

85%

15%

60,968,730 ширхэг

10,759,188 ширхэг

“Эс Ай Би Жэй Капитал” ХХК

Олон нийт

“Эс Ай Би Жэй Капитал” ХХК

“Эс Ай Би Жэй Капитал” ХХК нь бизнес, менежментийн зөвлөгөө өгөх, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, мэдээлэл 
технологи, үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлал, болон түрээсийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар 2016 онд 
байгуулагдсан. Үнэт цаасны танилцуулга бэлтгэгдэх үеийн байдлаар дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 
11 охин, 2 хараат компанитай байна.  

Үнэт цаас гаргагчийн бүтэц зохион

байгуулалт 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16

9.3. Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчид, тэдгээрийн нэгдмэл 
сонирхолтой этгээд



30
9. Үнэт цаас гаргагчийн бүтэц зохион байгуулалтНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

9.4. Үнэт цаас гаргагчийн хараат болон охин компаниуд

“Инвескор Хэтэвч ББСБ” ХХК /100%/

“Инвескор хэтэвч ББСБ” ХХК нь 2019 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд Покет гар утасны аппликэйшнээр дамжуулан 
барьцаагүй онлайн зээлийн бүтээгдэхүүнийг харилцагч нартаа хүргэж байна. Покет аппликэйшн нь цаг ямагт 
шинэчлэгдэж, зээл, санхүү, төлбөр тооцоо, худалдаа үйлчилгээний салбарын олон шинэлэг шийдлүүдийг агуулж, 
санхүү, төлбөр тооцооны бие даасан экосистем болж өргөжин тэлсээр байна. 2021 оны оны эцсийн байдлаар 50 
үндсэн, 20 гэрээт ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. “Инвескор Хэтэвч ББСБ” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар 
Д.Оролмаа ажиллаж байна.

Алсын хараа Эрхэм зорилго

Бид хөгжиж буй орнуудын бичил санхүүгийн зах 
зээлд шинэ бүтээгдэхүүн, шуурхай үйлчилгээг 
нэвтрүүлж, иргэдэд санхүүгийн үйлчилгээг 
технологиор дамжуулан авах илүү хялбар замыг 
бий болгож, хариуцлагатай санхүүг дэмжиж 
ажиллана.

Бид харилцагчдадаа санхүүгийн шинэ 
бүтээгдэхүүн, шуурхай үйлчилгээг мэргэжлийн 
өндөр түвшинд үзүүлж, үргэлж санхүүгийн 
найдвартай, хариуцлагатай туслагч нь байх болно.

“Покет КГ” ХХК /100%/

“Покет КГ” ХХК нь 2020 онд Киргиз Улсад Покет гар утасны аппликэйшнээр дамжуулан барьцаагүй онлайн зээлийн 
бүтээгдэхүүнийг харилцагчдадаа хүргэх зорилготойгоор байгуулагдсан. 2021 оны эцсээр 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. “Покет КГ” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар С.Феликс ажиллаж байна.

“Инвескор Си Эй МФК” ХК /100%/

“Инвескор Си Эй МФК” ХК нь Киргиз Улсад ББСБ-ын үйл ажиллагаа явуулдаг. 2021 оны эцсийн байдлаар 21 хүний 
бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд нийт 832 харилцагчийн 6.8 тэрбум төгрөгийн зээлийн 
багцтай. Тус компани нь 5 гишүүний бүрэлдэхүүн бүхий ТУЗ, Удирдлагын хорооны бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаагаа 
явуулж байна.

“Инвескор Актив ТЗК” ХХК /75%/

Тус компани нь Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах зорилготойгоор үүсгэн байгуулагдсан тусгай зориулалтын 
компани юм. “Инвескор Актив ТЗК” ХХК-ийг “Инвескор ББСБ” ХК болон “Микро Кредит ББСБ” ХХК нь автомашины 
зээлийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах зорилгоор 2020 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр үүсгэн 
байгуулсан. “Инвескор Актив ТЗК” ХХК нь хувьцаа эзэмшигч ББСБ-уудаас зээлийн багцыг худалдах, худалдан авах 
гэрээний үндсэн дээр шилжүүлэн авч, 2021 онд 4 тэрбум төгрөгийн баталгаат ХБҮЦ-ийг МХБ дээр гарган амжилттай 
арилжаалсан болно. Тус компани нь 3 гишүүн бүхий ТУЗ-тай ба хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээг “Рэдбэррал 
Инвестмент энд Менежмент” ХХК үзүүлж байна.

Үнэт цаас гаргагчийн бүтэц зохион

байгуулалт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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10. Банк бус санхүүгийн салбарын болон Үнэт цаас гаргагчийн өсөлтНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

10. Банк бус санхүүгийн салбарын болон Үнэт цаас 
гаргагчийн өсөлт

Хүснэгт 4. Санхүүгийн салбарын үзүүлэлтүүд, 2016 - 2021

Санхүүгийн салбар

Нийт актив, тэрбум төгрөгөөр

Салбарын нийт активын хэмжээ Санхүүгийн салбарын нийт активд эзлэх хувь

27,920 32,580 37,382 40,871 42,360 50,421 81%

25,338

90.8%

28,773

88.3%

33,053

88.4%

35,859

87.7%

36,685

86.6%

41,012

81.3%

62%

-9.4%

1,474

5.3%

2,440

7.5%

2,512

6.7%

2,693

6.6%

3,030

7.2%

5,983

11.9%

306%

6.6%

208

0.7%

245

0.8%

332

0.9%

366

0.9%

382

0.9%

425

0.8%

105%

0.1%

787

2.8%

969

3.0%

1,285

3.4%

1,730

4.2%

2,007

4.7%

2,710

5.4%

244%

2.6%

113

0.4%

153

0.5%

200

0.5%

223

0.5%

256

0.6%

291

0.6%

158%

0.2%

Банк

Банк

Үнэт цаас

Үнэт цаас

Даатгал

Даатгал

ББСБ

ББСБ

Хадгаламж зээлийн

хоршоо

Хадгаламж зээлийн 
хоршоо

Эх сурвалж: СЗХ-ны үйл ажиллагааны тайлан, 2021 он

Үзүүлэлт 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Сүүлийн

5 жилийн 
өсөлт %

Өөрчлөлт

Сүүлийн 5 жилд буюу 2016 оноос хойш Банкны салбарын нийт актив 62%-аар тэлж, 41 их наяд төгрөгт хүрсэн ба 2021 
оны эцсийн байдлаар Санхүүгийн салбарын нийт активын 81%-ийг бүрдүүлж байгаа юм. 2016 онд Санхүүгийн зах 
зээлийн активын дийлэнх буюу 91%-ийг банкны салбар бүрдүүлдэг байсан бол Үнэт цаас, ББСБ-ын салбар нь сүүлийн 
5 жилийн хугацаанд эрчимтэй хөгжиж санхүүгийн зах зээлд эзлэх хувь, хөрөнгийн хэмжээгээ нэмэгдүүлсэн. Үүнд тус 
салбаруудын оролцогчид хөрөнгө оруулагчид болон хэрэглэгчдийн сонирхол татахуйц шинэлэг бүтээгдэхүүнүүд 
гаргасан, итгэл хүлээхүйц болж давуу талууд бүрдүүлсэн, иргэдийн санхүүгийн боловсрол дээшилсэн, финтекийн 
хөгжил зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлсөн гэж үзэж байна. Ийнхүү ББСБ-ын салбарын нийт актив 5 жилийн дотор 244%-аар 
нэмэгдсэн.



2016 онд Санхүүгийн салбарын нийт активын 2.8%-ийг бүрдүүлдэг байсан ББСБ салбар нь 2021 оны эцсийн байдлаар 
нийт активын 5.4%-ийг бүрдүүлэх болсон ба Үнэт цаас гаргагчийн төсөөллөөр 2026 онд 10 орчим хувийг нь бүрдүүлдэг 
нөлөө бүхий салбар болох хүлээлттэй байна. 

Тухайн хугацаанд ББСБ-ын салбарын нийт актив 244%-иар өсөж 2.7 их наяд төгрөгт хүрсэн бол Үнэт цаас гаргагчийн 
нийт актив нь энэ хугацаанд 4,563%-иар өссөн байна. 

График 14. ББСБ-ын салбарын болон Үнэт цаас гаргагчийн нийт актив, 2016 – 2021, тэрбум төгрөгөөр

Эх сурвалж: СЗХ-ны үйл ажиллагааны

тайлан, 2021 он

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ББСБ-ын салбар “Инвескор ББСБ” ХК

787.2
969.2

1,285
1,629

2,007

2,709244%

2016

5

2017

20

2018

39

2019

82

2020

136

2021

2124,563%

Банк бус санхүүгийн салбарын болон 

Үнэт цаас гаргагчийн өсөлт 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16
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төслийн хураангуй 

танилцуулга

Эх сурвалж: СЗХ-ны үйл ажиллагааны тайлан, 2021 он

Эх сурвалж: СЗХ-ны үйл ажиллагааны тайлан,2021 он

Монголбанкны хэрэглээний зээлийг хязгаарлах бодлого, арилжааны банкнуудын зээл ололтын процесс нь 
харьцангуй удаан бөгөөд зээлдэгчдэд тавигдах шаардлага ба нөхцөл, бүрдүүлэх материалуудын шаардлага нь өндөр 
байдаг зэрэг шалтгаануудаас үүдэн харилцагчид ББСБ-ыг түлхүү сонгож байна.



Үнэт цаас гаргагчийн хувьд зах зээлийн энэхүү таатай орчин хурдтай хөгжих боложийг бүрдүүлсэн ба, эрэлт 
хэрэгцээнд суурилсан чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлснээр үүсэн байгуулагдсан цагаасаа хойш зээлийн багцаа 
3,985%-иар өсгөж, 173 тэрбум төгрөгт хүргэсэн амжилттай байна.

ББСБ-ын салбарын хувьд зээлийн багц их хэмжээгээр нэмэгдэхийн зэрэгцээ чанаргүй зээлийн үзүүлэлт буурч байгаа 
нь уг зах зээл чанартай өсөлт үзүүлж байгааг илтгэж байна. Тодруулбал, 2016 онд салбарын чанаргүй зээлийн эзлэх 
хувь 12.4% байсан бол 2021 оны эцсийн байдлаар 7% болтлоо буурсан байна. 



Үнэт цаас гаргагч нь бусад ББСБ-ын жишгээр харилцагчдынхаа санхүүгийн боловсролд анхаарахаас гадна хиймэл 
оюун ухаанд суурилсан Скорингийн системээр зээлийн судалгаагаа хийдэг. Энэ нь зээлийн шийдвэр гаргалтад зээл 
судалж буй ажилтны хувийн үзэмж, сонирхлын зөрчил нөлөөлөхөөс сэргийлэх давуу талтай. Үнэт цаас гаргагчийн 
зээлийн багцын чанаргүй зээлийн эзлэх хувь салбарын дунджаас тогтмол 5-7 нэгж хувиар бага байсаар байна.

График 15. ББСБ-ын салбарын болон Үнэт цаас гаргагчийн зээлийн багцын мэдээлэл, 2016 – 2021, тэрбум төгрөгөөр

2016 20162017 20172018 20182019 20192020 20202021 2021

ББСБ-ын салбар “Инвескор ББСБ” ХК

436

4

582

18

870

35

1,169

62

1,327 95

2,012

173
361% 3,985%

График 16. ББСБ-ын салбарын болон Үнэт цаас гаргагчийн зээлийн чанарын мэдээлэл, 2016 – 2021, хувиар 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

12.7%12.4%

9.5%
8.5%

10.3%

7.0%

5.7%

1.9%

4.8%

2.6%
3.0% 2.7%

ББСБ-ын салбар “Инвескор ББСБ” ХК

Банк бус санхүүгийн салбарын болон 

Үнэт цаас гаргагчийн өсөлт 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16
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төслийн хураангуй 
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ББСБ-ын салбарын өөрийн хөрөнгө 2016 - 2021 хугацаанд 211%-аар өсөж, 1.8 их наяд төгрөгт хүрсэн бол Үнэт цаас 
гаргагчийн өөрийн хөрөнгө тус хугацаанд 3,048%-аар өсөж 76 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. 

ББСБ-ын салбарын ашигт ажиллагаа жилээс жилд нэмэгдэж, сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 229%-аар өсөж, нийт 
салбарын цэвэр ашиг 210 тэрбум төгрөгт хүрсэн. Үнэт цаас гаргагчийн цэвэр ашиг энэ хугацаанд салбарын өсөлтөөс 
хурдтай байж,  2021 онд 19 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж, салбарын нийт ашгийн 9%-ийг дангаараа 
бүрдүүлэх болсон байна.

Үнэт цаас гаргагч нь 2019 оноос хойш нийт активын дүн, зээлийн багц болон цэвэр ашгаар зах зээлдээ Тэргүүлэгч байр 
суурьтай байна. 

90.4% 91.3%

9.6% 8.7%

График 17. ББСБ-ын салбарын болон Үнэт цаас гаргагчийн өөрийн хөрөнгийн мэдээлэл, 2016 – 2021, тэрбум төгрөгөөр

Эх үүсвэр: СЗХ-ны үйл ажиллагааны тайлан, 2021 он

2016 20162017 20172018 20182019 20192020 20202021 2021

ББСБ-ын салбар “Инвескор ББСБ” ХК

579

2

758

9

977

14

1,203

1,450
53

40

1,799 76211% 3,048%

График 18. ББСБ-ын салбарын болон Үнэт цаас гаргагчийн цэвэр ашгийн мэдээлэл, 2019 – 2021, тэрбум төгрөгөөр 

График 19. ББСБ-ын салбарын нийт зээлийн багцын дүнд Үнэт цаас 
гаргагчийн зээлийн багцын дүнгийн эзлэх хувь, 2021

График 20. ББСБ-ын салбарын нийт активд Үнэт цаас 
гаргагчийн активын эзлэх хувь, 2021

Эх сурвалж: СЗХ-ны үйл ажиллагааны тайлан,

2021 он

Эх сурвалж: СЗХ-ны үйл ажиллагааны тайлан, 2021 он Эх сурвалж: СЗХ-ны үйл ажиллагааны тайлан, 2021 он

ББСБ-ын салбар

ББСБ-ын салбарын 
нийт зээлийн багцын 
дүн

ББСБ-ын салбарын 
нийт актив

Үнэт цаас гаргагчийн 
зээлийн багцын дүн

Үнэт цаас гаргагчийн 
активын эзлэх хувь

“Инвескор ББСБ” ХК

2016 20162017 20172018 20182019 20192020 20202021 2021

64

0.4

67

3

101

5

140

9

155

12

210 19229% 4,707%

Банк бус санхүүгийн салбарын болон 

Үнэт цаас гаргагчийн өсөлт 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16
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төслийн хураангуй 

танилцуулга

График 21. Үнэт цаас гаргагчийн цэвэр ашгийн өсөлт, 2017 - 2021, 
тэрбум төгрөгөөр

График 22. Үнэт цаас гаргагчийн цэвэр хүүгийн орлогын өсөлт, 2017 - 
2021, тэрбум төгрөгөөр

11. Үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн тайлан, шинжилгээ

11.1. Орлого үр дүнгийн тайлан 

Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) (368,409)(440,215)16,463

Татварын өмнөх ашиг 23,710,31813,905,09611,224,068

Орлогын албан татвар 4,518,7822,285,9872,548,913

Тайлант үеийн цэвэр ашиг 19,191,53611,619,1098,675,155

Бусад дэлгэрэнгүй орлого (165,585)(55,928)-

Нийт дэлгэрэнгүй орлого 19,025,95111,563,181-

Хүснэгт 5. Үнэт цаас гаргагчийн нэгтгэсэн орлогын тайлан, 2019 – 2021, мянган төгрөгөөр

2019 2020 2021“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК (нэгтгэсэн)

Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 41,122,07129,147,50519,362,985

Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал 12,814,2376,755,1934,192,760

Бусад хүүгийн зардал 5,336,9082,649,8602,107,869
Итгэлцлийн үйл ажиллагааны зардал 7,477,3294,105,3332,084,891

Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын зардал 743,4551,297,94756,963

Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого (зардал) (157,173)86,738159,154

Хүүгийн цэвэр орлого 27,564,37921,094,36515,113,262

Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 8,886,652450,2772,600,157

Нийт хүүгийн бус цэвэр орлого 8,729,479537,0152,759,311

Нийт үйл ажиллагааны орлого 36,293,85821,631,38017,872,573

Ажиллагсадтай холбогдолтой зардал 5,672,6233,170,0173,000,568

Үйл ажиллагааны бусад зардал 6,542,5084,116,0523,664,400

Нийт үйл ажиллагааны зардал 12,215,1317,286,0696,664,968

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн аудитлагдсан тайлан

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн аудитлагдсан тайланЭх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн аудитлагдсан тайлан

2017 20172018 20182019 20192020 20202021 2021

2.7 3.8

5.1 8.2

8.7 15.2

11.6 21.1

19.2 27.663% 64%

CAGR CAGR

Үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн 

тайлан, шинжилгээ 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16
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11. Үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн тайлан, шинжилгээНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

11.1.1.	Онцлох харьцаа үзүүлэлтүүд

Хүснэгт 6. Үнэт цаас гаргагчийн ашигт ажиллагааны харьцаа үзүүлэлтүүд, 2019 – 2021, 
хувиар

хүүгийн бус орлогоо нэмэгдүүлснээр тайлбарлагдаж байна. Финтек зээлийн салбар дахь зах зээлийн хувиа 
нэмэгдүүлэх боломж байгаа нь үйл ажиллагааны маржингийн түвшин хадгалагдах боломжтойг илтгэж байна.

Сүүлийн 3 жилийн тайлант хугацааны дүнгээс 
үзэхэд нийт зээлийн түвшин хурдацтай өссөн 
ч Үнэт цаас гаргагч зээлийн багцаа үр дүнтэй 
удирдаж, цэвэр ашгийн маржинг салбарын 
түвшинд буюу дунджаар жилийн 39%-д хүргэн 
ажиллаж байгаа нь чадварлаг 
мэргэжилтнүүд салбарын өсөлтийг бодитой 
тооцоолон компанийн өсөлтөө уялдуулж 
төлөвлөлт,удирдлагаа алдаагүй хийж 
байгаагаар тайлбарлаж болно. 2021 онд 
салбарын дундаж үйл ажиллагааны ашгийн 
маржин 55% байсан бол Үнэт цаас гаргагчийн  
маржин даруй 18%-аар өндөр байгаа нь 
финтек салбарт хүчтэй өрсөлдөгч болж, 

2019 2020 2021

Цэвэр хүүгийн орлогын маржин

Үйл ажиллагааны ашгийн маржин

Цэвэр ашгийн маржин

55%

73%

38%

71%68%

73%

39%

81%

39%

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

11.2.	Санхүү байдлын тайлан 

Хүснэгт 7. Үнэт цаас гаргагчийн нэгтгэсэн санхүү байдлын тайлан, 2019 - 2021, мянган төгрөгөөр, нийт хөрөнгөд эзлэх хувиар 

2019 2020 2021 2019 2020 2021“Инвескор ББСБ” ХК (нэгтгэсэн)

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг

ХӨРӨНГӨ

ӨР ТӨЛБӨР

Хөрөнгө оруулалт

Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл

Харилцагчдад олгосон зээл-цэвэр

Бонд

Нийт зээл

Бусад өглөг

Эрсдэлийн сан

Нийт өр төлбөрийн дүн

Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө

Хүүний авлага
Авлага

Бусад актив
Үндсэн ба биет бус хөрөнгө
Нийт хөрөнгийн дүн

Хувьцаат капитал

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

Нэмж төлөгдсөн капитал

Хоёрдогч өглөг
Хуримтлагдсан ашиг /(алдагдал)
Нийт өөрийн хөрөнгө
Нийт өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгө

5,146,145 26,588,675 24,638,751 6.3% 19.5% 11.6%
3,599,750 591,122 183,583 4.4% 0.4% 0.1%
62,307,875 96,409,802 175,508,816 76.1% 70.9% 82.7%
61,950,468 95,290,686 173,192,374 75.6% 70.0% 81.6%
1,305,152 2,742,355 3,146,865 1.6% 2.0% 1.5%

1,055,576 821,892 783,568 1.3% 0.6% 0.4%

1,662,559 3,861,471 5,463,307 2.0% 2.8% 2.6%-
1,534,115 3,274,706 0.0% 1.1% 1.5%

2,309,789 492,217 1,980,060 2.8% 0.4% 0.9%
7,483,027 9,606,490 5,852,811 9.1% 7.1% 2.8%
81,902,162 136,044,313 212,222,295 100.0% 100.0% 100.0%

19,933,800

16,282,237

14,515,976

15,377,738

-

-

7,063,692

8,728,719

41,513,468

40,388,694
81,902,162

42,209,511

16,282,237

14,100,200

15,377,738

7,878,886

(51,671)

19,055,130

21,192,282

83,243,727

52,800,586
136,044,313

16,282,237
15,377,738

4,972,070
38,884,718

75,516,763
212,222,295

56,477,725
34,396,459
27,620,907
18,210,441
136,705,532

19.9% 12.0% 7.7%
18.8% 11.3% 7.2%

0.0% 0.0% 2.3%
10.7% 15.6% 18.3%
49.3%

100.0%
38.8%

100.0%
35.6%

100.0%

24.3% 31.0% 26.6%
17.7% 10.4% 16.2%
0.0% 5.8% 13.0%
8.6% 14.0% 8.6%
50.7% 61.2% 64.4%

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн аудитлагдсан тайлан

Үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн 

тайлан, шинжилгээ 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16
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11. Үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн тайлан, шинжилгээНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

Үнэт цаас гаргагч нь 2019 онд нээлттэй хувьцаат компани болох үеийн төсөөллөөр 2021 онд компанийн нийт актив 
165 тэрбум төгрөгт хүрэх хүлээлттэй байсан бол 2021 оны эцсийн гүйцэтгэлээр Үнэт цаас гаргагч нь 212 тэрбум 
төгрөгийн активыг бүрдүүлж 128%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

11.2.1.	Онцлох харьцаа үзүүлэлтүүд
     

Хуримтлагдсан ашгийн нийт хөрөнгөд эзлэх хувь 10.7%-аас 18.3% болж өссөн нь ашигт ажиллагаа тогтмол өндөр 
байсныг илэрхийлнэ.



Санхүүгийн салбарын чухал үзүүлэлт болох хөрвөх чадварын харьцаа үзүүлэлтүүд доорх хүснэгтээр харуулсан байна. 
2021 онд Үнэт цаас гаргагчийн эргэлтийн харьцаа 2.4 хүртэл өсөж, өмнөх оны үзүүлэлтээс илүү байсан нь актив, 
пассивын удирдлага сайжирч, богино хугацаат өрийн дүн буурснаар тайлбарлагдана.

График 23. Үнэт цаас гаргагчийн нийт хөрөнгийн үзүүлэлт, нээлттэй хувьцаат компани болох үеийн төсөөлөлтэй харьцуулах нь,2019 – 2021, тэрбум төгрөгөөр 

IPO үеийн төсөөлөл Гүйцэтгэл Биелэлт хувь

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

Үнэт цаас гаргагчийн өөрийн хөрөнгө 2021 
онд өмнөх онтой харьцуулахад 43 хувиар 
өссөн үзүүлэлттэй байна. 2017 – 2021 оны 
хооронд өөрийн хөрөнгийн жилийн дундаж 
өсөлт нь 71% байна. 2021 оны өөрийн 
хөрөнгийн өсөлтийн 5 тэрбум төгрөг нь 
толгой компаниас олгосон хоёрдогч 
өглөгийн санхүүжилт бол үлдсэн хэсэг нь 
хуримтлагдсан ашгийн өсөлт байна.

График 24. Үнэт цаас гаргагчийн өөрийн хөрөнгө, 2017 - 2021, тэрбум төгрөгөөр

2017 2018 2019 2020 2021

8.8
13.9

40.4

52.8

75.5

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн аудитлагдсан тайлан

Үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн 

тайлан, шинжилгээ 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16

71%CAGR

2019 2020 2021

165.3

212.2

78.8
81.9

129.4
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104%

105%

128%
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төслийн хураангуй 

танилцуулга

Үнэт цаас гаргагчийн өрийн харьцаа үзүүлэлтүүд 2021 онд өмнөх оноос өссөн байна. Хуримтлагдсан ашиг нэмэгдсэн ч 
Үнэт цаас гаргагч 2019 онд олон нийтээс хөрөнгө татан төвлөрүүлснээс хойш нэмэлт хувьцаа гаргаагүйн улмаас 
капиталын бүтэц өөрчлөгдөж, өрийн харьцаа нэмэгдэх шалтгаан болсон байна. 



Өрийн үнэт цаас буюу бондын эзлэх хувь 0%-аас 13% болж сүүлийн 3 жилд өссөн байна. Үнэт цаас гаргагч нь МХБ-ээр 
дамжуулан нээлттэй бондын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд ББЗЗ дээр мөн бондын санхүүжилтийг амжилттай 
татан төвлөрүүлсэн нь энэхүү өсөлтийг тайлбарлана.

Хүснэгт 8. Үнэт цаас гаргагчийн хөрвөх чадварын харьцаа үзүүлэлтүүд, 2019 - 2021

Хүснэгт 10. Үнэт цаас гаргагчийн өр төлбөрийн харьцаа үзүүлэлтүүд, 2019 - 2021

Хүснэгт 9. Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагааны харьцаа үзүүлэлтүүд, 2019 - 2021 

2019 

2019 

2019 

2020 

2020 

2020 

2021

2021

2021

Эргэлтийн харьцаа

Өрийн харьцаа

Зээлийн эргэц

Мөнгөн хөрөнгийн харьцаа

Өр/эздийн өмчийн харьцаа

Нийт хөрөнгийн эргэц

2.4

65%

0.24

10.9%

1.81

0.23

1.8

61%

0.31

1.9

51%

0.31

19.6%

1.58

0.22

6.3%

1.03

0.27

Өрийн харьцаа үзүүлэлтүүд

Үйл ажиллагааны харьцаа үзүүлэлтүүд

Зээл / Нийт хөрөнгө 76% 70% 81%

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

Хөрвөх чадварын харьцаа үзүүлэлтүүд

Үнэт цаас гаргагчийн хөрөнгийн өгөөжийн харьцаа үзүүлэлтүүд салбарын үзүүлэлтээс өндөр байгаа нь хөрөнгийн үр 
өгөөжтэй ашиглалт, үйл ажиллагааны үр ашигт байдлаар тайлбарлагдаж байна. Тухайлбал 2021 онд Үнэт цаас 
гаргагчийн нийт активын өгөөж нь салбарын дундаж болох 7.7%-иас даруй 1.3 нэгжээр өндөр байгаа нь зах зээлд 
тэргүүлэгчийн хувьд эх үүсвэрээ маш үр дүнтэй удирдаж, зээл олголтын оновчтой байдал болон эрсдэлийн 
удирдлагыг оновчтой хэрэгжүүлснийг илэрхийлнэ. Нийт эздийн өмчийн өгөөж 25.4% буюу салбарын дунджаас 2.17 
дахин их байгаа нь үйл ажиллагааны чанар болон өр төлбөрийн сайн удирдлагыг хэрэгжүүлж байгааг илтгэж байна. 
(Эх сурвалж: СЗХ, ББСБ-уудын тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга)

Хүснэгт 11. Үнэт цаас гаргагчийн хөрөнгийн өгөөжийн харьцаа, 2019 - 
2021, хувиар

2019 2020 2021

Активын өгөөж (ROA)

Эздийн өмчийн өгөөж (ROE)

Чанаргүй зээлийн хувь

9.0%

25.4%

2.7%

8.5%10.6%

22.0%

3.0%

21.5%

2.6%

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

График 25. Үнэт цаас гаргагчийн активийн болон эздийн өмчийн 
өгөөжийн харьцаа, 2019 – 2021, хувиар

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2019 2020 2021

ROA - Активын өгөөж ROE - Эздийн өмчийн өгөөж 

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

Үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн 
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төслийн хураангуй 

танилцуулга

11.3.	Мөнгөн гүйлгээний тайлан
Хүснэгт 12. Үнэт цаас гаргагчийн нэгтгэсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан, 2019 - 2021, мянган төгрөгөөр 

2019 2020 2021“Инвескор ББСБ” ХК (нэгтгэсэн)

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Төлсөн орлогын албан татвар

Хувьцаа гаргалт

Бондын эргэн төлөлт

Бонд гаргалтаас хүлээн авсан

Бусдаас авсан зээл

Төлсөн хүү

Үндсэн үйл ажиллагаанд зарцуулсан мөнгө

Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ

Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

(1,874,209)

17,820,073

-

(1,345,791)

-

2,641,586

(1,220,971)

(18,063,448)

(21,158,628)

(2,563,993)

-

(4,846,273)

7,927,398

(319,000)

18,742,671

(5,954,688)

(9,791,497)

(18,310,178)

(3,370,954)

-

203,778

25,000,000

(4,349,000)

47,137,957

(14,201,992)

(41,142,966)

(58,715,912)

Харилцагчаас татсан итгэлцэл

Зээлийн эргэн төлөлт

Харилцагчид төлсөн итгэлцэл

Хоёрдогч өглөгөөр татсан өр төлбөр

Түрээсийн өр төлбөрийн хүүгийн төлөлт

17,660,744

(3,740,000)

(9,135,930)

-

(10,720,209)

34,791,900

(6,749,897)

-

999,587

(22,600,918)

27,558,198

(20,949,042)

5,000,000

(130,592)

Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн гадаад валютын ханшийн тэгшитгэл

25,246,473

2,742,054

2,320,122

5,146,144

-

83,968

44,672,450

21,442,531

5,146,144

126,588,675

(73,468)

56,666,603

(1,949,924)

26,588,675

24,638,751

(104,393)

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ

БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

Татварын өмнөх ашиг 11,207,604 13,905,096 23,710,318

Эх сурвалж: Үнэт цаас гаргагчийн аудитлагдсан тайлан

Үнэт цаас гаргагчийн сүүлийн 3 жилийн мөнгөн гүйлгээний тайлангаас үзэхэд үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал сөрөг 
утгатай, өндөр тэлэлттэй бол санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал эерэг утгатай, мөн өндөр тэлэлттэй байна. 
Энэ нь Үнэт цаас гаргагчийн үндсэн үйл ажиллагаа хурдацтай тэлж байгааг илэрхийлж байна. 

11.4.	Ногдол ашгийн бодлого
Үнэт цаас гаргагчийн ногдол ашгийн бодлогын бичиг баримт нь Компанийн тухай болон Компанийн засаглалын 
кодекст нийцүүлэн боловсруулагдсан бөгөөд уг бодлогын төслийг Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ-ийн 2019 оны 02 дугаар 
сарын 04-ний өдрийн № А/05-Т тоот тогтоолоор баталсан байна. Үнэт цаас гаргагч нь 2019 онд анх удаа олон нийтэд 
хувьцаагаа санал болгохдоо бизнесийн өндөр өсөлтийн жилүүдэд ногдол ашиг тараахгүй гэж тусгасан бол 2021 оноос 
эхлэн цэвэр ашгийн 5 хувь, дараах жилүүдэд нийт ашигт харьцах хувийг нэмэгдүүлэн ногдол ашиг тараах бодлого 
баримтлан ажиллаж байна. Улмаар 2020 оны цэвэр ашгийн 5% буюу 1,219,374,606 төгрөгийг 2021 онд, 2021 оны цэвэр 
ашгийн 9.61% буюу 1,793,197,950 төгрөгийг 2022 онд тус тус ногдол ашигт хуваарилсан байна.

Үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн 

тайлан, шинжилгээ 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16
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12. Нэмж хувьцаа гаргах тухайНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

Үнэт цаас гаргагч нь дээрх амжилтаа ахиулж, бизнес төлөвлөгөөгөөр баталсан зорилтоо биелүүлэх, СЗХ-оос нэмж 
хувьцаа гаргахыг даалгасан 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 70 тоот тогтоолын биелэлтийг хангаж, олон 
нийтийн эзэмшлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд зарласан хувьцааны хэмжээнд багтаан нэмж 
хувьцаа гаргахаар шийдвэрлэсэн болно. “Инвескор ББСБ” ХК-ийн дүрэмд заасны дагуу нийт 82,000,000 ширхэг 
зарласан хувьцаатай бөгөөд эргэлтэд гаргаагүй 10,272,082 ширхэг хувьцаанаас 4,000,000 ширхэг хувьцааг нийтэд 
санал болгон арилжаалахаар нэмж гаргах тухай Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ-ийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны 
өдрийн 11 тоот тогтоолоор шийдвэрлэсэн. 

Үнэт цаас гаргагч нь нэмж хувьцаа гаргаснаар дараах давуу талуудыг үүсгэх юм. Үүнд: 

12. Нэмж хувьцаа гаргах тухай

Схем 5. Үнэт цаас гаргагч нэмж хувьцаа гаргаснаар үүсэх давуу талууд

Олон нийтийн 
эзэмшлийн

хувь хэмжээ нэмэгдэнэ.

Зохистой харьцааны 
шалгуур үзүүлэлтүүд 
сайжирна.

Ашигт ажиллагаа 
нэмэгдэнэ.

Мөнгөн хөрөнгийн нөөц

нэмэгдэнэ.

Олон Улсын санхүүгийн 
байгууллага, ХОС-ын 
итгэлцлийг нэмэгдүүлнэ.

Жижиг хувьцаа 
эзэмшигчдийн шийдвэр 
гаргалтад оролцох 
оролцоо нэмэгдэнэ.

Үйл ажиллагаа 
өргөжинө.

Гадаад зах зээлд 
тэлэх боломжийг 
нэмэгдүүлнэ.

Хөрвөх чадварын 
эрсдэл буурна. 

График 26. Нэмж үнэт цаас гаргасны дараах хувьцаа эзэмшлийн бүтэц

85.0% 80.5%

15.0% 19.5%

Олон нийт Олон нийт

FPO өмнө FPO дараа

‘’Эс Ай Би Жэй 
Капитал’’ ХХК

‘’Эс Ай Би Жэй 
Капитал’’ ХХК

Нэмж хувьцаа гаргах тухай 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16
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12. Нэмж хувьцаа гаргах тухайНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

12.4. Стратегийн хөрөнгө оруулагчдын худалдан авах хувь, хэмжээ, нөхцөл

Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ-ийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 11 тоот тогтоолын дагуу нийт нэмж гаргаж буй 
хувьцааны 95 хүртэлх хувийг стратегийн хөрөнгө оруулагчдад санал болгох эрхтэй. Нийт нэмж гаргаж буй хувьцааны 
тоо ширхэгт нийлүүлэлтээс давсан захиалга буюу 600,000 ширхэг хүртэлх нэмж гаргасан хувьцаа мөн адил хамаарна. 



Үнэт цаас гаргагч нь МХБ-ийн Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны журмын 3.4 дэх хэсэгт тодорхойлсноор 
дараах хөрөнгө оруулагчдыг стратегийн хөрөнгө оруулагч хэмээн тооцож анхдагч зах зээлийн арилжаанаас хувьцаа 
худалдан авах нөхцөлийг санал болгож байна. Үүнд:

Хөрөнгө оруулалтын дүн 200,000,000 (хоёр зуун сая) төгрөг ба түүнээс дээш байх;



Үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа нээгдсэнээс хойш 9 сараас доошгүй хугацаанд хувьцааг тусгаарлах. 

12.3. Хувьцааны захиалгын эрэлтийн хэмжээ нийлүүлэлтээс давах нөхцөл

Үнэт цаас гаргагч нь нийтэд санал болгох нэгж хувьцааны үнийг үнэ тогтоох өдрөөр тасалбар болгон МХБ дэх өмнөх 
60 арилжааны өдрийн Time-weighted-average-price (TWAP) буюу Хугацаагаар жигнэсэн дундаж үнэ (ХЖДҮ) ашиглана. 
ХЖДҮ аргачлал нь нэг өдрийн арилжааг 4 ижил хугацаанд буюу нээлт, дээд, доод, хаалтын ханшийн хугацаа гэж 
хувааж үздэг арилжааны аргачлалын нэг хэлбэр юм. Ингэснээр хаалтын ханшийн нөлөөллийг багасгадаг. 



Үнэ тогтоох өдөр нь Үнэт цаасыг СЗХ бүртгэх өдрөөс өмнөх 3 дахь арилжааны өдрөөр тасалбар болох ба Үнэт цаас 
гаргагч нь үнэ тогтоох аргалчлалаар тооцсон нэгж хувьцааны үнийг СЗХ, МХБ-д хүргүүлнэ. 



Үнэт цаас гаргагч нь нэмж хувьцаа гарган татан төвлөрүүлэх мөнгөн хөрөнгийг өөрийн дотоод болон гадаад зах 
зээлээ тэлэх стратегийн дагуу зарцуулж компанийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх замаар хувьцаа эзэмшигчдийн 
хүртэх өгөөжийг өсгөнө.

Үнэт цаас гаргагч нь СЗХ-оос олгогдсон зөвшөөрлийн анхдагч зах зээл дээр байршуулан арилжаалах бөгөөд Үнэт цаас 
гаргагчийн 2022 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын A/01 тоот 
шийдвэрийн дагуу хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонхийн саналаар энгийн хувьцаа 
эзэмшигчдийн хувьцаа тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсэн тул Компанийн 
тухай хуулийн 38-р зүйлийн 38.2, 38.3 дахь хэсэгт заасныг хэрэгжүүлэхгүйгээр олон нийтэд танилцуулах аяныг зохион 
байгуулж, анхдагч зах зээлийн арилжааг МХБ-ээр дамжуулан явуулна. 

12.2. Үнэт цаасны үнэ тогтоох үндэслэл

12.1. Үнэт цаасыг анхдагч зах зээлд байршуулах 

СЗХ-ны Үнэт цаасны бүртгэлийн журмын 7.20-д заасны дагуу Анхдагч зах зээлд компанийн нэмж гаргасан хувьцааны 
захиалгын хэмжээ нь 4,000,000 ширхгээс давсан тохиолдолд Үндсэн андеррайтер, Үнэт цаас гаргагч тохиролцсоны 
үндсэн дээр нэмж гаргаж буй 4,000,000 ширхэг хувьцааны 15 хувь буюу 600,000 ширхэг хүртэлх хувьцааг нэмж гаргаж 
болно.

12.5. Анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай болсонд тооцох тухай

Үнэт цаас гаргагч нь нийт нэмж гаргах 4,000,000 ширхэг хувьцааг амжилттай борлуулсан тохиолдолд анхдагч зах 
зээлийн арилжааг амжилттай болсон гэж үзнэ. 

Нэмж хувьцаа гаргах тухай 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16
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13. Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

13. Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалт

Үнэт цаас гаргагч нь татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 30 хувийг компанийн дунд хугацааны стратеги төлөвлөлтийн дагуу 
Киргиз Улс болон Казахстан Улс дахь үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд зарцуулж, 70 хувийг дотоод зах зээл дахь 
зээлийн багцыг нэмэгдүүлж үйл ажиллагаагаа тэлэхэд зарцуулахаар төлөвлөж байна.

Ирэх 3 жилийн хугацаанд Инвескор Санхүүгийн Групп нь Төв Азийн орнууд дахь зах зээлийн нэвтрэлтийг илүү өргөн 
хүрээнд буюу группийн бусад охин компаниудын бизнесийг нутагшуулахад онцгой анхаарч ажиллах болно. 



Инвескор Санхүүгийн Группийн хамгийн том бүрэлдэхүүн болох “Инвескор ББСБ” ХК нь 2022 онд Казахстан Улсад охин 
компаниа байгуулж, хөрөнгө оруулалт хийн үйл ажиллагааг нь амжилттай эхлүүлэх бол 2023 онд Узбекистан Улсын 
зах зээлд нэвтрэхээр ажиллаж байна.



Үнэт цаас гаргагч нь гадаад зах зээлд зориулан татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 30 хувийг Киргиз Улс дахь “Инвескор 
Си Эй МФК” ХК компанийн зээлийн багцыг нэмэгдүүлэхээс гадна Казакстан Улсад шинээр байгуулах охин компанийн 
дүрмийн сан болон зээлийн багцыг санхүүжүүлэх болно.

13.1.	Гадаад зах зээл

Хүснэгт 13. Гадаад зах зээл дэх санхүүжилтын төлөвлөгөө

Гадаад зах зээл дахь үйл ажиллагаа өргөжихөд чиглэх зарцуулалтын ерөнхий ангилал 

40%

30%

15%

15%

Киргиз дэх охин компанийн зээлийн багцын санхүүжилт

Казахстан дахь охин компанийн зээлийн багцын санхүүжилт

Казахстан дахь охин компанийн дүрмийн сан (эхлэлтийн хөрөнгө)

Гадаад зах зээлд нэвтрэхтэй холбоотой технологи, системийн шинэчлэлүүд

Эзлэх хувь

Үнэт цаас гаргагч нь татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн 70 хувийг Монгол Улсын буюу дотоод зах зээл дэх үйл 
ажиллагаагаа тэлэх зориулалтаар зарцуулна.

13.2. Дотоод ЗАХ ЗЭЭЛ

Хүснэгт 14. Дотоодын харилцагчдад олгох зээлийн багцыг санхүүжүүлэх төлөвлөгөө

ЗЭЭЛИЙН ТӨРӨЛ

40%

20%

20%

10%

10%

Бизнесийн зээл

Автомашины зээл

Финтек зээл

Хэрэглээний зээл

Төслийн зээл

Эзлэх хувь

Татан төвлөрүүлсэн

хөрөнгийн зарцуулалт 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16
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14. Дунд хугацааны стратеги, төлөвлөгөөНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

14. Дунд хугацааны стратеги, төлөвлөгөө

Үнэт цаас гаргагчийн хувьд 2022 онд банкны сайн зээлдэгчдийг түргэн шуурхай шийдвэр гаргалт, уян хатан 
нөхцөлөөрөө татах мөн давтан зээлдэгчидтэйгээ урт хугацааны харилцааг бэхжүүлж, илүү сайн бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээг санал болгож ажиллахаас гадна ББСБ-ын салбарын өрсөлдөөн ширүүсэж байгаа энэхүү орчинд хүүгийн 
ахиуц буурах хандлага ажиглагдаж байгаа тул гадаад шинэ зах зээл рүү тэлэн нэвтрэхэд онцгой анхаарал хандуулан 
ажиллана.

Дунд хугацааны стратеги, төлөвлөгөө 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16

14.1. Дотоод зах зээлд баримтлах стратеги: Ухаалаг тэлэлт

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн дотоод зах зээлд баримтлах гол стратеги нь илүү зардал багатай ухаалаг тэлэлт хийх бөгөөд 
ингэснээр хувьцаа эзэмшигчдэд очих өгөөжийг бууруулахгүйгээр зээлийн хүүгээ буулгах боломжтой болох юм.
Өөрөөр хэлбэл үр дүнтэй хөрөнгө оруулалт, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэх замаар дотоодын зах зээлд бага 
зардлаар, өндөр үр ашигтай ажиллах бүтцийг бий болгох юм.



“Инвескор ББСБ” ХК-ийн хувьд ухаалаг тэлэлтийн стратегийг доорх хоёр чиглэлээр хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

Харилцагчийн цаг хугацаа, хүч хөдөлмөрийг хэмнэсэн бүх төрлийн цахим зээл, цахим төлбөр тооцоо, дата 
шинжилгээнд суурилсан санхүүгийн зуучлалын шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бүрэн дэмжиж ажиллана. Финтект 
суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхээс гадна байгууллагын үйл 
ажиллагааны зардлыг бууруулж байна.

Покет аппликэйшнийг санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэгдсэн платформ буюу экосистем болгож хөгжүүлэх нь 
дунд хугацааны гол зорилго бөгөөд Инвескор Санхүүгийн Групп дэх компаниуд нэгдсэн стратегийн хүрээнд синержи 
үүсгэж экосистемийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. Түүнчлэн бусад ББСБ-уудтай хамтран бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх 
зорилготой байна.

Иргэдийн бага дүнтэй хэрэглээний зээлүүдийг бүрэн автоматжуулснаар их хэмжээний хүний нөөц болон үйл 
ажиллагааны зардлыг хэмнэх бөгөөд хүн хүчээ илүү нарийн судалгаа, ажиллагаа шаардсан бизнесийн зээл рүү түлхүү 
хуваарилна.

Мөн факторинг, зээлийн баталгаа гэх мэт зээлээс бусад үйлчилгээг дэвшилтэт технологи ашиглан өргөжүүлж, 
шимтгэлийн орлогын эзлэх хувийг өсгөхөөр ажиллаж байна.

14.1.1. Финтек бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

14.1.2. Хамтарсан түншлэлийн хөтөлбөр

Үнэт цаас гаргагч нь “Аллианс” хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн ББСБ-уудыг чадваржуулж, шаардлагатай эх 
үүсвэрийг хангаж ажилласнаар тухайн орон нутгийн жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж, санхүүгийн 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.



2025 он гэхэд “Аллианс” хөтөлбөрийн цар хүрээг улам өргөжүүлж нийт 21 аймаг бүрийн хамгийн шилдэг ББСБ-уудыг 
“Аллианс” хөтөлбөрийн гишүүн болгоно. 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 4 аймагт уг хөтөлбөр амжилттай 
хэрэгжиж байгаа бол 2022 оны эцсээр нийт 10 аймагт гишүүнтэй болох төлөвлөгөөтэй байна.



Түүнчлэн Үнэт цаас гаргагч нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих SMB хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 
бөгөөд жижиг дунд бизнесүүд болон ногоон санхүүжилт уруу чиглэсэн санхүүжилт татахаар олон улсын санхүүгийн 
байгуулагуудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр төлөвлөж байна. 
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Баянхонгор
Өвөрхангай

Өмнөговь

Улаанбаатар
Дорнод

Эрдэнэт

Салбаруудын Тэлэлт

Орон нутагт 1, Улаанбаатар хотод 3 шинээр нээх

Инвескор Аллианс хөтөлбөрийн гишүүдийн тоог 
10-т хүргэх

Факторинг буюу бэлтгэн нийлүүлэгч нарт зориулсан 
санхүүжилтын бүтээгдэхнүүийг нэвтрүүлэх

Маркетплэйс моделийн дагуу бусад санхүүгийн 
байгууллагуудын дижитал зээлийн багцыг нь бүрдүүлнэ.

Инвескор Аллианс +6

Орон нутгийн салбар +1

Улаанбаатар салбар +3

Үнэт цаас гаргагч нь Төв Азийн зах зээлд өөрийн бизнесийн ноу-хау, финтек бүтээгдэхүүн, санхүүгийн эх үүсвэрийн 
давуу талаа ашиглан, салбар компани байгуулах төлөвлөгөөний дагуу Киргиз Улсад хоёр охин компани байгуулж, үйл 
ажиллагааг нь амжилттай эхлүүлсэн юм. Энэхүү стратегийн гол үзэл нь Монгол Улсын зах зээлд амжилттай 
туршигдсан санхүүгийн шийдэл, үйл ажиллагааны ноу-хау, финтекийн шийдлүүдийг ижил төстэй эдийн засаг, соёлтой 
орчинд нэвтрүүлэх боломж, нөхцлийг Үнэт цаас гаргагч хангасан, тус зорилтот улс орнуудад тогтвортой 
санхүүжилтийг бүрдүүлэх бололцоотой гэх санаанд юм. Үнэт цаас гаргагч нь цаашид Төв Ази, Зүүн Өмнөд Азийн улс 
орнуудад охин компаниа байгуулан үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх төлөвлөгөөтэйгөөр судалгаа гүйцэтгэн, ажиллах 
хүчин бүрдүүлж ажиллаж байна.



Киргиз Улсийн зах зээлд амжилттай нэвтэрснээр Үнэт цаас гаргагч нь өөрийн санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 
гадаад улсад экспортолж Монгол Улсын экспортын орлогын эх үүсвэрийг төрөлжүүлэхээс гадна компанийн урт 
хугацааны өсөлт, тэлэлтийн үндсэн суурийг бүрдүүлж чадсан юм.



Ирэх 3 жилийн хугацаанд Үнэт цаас гаргагч нь шинээр Төв Азийн хоёр улсын зах зээлд нэвтэрч бизнесээ нутагшуулах, 
мөн Зүүн Өмнөд Азийн зах зээлд орох бэлтгэлээ бүрэн хангах болно.


14.2. Гадаад зах зээлд баримтлах стратеги: Санхүүгийн экспорт  
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172

19.13 сая

2.4

Үйл ажилгаа явуулж буй Бичил 
санхүүгийн байгууллага

Банкны салбарын тоо 100,000 хүнд  

Хүн амын тоо

Казахстан улсад охин компаниа байгуулах 

Тусгай зөвшөөрлийг авч, үйл ажиллагаа явуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна.

Казахстан 

Монгол

‘‘Инвескор Си Эй МФК’’ ХК
Зээлийн багц: 7.6 тб₮ /+133%/
Нийт хөрөнгө: 9.2 тб₮ /+163%/
Чанаргүй зээл: 0.9% 
Үйлчлүүлэгчдийн тоо: 915 /х1.7/

607

6.7 сая

7.6

Үйл ажилгаа явуулж буй Бичил 
санхүүгийн байгууллага

Банкны салбарын тоо 100,000 хүнд  

Хүн амын тоо

Киргиз улсад шинээр , зээлийн багцыг 
төгрөг хүргэх

4 салбар нээх 18 тэрбум 

Покет платформ буюу цахим зээл,дижитал хэтэвч бүтээгдэхүүнийг Киргизийн зах зээлд санал болгох

Киргизстан

Монгол

149

34.56 сая

42.2

Үйл ажилгаа явуулж буй Бичил 
санхүүгийн байгууллага

Банкны салбарын тоо 100,000 хүнд  

Хүн амын тоо

2023 онд Узбекистан 
Улсын зах зээлд 
нэвтрэхээр ажиллаж 
байна

Узбекистан

Монгол
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төслийн хураангуй 

танилцуулга

14.3. Үнэт цаас гаргагчийн дунд хугацааны санхүүгийн төлөвлөгөө

Хүснэгт 15. Үнэт цаас гаргагчийн нэгтгэсэн санхүү байдлын тайлангийн 3 жилийн төсөөлөл, 2022 - 2024, мянган төгрөгөөр 

1 2023 оны нэмэлт хувьцаа гаргахтай холбоотой өсөлт

2022T 2023T 2024T Үзүүлэлтүүд

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 14,972,281 19,499,903 33,593,222
Хөрөнгө оруулалт 4,056,823 4,868,187 5,841,825

Харилцагчдад олгосон зээл-цэвэр 300,829,322 456,572,557 710,158,794

Авлага

Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө
Бусад актив

Үндсэн ба биет бус хөрөнгө

Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг

Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл

Бонд

Бусад өглөг

Нийт өр төлбөрийн дүн

Хувьцаат капитал

Нэмж төлөгдсөн капитал

Хоёрдогч өглөг болон эздийн өмчийн бусад хэсэг

Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)

Нийт өөрийн хөрөнгө

Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө

Нийт хөрөнгийн дүн

           5,584,661 

13,274
2,756,061

           9,670,987 

       337,883,408 

77,339,020 

75,789,328 

55,000,000

8,867,905 

216,996,253

17,190,237

29,469,738

5,000,000

         69,227,180 

       120,887,155 

       337,883,408 

6,143,127

539,578
3,169,470

 11,605,185 

       502,398,007 

126,080,140

83,090,856

87,286,251

11,971,314

308,428,560

18,390,237

48,269,738
1

5,000,000

       122,309,471 

       193,969,447 

       502,398,007 

6,757,440

566,557
3,644,890

13,926,222 

       774,488,950 

221,712,538 

121,502,697 

138,570,336 

15,562,708 

 497,348,278 

18,390,237

48,269,738

5,000,000

       205,480,697 

       277,140,672 

       774,488,950 

График 27. Үнэт цаас гаргагчийн нийт хөрөнгийн төсөөлөл, 2020 - 2021 гүйцэтгэл, 2022 - 
2024 төсөөлөл, тэрбум төгрөгөөр

Үнэт цаас гаргагч нь нийт хөрөнгөө 2024 оны 
эцэст 774 тэрбум болгож өсгөсөн байх 
төлөвлөгөөтэй бөгөөд энэ нь 2021 оны эцсийн 
гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 265%-аар буюу 3.6 
дахин өссөн дүн юм. 2021 – 2024 оны жилийн 
дундаж өсөлт нь 54 хувь байна.

2020 2021 2022Т 2023Т 2024Т

136
212

338
502

774

График 28. Үнэт цаас гаргагчийн зээлийн багцын төсөөлөл, 2020 - 2021 гүйцэтгэл, 2022 - 
2024 төсөөлөл, тэрбум төгрөгөөр

2020 2021 2022Т 2023Т 2024Т

95
173

304

462

721 Нийт зээлийн багцын хувьд 2024 оны эцэст 721 
тэрбум төгрөгт хүргэж 2021 оны эцэстэй 
харьцуулахад 316 хувиар буюу 4.2 дахин өссөн 
дүнтэй байх төсөөлөлтэй байна. 2021 – 2024 
оны жилийн дундаж өсөлт нь 66 хувь байна.

Дунд хугацааны стратеги, төлөвлөгөө 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16
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төслийн хураангуй 
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График 29. Үнэт цаас гаргагчийн хүүгийн орлогын төсөөлөл, 2020 - 2021 гүйцэтгэл, 
2022 - 2024 төсөөлөл, тэрбум төгрөгөөр

Үнэт цаас гаргагч нь хүү болон түүнтэй адилтгах 
орлогоо жил бүр өсгөж 2024 оны эцэст 173 
тэрбум төгрөгт хүргэхээр төлөвлөж байгаа 
бөгөөд энэ нь 2021 оны гүйцэтгэлтэй 
харьцуулахад 321 хувиар өссөн, 4.2 дахин их 
үзүүлэлт байх юм. 2021 – 2024 оны жилийн 
дундаж өсөлт нь 57 хувь байна.

2020 2021 2022Т 2023Т 2024Т

29
41

76

113

173

График 30. Үнэт цаас гаргагчийн шимтгэл, хураамжийн орлогын  төсөөлөл, 2020 - 2021 
гүйцэтгэл, 2022 - 2024 төсөөлөл, тэрбум төгрөгөөр

Үнэт цаас гаргагч нь шимтгэл, хураамжийн 
орлогын өсөлтийг 2024 оны эцэст 37 тэрбум 
төгрөгт хүргэж 2021 оны гүйцэтгэлээ 321 хувиар 
буюу 4.2 дахин өсгөх төсөөлөлтэй байна. 2021 – 
2024 оны жилийн дундаж өсөлт нь 515 хувь 
байна.

2020 2021 2022Т 2023Т 2024Т

0.5

9
15

23

37

График 31. Үнэт цаас гаргагчийн цэвэр ашгийн төсөөлөл, 2020 - 2021 гүйцэтгэл,

2022 - 2024 төсөөлөл, тэрбум төгрөгөөр

Үнэт цаас гаргагч нь цэвэр ашгаа 2024 оны эцэст 
83 тэрбум төгрөгт хүргэж 2021 оны гүйцэтгэлээ 
333 хувиар буюу 4.3 дахин өсгөх төсөөлөлтэй 
байна. 2021 – 2024 оны жилийн дундаж өсөлт нь 
64 хувь байна.

2020 2021 2022Т 2023Т 2024Т

12
19

32

53

83

График 32. Үнэт цаас гаргагчийн эздийн өмч болон активийн өгөөжийн төсөөлөл, 2020 - 2021 гүйцэтгэл, 2022 - 2024 төсөөлөл, хувиар

Эздийн өмчийн дундаж өгөөж

Нийт хөрөнгийн дундаж өгөөж

Дунд хугацааны стратеги, төлөвлөгөө 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16

29.9%

11.0%

11.6%

32.6%
33.7%

35.3%

12.6%

13.0%

2021 2022 2023 2024

ROE

ROA
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төслийн хураангуй 
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Хүснэгт 16. Үнэт цаас гаргагчийн нэгтгэсэн орлогын тайлангийн 3 жилийн төсөөлөл,

2022 - 2024, мянган төгрөгөөр 

Хүснэгт 17: Онцлох харьцаа үзүүлэлтүүдийн төсөөлөл, 2022 - 2024, хувиар 

2022T 

2022T 

2023T 

2023T 

2024T 

2024T 

Үзүүлэлтүүд

Үзүүлэлтүүд

Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого

Өрийн харьцаа

Нийт хөрөнгийн өгөөж

Нийт хөрөнгийн дундаж өгөөж

Эздийн өмчийн өгөөж

Эздийн өмчийн дундаж өгөөж

Хүүгийн цэвэр ахиуц

ҮАЗ/Орлого

Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал

Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал

Итгэлцлийн үйл ажиллагааны зардал

Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын зардал

Хүүгийн цэвэр орлого

Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого

Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого (зардал)

Нийт хүүгийн бус цэвэр орлого

Нийт үйл ажиллагааны орлого

Ажиллагсадтай холбогдолтой зардал

Үйл ажиллагааны бусад зардал

Нийт үйл ажиллагааны зардал

Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)

Татварын өмнөх ашиг

Орлогын татварын зардал

Цэвэр ашиг

76,179,897

64.2%

9.5%

11.6%

26.5%

32.6%

20.5%

35.9%

112,985,154

61.4%

10.6%

12.6%

27.4%

33.7%

21.2%

33.4%

173,280,622

64.2%

10.7%

13.0%

30.0%

35.3%

20.7%

31.5%

22,240,754 28,607,858 44,342,179

13,079,002

9,161,752

4,996,029

48,943,114

14,613,642

-

14,613,642

63,556,755

10,362,845

12,442,798

22,805,643

(496,170)

40,254,942

8,218,783

32,036,159

15,448,243

13,159,614

3,290,100

81,087,197

23,381,827

-

23,381,827

104,469,023

15,701,685

19,190,949

34,892,634

-

69,576,389

16,494,097

53,082,292

23,187,383

21,154,796

6,315,447

122,622,996

37,410,922

-

37,410,922

160,033,919

22,552,528

27,786,423

50,338,952

-

109,694,967

26,523,742

83,171,225

Дунд хугацааны стратеги, төлөвлөгөө 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16
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15. Эрсдэлийн хүчин зүйлс ба УдирдлагаНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

Зах зээлийн эрсдэл  Хүүгийн эрсдэл Ханшийн эрсдэл

Хөрвөх чадварын эрсдэл Зээлийн эрсдэл Үйл ажиллагааны эрсдэл 

КОВИД-19 холбоотой эрсдэл Хуүль, эрх зүйн орчны эрсдэл 
Мэдээллийн аюулгүй


байдлын эрсдэл 

Технологийн эрсдэл Хүний нөөцийн эрсдэл Нийлүүлэгчдийн эрсдэл 

Нэр хүндийн эрсдэл 
Давагдашгүй хүчин


зүйлсийн эрсдэл Нийлүүлэгчдийн эрсдэл 

15. Эрсдэлийн хүчин зүйлс ба Удирдлага

15.1. Эрсдэлийн хүчин зүйлс 

Үнэт цаас гаргагч нь доорх эрсдлүүдийг тодорхойлсон бөгөөд дэлгэрэнгүй тодорхойлолт 
болон урьдчилан сэргийлэх алхам тухай Үнэт цаасны дэлгэрэнгүй танилцуулгаас танилцана 
уу.

Схем 6. Эрсдэлийн хүчин зүйлс 

15.2. Үнэт цаас гаргагчийн эрсдэлийн удирдлагын бодлого

Схем 7. Үнэт цаас гаргагчийн эрсдэлийн удирдлагын тухай 

Хамгаалалтын I бүс

Эрсдэлийн удирдлагын 
тогтолцооны хүрээнд 
эрсдэлийг илэрүүлэх, 
үнэлэх, бууруулах, 
удирдах чиг үүрэгтэй 
байна.

Хамгаалалтын II бүс

Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог бий 
болгох, бодлого журам боловс-

руулах,шинэчлэх,эрсдэлийн хүлээн 
зөвшөөрөх хэм, хэмжээг хянах чиг 
үүрэгтэй, Хамгаалалтын I бүсэд эрсдэлийг 
үр дүнтэй удирдахад зөвлөмж чиглүүлэг 
өгөх чиг үүрэгтэй. 

ТУЗ

Гүйцэтгэх удирдлага

Хамгаалалтын III бүс

Эрсдэлийн удирдлагын 
тогтолцооны үр дүнтэй 
байдалд хараат бус үнэлэлт 
дүгнэлт өгөх чиг үүрэгтэй 
байна. 

Эрсдэлийг хариуцах Эрсдэлийг хянах Хараат бус баталгаажуулалт

Эрсдэлийн хүчин зүйлс ба Удирдлага 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16
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15. Эрсдэлийн хүчин зүйлс ба УдирдлагаНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

“Инвескор ББСБ” ХК нь санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын хувьд хамгаалалтын гурван бүсийн зарчимд 
тулгуурласан эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог бий болгон өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа идэвхтэй хэрэгжүүлж 
ажилладаг. Хамгаалалтын 3 бүсийн зарчимд суурилан эрсдэлээ удирдах нь аливаа байгууллага эрсдэлийг үр дүнтэй 
удирдах, хяналт, хариуцлагын тогтолцоог урт хугацаанд тогтвортой бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Түүнчлэн, 
“Инвескор ББСБ” ХК нь өөрийн үйл ажиллагаанд хамаарал бүхий хууль тогтоомж болон зохицуулагч байгууллагын 
шаардлагад нийцүүлэн бодлого, журмуудаа шинэчлэн батлуулж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Схем 8. Үнэт цаас гаргагчийн эрсдэлийн удирдлагын засаглалын тухай 

Эрсдэлийг илрүүлэх, 
бууруулах, хянах, хүлээн 
зөвшөөрөх чиг үүрэг бүхий 
өдөр тутмын эрсдэлийн 
удирдлагын үйл ажиллагаа

Эрсдэлийн удирдлагын 
бодлого, холбогдох 
эрсдэлүүдийг удирдах 
ерөнхий журмууд болон 
тэдгээрийн үйл ажиллагааг 
зохицуулсан журам, стандарт 
болон заавар

ББСБ-ын эрсдэлийн 
удирдлагын тогтолцоо, 
эрсдэлийн хүлээн зөвшөөрөх 
хэм хэмжээний удирдлагын 
хэрэгжилтэд хяналт тавих 
хороод

Хамгаалалтын 3 бүс

ТУЗ

Засаглалын бичиг баримтууд Засаглалын хороод

Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд эрсдэлийн соёлын бат бөх үндэс суурийг тавих, 
тасралтгүй сайжруулах, бэхжүүлэх нь чухал ач холбогдолтой байдаг. “Инвескор ББСБ” ХК нь Гүйцэтгэх удирдлага 
болон нийт ажилтнууд дунд эрсдэлийн соёлыг бэхжүүлэх зорилго бүхий “Эрсдэлийн соёл”-ыг түгээх аян болон шат 
дараалсан сургалтууд жил бүр зохион байгуулах, ажилтан бүр эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлдэг эрсдэлийн 
менежер байх соёлыг түгээн ажиллаж байна.



Үнэт цаас гаргагч нь Эрсдэлийн удирдлагын ерөнхий бодлогоо ТУЗ-өөр батлуулан мөрдөн ажилладаг. Энэхүү 
бодлогоор ББСБ-ын хувьд удирдах боломжтой эрсдэлийн төрлүүдийг тодорхойлсон бөгөөд тэдгээрийг хариуцах эзэн 
болон холбогдох бодлого журмуудыг тодорхой заасан байдаг. 



Үнэт цаас гаргагчийн эрсдэлийн соёл, удирдлагын тогтолцоо, хамгаалалтын гурван бүсний чиг үүрэг болон 
хэрэгжилтийн хэмжилт, холбогдох журамнууд тухай Үнэт цаасны дэлгэрэнгүй танилцуулгаас танилцана уу.

Эрсдэлийн хүчин зүйлс ба Удирдлага 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16
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16. Үнэт цаас худалдан авах захиалга өгөх зааварНэмэлт хувьцаа гаргах


төслийн хураангуй 

танилцуулга

16. Үнэт цаас худалдан авах захиалга өгөх заавар

Хөрөнгө оруулагч нь МХБ-д бүртгэлтэй үнэт цаасны компанид үнэт цаасны данс нээлгэж, 
өөрийн үнэт цаасны дансанд дараах зааврын дагуу хувьцаа худалдан авах мөнгөн хөрөнгө 
байршуулах ба өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанид үнэт цаас худалдан авах захиалгаа 
өгнө.

Схем 9.  Үнэт цаас худалдан авах захиалга өгөх заавар Хүснэгт 18. Үнэт цаас худалдан авах захиалгын мөнгө байршуулах заавар

1
Биржид бүртгэлтэй аль нэг үнэт цаасны 
компанид үнэт цаасны данс нээлгэх

Данс нээлгэх

3
Үнэт цаасны дансанд Хүснэгт 37 дахь 
зааврын дагуу мөнгөн хөрөнгө байршуулах

Мөнгө байршуулах 

2

Өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа хувьцаа 
худалдан авах захиалга өгнө мөнгөө байршуулна.

Захиалга өгөх

4
Анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай хаагдсанаар 
хөрөнгө оруулагчийн нэр дээр хувьцаа шилжинэ.

Үнэт цаас худалдан авах 
захиалга өгөх заавар

Арилжаа

Дансны нэр

Дансны нэр

“Инвескор КАПИТАЛ ҮЦК” ХХК үнэт цаасны данстай бол:

Хэрэв та “Инвескор Капитал ҮЦК” ХХК-д үнэт цаасны данстай 
бол доор заавраар гүйлгээ хийнэ үү. 

Дансны дугаар

Дансны дугаар

Банкны нэр

Банкны нэр

Гүйлгээний утга

Гүйлгээний утга

ҮЦК-ийн нэр

Инвескор Капитал ҮЦК ХХК

********* /Брокероос авна./

495086732

“Үнэт Цаасны Төвлөрсөн

Хадгаламжийн Төв” ХХК

Худалдаа Хөгжлийн Банк

Нэр, Регистр, Invescore FPO 
/Инвескор ФПО/

Нэр, Регистр, Invescore FPO 
/Инвескор ФПО/

16.1. Арилжааны шимтгэл
Үнэт цаас худалдан авагч нь гүйлгээний үнийн дүнгийн тодорхой хувиар тооцсон үйлчилгээний хөлс буюу 
шимтгэлийг өөрийн сонгосон болон захиалга өгсөн ҮЦК-д төлөх ба уг шимтгэлд эрх бүхий байгууллагууд болон 
арилжаа эрхлэх байгууллын шимтгэл багтсан байна. МХБ-д бүртгэлтэй ҮЦК-уудын шимтгэл нь харилцан адилгүй 
болохыг анхаарна уу.

16.2. Албан татвар
Үнэт цаасанд хөрөнгө оруулагч хувь хүн нь Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 16.1.3-т заасан орлого 
(ногдол ашгийн орлого)-ын нийт дүнгээс, 17.1.3-т заасан орлого (хувьцаа, үнэт цаас борлуулсны орлого)-оос худалдаж 
авсан үнийг хассан зөрүүгээс тус хуулийн 21.5-т заасан 5 хувийн хэмжээгээр татвар төлнө. 



Үнэт цаасанд хөрөнгө оруулагч Монгол Улсад байрладаг хуулийн этгээд буюу аж ахуйн нэгж нь Аж ахуйн нэгжийн 
орлогын албан татварын тухай хуулийн 18.6.2-т заасан (ногдол ашгийн орлого) нийт дүнгээс 20.2.1-т заасны дагуу 10 
хувь, 18.3-т заасан (хувьцаа, үнэт цаас борлуулсны орлого) худалдаж авсан үнийг хассан зөрүүгээс тус хуулийн 20.1-т 
заасан хувь хэмжээгээр татвар төлнө. 



Гадаад улсын иргэн, хуулийн этгээд нь холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу татвар төлөх үүрэг хүлээх бөгөөд 
тухайн харьяаллын улстай давхар татварын гэрээ байгуулсан эсэх болон гэрээний нөхцөлийг судлан үзсэний үндсэн 
дээр хөрөнгө оруулахыг зөвлөж байна. 

Үнэт цаас худалдан авах

захиалга өгөх заавар 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1010 11 12 13 14 15 16


