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МИК ГРУПП КОМПАНИ
УДИРДЛАГЫН МЭНДЧИЛГЭЭ
ТУЗ-ИЙН ДАРГЫН МЭНДЧИЛГЭЭ
Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчид, харилцагч болон түнш байгууллага Та бүхэнд МИК
Групп компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж байна.
2018 онд бид Монголын хөрөнгийн биржийн 1 дүгээр ангиллын шалгуур үзүүлэлтүүдийг 3
дахь жилдээ хангаж, 305 тэрбум төгрөгийн зах зээлийн үнэлгээ болон арилжааны идэвхээрээ ТОП
20 индексэд багтаж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгө, үр өгөөжийг тогтмол нэмэгдүүлэхийн төлөө
хүчин чадлаа дайчлан ажиллаа.
Монгол Улсын орон сууцны зах зээлийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд
олон улсын хөрөнгийн зах зээлээс эх үүсвэр татах ажлыг үргэлжлүүлж, компанийн худалдан авах
зээлийн бүтэгдэхүүний судалгааг гүйцэтгэж, олон улсын нэр хүнд бүхий үнэлгээний
байгууллагуудаар зээлжих зэрэглэл тогтоолгож, гадаад улсын ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг
байгууллагуудаас туршлага судлах замаар хамтран ажиллалаа.
Монголбанк болон Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн
хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийг орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах үйлст хувь нэмрээ
оруулж 2018 онд компанийн түүхэнд хамгийн олон буюу 5 удаагийн хэлцлээр нийт 580 тэрбум
төгрөгийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондыг гаргаснаар МИК Групп компанийн гаргасан урт
хугацаат бондын үлдэгдэл 2.9 их наяд төгрөг боллоо.
Тайлант хугацаанд бидний гаргасан ололт, амжилт нь бүх хувьцаа эзэмшигчид, бонд
эзэмшигчид, түнш байгууллагууд, болон компанийн нийт хамт олны хичээл зүтгэл, хамтын
ажиллагааны үр дүн юм.
Тайлант онд эхлүүлсэн ажлынхаа хүрээнд бид цаашид олон улсын зах зээл дээр үнэт цаас
арилжаалж, орон сууцны санхүүжилтийн шинэ эх үүсвэрийг бий болгож компанийн төдийгүй
Монгол Улсын эдийн засагт бодитой хувь нэмэр оруулах том зорилт тавин ажиллахаар төлөвлөж
байна.
МИК Групп компанийг дэмжин ажиллаж буй Та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал
илэрхийлж, ажлын амжилт, эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.
Хүндэтгэсэн,
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга М.Мөнхбаатар
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ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ
Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчид, түншүүд, харилцагч болон хамтран ажиллагсдаа.
2018 онд МИК Групп компанийн үйл ажиллагаа тогтвортой үргэлжилж өмнөх жилүүдийн
амжилтыг бататгаж, бизнесийн үйл ажиллагаагаа шинэ шатанд гаргах зорилго дэвшүүлж, улмаар
орон сууцны санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэхийн тулд олон улсын санхүүгийн
байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай идэвхтэй хамтран ажилласан жил байлаа.
Олон улсын санхүүгийн зах зээлд гарах боломжийг эрэлхийлэн МИК Групп компани нь
олон улсын үнэлгээний “Мүүдис”, “Стандарт энд Пүүрс”, “Фитч” зэрэг агентлагуудаар үнэлгээ
хийлгэхээр хүчин чармайлт гарган идэвхтэй ажиллаж, улмаар 2018 оны 3 дугаар сард Монгол
Улсын зээлжих зэрэглэлтэй тэнцүү үнэлгээг авч чадсан.
Мөн Азийн моргейжийн хоёрдогч зах зээлийн холбооноос зохион байгуулдаг “Азийн
тогтмол орлоготой үнэт цаасны тав дахь удаагийн чуулга”-ыг Барилга хот байгуулалтын яам,
Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран өнгөрсөн зун Монгол Улсад анх удаагаа
амжилттай зохион байгууллаа. Тус чуулга уулзалтад Азийн моргейжийн хоёрдогч зах зээлийн
холбооны гишүүн орнуудын орон сууцны бодлого тодорхойлогчид, орон сууцны зах зээлийн гол
оролцогчид болон Монгол Улсын орон сууцны бодлого тодорхойлогч төрийн болон хувийн
хэвшлийн төлөөллүүд оролцож “Орон сууцны бодлого ба санхүүжилтийн шийдлүүд” сэдвийн дор
хэлэлцүүлэг өрнүүлж өөр, өөрсдийн орны амжилттай туршлагуудыг хуваалцлаа.
Бизнесийн орчныг өмнөх жилүүдтэй харьцуулбал Монгол Улсын Макро эдийн засгийн
орчин сайжирч хүлээлтээс давсан жил байлаа. 2018 оны хувьд Монгол Улсын ДНБ өмнөх жилээс
1.8 хувиар өсч 6.9 хувьд хүрсэн төдийгүй нэгдсэн төсвийн нийт орлого зардлаа давж, 2013 оноос
хойш анх удаа улсын төсөв ашигтай гарлаа. Эдгээр сайн үзүүлэлтийг даган 2018 оны сүүлээр
“Мүүдис”, “Фитч”, “Стандард энд Пүүрс” зэрэг олон улсын зээлжих зэрэглэл, үнэлгээний
агентлагууд Монгол Улсын үнэлгээг “B3”, “B”, “B” болгон нэг шат ахиулсан бөгөөд МИК Групп
компанийн зээлжих зэрэглэл нэмэгдэж Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлтэй дахин тэнцсэн.
Тайлангийн онд тусгай зориулалтын 5 компанийг шинээр үүсгэн байгуулж, хөрөнгөөр
баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрлийг СЗХ-ноос авч, нийт 9,525 иргэдэд олгосон
зээлийг банкнуудаас худалдан авч үнэт цаасжууллаа. Мөн буцаах нөхцөлтэй зээлийн багц худалдан
авах үйл ажиллагааны хүрээнд нийт 3.7 тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлийг багцлан худалдан
авсан. МИК Групп компанийн нийт хөрөнгө 3.3 их наяд төгрөгт хүрсэн нь Монгол Улсын ДНБ-ний
10.3 хувийг эзэлж байна.
Зээлийн эрсдэлийн үнэлгээг олон улсын стандартад нийцсэн аргачлалаар үнэлэх зорилгоор
МИК нь Олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөлийн баталсан СТОУС-9 стандартыг үйл
ажиллагаандаа нэвтрүүллээ. Ингэснээр компанийн болзошгүй эрсдэлийг хөрөнгө оруулагчид болон
олон нийтэд ил тод, үнэн бодит мэдээллэх боломжийг нээж хөрөнгө оруулагчдад эрсдэлд суурилсан
шийдвэр гаргахад бодит үр дүнг үзүүлэх боломжийг нэмэгдүүлж байгаа юм. Түүнчлэн мэдээллийн
нууцлал, бүрэн бүтэн байдал болон хүртээмжтэй байдлыг сайжруулах зорилготой, мэдээллийн
аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны олон улсын ISO/IEC 27001:2013 стандартыг дахин
баталгаажуулж чадлаа.
Монгол Улсын эдийн засаг өсч, зах зээлийн идэвхжилт дунд хугацаанд нэмэгдэх төлөвтэй
байгаа тул МИК нь цаашид орон сууцны санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, компанийн
эрхэм зорилго болох Монгол Улсын хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэхэд төрийн эрх бүхий
байгууллагууд, олон улсын санхүүгийн байгууллагууд, гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай идэвхтэй
хамтран ажиллаж, ирэх онд олон улсын санхүүгийн зах зээлд гарах зорилтыг тавьж байна.
Бид та бүхэнтэй харилцан ашигтай байх зарчимд тулгуурлан хамтран ажиллаж, хүн амыг
орон сууцжуулах Монгол Улсын Засгийн газрын бодлогод хувь нэмрээ оруулан ажиллаж чадна
гэдэгт итгэлтэй байна.
“МИК Холдинг” ХК болон “МИК ОССК” ХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал Б.Гантулга
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ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
ГРУПП КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Манай компанийн эрхэм зорилго нь хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гарган дотоод, гадаадын
хөрөнгийн зах зээл дээр борлуулах замаар ипотекийн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийг
хөгжүүлж, Монгол Улсын хүн амыг орон сууцаар хангах, цаашид орчин үеийн хот байгуулалтыг
эрчимжүүлэхэд чиглэсэн урт хугацаат санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгож төлөвшүүлэхэд
оршдог.
Санхүүгийн хөгжилд хамтдаа !
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КОМПАНИЙН ТУХАЙ
КОМПАНИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Зураг 1: Компанийн бүтэц

“МИК ОССК” ХХК-ийн бүтэц

▪
▪
▪
▪

Бүтэц, зохион байгуулалтад орсон зарим өөрчлөлтийг дурдвал:
Ажилтан албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоох, түүнийг сахиулах, байгууллага албан
хаагчдын харилцаанд баримтлах ёс зүйн кодекс батлах, түүнийг дагаж мөрдүүлэх зорилгоор
Гүйцэтгэх захирлын дэргэд Ёс зүйн хороог шинэ байгуулав.
Ипотекийн хөрөнгөд хоёрдогч шинжилгээ хийж багц бүрдүүлэх болон худалдан авахтай
холбоотой ажлуудыг төвлөрүүлж, илүү үр ашигтай ажиллуулах зорилгоор Активын
үнэлгээ, удирдлагын хэлтсийг Багцын удирдлагын хэлтэс болгов.
Групп компанийн санхүүгийн төсөв, төлөвлөлтийг цогцоор нь хийж гүйцэтгэх зорилгоор
Санхүүгийн төлөвлөлт шинжилгээний хэлтсийг Санхүү удирдлагын газрын харьяанд
шинээр байгуулав.
Компанийн бизнес зорилтод нөлөөлж болзошгүй үйл ажиллагааны эрсдэлийг тодорхойлох,
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, удирдах зорилгоор Үйл ажиллагааны эрсдэлийн хэлтсийг
Эрсдэлийн удирдлагын газрын харьяанд шинээр байгуулав.
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КОМПАНИЙН ТҮҮХ
Зураг 2: Компанийн онцлох үйл явдал

2018 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД
1 дүгээр сарын 11. Блүүмбэрг телевиз, Барилга хот байгуулалтын яамтай хамтран төр, хувийн
хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах
шийдлийг олох зорилго бүхий “Утаагүй Улаанбаатар” форумыг амжилттай зохион байгуулав.
1 дүгээр сарын 31. “МИК Актив Арван Дөрөв ТЗК” ХХК 139 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны
зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.
3 дугаар сарын 16. Олон улсын үнэлгээний “Мүүдис” агентлаг “МИК ОССК” ХХК-ийн зээлжих
зэрэглэлийн үнэлгээг “В3, тогтвортой” түвшин хэмээн тодорхойлов.
3 дугаар сарын 29. Олон улсын үнэлгээний “Фитч рейтинг” агентлаг “МИК ОССК” ХХК-ийн
зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг “В-, тогтвортой” түвшин хэмээн тодорхойлов.
3 дугаар сарын 29. Олон улсын үнэлгээний “Стандарт энд Пүүрс” агентлаг “МИК ОССК” ХХКийн зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг “В-, тогтвортой” түвшин хэмээн тодорхойлов.
4 дүгээр сарын 30. “МИК Холдинг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан
хуралдуулав.
5 дугаар сарын 26. Монголбанкнаас зохион байгуулсан “Санхүүгийн хэрэглэгчдийг хамгаалах
аян”-ны хүрээнд Монголбанктай хамтран эдийн засаг парламентын сэтгүүлчдэд цаг үеийн мэдээлэл
өгөх зорилгоор “МИК ба Сэтгүүлч” өдөрлөгийг зохион байгуулав.
6 дугаар сарын 15. “МИК Актив Арван Тав ТЗК” ХХК 129 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны
зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.
7 дугаар сарын 02. Барилга хот байгуулалтын яам, Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороотой
хамтран “Азийн тогтмол орлоготой үнэт цаасны 5 дахь удаагийн чуулга уулзалт”-ыг Улаанбаатар
хотноо зохион байгуулав.
7 дугаар сарын 02. БНСУ-ын “Орон сууцны санхүүжилтийн корпораци”-тай Харилцан ойлголцол,
хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулав.
7 дугаар сарын 03. Азийн моргейжийн хоёрдогч зах зээлийн холбооны гишүүн орнуудын 5 дахь
удаагийн уулзалтыг “МИК ОССК” ХХК зохион байгуулав.
8 дугаар сарын 09. “МИК Актив Арван Зургаа ТЗК” ХХК 100 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны
зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.
10 дугаар сарын 05. Малайз улсын “Үндэсний моргейжийн корпораци”-тай Харилцан ойлголцол,
хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулав.
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11 дүгээр сарын 12. “Стандарт энд Пүүрс” олон улсын үнэлгээний байгууллага нь “МИК ОССК”
ХХК-ийн зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг нэг шатлалаар дээшлүүлж “В” болгосон тухай зарлав.
11 дүгээр сарын 13. Монгол Улсын ипотекийн зээлийн хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын
хүрээнд Дэлхийн банктай хамтарсан ажлын хэсгээс зохион байгуулсан анхны хэлэлцүүлэгт
оролцов.
11 дүгээр сарын 15. “МИК Актив Арван Долоо ТЗК” ХХК 100 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны
зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.
12 дугаар сарын 12. БНСУ-ын “Газар, орон сууцны корпораци”-тай Харилцан ойлголцол, хамтын
ажиллагааны санамж бичиг байгуулав.
12 дугаар сарын 28. “МИК Актив Арван Найм ТЗК” ХХК 92 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны
зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

ЗЭЭЛЖИХ ЗЭРЭГЛЭЛ
2018 онд “МИК Холдинг” ХК болон түүний охин компани “МИК ОССК” ХХК нь олон
улсын үнэлгээний тэргүүлэх компаниудаар зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээ хийлгэж, 2018 оны 3
дугаар сарын 29-ний өдөр “Фитч рейтинг” (“B-”, тогтвортой), 2018 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр
“Мүүдис” (“B3”, тогтвортой), 2018 оны 3 сарын 29-ны өдөр “Стандарт энд Пүүрс” (“B”,
тогтвортой) гэж тус тус зэрэглэл тогтоолгоод байна. Ийнхүү “МИК Холдинг” ХК болон “МИК
ОССК” ХХК-ийн зээлжих зэрэглэл нь Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлтэй ижил байна.
2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр “Стандарт энд Пүүрс” агентлаг “МИК ОССК” ХХКийн зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг нэг шатлал ахиулж, “B-” байсныг “B” тогтвортой болгож
өсгөлөө. Тус агентлаг мөн оны 11 сарын 09-ний өдөр Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг “B”
болгож ахиулсантай зэрэгцэн компанийн зэрэглэлийг ийнхүү сайжруулсан юм.
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КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ
“МИК Холдинг” ХК-ийн нийт хувьцааны 19.27 хувийг Монголбанк болон төрийн өмчит
байгууллагууд, 80.66 хувийг банк болон хувийн хэвшил, аж ахуй нэгж байгууллагууд, 0.07 хувийг
иргэд эзэмшиж байна. 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар нийт 165 хувьцаа
эзэмшигчтэй байсан манай компани “ҮЦТХТ” ХХК-ийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн
тархалтын мэдээгээр нийт 182 хувьцаа эзэмшигчтэй болоод байна.
Зураг 3: “МИК Холдинг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц
Монголбанк ба төрийн
өмчит байгууллагын
эзэмшил

Банк болон хувийн хэвшил,
аж ахуй нэгж
байгууллагууд

19.27%

80.66%

Монголбанк, Монгол
Улсын Хөгжлийн банк,
Төрийн банк,

8 банк, бусад 16 хувийн
хэвшлийн компаниуд

Иргэд

0.07%

155 иргэн

Эх сурвалж: ҮЦТХТ /2018.12.31/

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ
2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 98.25 хувийн ирцтэйгээр
хуралдаж, компанийн 2017 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, 2018 оны ТУЗ-ийн зардлын
төсөв болон компанийн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталж, ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох зэрэг
шийдвэрийг гаргасан.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ БА ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДЭРГЭДЭХ ХОРООД
“МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ нь түүний охин компани болох “МИК ОССК” ХХК, “МИК
Рийл Эстэйт” ХХК болон “Протего Фөрст” ХХК-ийн дүрэмд заасны дагуу тэдгээрийн Хувьцаа
эзэмшигчдийн хурал болон ТУЗ-ийн хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
ТУЗ-ийн дэргэдэх Санхүү, аудитын хороо, Эрсдэлийн удирдлагын хороо, Үйл ажиллагаа,
эрх зүйн хороо, Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хороо гэсэн 4 байнгын хороо компанийн
засаглалын зөв бодлого, зарчмыг хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
Санхүү, аудитын хороо нь ТУЗ-ийн санхүүгийн төлөвлөлт болон хяналтын чиг үүргийг
үр ашигтай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, компанийн санхүүгийн тайлан, дотоод хяналтын
бодлого, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих, хөндлөнгийн болон дотоод аудитортой харилцан
ажиллах, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн удирдлагатай холбоотой үйл ажиллагаанд хяналт
тавих, үнэлэлт өгөх, мэдээлэл зөвлөмжөөр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.
Эрсдэлийн удирдлагын хороо нь Компанийн үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд зах
зээлийн болон зээлийн эрсдэлийг урьдчилан тооцож, ТУЗ-өөс баталсан компанийн төлөвлөгөөний
хэрэгжилтэд учирч болох олон талт эрсдэлээс хамгаалах дүгнэлт гаргах, эрсдэлээс хамгаалах
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бодлого, журмыг хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих, зөвлөмж мэдээллээр хангах чиг үүргийг
хэрэгжүүлдэг.
Үйл ажиллагаа, эрх зүйн хороо нь Компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, түүний
хэрэгжилтэд хяналт тавих, бизнесийн болон дотоод үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх дүрэм, журмыг
батлахад дүгнэлт гаргах, холбогдох байгууллагатай хууль, эрх зүйн орчин бүрдүүлэхэд туслалцаа
үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.
Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хороо нь ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх,
сонгох, бүрэн эрхийн хугацааг цуцлах болон сунгахтай холбогдсон асуудлаар дүгнэлт гаргах,
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах, компанийн ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага
болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг
тодорхойлох, Компанийн хүний нөөц бүрдүүлэх, ажиллагсдыг тогтвортой үр бүтээлтэй ажиллуулах
чиглэлээр зөвлөмж өгөх, дүгнэлт гаргах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
“МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ нь ердийн зургаан гишүүн, хараат бус гурван гишүүний
бүрэлдэхүүнтэйгээр бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. ТУЗ-ийн гишүүдийг Компанийн
тухай хууль, Компанийн дүрэмд заасны дагуу мөн компанийн засаглалын олон улсын жишигт
нийцүүлэн 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар 3 жилийн
хугацаатай сонгосон.
М.Мөнхбаатар нь Бизнесийн удирдлагын докторант. Улаанбаатар хотын банкны зөвлөх.
“МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга бөгөөд ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, шагнал
урамшууллын хорооны дарга.
Б.Ганбат нь Хууль зүйн ухааны магистр зэрэгтэй. Монголбанкны Хууль, эрх зүйн газрын
захирал. “МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн бөгөөд ТУЗ-ийн дэргэдэх Үйл ажиллагаа,
эрх зүйн хорооны дарга болон Эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүн.
Б.Чойжилжалбуу нь Эдийн засгийн ухааны бакалавр зэрэгтэй. Монгол Улсын Хөгжлийн
банкны дэд захирал бөгөөд Актив, пасcив, хөрөнгийн удирдлагын газрын захирал. “МИК Холдинг”
ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн бөгөөд ТУЗ-ийн дэргэдэх Үйл ажиллагаа, эрх зүйн хорооны
гишүүн.
Л.Гантөмөр нь Бизнесийн удирдлагын бакалавр зэрэгтэй. Худалдаа хөгжлийн банкны
Хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал. “МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн бөгөөд
ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хорооны дарга болон Санхүү, аудитын хорооны гишүүн.
Т.Даваажав нь Эдийн засгийн ухааны бакалавр зэрэгтэй. “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХКийн гүйцэтгэх захирал. “МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн бөгөөд ТУЗ-ийн дэргэдэх
Эрсдэлийн удирдлагын хороо болон Үйл ажиллагаа, эрх зүйн хорооны гишүүн.
Б.Гантулга нь Эдийн засгийн ухааны бакалавр зэрэгтэй. “МИК ОССК” ХХК-ийн гүйцэтгэх
захирал. “МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн бөгөөд ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн
удирдлагын хороо болон Үйл ажиллагаа, эрх зүйн хорооны гишүүн.
Э.Ш ижир нь Мэдээлэл зүй, санхүүгийн удирдлагын бакалавр зэрэгтэй. “МИК Холдинг”
ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн бөгөөд ТУЗ-ийн дэргэдэх Санхүү, аудитын хорооны дарга
болон Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хорооны гишүүн.
Ч.Хашчулуун нь Эдийн засгийн ухааны докторын зэрэгтэй. МУИС-ийн профессор. “МИК
Холдинг” ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн бөгөөд ТУЗ-ийн дэргэдэх Санхүү, аудитын хороо,
Үйл ажиллагаа, эрх зүйн хороо болон Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хорооны гишүүн.
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Ч.Отгочулуу нь Эдийн засгийн ухааны магистр зэрэгтэй. Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх
чадварын судалгааны төвийн зөвлөх. “МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн бөгөөд
ТУЗ-ийн дэргэдэх Санхүү, аудитын хороо, Эрсдэлийн удирдлагын хороо болон Нэр дэвшүүлэх,
шагнал урамшууллын хорооны гишүүн.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
“МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ нь компанийн хувьцаа эзэмшигчид болон олон нийтэд МИК
Групп компанийн үйл ажиллагааны талаарх бодлого, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад
шаардлагатай мэдээллийг хүргэх, ил тод байдлыг хангах үүднээс зохицуулагч байгууллагуудын
баталсан журмуудын дагуу шаардлагатай мэдээллүүдийг компанийн болон Монголын хөрөнгийн
биржийн цахим хуудсаар дамжуулан цаг тухайд нь олон нийтэд хүргэн ажилладаг.
“МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ-ийн хурлыг 2018 онд нийт 12 удаа зарлан хуралдуулж,
компанийн үндсэн зорилго, зорилтод нийцүүлэн компанийн засаглалтай холбоотой бодлого
журмуудыг баталж, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах, МИК Групп
компанийн 2018 оны бизнес төлөвлөгөө, дунд хугацааны стратеги болон 2019-2020 оны төсөөллийг
батлах болон компанийн үйл ажиллагааг төрөлжүүлж ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор охин
компаниудыг шинээр үүсгэн байгуулах зэрэг нийт 32 шийдвэрийг гаргасан.
“МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ нь “МИК ОССК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн хурлын бүрэн эрхийг
хэрэгжүүлэгчийн хувьд тус компанийн ТУЗ-ийн хурлыг 2018 онд нийт 17 удаа зарлан хуралдуулж
компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, олон улсын зээлжих зэрэглэл тогтоолгох, олон улсын зах
зээлд үнэт цаас гаргахтай холбоотой шийдвэрүүдийг гаргах, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайланг хэлэлцэж дүгнэлт гаргах, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах, их
хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх эрхийг гүйцэтгэх захиралд олгох, “МИК Актив
Арван Долоо” ХХК, “ МИК Актив Арван Найм” ХХК, "МИК Актив Арван Ес” ХХК-ийг үүсгэн
байгуулах зэрэг нийт 26 шийдвэрийг гаргаж гаргасан.
“МИК ОССК” ХХК-ийн ТУЗ нь Тусгай зориулалтын компаниудын Хувьцаа эзэмшигчийн
хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэгчийн хувьд компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах, ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох, компанийн
дүрмийг шинэчилж батлах, орон сууцны зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 541 тэрбум төгрөгийн
ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас арилжих зэрэг шийдвэрийг гаргасан.

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТУХАЙ
ТЗК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТЗК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг жилд нэг удаа
сонгодог. ТЗК-ийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуульд
заасан шаардлагыг хангасан хараат бус гишүүдийг сонгодог бөгөөд ТЗК-ийн үйл ажиллагаанд
хяналт тавих, гарч болзошгүй сонирхлын зөрчлийг шийдвэрлэх, хувьцаа эзэмшигчдээс хараат бус
байж шаардлагатай тохиолдолд тэдэнд зөвлөмж, зөвлөгөө өгөхөөс гадна холбогдох хууль, журам,
дүрмээр зохицуулагдсан эрх, үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.
Ердийн гишүүд:
П.Мөнхбаяр нь олон улсын эдийн засгийн магистр. Монголбанкны нөөцийн удирдлага,
Санхүүгийн зах зээлийн газрын санхүүгийн зах зээлийн хэлтсийн захирал. “МИК Актив Нэг ТЗК”
ХХК, “МИК Актив Хоёр ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн.
Б.Эрдэнэхуяг нь хууль зүйн ухааны бакалавр, олон улсын харилцааны магистр.
Монголбанкны Хууль эрх зүйн газрын эрх зүйн бодлогын хэлтсийн захирал. “МИК Актив Дөрөв
ТЗК” ХХК болон “МИК Актив Тав ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн.
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А.Туул нь банкны эдийн засгийн бакалавр, бизнесийн удирдлагын магистр. Монголбанкны
Хууль эрх зүйн газрын эрх зүйн хэрэгжилт, хяналтын хэлтсийн захирал. “МИК Актив Арван Зургаа
ТЗК” ХХК, “МИК Актив Арван Долоо ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн.
Т.Дэлгэрхүү нь санхүүгийн удирдлагын бакалавр, хууль зүйн ухааны магистр.
Монголбанкны Хууль, эрх зүйн газрын ахлах хуульч. “МИК Актив Гурав ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн
ердийн гишүүн.
О.Одгэрэл нь санхүүгийн удирдлагын магистр. Монголбанкны нөөцийн удирдлага,
санхүүгийн зах зээлийн газрын санхүүгийн зах зээлийн хэлтсийн ахлах эдийн засагч. “МИК Актив
Долоо ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн.
А.Цолмон нь бизнесийн удирдлага, санхүүгийн магистр. Монголбанкны нөөцийн
удирдлага, санхүүгийн зах зээлийн газрын санхүүгийн зах зээлийн хэлтсийн ахлах эдийн засагч.
“МИК Актив Найм ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн.
Б.Заяабал нь эдийн засаг болон хууль зүйн ухааны бакалавр. Татварын ерөнхий газрын
дарга. “МИК Актив Арван Гурав ТЗК” ХХК, МИК Актив Арван Дөрөв ТЗК” ХХК, “МИК Актив
Арван Тав ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн.
Д.Эрдэнэбилэг нь хууль зүйн ухааны бакалавр. Монголбанкны Хууль эрх зүйн газрын
мэргэжилтэн. “МИК Актив Ес ТЗК”, “МИК Актив Арав ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн.
Н.Хадбаатар нь төрийн захиргааны магистр. Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын
санхүүгийн хөрөнгийн удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн. “МИК Актив Зургаа ТЗК”, “МИК
Актив Арван Найм ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн.
Б.Батзориг нь хууль зүйн ухааны доктор, дэд профессор. Санхүүгийн зохицуулах хорооны
Захиргаа удирдлагын газрын дарга. “МИК Актив Арван Нэг ТЗК”, “МИК Актив Арван Хоёр ТЗК”,
“МИК Актив Арван Ес” ХХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн.
Хараат бус гишүүд:
Б.Оюунбилэг нь гадаад худалдааны эдийн засагч, олон улсын маркетингийн магистр.
“Одон консалтинг” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал. “МИК Актив Нэг ТЗК” ХХК, “МИК Актив Гурав
ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга.
Т.Цэнд-Аюуш нь бизнесийн удирдлагын ухааны доктор, профессор, эдийн засгийн ухааны
магистр. Компанийн засаглалын хөгжлийн төвийн гүйцэтгэх захирал. “МИК Актив Хоёр ТЗК”
ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга.
Б.Мөнхзаяа нь бизнесийн удирдлагын ухааны доктор. СЭЗИС-ийн Санхүүгийн
удирдлагын тэнхимийн дэд профессор багш. “МИК Актив Дөрөв ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга.
Б.Төгөлдөр нь олон улсын хөгжлийн эдийн засагч, магистр. Ханган нийлүүлэгчдийн
хөгжил, чанарын төв ТББ-ын үйцэтгэх захирал. “МИК Актив Тав ТЗК” ХХК, “МИК Актив Зургаа
ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга.
Г.Оюунгэрэл нь эдийн засгийн ухааны магистр, Монгол Улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч.
“Эй-Эстэйт” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал. “МИК Актив Долоо ТЗК” ХХК, “МИК Актив Ес ТЗК”
ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга.
Ц.Батсүх нь эдийн засгийн ухааны доктор, СЭЗИС-ийн Экономикийн тэнхимийн
профессор. “МИК Актив Найм ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга.
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С.Бэхбат нь эдийн засгийн ухааны магистр. Монголын төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг
дэмжих төвийн гүйцэтгэх захирал. “МИК Актив Арав ТЗК” ХХК, “МИК Актив Арван Хоёр ТЗК”
ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга.
Х.Пүрэвсүрэн нь эдийн засгийн ухааны магистр. Эдийн засагч. “МИК Актив Арван Нэг
ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга.
Э.Алтан-Очир нь бизнесийн удирдлагын бакалавр. “Бороо гоулд” ХХК болон “Центерра
голд Монголиа” ХХК-ийн менежмент, хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал. “МИК Актив Арван
Гурав ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга.
Н.Батнасан нь эдийн засгийн ухааны доктор, дэд профессор. МУИС-ийн Бизнесийн
сургуулийн профессор. “МИК Актив Арван Дөрөв ТЗК” ХХК, “МИК Актив Арван Тав ТЗК” ХХКийн ТУЗ-ийн дарга.
Э.Алтанзул нь бизнесийн удирдлагын бакалавр. “Шангри Ла Улаанбаатар” ХХК-ийн
нягтлан бодогч. “МИК Актив Арван Зургаа ТЗК” ХХК, “МИК Актив Арван Долоо ТЗК” ХХК-ийн
ТУЗ-ийн дарга.
Г.Цогзолмаа нь бизнесийн удирдлагын бакалавр. “Дорнын цас” ХХК-ийн нягтлан бодогч.
“МИК Актив Арван Найм ТЗК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга.
Э.Оюунбилэг нь олон улсын эдийн засгийн магистр. Олон улсын санхүүгийн корпорацийн
компанийн засаглалын хөтөлбөрийн зөвлөх, “Петровис Ойл” ХХК-ийн засаглал эрхэлсэн захирал
болон ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга. “МИК Актив Арван Ес” ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга.
Э.Хосбаяр нь бизнесийн удирдлага, санхүүгийн бакалавр, бизнесийн менежментийн
магистр. Дэлхийн банкны төслийн зөвлөх. “МИК Актив Арван Ес” ХХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус
гишүүн.

ДОТООД АУДИТ БА ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО
МИК Групп компанийн дотоод аудитын үйл ажиллагааг ТУЗ-ийн харьяа дотоод аудитын
хэлтэс бүтэц чиг үүргийнхээ дагуу хариуцан ажилладаг. Дотоод аудитын хэлтэс нь групп
компанийн бүхий л үйл ажиллагааг хамарч тэдгээрийн засаглал, эрсдэлийн удирдлага, дотоод
хяналтын тогтолцоог үр дүнтэй байлгахын тулд бие даасан хараат бус аудитыг явуулж, эрсдэлийг
бууруулах замаар үр ашигт чиглэсэн зөвлөгөө, зөвлөмжийг аудитын тайлангаар дамжуулан
холбогдох удирдлагад мэдээлж ажиллаж байна. “МИК Холдинг” ХК-ийн дотоод аудитын хэлтэс нь
ТУЗ-ийн тогтоолоор баталсан дүрэм, журам, төлөвлөгөө, дотоод аудиторуудын олон улсын
институтийн гаргасан стандартыг аудитын үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.
Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа нь бизнесийн болон стратегийн эрхэм зорилго,
зорилтыг биелүүлэхэд чиглэгддэг бөгөөд үйл ажиллагаатай шууд холбоотой хууль, дүрэм журам,
бусад баримт бичгийг мөрдөж, бизнесийн бүхий л процесст хяналтын үр дүнтэй тогтолцоог
бүрдүүлэн, үйл ажиллагааг тасралтгүй, чанартай явуулах зорилгоор гүйцэтгэх захирлын зүгээс
дотоод аудитын зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээг авч хамтран ажиллаж байна.
Дотоод аудитын хэлтэс нь компанийн үйл ажиллагааг үр ашигтай, хэвийн явагдаж байгаа
эсэх, түүнийг сайжруулах арга хэмжээг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд төлөвлөгөөт
шалгалтуудыг явуулан дүгнэлт гаргаж түүнийг гүйцэтгэх захирал болон Санхүү аудитын хороонд
танилцуулан, зөвлөмжийн дагуу хугацаатай үүрэг даалгаврыг компанид хүргүүлж, хэрэгжилтийг
хангуулан ажиллаж байна.
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БИЗНЕСИЙН ОРЧИН
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОРЧИН

Зураг 4: Бодит ДНБ-ний өсөлт
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2018 онд Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн нийт
орлого 10.1 их наяд төгрөг, нийт зардал 9 их наяд
төгрөг байсан бөгөөд Монгол Улсын нэгдсэн төсөв
2013 оноос хойш анх удаа ашигтай гарлаа.
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Монгол Улсын макро эдийн засгийн болон
санхүүгийн байдал тогтворжиж, ойрын төлөв сайжирч
байгаа нь 2019-2023 онд эерэг хүлээлтийг бий болгож
байна. Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 2018 онд
6.9 хувь байсан бол ОУВС-аас уг үзүүлэлт 2019 онд 6.3
хувь, 2020 онд 4.9 хувь болно гэж таамаглажээ.

Эх сурвалж: ҮСХ, ОУВС
Зураг 5: Инфляцийн түвшин
(%)

Монголбанкнаас баталсан “Зээлийн хүүг
бууруулах стратеги 2018-2023” бодлогын баримт
бичигт 2018 онд инфляцийг 8 хувь орчимд
тогтворжуулна хэмээн тусгасан нь банкны салбарын
зээлийн нийлүүлэлт болон хүүний өрсөлдөөнийг
нэмэгдүүлж, хүүний түвшин буурах нөхцөлийг
бүрдүүлсэн гэж Монголбанкнаас дүгнэжээ.
Монголбанк бодлогын хүүг бууруулах шат
дараатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр бодлогын
хүүг 2018 оны 3 дугаар сард 10 хувь болгон
бууруулсан нь зээлийн болон хадгаламжийн хүү дагаж
буурах хандлагыг бий болгосон. Харин 2019 онд
Засгийн газраас хэрэгжүүлэх төсвийн тэлэх бодлогын
хүрээнд бодлогын хүүг 2018 оны 11 сард 10 хувиас 11
хувь болгон өсгөх шийдвэрийг гаргажээ.
2018
онд
олон
улсын
үнэлгээний
байгууллагууд Монгол Улсын урт хугацааны зээлжих
зэрэглэлийн үнэлгээг ахиулж B3 (Moody’s) , B (Fitch),
B (S&P) болголоо. Засгийн газрын өрийн дотоодын
нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 2017 онд 74.4 хувь,
2018 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 60.9 хувь байсан
бол 2019 онд 55 хувь болж буурахаар байна гэж
Сангийн яамнаас мэдэгдсэн.
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Монголбанк “Төрөөс мөнгөний бодлогын
талаар 2019 онд баримтлах үндсэн чиглэл”-ийн
хүрээнд бизнесийн идэвхжилийг дэмжих зорилтыг
дэвшүүлээд байна. Мөн инфляцийг 2019-2020 онд
жилийн 8 хувь, дунд хугацаанд 6 хувь болгон
бууруулах зорилт тавин ажиллаж байна.
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Эх сурвалж: Монголбанк, ОУВС
Зураг 6: Төсвийн г үйцэтг эл
(их наяд
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Эх сурвалж: Сангийн яам
Зураг 7: Хүүний түвшин
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2019 оны Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн нийт
орлого 11.1 их наяд төгрөг, нийт зардал 11.6 их наяд
төгрөг байхаар Монгол Улсын УИХ баталжээ.

Бодлогын хүү
Банкуудын зээлийн жигнэсэн дундаж хүү
Хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүү

Эх сурвалж: Монголбанк

САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ОРЧИН
Тайлант оны эцсийн байдлаар банкны салбарын
нийт зээлийн үлдэгдэл 17.1 их наяд төгрөг байгаагаас
25.9 хувийг ипотекийн зээл эзэлж байна. Банкуудын
нийт активын хэмжээ 33.1 их наяд төгрөг болсон бол
МИК-ийн нийт активын хэмжээ 3.2 их наяд төгрөгт
хүрсэн нь банкны салбарын активын 9.6 хувьтай
тэнцэж буй үзүүлэлт юм.

Зураг 8: Банкны тайлан тэнцэл
Банкны үзүүлэлт

2017-12

2018-12

28,772.9

33,053.3

Банкны нөөц

3,385.9

4,506.5

Т БҮЦ, ЗГҮЦ

6,004.2

5,967.7

Гадаад актив

1,301.2

1,682.8

Зээл

13,506.5

17,082.4

25,623.0

29,793.3

Тайлан тэнцэл (тэрбум ₮)
Нийт актив

Нийт пассив

2017 онд ОУВС-гаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу
Монголбанкнаас банкуудад активын чанарын үнэлгээг
хийж, 2018 оны 12 дугаар сард багтаан өөрийн
хөрөнгийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэх үүрэг өгсөн бөгөөд
тайлант оны эцэст Монголбанкнаас уг үүрэг
даалгаврын биелэлтийг хангалттай гэж дүгнэжээ.
2018 оны 10 сард банкуудын чанаргүй зээлийн
хэмжээ 1.3 их наяд төгрөгөөс 1.9 их наяд төгрөг болж
600 тэрбум төгрөгөөр өссөн бөгөөд нийт зээлд эзлэх
чанаргүй зээлийн хэмжээ 8.3 хувиас 12.0 хувь болжээ.
Харин тайлант оны эцэст уг үзүүлэлт буурч чанаргүй
зээлийн хэмжээ 1.8 их наяд төгрөг, чанаргүй зээлийн
хувь 10.4 болсон байна.

Харилцах
Хадгаламж

11,087.6

13,076.0

Гадаад пассив

4,837.0

5,343.0

ЗГ-ын хадгаламж

1,615.3

2,094.7

3,149.9

3,259.9

Ө өрийн хөрөнгө

Эх сурвалж: Монголбанк
Зураг 9: Хөрөнг ийн зах зээлийн үнэлг ээ
(их наяд.төг)

2018 онд хоёрдогч зах зээл дээр ЗГҮЦ-ны 33.5
тэрбум төгрөгийн гүйлгээ, компанийн үнэт цаасны 0.6
тэрбум төгрөгийн гүйлгээ тус тус хийгдсэн байна.
Тайлант хугацаанд нийт 5 компани МХБ дээр IPO хийж
26.7 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлжээ.
2017 онд ЗГҮЦ-ны хэмжээ МХБ дээрх нийт
гүйлгээний 89.9 хувийг эзэлж байсан бол 2018 онд 13.7
хувь болон буурсан. Энэ нь 2017 оны 11 сараас эхлэн
Засгийн газар өрийн бичиг гаргахаа зогсоосон
шийдвэртэй холбоотой юм.
Мөн Монгол Улсын Хөгжлийн банк 2018 оны
10 сард олон улсын зах зээл дээрээс 7.25 хувийн хүүтэй,
500 сая ам.долларын үнэт цаасыг амжилттай гаргаад
байна.

(мянга)
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2017 онд хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ 1.5 их
наяд төгрөгөөс 2.4 их наяд төгрөг болж огцом өссөн бол
2018 онд уг үзүүлэлт 2.5 их наяд төгрөг болсноор, МХБийн ТОП-20 индексийн дундаж үзүүлэлт 20 мянган
нэгж орчимд байна.
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Эх сурвалж: МХБ
Зураг 10: Хөрөнг ийн зах зээлийн үзүүлэлт
Хөрөнгийн зах зээлийн
үзүүлэлт

2017-12

2018-12

218
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859.2

244.1

772.5

33.5

Компанийн бонд

10.2

0.6

Хувьцаа

76.4

210.0

МХБ-ийн тайлан
Бүртгэлтэй компани
Арилжаанд оролцсон компани
(дундаж)
Нийт гүйлгээ (тэрбум.төг)
Засгийн газрын бонд

Эх сурвалж: МХБ
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ОРОН СУУЦНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ОРЧИН
2018 оны эхэн үеэс орон сууцны үнийн индекс
өсч эхэлсэн бөгөөд оны эцсийн байдлаар 1.1 нэгж
болсон нь мөн оны эхэн үетэй харьцуулахад 0.04
пунктээр өссөн үзүүлэлт юм. 2018 онд шинэ орон
сууцны үнийн индекс 1.2-1.3 нэгжийн хооронд
хэлбэлзэж байсан бол хуучин орон сууцны үнийн
өсөлт харьцангуй тогтвортой байж, оны эцэст 0.97
нэгж болсон байна.

Зураг 11: Орон сууцны үнийн индекс
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2018 оны 12 дугаар сарын байдлаар
Улаанбаатар хотод нийт 57.2 мянган айлын орон
сууцны 328 төсөл хэрэгжиж байгаагаас 16.6 мянган
айлын орон сууц нь борлогдож, 40.6 мянга нь
борлогдож амжаагүй болон баригдаж байгаа орон
сууц байна.
БХБЯ, “МИК ОССК” ХХК, МБҮА-ийн
захиалгаар “Тэнхлэг Зууч” ХХК-иас 2018 оны 5 сард
хийсэн “Орон сууцны зах зээлийн
эрэлт,
нийлүүлэлтийн судалгаа”-ны үр дүнд 2020 он хүртэл
аймгийн төвүүдэд 10.8 мянган айлын орон сууцыг
нийлүүлэх боломжтой байгаа бол 9.8 мянган айлын
орон сууцны бодит эрэлт байгаа гэж тодорхойлжээ.
Улаанбаатар хотын хувьд ойрын 3 жилийн хугацаанд
орон сууцны бодит эрэлт 33.1 мянга, орон сууцны
боломжит нийлүүлэлт 38.5 мянга байгаа бөгөөд уг
үзүүлэлтээр 5.4 мянган орон сууцны нийлүүлэлтийн
илүүдэлтэй байхаар харагдаж байна.

Жилийн өөрчлөлт
Шинэ ОСҮИ
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Улаанбаатар хотын хувьд 2014-2017 оны
хооронд шинэ орон сууцны борлуулалтын хэмжээ
хуучин орон сууцны борлуулалтаас өндөр байсан бол
2018 онд шинэ орон сууцны борлуулалт 9.8 мянга,
хуучин орон сууцны борлуулалт 14.7 мянга болж
хуучин орон сууцны эрэлт өсжээ.

ОСҮИ
Хуучин ОСҮИ

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч
Зураг 12: УБ хотын орон сууцны борлуулалт
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Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч
Зураг 13: УБ хотод хэрэг жиж буй орон сууцны
төсөл
Хэрэгжиж буй орон сууцны төсөл

2018-12

Айлын тоогоор
Хэрэгжиж буй төслийн тоо

57,229

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж
Үүнээс: Борлогдсон орон сууцны
16,619
буй “Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл”-ийн тоо
хүрээнд эхний ээлжид 23 компани 10,364 айлын орон Үүнээс: Борлогдоогүй болон
40,610
сууцны барилгын ажлыг эхлүүлсэн бол 12 дугаар баригдаж буй орон сууцны тоо
сарын байдлаар 9 төслийн 1,847 айлын орон сууцанд
Эх сурвалж: Тэнхлэг
захиалга авч байна. Төслийн хүрээнд 17 хувь буюу 322
айлын орон сууц бүрэн ашиглалтад орж, 83 хувь буюу
1,525 айлын орон сууц ашиглалтад ороогүй буюу барилгын ажил явагдаж байна.

зууч

2018 оны 12 сард Монгол Улсын Засгийн газар АХБ-тай хамтран “Иргэдийн орлогод
нийцсэн, эко орон сууцны төсөл”-ийг хамтран хэрэгжүүлэхээр болсон. Уг төслийн хүрээнд
Улаанбаатар хотод 10 мянган айлын орон сууц барихаар төлөвлөж байна.
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2018 оны эцсийн байдлаар нийт ипотекийн
зээлдэгчдийн насны бүтцээс харахад 25-35 насны
иргэд хамгийн их буюу 39.0 мянга байна. 2017 оны
байдлаар Монгол Улсын нийт хүн амын 45.5 хувийг 025 хүртэл насны иргэд эзэлж байгаа бөгөөд үүнээс 7.7
хувийг эзэлж буй 245.0 мянга иргэд 20-24 настай буюу
ойрын жилүүдэд ипотекийн зээлд хамрагдах
боломжтой иргэд байна.
МИК ОССК нь иргэдийн ипотекийн зээлд
хамрагдах боломжийг тодорхойлох зорилгоор “Орон
сууц худалдан авах боломжийн индекс” буюу улсын
өрхийн дундаж орлого болон дундаж үнэтэй орон сууц
худалдан авахад шаардагдах зээл хоёрын хоорондын
харьцаагаар тооцдог индексийг ашиглаж эхэлсэн.
2018 онд ажилгүйдлийн түвшин 6.6 хувь болж өмнөх
оны мөн үеэс 0.7 пунктээр буурсан бол өрхийн сарын
голч орлого 1.17 сая төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс
21.2 хувиар нэмэгджээ. Энэхүү орлогын өсөлттэй
уялдан орон сууц худалдан авах боломжийн индекс
2018 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар өмнөх оны мөн
үеэс 0.11 пунктээр өсч 0.79 болсон эерэг үзүүлэлттэй
байна.
ЗГОСИЗХөтөлбөрт зориулж 2019 онд Засгийн
газраас 115 тэрбум төгрөг, Монголбанкнаас 200
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгохоор төсөвлөсөн.

17

25.0%

75.0%

64.0%

0.7%
7.1%

Зах зээлийн хүүтэй
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МИК авсан зээл

Эх сурвалж: Монголбанк
Зураг 15: Ипотекийн зээл олг олт
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2018 онд ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн
санхүүжилтэд зориулж Засгийн газраас 120 тэрбум
төгрөгийг, Монголбанкны давуу эрхтэй үнэт цаасны
эргэн төлөлтийн санхүүжилтээс 180 тэрбум төгрөгийг
тус тус төсөвлөсөн бөгөөд оны эцсийн байдлаар
банкуудад нийт 309.8 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй
хүүтэй ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг олгосон
байна. ЗГОСИЗХөтөлбөр хэрэгжиж
эхэлсэтэй
холбогдуулан 2013 оноос хойш банкны болон бусад эх
үүсвэрийн ипотекийн зээл олголт буурч байсан бол
2018 оны эцсийн байдлаар банкны болон бусад эх
үүсвэрээр 411 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон нь
хөтөлбөрийн зээл олголтоос 101 гаруй тэрбум
төгрөгөөр их байна.

0.6%
2.5%

2013

2018 оны эцсийн байдлаар ипотекийн зээлийн
нийт үлдэгдэл 4.4 их наяд төгрөгт хүрч, зээлдэгчдийн
тоо 93.9 мянга болжээ. Үүний 75 хувь буюу 3.3 их
наяд төгрөг нь Засгийн газрын орон сууцны
ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон
зээл, 25 хувь буюу 1.1 их наяд төгрөг нь хөтөлбөрийн
бус зээл байна. 2018 оны эцсийн байдлаар зах зээл
дээр МИК-ийн худалдан авах боломжтой 487 тэрбум
төгрөгийн хөтөлбөрийн зээл болон 1 их наяд
төгрөгийн хөтөлбөрийн бус зээл байна.

Зураг 14: Хүн ам болон зээлийн баг цын насны
бүтэц

Банкны болон бусад эх үүсвэр ЗГОСИЗХ

Эх сурвалж: Монголбанк
Зураг 16: Ипотекийн зээлдэг чдийн насны бүтэц
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Эх сурвалж: Монг олбанк
Зураг 17: УБ хотын орон сууц худалдан авах
боломжийн индекс, 2018.12 сар)
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ИПОТЕКИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ОРЧИН

Нийт

ЗГОСИЗХ

Банкны

Эх сурвалж: МИК-ийн тооцоолол

Мөн Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн журмын шинэчилсэн төслөөр 120
м.кв хүртэл амины орон сууцыг худалдан авах зориулалтаар 60 сая төгрөг хүртэл зээл олгох
боломжтой болохоор байна.

ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫ ТУХАЙ
“МИК Холдинг” ХК нь нээлттэй хувьцаат компани бөгөөд өөрийн үүсгэн байгуулсан охин
компаниуд болох “МИК ОССК” ХХК, “Протего Фөрст” ХХК, “МИК Рийл Эстэйт” ХХК-иудын
хувьцааг эзэмшин Компанийн тухай хуульд заасны дагуу тэдгээрийг удирдлагаар хангаж ажиллаж
байна. Эдгээр компаниудаас “МИК ОССК” ХХК нь идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд
бусад хоёр компанийн хувьд одоогоор үйл ажиллагаа явуулж эхлээгүй байна.
“МИК ОССК” ХХК нь Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуульд заасны дагуу
хөрөнгө итгэмжлэн удирдах тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг бөгөөд тус хуульд заасны дагуу
Санхүүгийн зохицуулах хорооноос холбогдох зөвшөөрлийг авч ТЗК-иар дамжуулан хөрөнгөөр
баталгаажсан үнэт цаас гарган ажилладаг. “МИК ОССК” ХХК-ийн үүсгэн байгуулсан Тусгай
зориулалтын компанийн гаргасан ИЗББ-ын 90 хувийг Монголбанк, 10 хувийг арилжааны банкууд
эзэмшдэг. ИЗББ гаргах дээрх ажиллагаанд СЗХ нь зохицуулагч байгууллагын хувиар хяналт тавьж
оролцдог бол Монголбанк, банкууд, ТЗК-ийн ТУЗ нь хөрөнгө оруулагчийн хувиар оролцож үйл
ажиллагаанд хяналт тавьдаг.
“МИК ОССК” ХХК-ийн үйл ажиллагаагаа явуулахад дагаж мөрддөг гол хууль, журам:
•
•
•
•
•

Хууль
Монгол Улсын Үндсэн Хууль
Иргэний хууль
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны
тухай хууль
Компанийн тухай хууль

•
•
•

Журам
Орон сууцны ипотекийн
санхүүжилтийн журам
Ипотекийн үйл ажиллагааны журам
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл
олгох тухай журам

“МИК ОССК” ХХК-ийн бизнесийн эрх зүйн орчны хүрээнд бий болсон гол
өөрчлөлтүүдийн тухай авч үзвэл:
•

•

•

Компанийн үйл ажиллагаа зохицуулагдаж буй хуулиудад орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн тухай
авч үзэхэд Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны
тухай хуульд 2018 онд ямар нэгэн нэмэлт, өөрчлөлт ороогүй бөгөөд Үнэт цаасны зах
зээлийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дугаар зүйлээс “хараат болон охин компани”
гэснийг, 46 дугаар зүйлийн 46.2 дахь хэсгээс “түүний хараат, эсхүл охин компани” гэснийг
2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар хассан байна. Харин улсын бүртгэлийн
багц хуулиуд буюу Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулга болон
холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын Их
Хурлын чуулганы 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн
баталж 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхлэв.
Татварын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Аж ахуйн нэгжийн орлогын
албан татварын тухай хууль, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулиудын
шинэчилсэн найруулгын төсөл болон үүнтэй холбогдуулан боловсруулагдсан бусад
хуулийн төслүүдийг Засгийн газраас Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн бөгөөд Улсын Их
Хурлын ээлжит бус чуулганаар хэлэлцэн баталж 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс
эхэлж мөрдөхөөр тусгажээ. Шинээр батлагдсан Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан
татварын тухай хуулийн дагуу ХБҮЦ гаргахад ТЗК-д ногдуулах татвар нэмэгдэхээр байна.
Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 369 тоот тогтоолоор Орон сууцны
хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн журмыг батлав. Энэхүү журмын гол онцлог нь
ипотекийн зээлийг анх удаа авах гэж байгаа иргэд, гэр хорооллын өрхийг орон сууцжуулах,
ашиглалтын хугацаа дууссан орон сууц, амины орон сууцаа инженерийн шугам сүлжээнд
холбоход иргэдийг бодлогоор дэмжихээр тусгаж өгсөн. Энэхүү журам батлагдахаас өмнө
иргэдийн худалдан авч буй орон сууцанд ипотекийн зээл олгохтой холбоотой харилцааг
Засгийн газрын 2016 оны 137 тоот тогтоолоор батлагдсан Ипотекийн зээл, санхүүжилтийн
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ерөнхий журмаар зохицуулж байв. Хүчингүй болсон уг журмаар орон сууцны
санхүүжилтийн тогтолцоог мөн зохицуулж байсан бөгөөд ингэхдээ:
1. Монголбанк сангийн мөнгөн хөрөнгөөс орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийг
оролцогч банкинд олгох бөгөөд оролцогч банкны ипотекийн зээлийн үйл ажиллагааг
Монголбанкнаас баталсан Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журмаар
зохицуулна.
2. Оролцогч банк сангийн хөрөнгөөс олгосон ипотекийн санхүүжилт болон санд
худалдсан ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаасны эх үүсвэрээр ипотекийн зээл
олгоно.
3. Оролцогч банк ипотекийн зээлийг “МИК ОССК” ХХК-ийн үүсгэн байгуулсан тусгай
зориулалтын компанид худалдах, тус компанийн гаргасан ипотекийн зээлээр
баталгаажсан үнэт цаасыг худалдан авах талаар зохих журмын дагуу хэлцэл хийх буюу
орон сууцны санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэгч нэг субъект нь “МИК ОССК” ХХК
гэдгийг тодорхой зохицуулсан байдаг бол 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр Засгийн
газрын шинээр баталсан дээрх журамд арилжааны банкинд олгосон зээлийн эх
үүсвэрийн зарим хэсгийг холбогдох хууль, журмын дагуу ипотекийн зээлээр
баталгаажсан үнэт цаасаар эргүүлэн төлүүлж болно гэж зохицуулжээ.
•

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн 210 дугаар
тогтоолын хавсралтаар Ипотекийн даатгалын үйл ажиллагааны журмыг баталсан байна.
Энэхүү журмаар даатгалын гэрээний дагуу даатгагч нь орон сууцны ипотекийн зээлдэгчийн
амь нас, эрүүл мэнд болон барьцаа орон сууцад даатгалын тохиолдол үүсэхэд учирсан
хохирол буюу хэлэлцэн тохирсон даатгалын нөхөн төлбөрийг төлөх нөхцөл бүхий
даатгалын үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулах юм. Энэхүү журмаас гадна
СЗХ-оос 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолын хавсралтаар
Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмыг баталсан. Энэхүү
журмаар хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлын
зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх, хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо
болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэх, түүнд хяналт тавих харилцааг зохицуулна.
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН
БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЗЭЭЛИЙН ХӨРӨНГИЙН БАГЦЫН ХУДАЛДАН АВАЛТ, ШИНЖ ЧАНАР
“МИК ОССК” ХХК нь орон сууцны зээл олгогч банкуудын хөрвөх чадварыг сайжруулах
зорилгоор ипотекийн зээлийн хөрөнгийн багцыг бэлэн мөнгө болон санхүүгийн бусад хэрэгслээр
худалдаж авах, арилжих үйл ажиллагаа явуулж байна. Орон сууцны зээлийн хөрөнгийг худалдаж
авах хэлцлийг зээлийн хөрөнгийн эрсдэлийг шилжүүлэх нөхцөлөөр нь дараах байдлаар ангилдаг.
Үүнд:
1. Буцаахгүй нөхцөлтэй хэлцэл (Purchase Without Recourse):
Зээлийн хөрөнгөөс орж ирэх өгөөж болон учирч болох эрсдэлийг аль алиныг нь шилжүүлэн авах
нөхцөлтэй хэлцэл. Монгол Улсын Засгийн газар болон Монголбанкнаас хэрэгжүүлж буй орон
сууцны хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлийн үйл ажиллагааны хүрээнд олгогдсон зээлийн хөрөнгийг
ИЗББ-оор арилжих үйл ажиллагааг энэ хэлцлийн хүрээнд гүйцэтгэж байна.
2. Буцаах нөхцөлтэй хэлцэл (Purchase With Recourse):
Зээлийн хөрөнгөд эрсдэл учирсан тохиолдолд эсхүл “Худалдагч тал”-д буюу зээл олгосон банкинд
тухайн зээлийн хөрөнгийг буцаан худалдах эсхүл өөр зээлийн хөрөнгөөр солих нөхцөлтэй хэлцэл.
Зураг 18: Худалдан авалтын төрөл

Эх сурвалж “МИК ОССК” ХХК

БУЦААХГҮЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ
“МИК ОССК” ХХК нь 2018 онд нийт 580.5 тэрбум төгрөгийн багцыг буцаахгүй
нөхцөлтэйгөөр худалдан авч үнэт цаасжууллаа. Түүнчлэн дараагийн ИЗББ-ын хэлцлийг
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэхээр 175.8 тэрбум төгрөгийн зээлийн хөрөнгийн багцыг ИЗББ 19, ИЗББ 20
багцын хүрээнд худалдан авах боломжтой гэж тодорхойлоод байна. ИЗББ-ын 20 дугаар хэлцлийн
хүрээнд худалдан авах зээлийн хөрөнгүүдийг тодорхойлох ажил үргэлжлэн хийгдэж байна.
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Тайлант онд 541 тэрбум төгрөгийн ИЗББ-ыг арилжаалахаар төлөвлөж байсан бөгөөд оны
эцсийн гүйцэтгэлээр төлөвлөгөөг 7 хувиар давуулан биелүүлсэн байна. ИЗББ гаргах төлөвлөгөө
болон гүйцэтгэлийг харьцуулан дараах графикт харуулав:
Зураг 19: 2018 оны төлөвлөг өө ба г үйцэтг эл
160

0.4%

-1.0%

140

-1.6%

120

60.4%
0.8%

100
80

138.6139.18
60

130.56129.19

113.89112.11

40

107.47

91.8 92.54

67.01

20

0
ИЗББ 14

ИЗББ 15
Төлөвлөгөө

ИЗББ 16

ИЗББ 17

ИЗББ 18

Гүйцэтгэл
Эх сурвалж “МИК ОССК” ХХК

Тайлант онд ИЗББ-ын 14-18 дугаар багцуудыг ипотекийн зээлээр арилжих хэлцэл хийгдэж
нийт 9,591 зээлийн хөрөнгийг худалдаж авсан бол ИЗББ 19 дүгээр багцад худалдан авах 1,710
зээлийн хөрөнгийн сонгон жагсаалтыг бэлтгэж ажиллалаа. Үүний хүрээнд Улаанбаатар хотод
олгогдсон 7,998 зээлийн хөрөнгө, орон нутагт олгогдсон 3,303 зээлийн хөрөнгийг багцлаад байгаа
бөгөөд нийт 11,301 өрх айл амьдрах нөхцөлөө сайжруулж ипотекийн зээлд хамрагдсан байна.
Зураг 20: 2018 онд худалдан авсан баг цын зээлд хамраг далтын тархалт

Эх сурвалж “МИК ОССК”
ХХК

Худалдан авсан зээлийн багц дахь зээлдэгчдийн нас, хүйсийн бүтцээс харвал хөдөлмөрийн
идэвхтэй насны хүн амын бүлэг буюу 25-45 насны зээлдэгчид орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй
хүүтэй зээлд түлхүү хамрагдсан байна.
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хувь

Зураг 21: Зээлдэг чдийн нас хүйсийн мэдээлэл
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ИЗББ-ын багцын нийт зээлдэгчдийн 48% нь эрэгтэй, 52% эмэгтэй байна.
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Эх сурвалж “МИК ОССК” ХХК

Тайлант оны эцсийн байдлаар хүн амын дундаж цалин 1.1 сая төгрөг байгаа бол орон
сууцны хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлд хамрагдсан иргэдийн тал хувийг 1.0 сая төгрөгөөс ихгүй орлого
бүхий иргэд бүрдүүлсэн байна.
Зураг 22: ИЗББ 1-18 -ын зээлдэг чдийн орлог ын анг илал

Эх сурвалж “МИК ОССК” ХХК

Ипотекийн зээлтэй иргэдийн нас болон орлогын хэмжээг харуулсан статистик үзүүлэлтүүд
нь Монгол Улсын төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлийн үйл
ажиллагаанд тогтмол орлого бүхий дундаж болон дунджаас доогуур орлоготой иргэд хамрагдаж,
орон сууцны хэрэгцээ шаардлага нь өндөр байдаг залуу өрхүүдэд илүү хүрсэн байгааг илэрхийлж
байна.
2017 оноос эхлэн “МИК ОССК” ХХК зээлдэгчдийн орлогын бүртгэл, судалгааны
программыг дотооддоо хөгжүүлж ажиллаж эхэлсэн. Тус программыг ашиглан зээлдэгчдийн
хөдөлмөр эрхэлж буй салбарыг чиглэлээр нь ангилж авч үзсэн бөгөөд Улаанбаатар хотын хэмжээнд
бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгчид давамгайлж байгаа бол хөдөө орон нутагт төрийн
удирдлага, батлан хамгаалахын салбарт ажиллагсад зээлдэгчийн ихэнх хувийг бүрдүүлж байна.
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Зураг 23: Зээлдэг чдийн ажил эрхлэлтийн байдал /Улаанбаатар хот/

Эх сурвалж “МИК ОССК” ХХК

Зураг 24: Зээлдэг чдийн ажил эрхлэлтийн байдал /орон нутг аар/

Эх сурвалж “МИК ОССК” ХХК

2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар нийт 61,142 иргэдийн зээл бүртгэлтэй
байгаа бөгөөд тэдгээр иргэдийн барьцаалсан үндсэн болон нэмэлт барьцаа хөрөнгө 68,406 байна.
Зээлдэгч нь урьдчилгаа төлбөрт дүйцүүлэн өөрийн өмчлөлд буй орон сууцаа барьцаалж, худалдан
авах гэж буй орон сууцны нийт үнийн дүнгээр зээл авах боломжтой байдаг. Иймд зээлдэгч орон
сууцны зээл авахдаа 1-ээс дээш үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан зээл авах тохиолдол байдаг.
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Зураг 25: ИЗББ 1- 18-ын барьцаа хөрөнг ийн тархалт

Эх сурвалж “МИК ОССК” ХХК

Нийт барьцаа хөрөнгийн 76.3 хувь нь Улаанбаатар хотод байршилтай байгаа бөгөөд 9
дүүргээр ангилан харвал:
Зураг 26: Улаанбаатар хотод байршилтай барьцаа хөрөнг ийн тархалт /дүүрг ээр/

Эх сурвалж “МИК ОССК” ХХК

Улаанбаатар хот дахь орон сууцны зээлд хамрагдсан иргэдийн 27.7 хувь нь гэр хорооллоос
амьдрах орчноо сайжруулан орон сууц худалдан авсан байна.
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Зураг 27: Ипотекийн зээлээр орон сууц худалдан авсан ирг эдийн сууцны бүтэц, 2018.12.31-ний байдлаар

Эх сурвалж “МИК ОССК” ХХК

Тайлант оны эцэст ИЗББ-ын нийт багцад байх зээлийн барьцаа хөрөнгийн насжилтыг
тодруулбал 2000-2015 онуудад ашиглалтад орсон орон сууц нийт багцын 70.9 хувийг эзэлж байна.
Зураг 28: Барьцаа хөрөнг ийн ашиг лалтад орсон оны мэдээлэл
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ҮНЭТ ЦААСЖУУЛАЛТ – ИЗББ
Банк, санхүүгийн байгууллагуудын тайлан тэнцэл дэх урт хугацаатай ипотекийн зээл болон
бусад санхүүгийн авлагуудыг багцалж түүнээс бий болох мөнгөн урсгалыг нэгтгэж хөрөнгө
оруулагчдад чиглүүлэн үнэт цаас гаргах замаар шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэрийг зах зээлээс
татахыг үнэт цаасжуулалт гэдэг.
“МИК ОССК” ХХК нь орон сууцны санхүүжилтийн тогтолцоонд урт хугацаат ипотекийн
зээлийг үнэт цаасжуулах замаар зээл олгогч банкуудын хөрвөх чадварыг сайжруулах, улмаар орон
сууцны зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг гүйцэтгэж байна.
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу “МИК ОССК” ХХК нь ТЗК-ыг
үүсгэн байгуулж, холбогдох тусгай зөвшөөрлийг СЗХ-ноос авснаар ИЗББ-ыг хөрөнгийн зах зээлд
арилжих эрхтэй болдог.
Монгол Улсын Засгийн газар болон Монголбанк хамтран хэрэгжүүлж буй орон сууцны
хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлийн үйл ажиллагааны хүрээнд “МИК ОССК” ХХК нь 18 удаагийн
хэлцлийг гүйцэтгэж 3.6 их наяд төгрөгийн ИЗББ-ыг гаргасан байна. Үүнээс 2018 онд 14, 15, 16, 17
болон 18 дахь удаагийн үнэт цаасжуулалтаар дамжуулан нийт 580.5 тэрбум төгрөгийн ИЗББ-ыг
орон сууцны ипотекийн зээлийн хөрөнгөөр арилжих хэлцлийг хийж гүйцэтгэлээ.
Зураг 29: Нийт ИЗББ-ын мэдээлэл
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Эх сурвалж “МИК ОССК” ХХК

ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАХ, ХЭЛЦЭЛ ЭРХЛЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА
1. ХИУ, ХЭГ үйл ажиллагааны зорилго, бүтэц зохион байгуулалт, шинж чанар,
төлөвлөгөө, хүрсэн үр дүн, өөрчлөлтүүд
СЗХ-ноос 2013 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр “МИК ОССК” ХХК-д Хөрөнгө итгэмжлэн
удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон бөгөөд ХБҮЦ-ны тухай хууль болон
холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа явуулж байна.
2017 оны эцсийн байдлаар Монгол Улсын санхүүгийн зах зээл дээр нийт 18 ТЗК
байгуулагдаж нийт 3.6 их наяд төгрөгийн үнэ бүхий ИЗББ гаргасан.
Эдгээр 18 ТЗК тус бүрийн гаргасан ИЗББ-ын хөрөнгийг удирдах, хөрөнгө оруулагчдын эрх
ашгийг хамгаалах, үнэт цаасны төлбөрийг шилжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд Хөрөнгө
итгэмжлэн удирдах гэрээ байгуулан түүний хүрээнд үндсэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч нь ХБҮЦ-ны тухай хууль болон ТЗК тус бүртэй байгуулсан
Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний дагуу дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн. Үүнд:
•
•
•
•

ХБҮЦ-ны тухай хуулийн дагуу хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглэсэн үйл
ажиллагаа эрхлэх;
ТЗК тус бүрийн баталгаат үнэт цаасны хөрөнгийн багцтай холбоотой санхүүгийн тайлан,
нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх;
Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн тайланг бэлтгэж ТЗК-ийн ТУЗ-д танилцуулж, хөрөнгө
оруулагч болон СЗХ-нд улирал бүр хүргүүлэх;
ТЗК тус бүрийн гаргасан ИЗББ-ын үндсэн болон купоны төлбөрийг улирал бүр тогтоосон
хугацаанд хөрөнгө оруулагч нарт шилжүүлэх;

Мөн ИЗББ-ын үйл ажиллагааны хүрээнд “МИК ОССК” ХХК нь ТЗК тус бүртэй байгуулсан
гэрээний дагуу Хэлцэл эрхлэн гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа бөгөөд дараах үйл ажиллагааг
хэрэгжүүллээ. Үүнд:
•
•
•
•

ТЗК тус бүрийн захиргааны болон нарийн бичгийн үйлчилгээг үзүүлж, СЗХ-ноос ХБҮЦ
гаргах тусгай зөвшөөрөл авах, ИЗББ-ыг бүртгүүлж, гаргахтай холбоотой ажил үйлчилгээг
гүйцэтгэх;
ТЗК тус бүрийн нягтлан бодох бүртгэлийн тайланг нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын
стандартын дагуу хөтлөх, холбогдох бичилт, бүртгэлийг бэлтгэх, холбогдох этгээдэд
танилцуулах;
Үйлчилгээ үзүүлэгчээс хүлээн авсан мэдээллийг нягтлан тайлан гаргах, үнэт цаас
гаргагчийн жилийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх;
Зээлийн хөрөнгийн нэгдсэн багцтай холбоотой мэдээллийг ИЗББ-ын хэлцэлд оролцогч
банкуудаас хүлээн авч нэгтгэн ХЭГ-ийн тайланд зээлийн хөрөнгийн нэгдсэн багцын
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2
0

•

•

шинж чанар, эргэн төлөлтийн тайлан, чанарын үзүүлэлт, ТЗК-ийн санхүүгийн тайлангийн
мэдээллийг тусган ТЗК, ИЗББ-ын хөрөнгө оруулагчид болон СЗХ-нд улирал бүр
тайлагнах;
ТЗК-ийн хөрөнгийн багцад буй хөрөнгө нь Монголбанкны журмын дагуу хугацаа хэтэрч,
ангилагдсан чанаргүй зээл, хүү, бусад өр авлагыг барагдуулах, чанаргүй зээлтэй
холбоотой шүүх, хууль хяналтын байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн дагуу барьцаа
хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах ажлыг цаг алдалгүй шийдвэрлүүлэн ажиллаx;
Үнэт цаас гаргагчтай тохиролцсон аливаа бусад үйлчилгээг үзүүлэх.
БУЦААХ НӨХЦӨЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

“МИК ОССК” ХХК нь банкуудаас буцаах нөхцөлтэй багц худалдан авснаар банкинд эх
үүсвэр шинээр бий болгох, хөрвөх чадварыг сайжруулах, дахин зээл олгох боломжуудыг бий
болгодог. Нөгөө талаас банкуудын эх үүсвэрийн зардлыг бууруулж, хугацааг уртасгаж улмаар
зээлдэгчийн орон сууцны зээлийн нөхцөлийг сайжруулах зорилготой.
Тайлант хугацааны эцэст буцаах нөхцөлтэй 33 багцад хамаарах 697 зээлдэгчийн 20.4 тэрбум
төгрөгийн зээлийн хөрөнгө үлдэгдэлтэй байна.
Үүнээс 255 зээл нь хашаа байшин худалдан авах болон барих, 407 зээл нь орон сууц
худалдан авах, 35 зээл нь амины орон сууц худалдан авах зээл байна.
Зураг 30: Буцаах нөхцөлтэй хэлцлийн зээлийн зориулалтын мэдээлэл
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Буцаах нөхцөлтэй хэлцлийн хүрээнд “МИК ОССК” ХХК нь банкуудаас ипотекийн зээлийн
хөрөнгийг жилийн 12.8 хувийн жигнэсэн дундаж хүүтэйгээр худалдан авсан буюу банкуудад урт
хугацаатай ипотекийн зээлийн эх үүсвэрийг Монголбанкны бодлогын хүүтэй ойролцоо түвшинд
олгосон байна. Үүнээс Германы сэргээн босголт хөгжлийн банкны урт хугацаат зээлийн эх
үүсвэрээр худалдан авсан зээлийн багцын жигнэсэн дундаж хүү жилийн 9.5 хувь байгаа бол “МИК
ОССК” ХХК-ийн дотоод эх үүсвэрээр худалдан авсан зээлийн багцын жигнэсэн дундаж хүү жилийн
15 хувь байна.

Зураг 31: Буцаах нөхцөлтэй баг цын жиг нэсэн дундаж хүү
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Багцын 57.4 хувь нь дотоод эх үүсвэр, 42.6 хувь нь ГСБХБ-ны урт хугацаат зээлийн эх
үүсвэрээр санхүүжигдсэн байна.
Компани 2009 оноос Монгол Улсын Сангийн яам, Монголбанк, ГСБХБ-уудтай хамтран
“Ипотекийн зах зээлийг дэмжих” төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэ төслийн хүрээнд банкуудад урт
хугацаатай, бага өртөг бүхий эх үүсвэрийг орон сууцны зээлд зориулан олгож байна.
Тайлант хугацаанд “МИК ОССК” ХХК нь ГСБХБ-ны эх үүсвэрээр 2.3 тэрбум төгрөгийн зах
зээлийн хүүтэй орон сууцны зээлийн багц, 1.4 тэрбум төгрөгийн жилийн 8 хувийн хүүтэй орон
сууцны зээлийг багцлан худалдан авсан.
Зураг 32: Буцаах нөхцөлтэй баг цын худалдан авалтын хэмжээ
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ЗЭЭЛИЙН ХӨРӨНГИЙН БАГЦЫН УДИРДЛАГА
Зээлийн хөрөнгө нь 30 хүртэлх жилийн хугацаатай байдаг учраас зээлийг урт хугацаанд
хуваарийн дагуу тогтвортой эргэн төлүүлэх, зээлийн хөрөнгийн багцаас олох өгөөжийг тогтмол
өндөр түвшинд хадгалах, зээлд учирч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах үүднээс зээлийн хөрөнгийн
багцын удирдлагын үйл ажиллагааг ИЗББ-ыг эргэн төлөгдөж дуусах хүртэл хугацаанд хэрэгжүүлэх
үүргийг “МИК ОССК” ХХК хүлээсэн.
Тайлант хугацаанд ИЗББ-ын багц дахь зээлдэгчдээс анхны үүрэг гүйцэтгүүлэгчтэй
байгуулсан гэрээний бүтцэд өөрчлөлт оруулах 462 хүсэлтийг хүлээж авч шийдвэрлэн СЗХ-ны
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журмын дагуу
СЗХ-нд мэдэгдэж ажиллалаа.
Мөн зээлдэгчдийн төлбөрийн чадвартай уялдуулан зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарьт
өөрчлөлт оруулах 861 тохиолдол бүртгэгдсэнээс “МИК Актив ТЗК” ХХК-ийн үйлчилгээ үзүүлэгч
банкуудтай байгуулсан гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд 629 хүсэлтийг банкууд шийдвэрлэн
“МИК ОССК” ХХК-д мэдэгдэж ажилласан байна.
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Ипотекийн зээл нь урт хугацаатай учраас хугацааны туршид зээлдэгчийн орлогын түвшинд
өөрчлөлт орох, зээлд илүү төлөлт хийх зэргээс шалтгаалан зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарьт
өөрчлөлт оруулах хүсэлт нийт хүсэлтийн 78 хувийг эзэлж байна.
“МИК ОССК” ХХК-ийн буцаах нөхцөлтэй худалдан авсан зээлийн багцад хамаарах 18
зээлдэгчийн зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулах болон зээлийн гэрээний дагуу нэмэлт олголт
бүртгэгдсэн 1 зээлийн хүсэлтийг хүлээн авч “МИК ОССК” ХХК-ийн холбогдох хорооны хурлаар
хэлэлцүүлж шийдвэрлэсэн бол эргэн төлөлтийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах 2 хүсэлтийг банк
шийдвэрлэн ажилласан.
Түүнчлэн буцаах нөхцөлтэй хэлцлийн хүрээнд 2018 онд 90-ээс дээш хоног хугацаа хэтэрсэн
болон банкны хүсэлтээр банкинд 12 зээлийн 0.3 тэрбум төгрөгийн зээлийг буцаасан бөгөөд зээлийн
хөрөнгийн багц худалдан авах гэрээний хугацаа дуусгавар болсон 5.6 тэрбум төгрөгийн 3 багцыг
банкинд буцаан шилжүүлсэн байна.
Зураг 33: Буцаан худалдсан зээлийн мэдээлэл, тэрбум төг рөг

Буцаан
худалдсан зээл
Багцаар
Зээл тус бүрээр
Нийт
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Нийт

14.82
0.04
14.85

0.03
0.03

1.44
0.06
1.49

0.75
0.75

3.41
1.53
4.94

5.61
0.33
5.61

25.28
2.72
27.67
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ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН ДААТГАЛ
Нэгдсэн хөрөнгийн багц бүрдүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд худалдан авч буй орон
сууцны зээл нь ипотекийн барьцаа хөрөнгийн даатгал болон ипотекийн зээлийн гэрээний дагуу
үүрэг хүлээж зээлийн дүнг хүлээж авсан этгээдийн амь нас, эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан
байх шаардлагатай. Үүний хүрээнд СЗХ-оос 2017 оны 5 дугаар сард баталсан Ипотекийн
даатгалын үйл ажиллагааны журмыг 2018 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн тогтоолоор шинэчлэн
баталсныг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.
Даатгалын гэрээгээр хамгаалах эрсдэлүүд
Зээлдэгчид ипотекийн даатгалд хамрагдсанаар амь нас, эрүүл мэндийн эрсдэлээс өмч
хөрөнгө болон санхүүгийн чадамжгүй бусад хамтран өмчлөгчдийг хамгаалах боломж бүрдэнэ.
Ипотекийн даатгалын бүтээгдэхүүн нь дараах эрсдэлүүдээс зээлдэгчдийг болон барьцаа
хөрөнгийг хамгаална.
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Зураг 34: ИЗББ-ын баг цын зээлийн хөрөнг үүдийн даатг алын нөхөн төлбөрт хамраг дах эрсдэлүүд

ДААТГАЛААР
ХАМГААЛАХ
ШААРДЛАГАТАЙ
ЭРСДЭЛҮҮД

Цахилгааны болон
сантехникийн эрсдэл
Гал түймэр,
дэлбэрэлтийн эрсдэл

1

1

2

Гуравдагч этгээдээс
үүдэлтэй эрсдэл
Бүх төрлийн байгалийн
эрсдэл

Аливаа шалтгааны улмаас
амь насаа алдах,
хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн
алдсан

3

Үүнд: салхи, цасан ба шороон
шуурга, ган, зуд хүйтрэлт, үер,
газар хөдлөлт, хөрс чулууны
нуралт, овойлт, цөмрөлт,
хөрсний усны түвшингийн
өөрчлөлт, бороо, аянга, мөндөр,
хяруу

Үйлдвэрлэлийн осол,
мэргэжлээс шалтгаалах
өвчин,

2

Эд хөрөнгийн
даатгал

Амь насны даатгал

3

Гуравдагч этгээдээс
хамааралтай эрсдэл

Ахуйн осол

4

4
5

НӨХӨН
ТӨЛБӨР ОЛГОХ
ХУГАЦАА

5

Элдэв юманд цохиулах,
хавчуулах, хөлдөх, түлэгдэх,
хатгуулах, шигдэх, мөргүүлэх,
шүргүүлэх, дайруулах гэх мэт

Бусад гэнэтийн осол,
байгалийн хүчин зүйлс

Барилгын хийцийн
эрсдэл
Урт хугацаагаар

Эх сурвалж: “МИК ОССК” ХХК

Зээлдэгчийн амь нас, гэнэтийн ослын даатгал нь зөвхөн зээлдэгчийг эрсдэлээс хамгаалаад
зогсохгүй, түүний гэр бүл, өрхийг болзошгүй санхүүгийн хүндрэлээс хамгаалах боломжтой.

Бүртгэгдсэн даатгалын тохиолдол
Тайлант оны эцэст “МИК ОССК” ХХК-д бүртгэгдсэн нийт даатгалын тохиолдлын 29 хувь
нь зээлдэгчийн амь нас, 71 хувь нь барьцаа хөрөнгийн даатгалд хамаарч байна.
Барьцаа хөрөнгийн даатгал үүссэн тохиолдлын хувийг төрөлжүүлэн харвал дараах байдалтай
байна.
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Зураг 35: Барьцаа хөрөнг ийн даатг ал үүссэн тохиолдлууд
1%

2%

Сантехникийн гэмтэл

4%
8%

Байгалийн гамшиг
Гал, түймэр, ахуйн дэлбэрэлт

Ахуйн эвдрэл, гэмтэл
85%

Гуравдагч этгээдийн санаатай
болон санамсаргүй үйлдэл

Эх сурвалж: “МИК ОССК” ХХК
Зураг 36: Амь насны даатг ал үүссэн тохиолдол болон нөхөн төлбөр авсан мэдээлэл /2018.12.31-ний байдлаао/

Нөхөн төлбөр авсан хувь

Даатгалын тохиолдол

5%
12%

0%

Нас барсан
/өвчин/

8%

Нас барсан
/гэнэтийн осол/

1%

63%

Нас барсан
/гэнэтийн осол/

13%

ХЧБА-бусад
гэнэтийн осол

19%

Нас барсан
/өвчин/

ХЧБА-бусад
гэнэтийн осол

9%

ХЧБАүйлдвэрийн осол

68%

ХЧБАүйлдвэрийн осол
ХЧБА-ахуйн
осол

ХЧБА-ахуйн
осол

Эх сурвалж: “МИК ОССК” ХХК
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ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО
Компани тайлант жилд эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоонд ISO/IEC31000:2018 стандарт,
СТОУС9 стандарт, ISO/IEC27001:2013 стандарт болон Хамгаалалтын гурван шугам загвар,
мэргэжлийн холбоод зэрэг олон улсын тэргүүн туршлагын дагуу шинэчлэн сайжруулахаар зорьж,
холбогдох журам, аргачлалыг сайжруулан ажиллалаа.
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА
Зах зээлийн эрсдэл нь хүүний түвшин, гадаад валютын ханш гэх мэт зах зээлийн хүчин
зүйлсийн өөрчлөлтийн улмаас компанийн орлого болон санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнэ хэлбэлзэх
эрсдэл юм. Компани нь жил бүр гадаад валютын эрсдэлийн шинжилгээ, хүүний түвшний эрсдэлийн
шинжилгээ, санхүүгийн өр төлбөрийг цаг хугацаанд нь төлөх төлбөрийн чадварын эрсдэлийн
шинжилгээг хийж гүйцэтгэдэг. Эдгээр дүн шинжилгээний үр дүнд компанийн үйл ажиллагаанд онц
ноцтой нөлөө үзүүлэхээр зах зээлийн эрсдэлийн төвлөрөл байхгүй гэж дүгнэсэн.
Түүнчлэн зах зээлд таатай бус байдал үүсэх нөхцөлд Группийн тогтвортой үйл ажиллагаа
явуулах чадварыг тодорхойлох үүднээс макро эдийн засгийн хүчин зүйлсээс хамааран Группийн
үйл ажиллагаанд учрах нөлөөллийг хэмжих аргачлалыг нэвтрүүлэхийг зорьж холбогдох судалгаа,
шинжилгээ хийгдсэн бөгөөд цаашид стресс тестийг компанийн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөн ажиллаж байна.
КОМПЛАЕНСИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА
Компанийн комплаенсийн үйл ажиллагааны бодлого, журам, комплаенсийн эрсдэлийн
үнэлгээний аргачлал болон мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны
журмыг боловсруулан батлууллаа. Энэ нь комплаенсийн удирдлагын тогтолцооны бүтэц
бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн чиг үүргийг тодорхой болгож, компанийн дагаж мөрдвөл зохих
комплаенсийн үүргийг тодорхойлох, бүртгэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих болон мөнгө угаах,
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг үр дүнтэй
хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Түүнчлэн комплаенсийн үүргийг бүртгэх, хэрэгжилтийг
хянах үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, автоматжуулах зорилгоор “Үүрэг даалгавар” системийг
дотооддоо хөгжүүлж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна.
Түүнчлэн комплаенсийн чиглэлээрх олон улсын сүүлийн үеийн туршлага, мэдээллийг авах
зорилгоор дэлхийн 130 гаруй орны гишүүнчлэлтэй Олон улсын комплаенсийн холбоонд гишүүнээр
элсээд байна.
Монголын банкны холбооны дэргэдэх Комплаенсийн мэргэжлийн зөвлөлийн үйл
ажиллагаанд идэвхтэй оролцож банк, санхүүгийн байгууллагад комплаенсийн үйл ажиллагааг үр
ашигтай хэрэгжүүлэхэд мэдээлэл туршлагаа солилцон хамтран ажиллаж байна.
Мөн компанийн ажилтнууд СЗХ-ны МУТС-тэй тэмцэх талаарх сургалт, Банк санхүүгийн
академийн Комплаенс ба ёс зүй сургалт, МБХ-ны дэргэдэх Комплаенсийн мэргэжлийн зөвлөлийн
МУТС талаарх сургалт, Голомт банкнаас зохион байгуулсан “Комплаенсийн форум” болон СЗХ,
бусад мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан “Санхүүгийн салбарын комплаенс 2018”
форумд хамрагдлаа.
ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА
Зээлийн эрсдэл нь ТЗК-ийн худалдан авсан зээлийн хөрөнгийн зээлдэгч гэрээгээр хүлээсэн
үүргээ биелүүлээгүйн улмаас санхүүгийн алдагдалд хүргэж болзошгүй эрсдэл юм. Тиймээс зээлийн
хөрөнгийн эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд худалдан авах зээлийн багцад эрсдэлээс урьдчилан
сэргийлэх, тодорхойлох, худалдан авсан зээлийн чанарт хяналт тавих, үнэлэх, тайлагнах, түүнчлэн
зээлдэгчийн болон барьцаа хөрөнгийн даатгалын тасралтгүй байдлыг хангуулах зэргээр дараах
тасралтгүй тогтолцоог хэрэгжүүлдэг. Үүнд:
▪

Зээлийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тодорхойлох зорилгоор компанийн хувьд худалдан
авах зээлийн багц бүрт хуулийн болон санхүүгийн хөндлөнгийн шинжилгээ хийлгэж,
түүний үр дүнд үндэслэн худалдан авалтын шийдвэр гарган ажилладаг. Энэхүү үйл
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▪

▪

▪

▪

ажиллагааны хүрээнд 2018 онд байгуулагдсан нийт 4 ТЗК-ийн худалдан авах зээлийн багцад
хөндлөнгийн шинжилгээ хийх байгууллагыг нээлттэй сонгон шалгаруулж, худалдан авах
багцын эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрөх түвшинд үнэлж ажиллалаа.
Олон улсын стандартад нийцсэн аргачлалаар зээлийн эрсдэлийг үнэлэх зорилгоор СТОУС9ийг 2018 оноос үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, зээлийн багцын эрсдэлийг үнэлэн үнэ цэнийн
бууралтын санг шинэчлэн хөндлөнгийн аудитаар баталгаажуулан ажиллалаа. Ийнхүү олон
улсын стандартын дагуу зээлийн багцын эрсдэлийг үнэлж санхүүгийн тайланд тусгах нь
хөрөнгө оруулагчид болон олон нийтэд компанийн хөрөнгийн эрсдэлийг ил тод үнэн
бодитоор мэдээлж байгаа бөгөөд хөрөнгө оруулагчдын эрсдэлд суурилсан шийдвэр
гаргалтад бодитой дэмжлэг үзүүлэх юм.
Зээлийн эрсдэлийг шилжүүлэх зорилгоор худалдан авах болон худалдан авсан багц дахь
зээл тус бүрийн даатгалын тасралтгүй байдлыг хангуулахаар үйлчилгээ үзүүлэгч
банкуудаас мэдээлэл дамжуулах вебд суурилсан системийг сайжруулан зээлдэгч болон
барьцаа хөрөнгийн даатгалын тасралтгүй байдлыг хэрэгжүүлэн ажиллалаа.
Зээлийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор үйлчилгээ үзүүлэгч банкуудаас 30-аас дээш хоног
хугацаа хэтэрсэн зээл (сар бүр ойролцоогоор 1,140 зээл) тус бүрд үйлчилгээ үзүүлэгчийн
хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн арга хэмжээг системээр дамжуулан авч,
эрсдэлийг үнэлэн, өндөр эрсдэлтэй зээл тус бүрийн төлбөр барагдуулах ажиллагааг
үйлчилгээ үзүүлэгчтэй хамтран хэрэгжүүлэн ажиллалаа.
Түүнчлэн зээлийн эрсдэлийн түүхэн мэдээлэлд үндэслэсэн зээлдэгчийн зээлжих
зэрэглэлийг тогтоох загварыг судалж, нэвтрүүлэн ажиллаа.
ХАРИЛЦАГЧ ТАЛЫН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА

Харилцагч талын эрсдэл нь харилцагч байгууллага гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйн
улмаас санхүүгийн алдагдалд хүргэж болзошгүй эрсдэл юм.
Тиймээс компани харилцагч талын эрсдэлээс үүсэх аливаа санхүүгийн алдагдлыг боломжит
түвшинд бууруулах зорилтын хүрээнд харилцагч тус бүрд хязгаар тогтоох олон улсын
аргачлалуудыг судлан шинжилж, өөрийн үйл ажиллагаанд нийцсэн аргачлалыг нэвтрүүллээ.
Түүнчлэн СТОУС9 стандартын хүрээнд олон улсын зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээний
байгууллагын гаргасан рейтинг, судалгаанд үндэслэсэн аргачлалыг нэвтрүүлж, харилцагч бүрийн
эрсдэлийг үнэлж санхүүгийн тайланд тусган ажиллаа.
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА
Үйл ажиллагааны эрсдэл нь дотоод процессын тохиромжгүй байдал, системийн алдаа болон
гадаад нөхцөл байдлаас шалтгаалан компанийг нэр хүндийн эрсдэл болон санхүүгийн алдагдалд
хүргэж болзошгүй эрсдэл юм.
Компани тайлант жилд үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагыг олон улсын эрсдэлийн
удирдлагын тогтолцооны стандарт ISO/IEC31000:2018-тай нийцүүлэн компанийн бизнес зорилтод
нөлөөлж болзошгүй үйл ажиллагааны эрсдэлийг тодорхойлох, хянах, бууруулах, эрсдэлээс
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах үйл ажиллагааны тогтолцоог үүсгэлээ.
Энэхүү тогтолцооны хүрээнд дотоод болон гадаад орчны нөхцөл байдлаас тохиолдох эсвэл
тохиолдож болзошгүй үйл ажиллагааны эрсдэлийг тодорхойлон бүртгэлжүүллээ. Түүнчлэн үйл
ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагыг ил тод байлгах үүднээс ажилтан бүр хандах эрхтэй нэгдсэн үйл
ажиллагааны эрсдэлийн мэдээллийн самбарыг байршуулан, эрсдэлийн хяналтыг улирал, хагас жил,
жил тутам хийж үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын тасралтгүй эргэх тогтолцоог
хангуулахаар төлөвлөлөө.
Мөн тайлант жилд мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж
мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны ISO/IEC31000:2018 стандарт, СТОУС9
стандарт, ISO/IEC27001:2013 стандартыг нэвтрүүлж, Хамгаалалтын гурван шугам загварын дагуу
компанийн эрсдэлийн удирдлагыг шинэчлэн сайжруулахаар зорьж, холбогдох журам, аргачлалыг
сайжруулан ажиллаа.
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МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
•

•

Зайн нөөцийн төв дэх тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, үндсэн болон нөөц
төвийн хоорондын сүлжээний нууцлал, хамгаалалтыг сайжруулах, системүүдийн нөхөн
сэргээх төлөвлөгөөг олон улсын стандартад нийцүүлэн сайжруулах, турших замаар
мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад анхаарч ажиллалаа.
Компанийн дотоод болон харилцагч банкуудтай хамтын үйл ажиллагааны өртгийг
бууруулах, автоматжуулах чиглэлд нийт 10 гаруй программ хангамжийг шинээр хөгжүүлж,
сайжруулсан байна.

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
34

Жилийн тайлан 2018
САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГА
МИК Групп компани нь СТОУС9 болон Монгол Улсын хууль тогтоомж, журмуудын
шаардлагад нийцсэн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын хүрээнд “МИК Холдинг” ХК, “МИК
ОССК” ХХК болон түүний тусгай зориулалтын 18 компаниудын өдөр тутмын санхүүгийн үйл
ажиллагааг дараах дөрвөн үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлүүдээр удирдан зохион байгуулан
ажиллаж байна.
• Толгой болон охин компаниудын үйл ажиллагаатай холбоотой санхүүгийн төлбөр тооцоо,
нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа;
• Үйлчилгээ үзүүлэгч банкуудтай байгуулсан гэрээний дагуу өдөр тутмын төлбөр тооцоо,
санхүү бүртгэлийн ажиллагаа;
• Компанийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг олон улсын стандарт болон Монгол Улсын
хууль тогтоомжид нийцүүлэн бэлтгэх, тайлагнахтай холбоотой үйл ажиллагаа;
• Компанийн зорилго зорилтын хүрээнд санхүүгийн шинжилгээ, төсөөлөл боловсруулах,
удирдлагын шийдвэр гаргалтад дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа.
Ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаасны бүртгэл
“МИК ОССК" ХХК нь ХИУ, ХЭГ-ийн гэрээгээр олгогдсон эрхийн дагуу тусгай
зориулалтын 18 компаниудаараа дамжуулан 2013 оноос 2018 оны хугацаанд нийт 3.6 их наяд
төгрөгийн ИЗББ гарган арилжаалсан ба нийт зээлийн хөрөнгийн багцыг бүрдүүлэгч 70,440 зээлдэгч
тус бүрийн данстын төлбөр тооцоо, нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөн явуулжээ.
Зураг 43: Нийт зээлдэг дчийн тоо /ИЗББ тус бүрээр/
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МИК Групп компанийн бизнес төлөвлөгөөний хүрээнд 2018 онд шинээр “МИК Актив
Арван Дөрөв ТЗК” ХХК, “МИК Актив Арван Тав ТЗК” ХХК, “МИК Актив Арван Зургаа ТЗК” ХХК,
“МИК Актив Арван Долоо ТЗК” ХХК, “МИК Актив Арван Найм ТЗК” ХХК-иудыг үүсгэн
байгуулж, нийт 11,183 зээлдэгчдийн 5 зээлийн хөрөнгийн багцаас бүрдсэн 580.5 тэрбум төгрөгийн
ИЗББ гаргасан байна.

Зураг 44: Тайлант онд г үйцэтг эсэн төлбөр /ИЗББ тус бүрээр/
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2018 онд гүйцэтгэсэн төлбөр
тэрбум төг
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2018 онд давуу эрхтэй үнэт цаас эзэмшигчдийн үндсэн төлбөрт 258.4 тэрбум төгрөг, давуу
эрхтэй үнэт цаасны купоны төлбөрт 106.0 тэрбум төгрөг, энгийн үнэт цаас эзэмшигчийн купоны
төлбөрт 34.7 тэрбум төгрөгийн төлбөрийг тус тус төвлөрүүлэн “ҮЦТХТ” ХХК-иар дамжуулан нийт
399.1 тэрбум төгрөгийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэсэн байна.
Зураг 45: Тайлант онд хийг дсэн үнэт цаасны төлбөр /компани тус бүрээр/
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САНХҮҮГИЙН ГОЛ ҮР ДҮН
2018 онд МИК Групп компанийн нийт актив 3.2 их наяд төгрөгт хүрсэн бөгөөд уг үзүүлэлтийг
өмнөх оны үзүүлэлттэй харьцуулахад 14.7 хувиар буюу 408.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.
Компанийн нийт хөрөнгийн 89.8 хувийг иргэдийн орон сууцны зээлийн хөрөнгийн багцын авлага
бүрдүүлж байна. ИЗББ-ын үлдэгдэл 2018 оны жилийн эцэст 2.9 их наяд төгрөгийн үлдэгдэлтэй байгаа
нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 12.5 хувиар нэмэгдсэн үзүүлэлт юм. Өөрийн хөрөнгө 208.5
тэрбум төгрөгт хүрч өнгөрсөн онтой харьцуулахад 45.9 тэрбум төгрөгөөр буюу 28.3 хувиар өссөн
үзүүлэлттэй байна. Харин хүүний орлого 10.5 хувь, хүүний зардал 14.6 хувь тус тус нэмэгдсэн байна.
Цэвэр хүүний орлого өмнөх оноос 4.3 тэрбум төгрөгөөр өсч 94.0 тэрбум төгрөгт хүрлээ. 2018 оны үйл
ажиллагааны нийт зардал 13.5 тэрбум төгрөг гарсан бол татварын дараах цэвэр ашиг 57.6 тэрбум
төгрөгт хүрсэн.
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Санхүүгийн гол үр дүн (тэрбум төгрөг)
Нийт хөрөнгө
Нийт өөрийн хөрөнгө
Цэвэр хүүний орлого
Орон сууцны зээлийн багцын авлага
ИЗББ-ын өглөг
Цэвэр ашиг

2017
2,776.3
162.5
89.7
2,547.9
2,576.0
59.2

Өөрчлөлт (% )
14.72%
28.28%
4.83%
12.27%
12.51%
-2.67%

2018
3,185.0
208.5
94.0
2,860.4
2,898.3
57.6
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Харьцааны үзүүлэлтүүд
Нийт өр төлбөр/ Нийт хөрөнгө

94.78%

94.46%

94.16%

93.78%

Цэвэр хүүний маржин
Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA)

3.24%
1.98%

3.55%
2.26%

3.54%
2.32%

3.18%
1.93%

38.03%

40.82%

39.76%

31.04%

19.17

18.06

17.13

16.07

Нэгж хувьцааны дансны үнэ, төг (BVPS)

6,514.72

6,740.72

8,735.41

12,589.17

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг, төг (EPS)

1,744.32

2,530.97

3,180.32

3,477.51

2015

Нийт өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROE)
Санхүүгийн хөшүүрэг

Нийт өр төлбөр/ Нийт хөрөнгө
2018

2017
2016

2018
94.16%
94.46%
94.78%

3.18%
3.54%

2016

3.55%

2015

3.24%

Нийт өөрийн хөрөнгийн өгөөж
(ROE)

1.93%
2018

2017

2.32%

2016

2.26%

2015

2018

2017

Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA)
2018

2017

Цэвэр хүүний маржин

93.78%

2015

2016

1.98%

2017

2016
2015

31.04%

39.76%
40.82%
38.03%
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Санхүүгийн хөшүүрэг
2018
2017

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг, төг
(EPS)

16.07
2018

17.13

2016

3,477.51

2017
18.06

3,180.32

2016

2015

19.17

2015

2,530.97

1,744.32

Нэгж хувьцааны дансны үнэ, төг
(BVPS)
2018
2017

2016
2015

12,589.17

8,735.41
6,740.72
6,514.72

БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
“МИК ОССК” ХХК нь 2018 онд ЗГОСИЗХөтөлбөрийг дэмжин ажиллахын зэрэгцээ дотоод
болон гадаад зах зээлээс санхүүжилт татах замаар орон сууцны санхүүжилтийн нэмэлт эх үүсвэрийг
бий болгох ажлуудыг төлөвлөн ажиллаа. Уг ажлын хүрээнд олон улсын үнэлгээний
байгууллагуудаар зээлжих зэрэглэл тогтоолгож дотоод бүтэц зохион байгуулалтдаа өөрчлөлт
оруулж түүнд чиглэсэн боловсон хүчнийг бэлтгэж, компанийн хэмжээнд мөрдлөг болгон ажиллаж
буй дүрэм журмууддаа өөрчлөлт оруулж ажиллаа.
Түүнчлэн компанийн санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаанд олон улсын нягтлан бодох
бүртгэлийн зөвлөлийн баталсан СТОУС9 стандартыг нэвтрүүллээ. Энэхүү шинэчлэгдсэн
стандартыг өөрсдийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлснээр байгууллагын баланс дахь болзошгүй
эрсдэлийг бууруулж, хөрөнгө оруулагчдад эрсдэлд суурилсан шийдвэр гаргах боломжийг
нэмэгдүүллээ .
Олон улсын зах зээл тааламжтай үед үнэт цаас арилжаалахад бэлэн байх үүднээс “МИК
ОССК” ХХК нь Майр Браун ХХН, Шерман & Стерлинг, Батбаяр энд Партнерс ХХН болон Жи Ти
Эс ХХН зөвлөх компанитай гэрээ байгуулж, хамтран ажиллалаа.
Мэдээллийн технологийн шинэчлэлийн хүрээнд тайлант онд зээлийн эргэн төлөлтийн
хуваарьт өөрчлөлт оруулах модуль, шаардах эрхийн бүртгэлийн модуль, зээлдэгчийн ажил
эрхлэлтийн модуль болон зээлийн мэдээлэл хүлээн авах зэрэг модулиудыг үйл ажиллагаандаа
нэвтрүүлж, дотоод үйл ажиллагааны нийт 13 журамд өөрчлөлт оруулан өдөр тутмын үйл ажиллааг
түргэн шуурхай хялбар болгосон.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА
МИК Групп компанийн хүний нөөцийн бодлого нь дараах 3 зорилготой. Үүнд:
• Компанийн эрхэм зорилго, зорилт болон урт, дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэргэшсэн, ёс зүйн болон төлөвшлийн зөв шинж чанар
агуулсан, багаар ажиллах чадвартай, бүтээлч хүний нөөцөөр хангах;
• Ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх, сургах, өрсөлдөх чадвар, манлайллыг
төлөвшүүлэх, ажил албан тушаалын залгамжлалын тасралтгүй байдлыг хангах, ажилтнууд
тогтвор суурьшилтай, үр дүнтэй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх;
• Ажлын үр дүн, гүйцэтгэлтэй уялдуулан цалин хөлс, шагнал урамшууллын оновчтой
тогтолцоог нэвтрүүлэх.
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2018 онд хүний нөөцийн бодлогын хүрээнд байгууллагын дунд хугацааны бизнес
төлөвлөгөөний дагуу батлагдсан бүтэц, орон тооны дагуу хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон
шалгаруулалтыг тухай бүр хурдан шуурхай, зохион байгуулах, цалингийн зэрэглэлийг шинээр
боловсруулан батлуулах, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг үйл ажиллагаандаа
нэвтрүүлэх зорилт тавин ажиллалаа.
Компанийн зорилго, зорилт, бизнес төлөвлөгөөнд хүрэхэд гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем
буюу гүйцэтгэлийн цогц удирдлагыг хэрэгжүүлэхээр мэргэжлийн байгууллагатай хамтран
ажиллаж, зөвлөх үйлчилгээг авч, улирал бүр зорилго ба гол үр дүнгийн төлөвлөгөөг газар, хэлтэс
болон ажилтнуудын түвшинд төлөвлөж, үр дүнгээр гүйцэтгэлийг үнэлэх, урамшуулах тогтолцоог
нэвтрүүлээд байна.
Компанийн 2018 оны бизнес төлөвлөгөөний зорилтын хүрээнд олон улсын зах зээлд үнэт
цаас арилжаалах бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор компанийн бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт
оруулж, ажлын байрны орон тоог нэмэгдүүлснээр шаардлагатай хүний нөөцийн сонгон
шалгаруулалтыг дотоод ба гадаад эх үүсвэрээс бүрдүүлэн батлагдсан орон тооны дагуу эдийн засаг,
санхүүгийн чиглэлийн 20, бусад мэргэжлийн 11, нийт 31 ажилтныг сонгон шалгаруулж ажлын
байраар ханган, тэдгээр ажилтнуудыг мэргэшүүлэхэд анхаарч, компанийн боловсон хүчнийг
бататган ажиллалаа.
Ажилтнуудын хийж гүйцэтгэж буй ажлын онцлог болон дунд хугацааны бизнес
төлөвлөгөөний гүйцэтгэлээс хамааран шинээр үүсч буй ажлын ачаалал, хариуцлага зэргийг
харгалзан цалингийн зэрэглэлийг шинээр тогтоон батлуулж, тайлант онд нийт ажилтнуудын цалинг
15 хувиар нэмэгдүүлсэн.
Сургалт хөгжил
Компани үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн өөрсдийн байгууллагын үнэт зүйлийг
өөрсдийн ажилтнууд хэмээн үзэж ажилчдынхаа мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах өөрийгөө
хөгжүүлэхэд нь онцгой анхааран ажилласаар ирсэн. 2016 онд батлагдсан Сургалт, хөгжлийн
журмын дагуу мэргэжил дээшлүүлж буй ажилтнууддаа сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олголоо.
Мөн тайлант онд PwC, Банк, санхүүгийн академи, Банкны холбоо, Монголбанк зэрэг
байгууллагуудаас зохион байгуулсан сургалтуудад давхардсан тоогоор нийт 60 гаруй ажилтнуудаа
хамруулжээ.
Ажиллах орчин
Тайлант жилд байгууллагын ажилчдын ажиллах орчинг сайжруулж оффисын талбайг
томсгож, нэг ажилтанд оногдох талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэн, оффисын зохион байгуулалтыг
нээлттэй орчинд шилжүүлсэн. Энэхүү өөрчлөлтүүдийг хийснээр ажилчдын хооронд мэдээлэл
солилцох, шийдвэр гаргах процессыг сайжруулахын зэрэгцээ орчин үеийн оффис зохион
байгуулалт, багийн ажиллагааг дэмжсэн орчин бүрдүүллээ.
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Компанийн ажиллагсдын мэдээлэл
Ажилтны тоо:
Дундаж нас:

КАРЬЕР ХӨГЖИЛ

97
31

Албан тушаал дэвшсэн
ажилтнууд: 2 эрэгтэй,
1 эмэгтэй

АЖИЛТНУУДЫН
ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА

НАСНЫ АНГИЛАЛ

Эрэгтэй
39 % буюу 38

21-30 насныхан – 54,6 %
31-40 насныхан – 37,1 %

Эмэгтэй
61 % буюу 59

41-50 насныхан – 5,1 %
51-60 насныхан – 2 %
61-70 насныхан – 1 %

СУРГАЛТ ХӨГЖИЛ
Давхардсан тоогоор 63 ажилтныг 18 удаагийн,
174 цагийн мэргэжлийн сургалтанд хамруулсан

БОЛОВСРОЛЫН
ТҮВШ ИН

Магистр: 25

Бакалавр: 68

Дээд:

93

Бүрэн дунд:

3

Тусгай дунд: 1

БОЛОВСРОЛЫН
ЗЭРЭГ

АЖИЛТНУУДЫН МЭРГЭЖИЛ
Эрх зүйч - 13, 13%

Бизнесийн
удирдлага - 4, 4%
Бусад - 10, 10%

Эдийн засагч - 23,
24%

Санхүүгийн
удирдлага - 15, 16%

М Т, програм
хангамж - 7, 7%

Банк, санхүү - 9, 9%

Нягтлан бодогч - 16,
17%
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НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА
“МИК ОССК” ХХК нь Монгол Улсын ипотекийн хоёрдогч зах зээл дээр үйл ажиллагаа
явуулдаг анхдагч бөгөөд цорын ганц байгууллага юм. Иймд бид өөрсдийн эрхэм зорилгоо хоёрдогч
зах зээлийг хөгжүүлэх замаар Монгол Улсын хүн амыг орон сууцаар хангах үйлст хувь нэмэр
оруулах гэж тодорхойлж байгаа бөгөөд энэхүү зорилгынхоо хүрээнд нийгмийн сайн сайхан,
иргэдийн санхүү, эдийн засгийн мэдлэгт чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг дэмжих, тэдгээрээр дамжуулан
тогтвортой хөгжилд өөрсдийн хувь нэмэр оруулахыг зорин ажиллаж байна.
Компанийн зүгээс оролцогч, сонирхогч талуудтай нээлттэй, ил тод үйл ажиллагаа
явуулахыг эрхэмлэн ажиллаж, үйл ажиллагаагаа иргэд, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, хөрөнгө
оруулагчид болон зохицуулагч байгууллагуудад нээлттэй, тогтмол тайлагнаж байна.
Компанийн нийгмийн хариуцлагыг цаашид тогтвортой хэрэгжүүлэх үүднээс ISO:26000
нийгмийн хариуцлагын зөвлөмж болон бусад олон улсын байгууллагуудаас гаргасан зөвлөмжийн
удирдамжид үндэслэн компанийн нийгмийн хариуцлагын бодлогыг боловсруулах ажлыг эхлүүлээд
байна.
Оролцогч болон сонирхогч талуудын хамтын ажиллагаа
“МИК ОССК” ХХК нь оролцогч болон сонирхогч талуудтай нээлттэй ил тод хамтын
ажиллагааг бий болгоход анхааран ажиллаж байна.
Манай байгууллага Монгол Улсын орон сууцны санхүүжилтийн систем, түүний үр өгөөж,
тулгамдаж буй асуудлууд болон “МИК ОССК” ХХК-ийн үйл ажиллагааны талаар үнэн, зөв
мэдээлэл түгээх, үйл ажиллагааны онцлогийг олон нийтэд тайлбарлан хүргэх зорилгоор “МИК ба
Сэтгүүлч” арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж байна. Үүнтэй холбогдуулан 2018 онд
Монголбанкнаас санаачлан хэрэгжүүлсэн “Санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах” аянд нэгдэж
“МИК ба Сэтгүүлч” арга хэмжээг амжилттай хамтран зохион байгууллаа.
Санал хүсэлт, өргөдөл гомдол
“МИК ОССК” ХХК нь санхүүгийн хоёрдогч зах дээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага
хэдий ч иргэдээс бичгээр, цахим шуудангаар, утсаар болон биечилсэн байдлаар байнгын санал
хүсэлт өргөдөл гомдол хүлээн авахын зэрэгцээ барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай албан тоотыг
иргэдэд гаргаж өгдөг.
Барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай албан тоот гэдэг нь “МИК ОССК” ХХК тухайн
зээлдэгчийн барьцаа хөрөнгийг МИК-ийн барьцаанаас чөлөөлж буйг баталсан баримт баичиг юм.
Зээлдэгч орон сууцны 8 хувийн зээл авахдаа өөрийн өмчлөлд байгаа орон сууцаа барьцаалан
зээлийнхээ урьдчилгаа төлбөрийг төлөх боломжтой байдаг бөгөөд “МИК ОССК” ХХК ипотекийн
зээлийн багцыг банкнаас худалдан авахдаа зээлдэгчдийн барьцаа хөрөнгийн шаардах эрхийг мөн
шилжүүлэн авдаг. Зээлдэгч зээлийн үлдэгдэл төлбөрөө төлж, холбогдох банкиндаа барьцаа
хөрөнгөө чөлөөлүүлэх хүсэлт гаргаснаар банк нь “МИК ОССК” ХХК-д тухайн зээлдэгчийн барьцаа
хөрөнгийг чөлөөлөх тухай хүсэлтийг шаардлагатай баримт бичгүүдийн хамт ирүүлдэг. Тийнхүү
“МИК ОССК” ХХК тухайн хүсэлтийг хүлээн авч, мэдээллийн сантай тулган баталгаажуулснаар
зээлдэгчийн барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай албан тоотыг зээлдэгчид гаргаж өгдөг. 2017 оны
байдлаар “МИК ОССК” ХХК нь банкнаас ирсэн нийт 3502 барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх хүсэлтийг
шийдвэрлэж байсан бол 2018 онд 6185 хүсэлтийг шийдвэрлэжээ. Цаашид уг тоо нэмэгдэх төлөвтэй
байгаа тул барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх хүсэлт гаргаж буй зээлдэгчдийн дунд судалгаа явуулж, уг
хүсэлтийг шийдвэрлэх явцад тулгарч буй хүндрэлүүдийг тодорхойлон өөрсдийн дотоод үйл
ажиллагааны журмуудыг шинэчлэх замаар зээлдэгчийн хүсэлт шийдвэрлэх хугацааг дөрөв хоног
байсныг багасган дээд тал нь ажлын хоёр хоногт багтаан шийдвэрлэдэг болсон байна. Цаашид
барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх хүсэлтийг цахим хэлбэрээр авч хүсэлт шийдвэрлэх хугацааг дахин
багасгах, зээлдэгчдэд хүндрэл учруулахгүй байхад анхааран ажиллаж байна.
Тогтвортой хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрүүд
Тайлант онд “МИК ОССК” ХХК нь нийгмийн сайн сайхан, иргэдийн санхүү, эдийн засгийн
мэдлэгт хувь нэмэр оруулах үндсэн хоёр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд, цаашид
тухайн хөтөлбөрүүдийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэн ажиллахаар төлөвлөж байна.
Нийгмийн сайн сайхны төлөө хөтөлбөрийн хүрээнд “МИК ОССК” ХХК нь оюуны
бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг дэмжих ажлыг эхлүүлэн Монголын тусгай олимпийн хороотой хамтын
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ажиллагааны санамж бичиг байгуулсан. Уг санамж бичгийн хүрээнд оюуны бэрхшээлтэй
хүүхдүүдийн хувьд эмнэлгийн анхан шатны үзлэгт харьцангуй бага хамрагддаг мөн хүүхдүүдийн
дассан орчинд үзлэг хийх шаардлага тулгардаг тул тэдгээр хүндрэлүүдийг харгалзан үзэж
Нийслэлийн 63, 70, 25 дугаар тусгай дунд сургууль, Дархан хотын Энэрэл тусгай дунд
сургуулийн оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүд болон Хөвсгөл аймгийн тусгай олимпийн наадамд
оролцсон нийт 480 гаруй хүүхдүүдийг 4 удаагийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт хамруулах
ажлыг зохион байгууллаа. Уг үзлэгийн үеэр мэргэжлийн эмч нар хүүхдүүдийн асран хамгаалагч
нарт эрүүл мэндийн зөвлөмжүүдийг өгч байсан юм. Эмчээс өгсөн зөвлөмжүүдээр дамжуулан асран
хамгаалагч нар тэдгээр хүүхдүүдийн хөгжилд дэмжлэг болохуйц эрүүл ахуйг хангасан орчныг
бүрдүүлэх, шаардлагатай хэрэгцээг хангах боломжтой тухай мэдээллийг олж авсан юм.
Иргэдийн санхүү, эдийн засгийн мэдлэг хөтөлбөрийн хүрээнд “МИК ОССК” ХХК нь
санхүүгийн салбарын ирээдүй боловсон хүчнийг бэлтгэхэд хувь нэмэр оруулах, оюутнуудын бие
даан суралцах чадвар, мэргэжлийн чадавхыг дээшлүүлэх, багш нарын сургалтын заах арга, ажлын
туршлагыг баяжуулах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор СЭЗИС-тай хамтын ажиллагааг эхлүүлж,
Санхүүгийн менежментийн улсын IV олимпиадыг хамтран зохион байгууллаа. Санхүүгийн
менежментийн улсын олимпиадыг хамтран зохион байгуулснаар санхүү, эдийн засгийн салбарт
бэлтгэгдэж буй боловсон хүчинд байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогийг таниулах, түүгээр
дамжуулан Монгол Улсын ипотекийн хоёрдогч зах зээлийн ерөнхий ойлголтыг өгөх давуу талыг
олгож, санхүү, эдийн засгийн салбарт ажиллаж буй ажилчдын мэдлэгийг дээшлүүлэх олон
боломжуудыг бий болгож байгаа юм.
ГАДААД ХАРИЛЦАА
2018 он “МИК ОССК” ХХК-ийн гадаад харилцааны хувьд ололт амжилтаар дүүрэн жил
байлаа. Тайлант хугацаанд “МИК ОССК” ХХК нь гадаад харилцаагаа өргөжүүлэн ижил төрлийн
үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгууллагуудаас туршлага судлан сайн жишээг үйл
ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, бүс нутгийн хэмжээнд өөрсдийн нэр хүндийг өсгөх түүгээр дамжуулан
олон улсын зах зээлд үнэт цаас арилжаалах боломжийг нээх зорилго дэвшүүлэн ажилласан бөгөөд
үүнтэй холбогдуулан хэд хэдэн томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.
Азийн моргейжийн хоёрдогч зах зээлийн холбооны 5 дахь удаагийн чуулга уулзалтыг
зохион байгууллаа
Азийн моргейжийн хоёрдогч зах зээлийн холбоо нь 2014 онд Япон, БНСУ, Малайз, Монгол,
Тайланд, Филиппин, Индонез, Казахстан зэрэг Азийн 8 орны тухайн орнуудын орон сууцны
санхүүжилтийн корпорацуудын оролцоо, санаачилгатайгаар үүсгэн байгуулагдсан. Тус холбооны
үйл ажиллагааны зорилго нь гишүүн орнуудын иргэдийг орон сууцжуулах, түүнд чиглэсэн орон
сууцны санхүүжилтийн тогтвортой сувгийг нээх боломжийг нэмэгдүүлэхэд санал бодол солилцон,
туршлага судлан хамтран ажиллах юм.
“МИК ОССК” ХХК нь 2014 тус холбоо онд үүсгэн байгуулагдахад гишүүн болон элссэн
бөгөөд тус холбооноос жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг Азийн тогтмол орлоготой үнэт
цаасны чуулга уулзалт”-д тогтмол оролцсоноор бүс нутгийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй
ижил төстэй байгууллагуудтай харилцах боломж нээгдэж байсан юм. “Азийн тогтмол орлоготой
үнэт цаасны 5 дахь удаагийн чуулга уулзалт”-ыг БХБЯ, Сангийн яам, СЗХ-той хамтран
Улаанбаатар хотноо 2018 оны 7 дугаар сарын 02-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.
Энэхүү чуулга уулзалтад тус холбооны гишүүн орнуудын орон сууцны бодлого
боловсруулагчид, орон сууцны зах зээлийн гол оролцогчид, орон сууцны санхүүжилтийн компани
болон олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудын төлөөлөл болох 30 орчим зочид төлөөлөгчид
оролцсоноос гадна Монгол Улсын орон сууцны бодлого тодорхойлогч төрийн болон хувийн
хэвшлийн төлөөллүүд зэрэг нийт 250 орчим зочид оролцсон юм.
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Уг чуулга уулзалт нь “Орон сууцны бодлого ба санхүүжилтийн шийдлүүд” сэдвийн дор
зохион байгуулагдаж “Орон сууцны бодлогын сонголтууд”, “Орон сууцны санхүүжилтийн
шийдлүүд”, “Азийн хөрөнгийн зах зээл дээрх боломжууд” гэсэн дэд сэдвүүдийн хүрээнд
хэлэлцүүлэг өрнөж асуудал болон тэдгээрийн шийдэл гарцын талаар ярилцсан юм.

Азийн моргейжийн хоёрдогч зах зээлийн холбооны ерөнхийлөгч
Ананта Вигуяа:
“МИК ОССК” ХХК-ийн үйл ажиллагаатай танилцаж, “Монголд
хэрэгжүүлж буй орон сууцны санхүүжилтийн бүтэц нь төр
хувийн хэвшлийн хамтарсан, оновчтой, банк, санхүүгийн зах
зээлийн эрсдэлийг бууруулсан, олон талын оролцоог хангасан”

Малайз Улсын Моргейжийн корпорацийн ерөнхийлөгч
бөгөөд гүйцэтгэх захирал Чунг Чи Леон:
“Бага орлоготой иргэдээ төсвийн татаасаар орон сууцны
зээлд хамруулах аргачлал дэлхий нийтэд хэрэглэгдэж байгаа.
Заавал орон сууц гэхгүй түрээс, хувийн орон сууц барин
амьдрах чиглэлд бодлогоор дэмжих хэрэгтэй. Зээлийн хүүг
бууруулах бодит шаардлага байгаа нь анзаарагдаж байна”
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Гадаадын ижил төстэй байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа
Тайлант онд “МИК ОССК” ХХК нь гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх
зорилгын хүрээнд БНСУ-ын “Орон сууц санхүүжилтийн корпораци” болон БНСУ-ын “Газар, орон
сууцны корпораци”, Малайзын “Үндэсний моргейжийн корпораци” (Чагамас Берхад) зэрэг
байгууллагуудтай Харилцан ойлголцол, хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулж, гарын үсэг
зурлаа.
“МИК ОССК” ХХК ба БНСУ-ын “Орон сууц санхүүжилтийн корпораци”
БНСУ-ын “Орон сууц санхүүжилтийн корпораци” нь тус улсын Засгийн газраас
хэрэгжүүлж буй иргэдийг орон сууцжуулах бодлогын хүрээнд орон сууцны санхүүжилтийг хангах
зорилгоор 2004 онд байгуулагдсан. Тус байгууллага үнэт цаасжуулалтын үйл ажиллагаанаас гадна
орон сууцны зээл олгох, тэтгэврийн барьцаат зээл олгох, зээлийн баталгаа гаргах зэрэг 4 үндсэн
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тус байгууллага 2004 оноос хойш нийт 70 тэрбум ам.долларын
орон сууцны санхүүжилт олгосон байна.
“МИК ОССК” ХХК нь тус байгууллагатай 2018 оны 7 дугаар сарын 02-ны өдөр Улаанбаатар
хотноо зохион байгуулагдсан “Азийн тогтмол орлоготой үнэт цаасны 5 дахь удаагийн чуулга
уулзалт”-ын үеэр хоёр байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, зах зээлд тулгарч буй асуудал,
сорилтуудыг оновчтой зөвөөр шийдвэрлэх, туршлага солилцох зорилгын дор Харилцан ойлголцол,
хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа.
Уг санамж бичгийн хүрээнд “МИК ОССК” ХХК-ийн төлөөллүүд БНСУ-ны “Орон сууц
санхүүжилтийн корпораци”-д зочлон тус компанийн бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаатай танилцан,
туршлага судалж ажилласан юм. Түүнчлэн цаашид хамтын ажиллагаагаа улам бататгаж, туршлага
солилцох зорилгоор тус байгууллагаас техникийн туслалцаа, зөвлөгөө мэдээлэл авах үе шаттай
ажлуудыг хэрэгжүүлж, мөн дахин тус байгууллагад зочилж, туршлага судлах арга хэмжээг зохион
байгуулан хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна.
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“МИК ОССК” ХХК ба Малайзын “Үндэсний моргейжийн корпораци” (Чагамас Берхад)
Малайз улсын “Үндэсний моргейжийн корпораци” (Чагамас Берхад) нь 1986 онд иргэдээ
орон сууцжуулах, Малайз улсын ипотекийн хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд
үүсгэн байгуулагдсан хувийн хэвшлийн байгууллага юм. Тус байгууллага нь олон улсаас татсан
санхүүжилтийн хэмжээ, зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээ, өөрийн хөрөнгийн хэмжээгээрээ бүс
нутагтаа дээгүүрт жагсдаг. Олон улсын үнэлгээний “Мүүдис” агентлагаас тус компанийн урт
хугацаат үнэт цаасны зээлжих зэрэглэлийг эргэн төлөх чадвар өндөр, эрсдэл бага буюу A3 гэж
үнэлсэн байна.
Тус байгууллагын санхүүжилтийн системийг бүс нутагт загвар болохуйц хэмээн Дэлхийн
банкнаас үнэлсэн байдаг бөгөөд 2013 онд Монгол Улсад орон сууцны ипотекийн 8 хувийн зээлийн
хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэх үед “МИК ОССК” ХХК тус байгууллагын туршлагыг үлгэрлэн үйл
ажиллагаандаа нэвтрүүлэн хамтын ажиллагаагаа эхлүүлж байсан түүхтэй.
Ийнхүү хамтын ажиллагаагаа улам бататган бэхжүүлж, орон сууцны зах зээлийг хөгжүүлэх
ажлын хүрээнд мэдээлэл, туршлага солилцох зорилгоор тус байгууллагатай 2018 оны 10 дугаар
сарын 05-ны өдөр Харилцан ойлголцол, хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулсан юм.
Түүнчлэн 2018 онд Малайзын “Үндэсний моргейжийн корпораци” болон Дэлхийн банк
хамтран санаачилж олон улсыг хамарсан моргейжийн хоёрдогч зах зээлийн холбоог үүсгэн
байгуулсан бөгөөд манай байгууллага Азийн моргейжийн хоёрдогч зах зээлийн холбооны гишүүн
байгууллагын хувьд мөн тус байгууллагатай харилцаа, хамтын ажиллагаагаа улам бэхжүүлэх
үүднээс тус холбоонд гишүүнээр элсэн ажиллахаар төлөвлөж байна.
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“МИК ОССК” ХХК ба БНСУ-ын “Газар, орон сууцны корпораци”
БНСУ-ын “Газар, орон сууцны корпораци” нь 1962 онд тус улсын Засгийн газрын
шийдвэрээр нийтийн эзэмшлийн газрыг зөв зохистой ашиглах замаар орон сууц, барилга
байгууламж, аж үйлдвэрийн цогцолборууд барих, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зэрэг
ажлуудыг хийж гүйцэтгэснээр иргэдийг тогтвортой орон сууцаар ханган тэдний амьдралын
чанарыг дээшлүүлж, улсынхаа эдийн засгийг дэмжих зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан.
“МИК ОССК” ХХК нь тус байгууллагатай 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Монгол
Улсын орон сууцны салбар, хот төлөвлөлтөд тулгарч буй бэрхшээлийг шийдвэрлэх нэгдмэл
зорилгын хүрээнд хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, зах зээлд тулгамдаж буй асуудал, сорилтуудыг
оновчтой зөвөөр шийдвэрлэх, шийдлүүдийг харилцан хуваалцаж, туршлага солилцох зорилгын
хүрээнд Харилцан ойлголцол, хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа.
Уг санамж бичгийн хүрээнд “МИК ОССК” ХХК-ийн төлөөллүүд БНСУ-ын “Газар, орон
сууцны корпораци” дээр ажиллаж, үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүдтэй танилцаж,
туршлага солилцож, хамтын ажиллагааг эхлүүлээд байна.
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ХАРААТ БУС САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН
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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР
БНСУ
БХБЯ
ГСБХБ
ЗГҮЦ
ЗГОСИЗХ
ИЗББ
МБХ
МИК
“МИК ОССК” ХХК
“МИК Холдинг” ХК
МХБ
ОССК
ОСҮИ
ОУВС
ОУСК
ОУОССХ
ОУБСБ
СЗХ
ТЗК
ТОСК
“ҮЦТХТ” ХХК
ХБҮЦ
ХИУ
ХЭГ
СТОУС

Бүгд найрамдах солонгос улс
Барилга, хот байгуулалтын яам
Германы сэргээн босголт хөгжлийн банк
Засгийн газрын үнэт цаас
Засгийн газрын орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөр
Ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд
Монголын банкны холбоо
МИК групп компани
"Монголын ипотекийн корпорац ОССК" ХХК
"МИК Холдинг" ХК
Монголын хөрөнгийн бирж
Орон сууцны санхүүжилтийн корпорац
Орон сууцны үнийн индекс
Олон улсын валютын сан
Олон улсын санхүүгийн корпорац
Олон улсын орон сууцны санхүүжилтийн холбоо
Олон улсын банк санхүүгийн байгууллага
Санхүүгийн зохицуулах хороо
Тусгай зориулалтын компани
Төрийн орон сууцны корпорац
“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч
Хэлцэл эрхлэн гүйцэтгэгч
Санхүүгийн тайлангналын олон улсын стандарт
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ЗУРГАНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛБАР
Зураг 1: Компанийн бүтэц
Зураг 2: Компанийн онцлох үйл явдал
Зураг 3: “МИК Холдинг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц
Зураг 4: Бодит ДНБ-ний өсөлт
Зураг 5: Инфляцийн түвшин
Зураг 6: Төсвийн гүйцэтгэл
Зураг 7: Хүүний түвшин
Зураг 8: Банкны тайлан тэнцэл
Зураг 9: Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ
Зураг 10: Хөрөнгийн зах зээлийн үзүүлэлт
Зураг 11: Орон сууцны үнийн индекс
Зураг 12: УБ хотын орон сууцны борлуулалт
Зураг 13: УБ хотод хэрэгжиж буй орон сууцны төсөл
Зураг 14: Хүн ам болон зээлийн багцын насны бүтэц
Зураг 15: Ипотекийн зээл олголт
Зураг 16: Ипотекийн зээлдэгчдийн насны бүтэц
Зураг 17: УБ хотын орон сууц худалдан авах боломжийн индекс
Зураг 18: Худалдан авалтын төрөл
Зураг 19: 2018 оны төлөвлөгөө ба гүйцэтгэл
Зураг 20: 2018 онд худалдан авсан багцын зээлд хамрагдалтын тархалт
Зураг 21: Зээлдэгчдийн нас хүйсийн мэдээлэл
Зураг 22: ИЗББ 1-18 -ын зээлдэгчдийн орлогын ангилал
Зураг 23: Зээлдэгчдийн ажил эрхлэлтийн байдал, Улаанбаатар хот
Зураг 24: Зээлдэгчдийн ажил эрхлэлтийн байдал, орон нутгаар
Зураг 25: ИЗББ 1- 18-ын барьцаа хөрөнгийн тархалт
Зураг 26: Улаанбаатар хотод байршилтай барьцаа хөрөнгийн тархалт, дүүргээр
Зураг 27: Ипотекийн зээлээр орон сууц худалдан авсан иргэдийн сууцны бүтэц
Зураг 28: Барьцаа хөрөнгийн ашиглалтад орсон оны мэдээлэл
Зураг 29: Нийт ИЗББ-ын мэдээлэл
Зураг 30: Буцаах нөхцөлтэй хэлцлийн зээлийн зориулалтын мэдээлэл
Зураг 31: Буцаах нөхцөлтэй багцын жигнэсэн дундаж хүү
Зураг 32: Зураг 32: Буцаах нөхцөлтэй багцын худалдан авалтын хэмжээ
Зураг 33: Зураг 33: Буцаан худалдсан зээлийн мэдээлэл, тэрбум төгрөг
Зураг 34: ИЗББ-ын багцын зээлийн хөрөнгүүдийн даатгалаар хамгаалах шаардлагатай эрсдэлүүд
Зураг 35: Барьцаа хөрөнгийн даатгалын тохиолдол
Зураг 36: Амь насны
Зураг 37: Нийт зээлдэгдчийн тоо /ИЗББ тус бүрээр/
Зураг 38: Тайлант онд гүйцэтгэсэн төлбөр /ИЗББ тус бүрээр/
Зураг 39: Тайлант онд хийгдсэн бондын төлбөр /компани тус бүрээр/
Зураг 40: Нийт актив
Зураг 41: Нийт өр
Зураг 42: Нийт цэвэр хүүгийн орлого
Зураг 43: Нийт өөрийн хөрөнгө
Зураг 44: Нийт цэвэр ашиг

56

