
Хаалттай бондын танилцуулга 

Бондын хүү (жилийн) 16% 16.5%
Бондын хугацаа 3 сар 6 сар

Хадгаламжийн дундаж хүү 10.4% (-53%) 13% (-29%)

Нийт үнийн дүн 200 сая төгрөг 800 сая төгрөг

Хүү төлөх хугацаа 2018-8-28 2018-11-28



Үнэт цаасны танилцуулга

Үнэт цаас гаргагч “Нэткапитал лизинг” ХХК

Бондын төрөл Хүүтэй бонд

Бондын арилжаа Хаалттай хүрээнд

Нэгж бондын нэрлэсэн үнэ 1,000,000 төгрөг 1,000,000 төгрөг

Нийт тоо ширхэг 200 ширхэг 800 ширхэг

Нийт үнийн дүн 200,000,000 төгрөг 800,000,000 төгрөг

Бондын хугацаа 3 сар 6 сар

Бондын хүү, жилийн 16% 16.5%

Зах зээлд байршуулах 2018-5-28 2018-5-28

Хүү төлөх хугацаа 2018-8-28 2018-11-28

Бондын эргэн төлөлт 208 сая төгрөг 866 сая төгрөг

Бондын зарцуулалт Автомашин лизингийн зээлийн багц

Бондын баталгаа Зэргэлдээ компани “Нэт капитал ББСБ”-ийн 100 

хувийн баталгаа

Зуучлагч “Апекс капитал” ҮЦК

Хүүгийн харьцуулалт

Банкуудын 3 сарын хугацаатай хадгаламжийн дундаж хүү 

жилийн 10.4 хувь, 6 сарын хугацаатай хадгаламжийн жилийн 

дундаж хүү 13 хувь байна. Санал болгож буй бондын хүү нь 

3 сартай нь 16 хувь, 6 сартай нь 16.5 хувь байгаа.

3 сарын хугацаатай бонд нь банкны хадгаламжийн дунджаас   53 хувь илүү өгөөж

6 сарын хугацаатай бонд нь банкны хадгаламжийн дунджаас   29 хувь  илүү өгөөж 
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Х А А Н Х Х Б Г О Л О М Т Х А С Т Ө Р И Й Н  
Б А Н К

Н Э Т  Б О Н Д

3 сар 6 сар 

НЭТ БОНД



БАНК

25 САЯ ТӨГРӨГ БАЙРШУУЛАХ ХАРЬЦУУЛАЛТ 

(ХАДГАЛАМЖ болон БОНД)

НЭТ БОНД

3 САР

Хадгаламж болон компанийн бонд нь хүүгийн татвартай бүтээгдэхүүн, хүүгийн орлогын нийт дүнгээс 10% татвар

6 САР

1 сая

625 мянга

БАНК НЭТ БОНД

2.06 сая

1.62 сая



Үнэт цаас гаргагчийн тухай

Нэткапитал Лизинг ХХК нь 2017 оны 10-р сарын 30-ны өдөр 
байгуулагдсан бөгөөд үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл нь тээврийн 
хэрэгслийн болон үндсэн хөрөнгийн санхүүгийн түрээсийн үйл 
ажиллагаа болно. 

Компани нь зөвхөн шинэ суудлын автомашины лизингийн зээлийг 
гаргах бөгөөд шинэ автомашин гэдэгт дараахийг ойлгоно. Үүнд:

• Гаалийн бичигтэй

• Автомашин нь 2007 ба түүнээс хойшхи онд үйлдвэрлэгдсэн байх

• Жолоочоос гадна 8-аас илүүгүй хүний суудалтай /зөвхөн В ангилал/

• 3.5тонн хүртэлх тонны даацтай

Компани Нэткапитал лизинг ХХК

Үйл ажиллагааны чиглэл Лизингийн үйлчилгээ

Байгуулагдсан 2017 он

Улсын бүртгэлийн дугаар 9011695149

Регистрийн дугаар 6242707

Хаяг БГД, 2 хороо, Нэткапиталын байр

Вэб сайт www.netcapital.mn

Имэйл info@netcapital.mn

Утас 76110033, 99105108

Мэдээлэл технологи, банк санхүү

Mагистр, ШУТИС

2009-Одоо: Үүсгэн байгуулагч, Нэткапитал ББСБ 

2008-2010: Орлогч дарга, Мэдээлэл, харилцаа 

холбоо, технологийн газар 

2007-2009: Монголын интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч 

байгууллагуудын холбоо 

2006-2008: Мэргэжилтэн, Мэдээлэл, харилцаа 

холбоо, технологийн газар 

2005-2006: Төслийн менежер, ZTE корпорацийн

2002-2004: Мэдээллийн технологийн хэлтсийн 

програм зохиогч, ХХБ Н.Ундрах

Компанийн 20 хувь 

эзэмшигч 

Д.Сүндий

Компанийн 80 хувь 

эзэмшигч 

Эдийн засагч 

MBA, СЭЗДС-Хандоны Их сургууль Бизнесийн

2009-Одоо: Үүсгэн байгуулагч, Нэт капитал групп

2007-2009: Санхүүгийн захирал, Вагнер Ази ТТ

2005-2007: Санхүү хариуцсан орлогч захирал, MCS 

Asia Pacific Brewery 

2004-2005: Трежурер, М-Си-Эс Холдинг ХХК 

2003-2004: Орлогч захирал, Эрин Интернэшнл ХХК 

2002-2003: Зээлийн Менежер, Инвэсском ХХК 

1998-2002: Худалдаа Хөгжлийн Банк 

http://www.netcapital.mn/
mailto:info@netcapital.mn


https://www.unread.today/posts/post/1451

https://www.youtube.com/watch?v=gOiYaWzRg7A

https://www.youtube.com/watch?v=CZR5Qkkgl5I

De Facto

Компанийн удирдлага 
олон нийтийн сүлжээ дэх ярилцлага

Баклавраа 3,5 жилээр төгсөөд, мастердаа сурчихаад, 25-н настайдаа залуу 

доктор болно гээд Герман улсад эрдэм шинжилгээний төсөл дээр ажиллаж 

байсан юм. Гэтэл төсөл маань гэнэт бүтэлгүйтэж би сэтгэлээр унан эрдмийн 

мөр хөөлгүй хувийн бизнесээ эхлүүлсэн.

Монголдоо төрд 3 жил ажиллах хугацаанд компаниудын гүйцэтгэх 

захирлуудтай харилцах, ажиллах боломж олдсон юм. Тэдэнтэй ажиллаж 

байхдаа би бизнес эхлүүлэх боломж байна, одоогоор "өрсөлдөөн" хүн 

хооронд явагдах юм байна гэдгийг олж хараад 10-н жил цуглуулсан 200 сая 

төгрөгөөрөө эргэж буцалтгүй бизнес руу орж, банк бус санхүүгийн 

байгууллагаа байгуулж байлаа"

http://bloombergtv.mn



Батлан даалтын гэрээний танилцуулга

Бонд нь нийт 15.3 тэрбум төгрөгийн өөрийн 

хөрөнгө, 2.6 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай  

“Нэт капитал” ББСБ-аас 100 хувь 

БАТЛАН ДААЛТТАЙ

Батлан даагч Нэт капитал ББСБ

Үүнийн дүн Үндсэн төлбөр + Хүүгийн төлбөр

Хугацаа Үүргийн гүйцэтгэл бүрэн хангах хүртлэх 

Хамаарал Зэргэлдээ компани

Шийдвэр гаргаж, 

гэрээ байгуулсан

ТУЗ дарга Д.Сүндий

2016 2017 он 3/30/2018

ROE 17% 18% 6%

ROA 14% 16% 4%

Ахиуц ашгийн өгөөж 81% 93% 84%

Цэвэр ашгийн өгөөж 35% 43% 42%

Өрийн харьцаа 17% 12% 37%

Батлан даагчийн санхүүгийн тайлангийн харьцаа

Компани 2018 оны 3 сарын 30 ны өдрийн байдлаар нийт 24.3 тэрбум 

төгрөгийн хөрөнгөтэй, 2017 оны жилийн эцсийн үзүүлэлтээс 49 хувь 

өссөн. 

Батлаг даагч нь 2012-2016 оны санхүүгийн тайланг PwC Audit LLC-

аар хийлгэсэн ба 2017 оны аудитаар KPMG Audit LLC ажилласан. 

Батлан даагчийн санхүүгийн үзүүлэлт

2017 ОН 3/30/2018

Өр төлбөр Эздийн өмч

12%

88%

Өр төлбөр Эздийн өмч

37%

63%
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ОРЛОГО АШИГ

2016 он 2017 он
11%

36%



2017 2018/3/30 Өсөлт

Хүүгийн авлаг 22,215,471 2% 173,079,885 2%

Цэвэр зээлийн багц 1,439,200,211 98% 10,019,674,371 98% 7.1x

Нийт хөрөнгө 1,462,415,682 100% 10,193,253,173 100% 7.1x

Хүүгийн өглөг 8,728,719 1% 312,292,380 3%

Богино хугацаат өр төлбөр 1,427,184,787 98% 9,589,729,771 94%

Холбоотой талуудын өглөг 1,175,102,083 82% 9,301,837,389 97%

Нийт өр төлбөр 1,435,913,506 98% 9,902,022,152 97% 7.0x

Хувьцаат капитал 1,000,000 0% 1,000,000 0%

Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 25,502,176 2% 264,728,845 3%

Нийт эздийн өмч 26,502,176 2% 291,231,021 3%

Өр төлбөр ба эздийн өмч 1,462,415,682 100% 10,193,253,173 100% 7.2x

Санхүүгийн тайлан

2017 он 2018/3/30 Өсөлт

Нийт хүүгийн орлого 40,087,107 100% 778,413,148 100% 19x

Нийт хүүгийн зардал 8,728,719 22% 303,563,661 39%

Нийт ашиг 31,358,388 78% 474,849,487 61% 15x

Нөөц сангийн зардал 3,022,637 8% 190,528,758 24%

Цэвэр санхүүгийн ашиг 28,335,751 71% 284,320,729 37%

Үйл ажиллагааны зардал - 0% 334,800 0%

Цэвэр үйл ажиллагааны ашиг 28,335,751 71% 283,985,929 36%

Татвар 2,833,575 7% 19,257,083 2%

Цэвэр ашиг 25,502,176 64% 264,728,845 34% 10x

Орлогын тайлан

Нийт хөрөнгийн 97 хувь нь өр төлбөр ба энэ нь компанийн хөрөнгө оруулагч холбоотой талуудаас зээлийн багцыг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор олгосон өр төлбөр байна. 

Компанийн цэвэр ашгийн маржин 2017 онд 64 хувь, 2018 оны эхний улиралд 34 хувь байгаа нь ББСБ-н салбарын 

дундажтай харьцуулахад харьцангуй өндөр үзүүлэлт юм.



Зээлийн багцын чанар

ЭРСДЭЛ БАГАТАЙ 

АВТОМАШИНЫ ЛИЗИНГИЙН ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН БАГЦ

Хэвийн 96.2%

Хугацаа хэтэрсэн 3.7%

Хэвийн бус 0.1%

Шинэ машин 

худалдан 

авахад лизинг

Урьдчилгаа 

30 хувиас дээш
Хугацаа 24 

сар хүртэл

Сарын хүү

2.5–3 хувь

Зээл олголт 

ажлын 

8 цагт

ЗЭЭЛИЙН 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

✓ Эрсдэл бага

✓ Prius (Зээлийн багцын 70%)

✓ Урьдчилгаа 30% дээш

✓ Машин 100% даатгалтай



Төлөвлөсөн санхүүгийн үзүүлэлт (тэрбум төгрөг) Төлөвлөсөн орлогын тайлан (тэрбум төгрөг) 

2017 он 2018/3/30 2018 он Өсөлт

Нийт хөрөнгө 1.46 10.2 25.3 2.4x

Нийт өр төлбөр 1.43 9.9 22.9 2.3x

Нийт эздийн өмч 0.03 0.03 2.4 82.7

Өр төлбөр ба эздийн өмч 1.46 10.2 25.3 2.4x

2017 он 2018/3/30 2018 он Өсөлт

Нийт хүүгийн орлого 0.04 0.77 5.5 7x

Нийт ашиг 0.03 0.47 3.2 6.8x

Цэвэр ашиг 0.02 0.26 2.4 9.3x

Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 

зарцуулалт

МАШИНЫ ЛИЗИНГИЙН ЗЭЭЛ



Бондын төлбөр тооцоо, 
гэрээ баталгаажилт

1. Бондын арилжаатай холбоотой төлбөр тооцоог 
Зуучлагч болон үнэт цаас гаргагчийн хооронд 
байгуулсан үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ, батлан 
даалтын гэрээний дагуу гүйцэтгэнэ. Бонд 
худалдан авагч нь Апекс капитал ҮЦК ХХК-ийн 
тусгайлсан данс руу бонд худалдан авах мөнгөө 
шилжүүлэх ба Өрийн хэрэгсэл худалдах, 
худалдан авах гэрээн дээрх хүүгийн болон 
үндсэн төлбөрийн хувиарын дагуу Апекс 
капитал нь холбогдох төлбөр тооцоог гүйцэтгэх 
юм.

2. Бонд нь хаалттай хүрээнд арилжаалагдах тул 
бонд худалдан авагч нь үнэт цаас гаргагчтай 
“Өрийн хэрэгсэл худалдах, худалдан авах 
гэрээ”-г байгуулснаар худалдан авалт 
баталгаажна. 

Үнэт цаас худалдан авах заавар

Үнэт цаасны танилцуулгатай танилцаж, 

хэрэгтэй бүх мэдээллээ авах

Бонд худалдан авах захиалгыг утсаар эсвэл 

өөрийн биеэр ирж өгнө

Апекс капитал ҮЦК-н дансанд мөнгө 

байршуулж, захиалгаа баталгаажуулна

Бонд худалдан авах гэрээнд гарын үсэг 

зурснаар бондын эзэмшигч болж бүртгэгдэнэ. 

1

2

3

4



Хүүгийн татвар – (10 хувь)

Иймд хөрөнгө оруулагч хувь хүн нь бондын хүүгийн 

орлогоос 10 хувийн албан татвар төлөх бөгөөд энэхүү 

бондыг худалдан авснаар хөрөнгө оруулагчид очих 

татварын дараах өгөөж 14.40% болон 14.85% байхаар 

тооцоологдож байна.

Хувь хүний татвар – Үнэт цаас гаргагч компани суутгах

Аж ахуйн нэгж татвар - Компани өөрөө мэдүүлнэ

Үнэт цаас эзэмшигчийн эрх: 

1. Өрийн хэрэгсэл эзэмшигч нь дараах хэрэгсэл, баримтууд болон мэдээллийг 

шаардах эрхтэй. Үүнд: (а) Компанийн санхүүгийн тайлантай танилцах, (б) 

Өрийн бичгийн хоёрдогч зах зээлийн үнийн мэдээг хүлээн авах, (в) Өрийн 

бичгийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааны саналыг хүлээн авах, (г) Хуульд 

заасан бусад. 

2. Өрийн хэрэгсэл эзэмшигч нь өөрийн эзэмшиж буй Өрийн хэрэгслийг 

хоёрдогч зах зээл дээр чөлөөтэй арилжиж, захиран зарцуулах.

3. Хугацааны эцэст Өрийн хэрэгслийг нэрлэсэн үнээр Үнэт цаас гаргагчид 

эргүүлэн худалдах, худалдан авахыг шаардах, хуримтлагдсан хүүг төлөхийг 

шаардах, эсвэл хугацааны эцэст Өрийн хэрэгслийн баталгаа гаргагчийг 

Өрийн хэрэгслийн эргэн төлөлтийг хийхийг шаардах болон Монгол улсын 

хуульд заасан бусад холбогдох хууль, журамд заасан эрхүүдийг эдэлнэ.

Үнэт цаас гаргагчийн үүрэг: 

➢ Өрийн хэрэгслийн нэрлэсэн үнээр хугацааны эцэст хөрөнгө 
оруулагчаас буцаан худалдаж авах, хуримтлагдсан хүүгийн 
төлбөрийг бүрэн төлж барагдуулах. 

➢ Өөрийн санхүү болон бусад бодит байдлын талаар үнэн зөв 
мэдээлэл хүргэх. 

➢ Өрийн хэрэгсэл борлуулснаас олсон орлогыг зөвхөн 
Андеррайтерын гэрээ, үнэт цаасны танилцуулгад тусгагдсан 
зорилтын  дагуу зарцуулах.

➢ Өрийн хэрэгслийн үүрэг гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудал үүссэн 
тохиолдолд Үнэт цаасны батлан даалтын гэрээний дагуу зохих 
арга хэмжээг авч Үнэт цаас эзэмшигчийн хүү болон үндсэн 
төлбөрийг барагдуулах.

Үнэт цаас гаргагчийн үүрэг: 

➢ Үнэт цаас гаргагч нь холбогдох гэрээнүүд дээр хүлээсэн үүргээ 
зохих ёсоор биелүүлээгүйн улмаас Үнэт цаас эзэмшигчид 
учруулсан аливаа хохирол, алдангийг үл маргах журмаар төлж 
барагдуулах үүрэгтэй. 

➢ Үнэт цаас гаргагч нь үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг 
Андеррайтерийн данс руу үндсэн болон хүүгийн төлбөр хийгдэх 
өдрөөс ажлын 2 хоногийн өмнө шилжүүлнэ.  

➢ Шилжүүлсэн дүнг Андеррайтер нь хөрөнгө оруулагчийн дансанд 
үндсэн болон хүүгийн төлбөр хийгдэх өдөр шилжүүлнэ. 



Зөвлөгөө, мэдээлэл авах

Гүйцэтгэх захирал

Б.Лхамдолгор

8809 - 0729

lhamdolgor@apex.mn

Зөвлөх

А.Идэрбат

9901 - 6716

ider@aurum.mn

www.apex.mn

apex capital – better investment

9999 – 7307 , 9919 - 3917

СБД, 1 хороо, Аюуд таур, 702 тоот

Энэхүү танилцуулгад хөрөнгө оруулагч танд үнэт цаас худалдан авах шийдвэр гаргахад туслах, шаардлагатай бүхий л мэдээллийг агуулахыг зорьсон. 

Танилцуулгад хөрөнгө оруулагч танд шаардлагатай мэдээллийг тусгаагүй, нэмж тодруулах зүйлсийг Апекс капитал компанитай холбогдон авна уу. 

http://www.apex.mn/

