
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АУДИТЛАГДСАН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН   

 

 

 

 

 

      “БИГ МОГУЛ ББСБ” ХХК 
                                                                                                               (Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж) 

 

2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр  

тасалбар болгосон санхүүгийн тайлан 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улаанбаатар хот 

2021 он 



 

                                                    

 

 

 

 “ИХМОНГОЛ ХӨЛӨГ АУДИТ” ХХК 
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, АУДИТ БИЗНЕС ЗӨВӨЛГӨӨ                

 

 

 

________2021-03-30_____№___Д/2021-03-10___ 

Танай______________-ны №_________________-т 

┌                                                                    ┐ 

    

 

Зөрчилгүй дүгнэлт  

 Бид “БИГ МОГУЛ ББСБ” ХХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-

ний санхүүгийн байдлын тайлан, энэ өдрөөр тасалбар болгосон жилийн орлогын дэлгэрэнгүй 

тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, эдгээр санхүүгийн тайлантай 

холбоотой нэмэлт тодруулга болон нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогуудад аудит хийлээ. 

 Бидний дүгнэлтээр, санхүүгийн байдлын тайлан, энэ өдрөөр тасалбар болгосон жилийн 

орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан эдгээр 

санхүүгийн тайлангууд нь бүх материаллаг зүйлсийн хувьд, Компанийн 2020 оны 12 дугаар сарын 

31-ний өдрийн санхүүгийн байдал, энэ өдрөөр тасалбар болгосон  тайлант жилийн санхүүгийн 

гүйцэтгэл болон мөнгөн гүйлгээг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартын дагуу үнэн,  

шударгаар илэрхийлсэн байна гэж дүгнэж байна.  

Дүгнэлтийн үндэслэл 

Бид аудитаа Аудитын олон улсын стандарт(‘АОУС’)-ын дагуу хийсэн. Эдгээр стандартын 

дагуу хүлээх хариуцлагаа энэхүү тайлангийн Санхүүгийн тайлангийн аудитад Аудиторын хүлээх 

үүрэг хариуцлага хэсэгт тайлбарласан. Нягтлан бодогчдын ёс зүйн олон улсын стандартын зөвлөл 

(НБЁЗОУСЗ)-өөс гаргасан Мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрэм болон Аудитын тухай 

Монгол улсын хуулиар санхүүгийн тайлангийн аудитад тавигддаг ёс зүйн шаардлагын дагуу Бид 

компаниас хараат бус бөгөөд хууль болон НБЁЗОУСЗ-өөс гаргасан дүрмийн шаардлагын дагуу 

тавигддаг ёс зүйн үүрэг хариуцлагаа бүрэн биелүүлсэн. Бидний олж авсан аудитын нотолгоо нь 

дүгнэлт гаргахад хангалттай бөгөөд зохистой үндэслэл болно гэж найдаж байна. 

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, 
Баруун 4 зам,Гранд Плаза Цогцолбор 808 тоот 

Утас: (+976) 7000 – 1778, Утас: (+976) 7000 – 1778, 

И-мэйл: info@imkaudit.mn, Веб хуудас: www.imkaudit.mn 
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ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ 

/үргэлжлэл/ 

Санхүүгийн тайлантай холбоотой удирдлагын үүрэг хариуцлага 

Эдгээр санхүүгийн тайлангуудыг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартын дагуу 

бэлтгэж, толилуулах нь компанийн удирдлагын үүрэг болно. Энэхүү үүрэг хариуцлагад 

санхүүгийн тайлангуудыг залилан юмуу алдаанаас үүдэлтэй материаллаг буруу 

илэрхийлэлгүйгээр бэлтгэж, шударгаар толилуулахтай холбоотой дотоод хяналтын системийг 

зохиож, хэрэгжүүлэн, түүнийгээ тууштай ажиллуулах, нягтлан бодох бүртгэлийн тохиромжтой 

бодлогуудыг сонгож, хэрэглэх, нөхцөл байдалд тохируулан нягтлан бодох бүртгэлийн 

тооцооллуудыг хийх зэрэг зүйлс багтана.  

Аудиторын үүрэг хариуцлага 

Бидний үүрэг хариуцлага бол гүйцэтгэсэн аудитдаа тулгуурлан эдгээр санхүүгийн 

тайлангуудад дүгнэлт гаргах явдал юм. Бид аудитаа Аудитын Олон Улсын Стандартын дагуу 

хийж гүйцэтгэдэг. Эдгээр стандартууд нь ёс зүйн шаардлагуудыг баримталж, санхүүгийн 

тайлангууд нь материаллаг зөрчилгүй илэрхийлэгдсэн эсэх талаар ул үндэслэлтэй баталгаа олж 

авах зорилгоор аудитыг төлөвлөж, гүйцэтгэхийг биднээс шаарддаг. Аудитын үед санхүүгийн 

тайлангууд дахь дүн болон тодруулгын талаар аудитын нотолгоо олж авахад чиглэгдсэн 

горимуудыг гүйцэтгэсэн. Эдгээр горимуудыг аудиторын шийдэлд суурилан сонгодог бөгөөд үүнд, 

залилан юмуу алдаанаас үүдэлтэй материаллаг буруу илэрхийллийн эрсдлийн  тооцоолол багтдаг. 

Эдгээр эрсдлийн тооцооллыг хийхтэй холбоотойгоор, аудитор компанийн дотоод хяналтын үр 

нөлөөтэй байдалд нь дүгнэлт өгөх  зорилгоор бус харин тухайн нөхцөл байдалд тохирсон аудитын 

горимыг сонгож хэрэглэх  зорилгоор компанийн санхүүгийн тайланг бэлтгэж, шударгаар 

толилуулахад зориулан хэрэглэж байгаа дотоод хяналтыг авч үздэг. Мөн санхүүгийн тайлагналыг 

бүхэлд нь үнэлэхээс гадна, удирдлагын зүгээс хийсэн томоохон тооцооллуудын үндэслэлтэй 

байдал, хэрэглэсэн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогуудын тохиромжтой байдлыг үнэлэх ажлыг 

бидний аудит багтаасан.  Бидний гүйцэтгэсэн аудит нь аудитын дүгнэлт гаргахад хангалттай 

бөгөөд зохистой аудитын нотолгоогоор хангагдсан гэж бид  итгэж  байна.   

Хэрэглээний хязгаарлалт 

Энэхүү тайлан нь Монгол Улсын  “Компанийн тухай хууль”-ийн 94 дүгээр зүйлд заасан 

хуулийн этгээд болох хувьцаа эзэмшигчийн хүсэлтийн дагуу зөвхөн компанийн хувьцаа 

эзэмшигчид зориулагдсан ба аливаа нэгэн өөр зорилго агуулаагүй болно.  

Бид энэхүү тайлангийн агуулгын хүрээнд бусад этгээдийн өмнө үүрэг хариуцлага 

хүлээхгүй болно. 



 

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ 

/үргэлжлэл/ 

Бусад хууль тогтоомж, зохицуулалтын шаардлагын талаарх тайлан 

Түүнчлэн, санхүүгийн тайланг бэлтгэхдээ Монгол улсад мөрдөж байгаа нягтлан бодох 

бүртгэлийн зарчмууд болон Сангийн Сайдын тушаалаар баталсан нягтлан бодох бүртгэлийн 

заавартай нийцэж байна. 

  

 

 

ИХМОНГОЛ ХӨЛӨГ АУДИТ  ХХК    С.ТУНГАЛАГ 

 Мэргэшсэн нягтлан бодогчид             Захирал 

Улаанбаатар хот, Монгол Улс 

Огноо: 2021 оны 03 дугаар сарын 30 

 

 

 

 

 



 

“БИГ МОГУЛ ББСБ” ХХК 

АУДИТЛАГДСАН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН 

2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрхи 

                                                                                                                                                                

(төгрөгөөр) 

  2019.12.31 2020.12.31 

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 56,315,490.68 459,262,646.95 

Дансны авлага 157,773,338.72 277,267,902.80 

Татвар, НДШ-ийн авлага - - 

Бусад авлага - - 

Бусад санхүүгийн хөрөнгө 1,393,343,290.25 1,539,934,186.37 

Бараа материал - - 

Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо - 5,020,652.00 

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө - - 

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн 1,607,432,119.65 2,281,485,388.12 

Үндсэн хөрөнгө 29,386,413.21 22,547,445.73 

Биет бус хөрөнгө 4,389,000.00 3,696,000.00 

Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө - - 

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө - - 

Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 33,775,413.21 26,243,445.73 

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 1,641,207,532.86 2,307,728,833.85 

Дансны өглөг - - 

Цалингийн өглөг 2,276,495.45 2,674,800.00 

Татварын өр 19,813,256.46 29,951,489.15 

НДШ-ийн өглөг - - 

Богино хугацаат зээл - - 

Ногдол ашгийн өглөг - - 

Урьдчилж орсон орлого - - 

Бусад богино хугацаат өр төлбөр - - 

Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн 22,089,751.91 32,626,289.15 

Урт хугацаат зээл - - 

Бусад урт хугацаат өр төлбөр 65,750,043.41 19,356,864.41 

Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн 65,750,043.41 19,356,864.41 

Өр төлбөрийн дүн 87,839,795.32 51,983,153.56 

Хувийн өмч 1,400,000,000.00 1,900,000,000.00 

Нэмж төлөгдсөн капитал - - 

Хуримтлагдсан ашиг 153,367,737.54 355,745,680.29 

Эздийн өмчийн дүн  1,553,367,737.54 2,255,745,680.29 

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН 1,641,207,532.86 2,307,728,833.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хавсаргасан тодруулга нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно. 

 



 

“БИГ МОГУЛ ББСБ” ХХК 

АУДИТЛАГДСАН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН 

2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон жилийн 

                                                                                                                                                                   

(төгрөгөөр) 

  2019.12.31 2020.12.31 

Борлуулалтын орлого 437,969,432.76 474,650,200.03 

Борлуулалтын өртөг                                             -                                                -    

Нийт ашиг/алдагдал 437,969,432.76 474,650,200.03 

Түрээсийн орлого                                             -                                                -    

Хүүгийн орлого                                             -                                                -    

Бусад орлого 40,352,754.60 28,210,967.41 

Борлуулалт маркетингийн зардал                                             -                                                -    

Ерөнхий ба удирдлагын зардал 114,624,173.80 119,326,412.18 

Санхүүгийн зардал                                             -                                                -    

Бусад зардал 96,838,055.56 93,880,735.44 

Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) -2,936,396.18 -2,436.82 

Болзошгүй эрсдлийн зардал 0.00 62,493,640.61 

Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)                                             -                                                -    

Хөрөнгө оруулалт борлуулсанаас үүссэн олз гарз -13,005,479.00 0.00 

Бусад ашиг (алдагдал) -2,840,810.00 -2,238,006.00 

Татвар төлөхийн өмнөх ашиг/алдагдал 248,077,272.82 224,919,936.39 

Орлогын албан татвар 24,807,727.28 22,541,993.64 

Татварын дараах ашиг/алдагдал 223,269,545.54 202,377,942.75 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хавсаргасан тодруулга нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно. 

 



“БИГ МОГУЛ ББСБ” ХХК 

АУДИТЛАГДСАН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН 

2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон жилийн 

 

                                                                                                        (төгрөгөөр) 

   Өмч   Хуримтлагдсан ашиг   Нийт дүн  

2018 оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл 1,400,000,000.00 -69,901,808.00 1,330,098,192.00 

Залруулсан үлдэгдэл 1,400,000,000.00 -69,901,808.00 1,330,098,192.00 

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга                               -                                         -                                       -    

Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                               -    223,269,545.54 223,269,545.54 

Өмчид гарсан өөрчлөлт                               -                                         -                                       -    

2019 оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл 1,400,000,000.00 153,367,737.54 1,553,367,737.54 

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга                               -                                         -                                       -    

Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                               -    202,377,942.75 202,377,942.75 

Өмчид гарсан өөрчлөлт          500,000,000.00                                       -                  500,000,000.00  

2020 оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл 1,900,000,000.00 355,745,680.29 2,255,745,680.29 

 

 

 

 
 

 

Хавсаргасан тодруулга нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно. 



“БИГ МОГУЛ ББСБ” ХХК 

АУДИТ ХИЙГДСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрхи 

 
                                                                                                (төгрөгөөр) 

  2019.12.31 2020.12.31 

Мөнгөн орлогын дүн  2,403,150,252.00 1,404,376,866.87 

Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого 282,521,242.63 376,888,859.88 

Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого 4,590,885.34 484,170.86 

Бусад мөнгөн орлого 2,116,038,124.03 1,027,003,836.13 

Мөнгөн зарлагын дүн  3,616,948,039.42 1,499,191,704.60 

Ажиллагчдад төлсөн 79,879,035.98 96,628,757.95 

Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн 22,629,817.93 11,103,674.54 

Түрээс 54,253,320.00 46,074,940.00 

Ашиглалтын зардалд төлсөн - - 

Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн 8,654,784.17 6,268,492.95 

Зохицуулалтын хураамж - 1,980,000.00 

Татварын байгууллагад төлсөн 13,813,702.64 17,131,686.09 

Аудитын төлбөр, Мэргэжлийн зөвөлгөө үйлчилгээний мөнгө 2,730,000.00 1,300,000.00 

Бусад мөнгөн зарлага 3,434,987,378.70 1,318,704,153.07 

Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр монгон гүйлгээний дүн -1,213,797,787.42 -      94,814,837.73 

Мөнгөн орлогын дүн  115,000,000.00 500,000,000.00 

Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого 115,000,000.00 500,000,000.00 

Хүлээн авсан хүүний орлого - - 

Мөнгөн зарлагын дүн  - - 

Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа - - 

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн  

гүйлгээний дүн 
115,000,000.00 500,000,000.00 

Мөнгөн орлогын дүн  - - 

Зээл, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан мөнгө - - 

Бусад орлого - - 

Мөнгөн зарлагын дүн  2,805,110.00 2,238,006.00 

Зээл, өрийн үнэт цаас гаргаснаас төлсөн мөнгө - - 

Төлсөн ногдол ашиг 2,805,110.00 - 

Бусад 
 

2,238,006.00 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн -        2,805,110.00 -        2,238,006.00 

Валютын ханшны зөрүү - - 

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ - 1,101,602,897.42 402,947,156.27 

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 1,157,918,388.10 56,315,490.68 

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 56,315,490.68 459,262,646.95 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хавсаргасан тодруулга нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно. 



 

“БИГ МОГУЛ ББСБ” ХХК 

АУДИТ ХИЙГДСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА 

2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрхи 

 

1. Санхүүгийн тайланг бэлтгэсэн тухай 

Тайлангийн нийцэл 

Энэхүү санхүүгийн тайланг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт (цаашид 

СТОУС гэх), Олон улсын санхүүгийн тайлагналын стандартын Тайлбарын байнгын 

хорооноос баталсан тайлбар болон Монгол Улсын зохих хууль, тогтоомжийн дагуу 

бэлтгэсэн.  

 

Тайлан бэлтгэх үндэслэл 

 

I. Үнэлгээ  

 

Санхүүгийн тайланг түүхэн өртгийн зарчмаар бэлтгэдэг.  

 

II. Нягтлан бодох бүртгэлийн суурь  

 

Компани нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл суурьд үндэслэн санхүүгийн тайлангаа 

бэлтгэдэг.  

 

III. Санхүүгийн тайлан бэлтгэх төсөөлөл  

 

Тус компани үйл ажиллагаагаа тасралтгүй үргэлжлүүлнэ гэсэн төсөөлөлд үндэслэн 

санхүүгийн тайлангаа бэлтгэсэн. 

 

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлого 

a) Мөнгө, түүнтэй адилтгах орлого 

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгөд нь бэлэн мөнгө болон банкин дах харилцах дансдуудыг 

тайлагнасан. 

Үндэсний валютын нэрлэсэн үнээр, гадаад валютаар гарсан мөнгөн хөрөнгийг Монгол 

банкнаас зарласан албан ханшаар төгрөгт хөрвүүлж бүртгэдэг. 

b) Гадаад валютын ханшийн зөрүүнээс үүсэх олз/ гарз 

Гадаад валютаар хийгдсэн ажил гүйлгээг ажил гүйлгээ гарсан өдрийн Монгол банкнаас 

зарласан албан ханшаар төгрөгт шилжүүлж бүртгэдэг. 

Тайлант үе бүрийн эцэст: 

o гадаад валютаар илэрхийлсэн мөнгөн зүйлсийг Монгол банкны хаалтын ханшаар 

тайлагнана 

o гадаад валютаарх түүхэн өртгөөрөө хэмжигдсэн мөнгөн бус зүйлүүдийг тайлант жилийн 

хаалтын ханшаар хөрвүүлж бүртгэхгүй.  

o гадаад валютаарх бодит үнэ цэнээр хэмжигдсэн мөнгөн бус зүйлүүдийн ханшийн 

өөрчлөлтийг үнэ цэнийг ашиг эсвэл алдагдал болгон  хүлээн зөвшөөрнө. 

Мөнгөн зүйлсийн төлбөр тооцоо болон мөнгөн зүйлсийг тайлант үе эсвэл өмнөх 

санхүүгийн тайланд анх хүлээн зөвшөөрөхдөө хөрвүүлж байсан ханшнаас өөр ялгаатай 



 

ханшаар хөрвүүлсэнээс үүссэн ханшийн зөрүүг тухайн үеийн ашиг алдагдалд хүлээн 

зөвшөөрнө. 

Мөнгөн зүйлс нь гадаад валютаарх ажил гүйлгээнээс үүссэн бөгөөд уг ажил гүйлгээ гарсан 

өдөр ба барагдуулалтын өдрийн ханш өөрчлөгдсөн үед ханшийн зөрүү үүсдэг. 

Ажил гүйлгээ гарсан болон төлбөр барагдуулсан хугацаа нь нягтлан бодох бүртгэлийн нэг 

ижил үед хамаарч  байвал ханшийн бүх зөрүүг тухайн тайлант үед хийвэл төлбөр хийх 

хүртэлх тайлант үе бүрт хүлээн зөвшөөрсөн ханшийн зөрүүг тайлант үе бүрийн валютын 

ханшийн өөрчлөлтөөр тодорхойлно. 

Мөнгөн бус зүйлсийн олз, гарзыг компани бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрсөн 

бол тухайн хөрвүүлэлтээс үүссэн олз, гарзыг мөн бусад дэлгэрэнгүй орлогын хэсэгт хүлээн 

зөвшөөрнө. 

c) Дансны болон бусад авлага 

Бэлэн мөнгө хүлээн авах гэрээт эрх үүсэх буюу өөр нэг аж ахуйн нэгжээс санхүүгийн 

хөрөнгийг авах эрх үүссэн тохиолдолд худалдааны болон бусад авлагуудыг анх өртгөөр нь 

бүртгэдэг. Дараа үеүдэд худалдааны болон бусад авлага нь найдваргүй авлагын нөөцийг 

хассан цэвэр боломжит үнэ цэнээрээ тусгагддаг. 

d) Бараа материал 

Сэлбэг болон хангамжийн материалыг жигнэсэн дундаж өртгийн аргаар зарлагаддаг. Бараа 

материалыг өртөг ба цэвэр боломжит үнэ цэнийн аль багаар нь үнэлдэг. 

e) Үндсэн хөрөнгө 

Үндсэн хөрөнгийг түүний өртгөөс хуримтлагдсан элэгдэл болон хуримтлагдсан үнэ 

цэнийн бууралтыг хассан цэвэр дүнгээр тайлагнадаг ба үндсэн хөрөнгийн өртөг нь 

худалдан авалтын өртөг болон хөрөнгийг ашиглалтын хэвийн нөхцөлд оруулахад шууд 

хамаарах зардлаас бүрддэг. 

Компани нь дараа үеийн зардлаас эдийн засгийн ирээдүйн үр өгөөжийг хүртэх магадлалтай 

бөгөөд тухайн зардлыг өртгийг үнэн зөв хэмжих боломжтой болсон үед  үндсэн хөрөнгийн 

дансны үнэ дээр нэмэгдүүлэх буюу эсвэл тусдаа хөрөнгөөр хүлээн зөвшөөрч бүртгэдэг. 

Урсгал засварын зардал гэх мэт бусад зардлуудыг хүлээн зөвшөөрдөг. 

Хөрөнгө тус бүрийн өртгийг үлдэх өртөг хүртэл нь ойролцоолон тооцоолсон дараах 

ашиглалтын хугацааны туршид, шулуун шугамын аргаар элэгдүүлнэ. 

 Ашиглалтын  

 Хугацаа жилээр: 

Байшин барилга, зам 5-20 жил 

Бусад тоног төхөөрөмж 1-10 жил 

Дугуй 1 жил 

Ашигт малтмалын хөрөнгө Бүтээгдэхүүний нэгжид ноогдуулах арга 

Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийг тухайн хөрөнгийг ашиглах боломжтой болсон үеэс эхэлж 

байгуулдаг.  

Үндсэн хөрөнгийг худалдан борлуулах эсвэл хүлээгдэж буй эдийн засгийн хувьд ирээдүйд 

үр өгөөжгүй болсон үед нь данснаас хасдаг. Үндсэн хөрөнгийн данснаас хассаны олз эсвэл 



 

гарзыг (үндсэн хөрөнгийн дансны үнэ болон данснаас хассаны цэвэр орлогын зөрүүгээр 

тооцсон) тухайн жилийн дэлгэрэнгүй орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрдөг. 

f) Хөгжүүлэлт 

Хөгжүүлэлтийн зардалд  ихээхэн боловсонгуй материал, багаж хэрэгсэл, бүтээгдэхүүн, үйл 

явц систем болон үйлчилгээг бий болгох, түүнийг үйлдвэрлэл болон хэрэглээнд 

нэвтрүүлэх судалгаа шинжилгээний болон бусад мэдлэгийг хэрэглэх үйл ажиллагаатай 

холбоотой хөрөнгийг бүртгэнэ. 

            Дараах шалгуурыг хангасан зардлыг хөгжүүлэлт гэж үзээд капиталжуулна. 

1. Ирээдүйд эдийн засгийн үр өгөөж өгөх магадлалтай. 

2. Тухайн хөрөнгийг гүйцээх юм уу ашиглах /борлуулах зорилготой.  

3. Тухайн хөрөнгийг гүйцээх юм уу ашиглах /борлуулах эсвэл дуусгахад хүрэлцээтэй 

хангалттай нөөцтэй байх. / 

4. Тухайн хөрөнгийг ашиглах эсвэл борлуулах боломжтой байх. 

5. Техникийн боломжит үзүүлэлттэй байх. 

6. Хэмжигдэх боломжтой байх. 

g) Биет бус хөрөнгө 

Биет бус хөрөнгө нь биет шинж чанаргүй, тодорхойлж болохуйц, мөнгөөр 

илэрхийлэгдээгүй хөрөнгө юм. 

Биет бус хөрөнгийг зөвхөн түүнтэй холбоотой хүлээгдэж буй эдийн засгийн ирээдүйн үр 

өгөөжийг аж ахуйн нэгж хүртэх магадлалтай бөгөөд хөрөнгийн өртгийг бодитой хэмжих 

боломжтой үед хүлээн зөвшөөрнө. 

Тодорхой ашиглалтын хугацаатай биет бус хөрөнгийг хорогдуулна. 

Санхүүгийн байдлын тайланд биет бус хөрөнгийг хуримтлагдсан хорогдол, хуримтлагдсан 

үнэ цэнийн бууралтыг хассан дансны цэвэр дүнгээр нь толилуулна. 

h) Хайгуул болон үнэлгээний хөрөнгө 

Хайгуулын болон үнэлгээний хөрөнгийг анхны өртгөөр хүлээн зөвшөөрдөг. 

Анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн дараах үед хайгуулын болон үнэлгээний хөрөнгийг түүний 

өртгөөс хуримтлагдсан үнэ цэнийн бууралтын гарзыг хассан дүнгээр тайлагнадаг. 

Хайгуулын болон үнэлгээний хөрөнгийг түүний өртгөөс хуримтлагдсан үнэ цэнийн 

бууралтын гарзыг хассан дүнгээр тайлагнадаг. 

Хайгуулын болон үнэлгээний хөрөнгөнд ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 

лиценз, ашигт малтмалын нөөцийн хайгуулд төлөгдсөн зардлууд хамаардаг. 

Ашигт малтмалын нөөцийн олборлолтын техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүд нотлогдсон 

үед өмнө нь хүлээн зөвшөөрч бүртгэсэн хайгуулын болон үнэлгээний хөрөнгүүдийг бусад 

биет бус хөрөнгө эсвэл үндсэн хөрөнгөөр дахин ангилж бүртгэдэг.Эдгээр хөрөнгүүдэд үнэ 

цэнийн бууралтыг тооцох ба дахин ангилалтаас өмнө аливаа үнэ цэнийн бууралтаас үүссэн 

гарзыг хүлээн зөвшөөрнө. 



 

Хайгуулын болон үнэлгээний хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт 

 

Хайгуулын болон үнэлгээний хөрөнгийн дансны үнийг жил тутам шалгах ба аливаа үнэ 

цэнийн бууралт үүссэн үед залруулан тооцно.Хөрөнгийн дансны үнэ нь нөхөгдөх дүнгээс 

хэтэрсэн аливаа нөхцөл байдалд үнэ цэнийн бууралтын гарзыг орлогын тайланд хүлээн 

зөвшөөрнө. 

i) Дансны өглөг болон бусад төлбөр 

Худалдааны болон бусад өглөгүүдийг өртгөөр нь хэмждэг. Бэлэн мөнгө өгөх гэрээт эрх 

үүсэх буюу өөр аж ахуйн нэгжид санхүүгийн хөрөнгийг хүргэх эрх үүссэн тохиолдолд 

өглөгийг хүлээн зөвшөөрнө.  

j) Эзэмшигчдийн өмч 

Гаргасан энгийн хувьцааг эзэмшигчдийн өмч гэж ангилна. Шинэ хувьцааг гаргахтай шууд 

холбогдон гарсан өсөн нэмэгдэх зардлыг татварын нөлөөллийг хассан дүнгээр 

эзэмшигчдийн өмчийн сөрөг тохируулах дансаар тусгана. Хүлээн авч үзэж байгаа зах 

зээлийн үнэ нь гаргасан хувьцааны нэрлэсэн үнэтэй тэнцүү байна. 

k) Орлого хүлээн зөвшөөрөлт 

Эдийн засгийн ирээдүйн үр өгөөжийн найдвартай хэмжих боломжтой өсөлт нь хөрөнгийн 

нэмэгдүүлж эсвэл өр төлбөрийг багасгаж байвал орлогын тайланд орлогоор хүлээн 

зөвшөөрнө. Өөрөөр хэлбэл орлогыг хүлээн зөвшөөрөхийн хамтаар хөрөнгийн өсөлт болон 

өр төлбөрийн бууралтыг нэг зэрэг хүлээн зөвшөөрнө гэсэн үг юм (Жишээлбэл, бараа 

борлуулж, ажил үйлчилгээ үзүүлсэн үед хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, эсвэл зээлдүүлэгчийн 

өрийг барагдуулснаар өр төлбөрийг багасгах гэх мэт). 

l) Зардал хүлээн зөвшөөрөлт 

Эдийн засгийн ирээдүйн үр өгөөжийн найдвартай хэмжих боломжтой бууралт нь 

хөрөнгийг багасгах эсвэл өр төлбөрийг нэмэгдүүлэхээр байвал орлогын тайланд зардлыг 

хүлээн зөвшөөрнө. Өөрөөр хэлбэл зардлыг хүлээн зөвшөөрөхийн хамтаар хөрөнгийн 

бууралт болон өр төлбөрийн өсөлтийг хүлээн зөвшөөрнө гэсэн үг юм (Жишээлбэл, 

ажилтнуудын цалин хөлсийг хуримтлуулах, тоног төхөөрөмжийн элэгдэл гэх мэт). 

Гарсан зардал болон олсон орлогын хоорондох шууд хамаарлыг үндэслэн орлогын тайланд 

зардлыг хүлээн зөвшөөрнө. 

m) Түрээс 

Түрээслүүлэгч зөвшөөрсөн хугацаанд хөрөнгө ашиглах эрхээ тодорхой төлбөртэйгээр 

түрээслэгчид шилжүүлэх хэлцлийг түрээс гэнэ. 

Үйл ажиллагааны түрээс 

Түрээсийн хөрөнгийн өмчлөлтэй холбоотой бараг бүх эрсдэл болон шагналыг 

түрээслэгчид шилжүүлэхгүй бол үйл ажиллагааны түрээсээр ангилна. Үйл ажиллагаа сны 

түрээсийн үед түрээслэгч тал ямар нэгэн хөрөнгө бүртгэхгүй ба түрээсийн төлбөрийг 

ашиглалтын хугацаанд хамаарах хэсгээр хорогдуулж зардал тооцно.  



 

Санхүүгийн түрээс 

Түрээсэлсэн хөрөнгийн өмчлөлтэй холбоотой бараг бүх эрсдэл болон урамшуулал нь 

түрээслэгч талд шилжүүлж байвал санхүүгийн түрээс болно. Энэ тохиолдолд түрээслэгч 

түрээсийн хөрөнгө бүртгэж, түрээсийн төлбөр болон хүүгийн зардлыг үр ашигт хүүний 

аргаар тооцож, бүртгэнэ.  

Санхүүгийн түрээсээрх хөрөнгө 

Компани нь түрээсээр хөрөнгө эзэмшиж байгаа тохиолдолд тухайн түрээс нь дараах 

шаардлагыг хангасан байвал түрээсийн хөрөнгө-ийг бүртгэдэг. 

1. Түрээсийн хугацааны эцэст хөрөнгө өмчлөх эрхийг түрээслэгчид шилжүүлдэг байх,  

 

2. Сонголтын эрх хэрэгжих өдрийн бодит үнэ цэнээс мэдэгдэхүйц бага үнээр худалдан авах 

сонголтын эрх нь компанид байх бөгөөд уг сонголтын эрх хэрэгжих нь ул үндэслэлтэйгээр 

түрээсийн үүслийн үед тодорхой болсон байх, 

 

3. Хэдийгээр эрх шилжих нөхцөл заагаагүй ч, түрээсийн хугацаа нь уг хөрөнгийн ашиглагдах 

хугацааны ихэнхи хугацаа/75% ба түүнээс дээш хувьтай тэнцүү бол/,  

 

4. Түрээсийн сүүлийн үед тогтоосон түрээсийн хамгийн бага төлбөрийн өнөөгийн үнэ цэнэ 

нь түрээсэлсэн хөрөнгийн бараг бүх бодит үнэ цэнэтэй дүйцэж байх/зах зээлийн үнийн 

90% ба түүнээс дээш хувьтай тэнцүү бол/,  

 

5. Түрээсэлсэн хөрөнгө нь онцгой шинж чанартай буюу түрээсийн хөрөнгөд томоохон 

өөрчлөлт хийхгүйгээр зөвхөн түрээслэгч ашиглах боломжтой байх.  

 

Санхүүгийн түрээсээр хөрөнгө эзэмшиж байгаа бол санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр үүсэх 

ба түүний үндсэн төлбөр, хүүгийн зардлыг үр ашигт хүүний аргыг ашиглан хорогдуулах 

бодлого баримталдаг.  

Хэрвээ санхүүгийн түрээсээр хөрөнгө эзэмшиж байвал тухайн хөрөнгийг элэгдүүлдэг.  

n) Татварын зардал 

Татварын зардал нь тайлант жилийн болон хойшлуулсан татварын зардлын нийлбэрээс 

бүрдэх бөгөөд орлогын тайланд тусгагддаг. Компанийн татвар нь тайлант жилийн татвар 

ногдуулах орлогод ногдох балансын өдрөөр хүчинтэй байгаа татварын хувь хэмжээгээр 

тооцсон бөгөөд өмнөх үеийн татварын өглөг, хойшлуулсан татвар хөрөнгө ба өр төлбөрийг 

тохируулсан хүлээгдэж буй татварын хөрөнгө эсвэл өглөг юм.  

o) Нийгмийн даатгалын шимтгэл 

Монгол улсын ”Нийгмийн даатгалын тухай” хуулийн дагуу бүтэн цагаар ажиллагчдын 

цалингаас 11.5 хувийн шитгэл суутгах ба гэрээт ажилчид нь ажилчдын адилаар нийгмийн 

болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг суутгуулах бөгөөд ажил олгогчоос 12.5 

хувийг тооцоолон холбогдох байгууллагад төлдөг. 

p) Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Монгол улсын ”Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулиар нэмэгдсэн өртгийн 

албан татвар (НӨАТ) ноогдох бараа, ажил үйлчилгээний орлогод 10 хувиар тооцож, НӨАТ 

төлдөг.  



 

q) Санхүүгийн хэрэгслүүд 

Санхүүгийн хөрөнгө болон өр төлбөр нь мөнгө, түүнтэй адилтгах зүйлс, толгой компанид 

өгөх өглөг зэргээс бүрддэг. 

 

Санхүүгийн хөрөнгө болон өр төлбөрийг компани уг хэрэгсэлтэй холбоотой гэрээний нэг 

тал болсон үед санхүүгийн байдлын тайланд хүлээн зөвшөөрдөг. Санхүүгийн хөрөнгө 

болон өр төлбөрийг анхлан зах зээлийн үнээр нь бүртгэдэг. Санхүүгийн хөрөнгө болон өр 

төлбөрийг худалдан авах эсвэл түүнийг гаргахтай холбогдон гарсан шууд зардлыг анхны 

хүлээн зөвшөөрөлтийн үед санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрийн зах зээлийн үнэ дээр нэмж, 

эсвэл түүнээс хасч бүртгэдэг.  

Санхүүгийн хөрөнгө  

Компани нь  тайлант хугацаанд зээл болон авлагын санхүүгийн хөрөнгөтэй байв.  

Олгосон зээл болон авлага 

Зээл болон авлага нь идэвхтэй зах зээлд арилжаалагддаггүй тогтмол эсвэл тодорхой төлбөр 

бүхий үүсмэл бус санхүүгийн хөрөнгө юм. Анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн дараах үеүдэд 

санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрүүдээр зээл болон авлагыг үр ашигт хүүгийн аргаар 

хорогдуулсан өртгөөс аливаа тодорхойлсон үнэ цэнийн бууралтаас үүссэн гарзыг хассан 

дүнгээр илэрхийлдэг.   

Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт  

Тайлант хугацааны эцэст санхүүгийн хөрөнгөнд үнэ цэнийн бууралт үүссэн эсэхийг 

үнэлдэг. Санхүүгийн тайланд анх бүртгэгдсэнээс хойш санхүүгийн ирээдүйн тооцоолсон 

мөнгөн урсгалд нөлөөлөх нэг буюу түүнээс дээш тохиолдол гарсан бодит нотолгоо байгаа 

үед санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнэ буурдаг.  

 

Үнэ цэнийн бууралтын бодит нотолгоо нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ. Үүнд: 

 

 Хувьцаа гаргагч болон харилцагч тал нь томоохон санхүүгийн хүндрэлд орох; эсвэл 

 Үндсэн төлбөр болон хүүгийн хувьд хууль зөрчих, төлбөр гүйцэтгэх чадваргүй болох; 

эсвэл 

 Зээлдэгч нь татан буугдах эсвэл санхүүгийн дахин зохион байгуулалтад орох магадлал 

болох зэрэг болно.  

 

Хөрөнгийн үнэ цэнэ буурах нь бодитоор нотлогдсон үед үнэ цэнийн бууралтын гарзыг 

дэлгэрэнгүй орлогын тайланд хөрөнгийн дансны үнэ болон анхны үр ашигт хүүгийн 

түвшинээр дискаунтчилан тооцоолсон ирээдүйн мөнгөний өнөөгийн үнэ цэнийн зөрүүгээр 

бүртгэдэг.  

 

Санхүүгийн хөрөнгийн дансны үнэ нь бүхий л санхүүгийн хөрөнгийн хувьд үнэ цэнийн 

бууралтын гарзаар шууд буурдаг.  

 

Хэрэв тайлант хугацааны дараах үед үнэ цэнийн бууралтаас үүссэн гарзны дүн буурч, мөн 

энэхүү бууралт нь үнэ цэнийн бууралтын гарзыг хүлээн зөвшөөрсний дараах үйл явдалтай 

бодитоор холбогдсон бол өмнө нь хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг 

дэлгэрэнгүй орлогын тайланд үнэ цэнийн бууралтыг хүлээн зөвшөөрөөгүй байх үеийн 

хорогдуулсан өртгөөс тухайн үнэ цэнийн бууралтыг буцаах өдрийн байдлаар хөрөнгийн 

дансны үнийг хэтрүүлэхгүй байх хэмжээнд буцаана.  



 

Санхүүгийн өр төлбөр ба өмч  

Компанийн гаргасан санхүүгийн өр төлбөр болон өмчийн хэрэгслүүд нь гэрээт ажлын мөн 

чанар болон санхүүгийн өр төлбөр, өмчийн хэрэгслийн тодорхойлолтын дагуу 

ангилагддаг.  

 

 

Өмчийн хэрэгсэл гэдэг нь бүх өр төлбөрийг хассаны дараа компанийн хөрөнгөнд үлдэх 

хувь оролцоог нотолсон аливаа гэрээ юм.   

Үр ашигт хүүгийн арга  

Үр ашигт хүүгийн арга нь санхүүгийн өр төлбөрийн хорогдуулалтыг тооцоолон, хүүгийн 

зардлыг холбогдох хугацаанд нь хуваарилдаг арга юм. Үр ашигт хүүгийн түвшин нь 

тооцоолсон ирээдүйн мөнгөн төлбөрийн үргэлжлэх хугацаагаар эсвэл тохиромжтой үед 

үүнээс богино хугацаанд дискаунтчилах түвшин юм.  

 

Хүүгийн зардлыг үр ашигт хүүгийн сууриар хүлээн зөвшөөрдөг.  

Бусад санхүүгийн өр төлбөрүүд 

Бусад санхүүгийн өр төлбөрүүдийг (толгой компанид өгөх өглөгийг оролцуулаад) анх 

хүлээн зөвшөөрсний дараа үр ашигт хүүгийн аргыг ашиглан хорогдуулсан өртгөөр нь 

бүртгэдэг.  

Өмчийн хэрэгслүүд  

Компанийн гаргасан өмчийн хэрэгслүүдийг шууд гаргалтын зардлыг хассаны дараа хүлээн 

авах орлогоор нь бүртгэдэг.  

 

Үл хүлээн зөвшөөрөлт  

Компанийн хөрөнгөөс мөнгөн урсгал хүлээн авах эрх дуусгавар болсон эсвэл санхүүгийн 

хөрөнгүүдийг шилжүүлсэн, мөн компани нь санхүүгийн хөрөнгүүдийн эзэмшлээс үүдэх 

эрсдэл болон өгөөжийг үндсэнд нь шилжүүлсэн бол санхүүгийн хэрэгслүүдийг үл хүлээн 

зөвшөөрдөг. Үл хүлээн зөвшөөрөлтөөр нөгөө талд шилжүүлсэн хөрөнгийн дансны үнэ ба 

хүлээн авсан буюу авах орлого, эзэмшигчийн өмчид шууд хүлээн зөвшөөрсөн олз эсвэл 

гарзын нийлбэр дүнгийн хоорондын зөрүүг дэлгэрэнгүй орлогын тайланд хүлээн 

зөвшөөрдөг.   

 

Гэрээнд заасан үүрэг биелэгдсэн, цуцлагдсан буюу хугацаа дууссанаар түүнийг 

барагдуулсан тохиолдолд компани нь санхүүгийн өр төлбөрийг балансаас хасдаг. Үл 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн өр төлбөрийн дансны үнэ болон барагдуулсан буюу барагдуулах өр 

төлбөрийн дүнгийн хоорондын зөрүүг тайлант хугацааны дэлгэрэнгүй орлогын тайланд 

хүлээн зөвшөөрдөг. 

 

 



 

Санхүүгийн тайлангийн тодруулгууд 

4.1 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 56,315,490.68    459,262,646.95  402,947,156.27 

Дүн (төгрөгөөр) 56,315,490.68 459,262,646.95 402,947,156.27 

 

4.2 Дансны авлага 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Дансны авлага 157,773,338.72    277,267,902.80  119,494,564.08 

Дүн (төгрөгөөр) 157,773,338.72 277,267,902.80 119,494,564.08 

 

4.3 Бусад санхүүгийн хөрөнгө 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Бусад санхүүгийн хөрөнгө 1,393,343,290.25     1,539,934,186.37  146,590,896.12 

Дүн (төгрөгөөр) 1,393,343,290.25 1,539,934,186.37 146,590,896.12 

 

4.4 Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо                               -             5,020,652.00  5,020,652.00 

Дүн (төгрөгөөр)                               -  5,020,652.00 5,020,652.00 

 

4.5 Үндсэн хөрөнгө 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Үндсэн хөрөнгө 29,386,413.21          22,547,445.73  -6,838,967.48 

Дүн (төгрөгөөр)            29,386,413  22,547,445.73 -6,838,967.48 

 

4.6 Биет бус хөрөнгө 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Биет бус хөрөнгө 4,389,000.00            3,696,000.00  -693,000.00 

Дүн (төгрөгөөр)         4,389,000.00          3,696,000.00  -      693,000.00  

 



 

4.7 Цалингийн өглөг 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Цалингийн өглөг 2,276,495.45            2,674,800.00  398,304.55 

Дүн (төгрөгөөр)         2,276,495.45          2,674,800.00          398,304.55  

 

4.8 Татварын өр 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Татварын өр 19,813,256.46       29,951,489.15  10,138,232.69 

Дүн (төгрөгөөр)   19,813,256.46    29,951,489.15    10,138,232.69  

 

4.9 Бусад урт хугацаат өр төлбөр 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Бусад урт хугацаат өр төлбөр 65,750,043.41       19,356,864.41  -46,393,179.00 

Дүн (төгрөгөөр)   65,750,043.41    19,356,864.41  - 46,393,179.00  

 

4.10 Хувийн өмч 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Хувийн өмч 1,400,000,000.00       1,900,000,000.00  500,000,000.00 

Дүн (төгрөгөөр)   1,400,000,000.00    1,900,000,000.00    500,000,000.00  

 

4.11 Хуримтлагдсан ашиг 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Хуримтлагдсан ашиг 153,367,737.54          355,745,680.29  202,377,942.75 

Дүн (төгрөгөөр)       153,367,737.54        355,745,680.29    202,377,942.75  

 

4.12 Борлуулалтын орлого 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Борлуулалтын орлого 437,969,432.76 474,650,200.03 36,680,767.27 

Дүн (төгрөгөөр)   437,969,432.76    474,650,200.03    36,680,767.27  

 

4.13 Бусад орлого 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Бусад орлого 40,352,754.60 28,210,967.41 -12,141,787.19 

Дүн (төгрөгөөр)      40,352,754.60       28,210,967.41  - 12,141,787.19  

 



 

4.14 Ерөнхий ба удирдлагын зардал 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Ерөнхий ба удирдлагын зардал 114,624,173.80 119,326,412.18 4,702,238.38 

Дүн (төгрөгөөр)   114,624,173.80    119,326,412.18    4,702,238.38  

 

4.15 Бусад зардал 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Бусад зардал 96,838,055.56 93,880,735.44 -2,957,320.12 

Дүн (төгрөгөөр)      96,838,055.56       93,880,735.44  - 2,957,320.12  

 

4.16 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) -2,936,396.18 -2,436.82 2,933,959.36 

Дүн (төгрөгөөр) - 2,936,396.18  - 2,436.82    2,933,959.36  

 

4.17 Хөрөнгө борлуулсаны олз гарз 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Хөрөнгө оруулалт борлуулсанаас үүссэн олз гарз -13,005,479.00 0.00 13,005,479.00 

Дүн (төгрөгөөр) - 13,005,479.00        -    13,005,479.00  

 

4.18 Бусад ашиг (алдагдал) 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Бусад ашиг (алдагдал) -2,840,810.00 -2,238,006.00 602,804.00 

Дүн (төгрөгөөр) - 2,840,810.00  - 2,238,006.00    602,804.00  

 

4.19 Орлогын албан татвар 

Үзүүлэлт 2019 2020 Зөрүү 

Орлогын албан татвар 24,807,727.28 22,541,993.64 -2,265,733.64 

Дүн (төгрөгөөр)   24,807,727.28    22,541,993.64  - 2,265,733.64  

 

4.20 Капиталын эрсдэлийн удирдлага 

Компани нь өр болон өмчийн үлдэгдлийн оновчтой зохицлыг бий болгох замаар хувь эзэмшигчдэд 

өгөх өгөөжийг хамгийн өндөр түвшинд байлгах зуур компанийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах 

зорилгоор капиталаа удирддаг. 

 

Компанийн капиталын бүтэц нь толгой компанид төлөх мөнгөн дүнг агуулсан өр төлбөр, мөнгө, 

түүнтэй адилтгах хөрөнгө, гаргасан хувьцаат капитал, капитал нөөц болон хуримтлагдсан 

алдагдал зэрэг компанийн өмчийн эздэд хамаарах өмчөөс бүрдэж байна. 



 

 

Компанийн удирдлага капиталын бүтцийг тогтмол хянадаг. Энэхүү хяналтын хүрээнд удирдлага 

нь капиталын өртөг болон капиталын ангилал тус бүрт хамаарах эрсдэлийг тооцож үздэг. Компани 

нь ногдол ашгийн төлбөр, шинэ өр гаргалт эсвэл одоогийн өрийг барагдуулах мөн шинэ хувьцаа 

гаргах зэрэг замаар ерөнхий капиталын бүтцээ тэнцвэржүүлэх болно. 

 

 

4.21  Санхүүгийн хэрэглүүр 

Санхүүгийн эрсдэлийн удирдлагын зорилго, бодлого 

 

Компанийн санхүүгийн үндсэн хэрэгслүүд нь мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө, өр төлбөр (толгой 

компанид өгөх өглөг) зэргээс бүрдэж байна. Удирдлага нь тохиромжит арга хэмжээг цаг тухайд нь 

болон үр дүнтэй байдлаар хэрэгжүүлж буй гэдгийг хангахын тулд эдгээр эрсдэлийг удирдан 

хянадаг. 

 

Хөрвөх чадварын эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд компанийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх болон 

мөнгөн урсгалын хэлбэлзлийн үр нөлөөг арилгахад хангалттай гэж үзсэн мөнгө, түүнтэй адилтгах 

хөрөнгийн түвшинг удирдлагаас тогтоож, хянаж байдаг. 

 

4.22  Болзошгүй өр төлбөр  

Болзошгүй өр төлбөр нь компанийн өнгөрсөн үйл явдлын үр дүнд гарах боломжтой үүрэг 

хариуцлага бөгөөд түүний орших байдал нь компанийн бүрэн хяналтад ороогүй, зөвхөн ирээдүйн 

нэг буюу хэд хэдэн үйл явдлын тохиолдолд, эс тохиолдлоор батлагдах одоогийн үүрэг хариуцлага 

юм. 

Болзошгүй өр төлбөрийг санхүүгийн тайланд хүлээн зөвшөөрдөггүй ба харин тодруулгын хэсэг 

оруулдаг бөгөөд энэхүү санхүүгийн тайлангийн тодруулгад болзошгүй өрт төлбөрийн талаарх 

тодруулга байхгүй болно. 

4.23 Тайлагналын өдрийн дараах үйл явдал 

Санхүүгийн тайлангийн өдөр болон аудитын тайланг бэлтгэсэн өдрийн хооронд тохиолдсон болон 

үйл ажиллагаанд нөлөөлөх томоохон өөрчлөлт, үйл явдал гараагүй болно. 
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