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НОЁН ТӨГРӨГ ХИЙМОРЬ ББСБ САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН  
2021 ОНЫ 12 САРЫН 31 
 
                                                                                                                                                                             / мян.төг / 

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ Тодруулга 12/31/2021 12/31/2021 

 ХӨРӨНГӨ    

A. ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ    

1. МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ   473,745.3 482,881.2 

        1. Бэлэн мөнгө 5 473,597.1 482,881.2 

        2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан 
харилцах 

  148.2 - 

2. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ /ЦЭВРЭЭР/   - - 

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН НИЙТ ДҮН   473,745.3 482,881.2 

Б. ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ     

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ   908.6 659.3 

         24. Эд хогшил  6 5,043.3 5,043.3 

         25. Хуримтлагдсан элэгдэл (эд хогшил)   (4,134.7) (4,384.0) 

БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ   - - 

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН   908.6 659.3 

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН   474,653.9 483,540.5 

 ӨР ТӨЛБӨР      

БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР   - - 

         1. Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээл    

БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР   - - 

         6. Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг     

БУСАД  ӨР ТӨЛБӨР   - 88.8 

         11. Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг     

               12.4 Орлогын албан татварын өглөг  7  88.8 

БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН   - 88.8 

УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР   - - 

         13. Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээл    

УРТ  ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН   - - 

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН   - 88.8 

В. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ     

ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ   400,000.0 400,000.0 

ХУВЬЦААТ КАПИТАЛ     

        1. Энгийн хувьцаа 8 400,000.0 400,000.0 

ХУВЬЦААТ КАПИТАЛЫН ДҮН   400,000.0 400,000.0 

БУСАД ӨМЧ   74,653.9 83,451.7 

        4. Нэмж төлөгдсөн капитал      

        8. Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/   74,653.9 83,451.7 

               8.1. Тайлант үеийн ашиг /алдагдал/     

ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН   474,653.9 483,451.7 

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН   474,653.9 483,540.5 
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НОЁН ТӨГРӨГ ХИЙМОРЬ ББСБ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН  
2021 ОНЫ 12 САРЫН 31 
 

                                                                                                                                                                       / мян.төг /                   

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД Тодруулга 12/31/2021 

ХҮҮГИЙН ОРЛОГО  - 

ХҮҮГИЙН ЗАРДАЛ  - 

ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО  (1-2)  - 

ХҮҮГИЙН БУС ОРЛОГО  (4.1+4.2+4.3)  12,791.1 

4.1 Арилжааны цэвэр орлого (4.1.1+4.1.2)  12,739.1 

4.1.1 Гадаад валютын арилжааны орлого 9 12,739.1 

4.1.2 Үнэт цаасны арилжааны орлого   - 

4.2 Ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого (4.2.1+4.2.2)  52.0 

4.2.1 Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого 9.1 52.0 

4.2.2 Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого  - 

4.3 Санхүүгийн үйлчилгээний шимтгэл (4.3.1+…+4.3.6)   

ХҮҮГИЙН БУС ЗАРДАЛ (5.1+5.2+5.3)  3,904.5 

5.1 Арилжаа болон ханшийн тэгшитгэлийн зардал 
(5.1.1+…+5.1.4) 

 1,765.2 

5.1.1 Гадаад валютын арилжааны алдагдал  10 1,765.2 

5.3  Бусад зардал  (5.3.1+…5.3.26)  2,139.3 

5.3.6 Аудитын төлбөр, мэргэжлийн үйлчилгээ 10 440.0 

5.3.9 Ашиглалтын зардал /цахилгаан, уур ус, дулаан, цэвэр, бохир 
ус/ 

10 101.5 

5.3.10 Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал 10 249.3 

5.3.11 Үндсэн хөрөнгийн урсгал засварын  зардал  - 

5.3.12 Харилцаа холбоо, интернет 10 178.8 

5.3.13 Шатахуун болон тээврийн зардал   

5.3.14 Сэлбэг хэрэгсэл, засвар үйлчилгээ   

5.3.15 Зохицуулалтын хураамжийн  зардал 10 1,000.0 

5.3.25 Бусад 10 169.7 

ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН БУС ОРЛОГО/ЗАРДЛЫН ДҮН  (4-5)  8,886.6 

БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛАХААС ӨМНӨХ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ/АЛДАГДАЛ (3+6) 

 8,886.6 

БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛИЙН ЗАРДАЛ  - 

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ/АЛДАГДАЛ (7-8)  8,886.6 

ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО  - 

ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ  - 

ЕРДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ/АЛДАГДАЛ  / (9+10-11)  8,886.6 

ТАТВАР ТӨЛӨХИЙН ӨМНӨХ АШИГ/АЛДАГДАЛ  (12+13-14)  8,886.6 

ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ  88.9 

ЦЭВЭР АШИГ (15-16)  8,797.7 
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НОЁН ТӨГРӨГ ХИЙМОРЬ ББСБ ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН  
2021 ОНЫ 12 САРЫН 31 
 

/мян.төг/ 

Үзүүлэлт   Хувьцаат 
капитал  

 Хуримтлагдсан 
ашиг  

 Нийт дүн  

 2020 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл  400,000.0 74,653.9 474,653.9 

 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт  - - - 

 2021 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл  400,000.0 74,653.9 474,653.9 

 Тайлант үеийн цэвэр ашиг  - 8,797.7 8,797.7 

 2021 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл  400,000.0 83,451.6 483,451.6 
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НОЁН ТӨГРӨГ ХИЙМОРЬ ББСБ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН  
2021 ОНЫ 12 САРЫН 31 

 /мян.төг/ 

 

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2021.12.31 

1. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН 9,136.0 

1.1 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого 12,791.1 

1.1.1. Зээлийн хүүгийн орлого  

1.1.7. Гадаад валютын арилжааны орлого 12,739.1 

1.1.8. Үнэт цаасны арилжааны орлого - 

1.1.9. Гадаад валютын ханшийн зөрүү 52.0 

1.1.18. Бусад үйлчилгээний орлого  

1.2  Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага 3,655.1 

1.2.1.  Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал  

1.2.9. Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө 101.5 

1.2.10. Шатахуун, холбоо,  интернет, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө 178.8 

1.2.19. Аудитын төлбөр,  мэргэжлийн  зөвлөгөө үйлчилгээний мөнгө 440.0 

1.2.20. Зохицуулалтын үйлчилгээний хураамжид төлсөн мөнгө 1,000.0 

1.2.21. Ногдол ашгаар олгосон мөнгө  

1.2.22. Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн бусад мөнгө  

1.2.23. Бусад үйлчилгээнд төлсөн мөнгө 1,934.8 

2 ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ    - 

2.1 Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн орлого - 

3. БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 9,136.0 

4.1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ 473,745.3 

4.2 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ 482,881.2 
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НОЁН ТӨГРӨГ ХИЙМОРЬ ББСБ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГУУД 
  
12 САРЫН 31-НЭЭР ТАСАЛБАР БОЛГОСОН 2021 ОН  
 
1. Үндсэн үйл ажиллагаа ба зохион байгуулалт 

 

НОЁН ТӨГРӨГ ХИЙМОРЬ ББСБ нь 2009 оны 05 сарын 26-ны өдөр Монгол Улсын 100 хувийн хөрөнгө 

оруулалттай, 2 гишүүнтэй, 50,000,0 мянган төгрөгийн дүрмийн сантайгаар байгуулагдсан бөгөөд 2011 

онд хөрөнгө оруулагч нэгээр нэмэгдэж нийт 3 гишүүнтэй болж, 2011 онд хөрөнгийн хэмжээг 50,000.0 

мянган төгрөг, 2016 онд 300,000.0 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж одоогийн байдлаар 400,000.0 

мянган төгрөгийн дүрмийн сантай ажиллаж байна. 

 

Үйл ажиллагааны чиглэл: Тус компани гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэдэг.  

 

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Найман шарга валют солих цэг-12. 

Утас 99178910 болно. 

 

НОЁН ТӨГРӨГ ХИЙМОРЬ ББСБ-ын Санхүүгийн тайлангийн нэмэлт тодотголууд 2021 оны 12 сарын 

31-ний өдрөөр дуусгавар болгож санхүүгийн тайлангаа 2022 оны 2-р сарын 10-нд  гаргасан. 

 

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогын хураангуй 

 

2.1 Мөрдсөн стандарт 

Санхүүгийн тайлангуудыг Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын Зөвлөлөөс гаргасан 

Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартуудын (СТОУС) дагуу бэлтгэж, тайлагнасан болно. 

 

2.2 Санхүүгийн тайлан бэлтгэсэн суурь 

Санхүүгийн тайланг зарим үндсэн хөрөнгөөс бусад зүйлсийн хувьд түүхэн өртөгт үндэслэн бэлтгэсэн. 

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогод тусгаснаар зарим үндсэн хөрөнгийг дахин үнэлсэн үнэ буюу 

бодит үнэ цэнээр бүртгэсэн. Түүхэн өртөг нь хөрөнгийг худалдан авах үед төлсөн эсвэл солилцсон 

зүйлийн бодит үнэ цэнэ байдаг. 

Эдгээр санхүүгийн тайлангуудыг үйл ажиллагааны үндсэн мөнгөн тэмдэгт болох төгрөгөөр 

илэрхийлсэн. Бүх санхүүгийн мэдээллийг өөрөөр заагаагүй бол мянган төгрөгөөр илэрхийлсэн. 

 

2.3 Бараа материал 

Бараа материалыг анх өртгөөр нь бүртгэдэг. Дараа нь бараа материалыг өртөг ба цэвэр боломжит 

үнэ цэнийн аль багаар тайлагнадаг. Бараа материалын өртгийг сарын жигнэсэн дундаж өртгийн 

аргаар тооцоолдог. Цэвэр боломжит үнэ цэнэ гэдэг нь хэвийн бизнесийн нөхцөлд бараа материалын 

тооцоолсон худалдан борлуулах үнээс түүнийг үйлдвэрлэх болон худалдан борлуулахад нэмж 

гарахаар тооцсон зардлыг хассан дүн юм. 

 

2.4 Үндсэн хөрөнгө 

Үндсэн хөрөнгийг анхны өртгөөр нь бүртгэнэ. Үндсэн хөрөнгийн өртөг дараах зардлуудаас бүрдэнэ. 

Үүнд: 

• Хөнгөлөлт урамшууллын дараах худалдан авсан үнэ, гаалийн татвар болон худалдан авалттай 

холбоотой буцаан олгогдохгүй татвар 

• Удирдлагын зорилгоор үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн болгож түүнийг байршуулах болон 
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шаардлагатай нөхцлийг хангахтай холбоотой гарсан аливаа шууд зардлууд 

Худалдаж авсан программ хангамж нь холбогдох тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаатай салшгүй 

холбоотой бол тухайн тоног төхөөрөмжийн нэг хэсэг байдлаар капиталжуулна. 

 

Тайлант үеийн эцэст газар болон барилгаас бусад үндсэн хөрөнгийг өртгөөс нь хуримтлагдсан 

элэгдэл болон хуримтлагдсан үнэ цэнэ бууралтыг хассан дүнгээр хэмжсэн. 

 

Үндсэн хөрөнгөтэй холбоотой гарсан дараа үеийн зардал нь тухайн хөрөнгийн анх тооцсон 

бүтээмжийн түвшинг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн ирээдүйн өгөөжийг авчрах магадлалтай үед 

зардлын дүнгээр хөрөнгийн дансны үнийг нэмэгдүүлдэг. 

 

Бусад бүх худалдан авалтын дараа гарсан зардлуудыг гарсан тайлант үед нь зардлаар бүртгэнэ. Газар 

болон дуусаагүй барилгаас бусад үндсэн хөрөнгийн өртөг эсвэл дахин үнэлсэн дүнгээс тэдгээрийн 

үлдэгдэл өртгийг хассан дүнг шулуун шугамын аргаар, ашиглалтын жилд нь элэгдүүлдэг. Тооцоолсон 

ашиглалтын жил, үлдэх өртөг болон элэгдлийг бодох аргыг тайлан гаргах өдрөөр хянаж үздэг ба 

тооцооллыг өөрчлөх шаардлагатай байвал нөлөөллийг нь ирэх жилүүдэд залруулдаг. 

 

Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын жил: 

  

Газар 

Барилга байгууламж   

Тоног төхөөрөмж 

Тавилга, эд хогшил, компьютер 

Тээрийн хэрэгсэл 

 

Элэгдэл байгуулдаггүй 

10-40 жил 

10 жил 

3-10 жил 

10 жил 

 

Үндсэн хөрөнгийг ашиглалтаас хасах үед болон тухайн хөрөнгийг үргэлжлүүлэн ашигласнаар ямар 

нэгэн эдийн засгийн үр өгөөж олохгүй гэж үзвэл үндсэн хөрөнгийн зүйлийг бүртгэлээс хасдаг. Үндсэн 

хөрөнгийн зүйлийг ашиглалтаас хассан, зарж борлуулснаас үүсэх ашиг алдагдлыг худалдан 

борлуулсан үнэ ба хөрөнгийн дансны үнэ хоёрын зөрүүгээр тодорхойлох ба тухайн жилийн ашиг 

алдагдалд тусгана. 

 

2.5 Биет бус хөрөнгө 

Ашиглагдах жил нь тодорхой, тусад нь худалдан авсан биет бус хөрөнгийг өртгөөс нь хуримтлагдсан 

элэгдэл ба үнэ цэнийн бууралтын алдагдлыг хассан дүнгээр хэмжсэн. Биет бус хөрөнгийн хорогдлыг 

шулуун шугамын аргаар, биет бус хөрөнгийн ашиглалтын жилээр тооцоолсон. Тооцоолсон 

ашиглалтын жил болон элэгдэл бодох аргыг тайлан гаргах өдрөөр хянаж үздэг ба тооцооллыг 

өөрчлөх шаардлагатай байвал нөлөөллийг нь ирэх жилүүдэд залруулдаг. Ашиглагдах жил нь 

тодорхойгүй, тусад нь худалдан авсан биет бус хөрөнгийг өртгөөс нь үнэ цэнийн бууралтын 

алдагдлыг хассан дүнгээр хэмжсэн. Биет бус хөрөнгийн ашиглалтын жил нь 3-аас 5 жил. Биет бус 

хөрөнгийг ашиглалтаас хасах үед болон тухайн хөрөнгийг үргэлжлүүлэн ашигласнаар ямар нэгэн 

эдийн засгийн үр өгөөж олохгүй гэж үзвэл хөрөнгийн зүйлийг бүртгэлээс хасдаг. Биет бус хөрөнгийн 

зүйлийг ашиглалтаас хассан, зарж борлуулснаас үүсэх ашиг алдагдлыг худалдан борлуулсан үнэ ба 

хөрөнгийн дансны үнэ хоёрын зөрүүгээр тодорхойлох ба тухайн жилийн ашиг алдагдалд тусгана. 

 

2.6 Биет ба биет бус хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт 

Тайлант үеийн эцэст биет хөрөнгийн дансны үнийг үнэ цэнэ бууралтын шинж тэмдэг илэрсэн эсэхийг 

тодорхойлох шалгалтанд хамруулдаг. Хэрэв ийм шинж тэмдэг илэрсэн бол үнэ цэнэ бууралтын 
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алдагдал (ийм алдагдал гарсан бол)-ыг тогтоохын тулд тухайн хөрөнгийн нөхөгдөх боломжтой үнийг 

тодорхойлно 

 

2.7 Санхүүгийн хөрөнгө 

Санхүүгийн хөрөнгө нь зээл ба авлагаас бүрдэж байна.  

 

2.7.1 Зээл ба авлага 

Дансны авлага гэх мэт зарим санхүүгийн хөрөнгө нь дангаараа үнэ цэнийн бууралтанд өртөөгүй гэж 

үзсэн ч нийт багцын хувьд үнэ цэнийн бууралт явагдсан эсэхийг шалгана. Авлагаа цуглуулдаг 

туршлага, 30 хоногийн дундаж зээлийн хоногоос хугацаа хэтэрсэн авлагын тоо нийт авлагын багцад 

өссөн, мөн авлага төлөгдөхгүй, төлбөрийн чадваргүй болж байгаа нь улсын болон орон нутгийн 

эдийн засгийн нөхцөл байдал мэдэгдэхүйц өөрчлөлттэй холбоотой байвал авлагын багцын үнэ 

цэнийн бууралтын бодит нотолгоо гэж үздэг. Авлагаас бусад санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн 

бууралтын алдагдлыг тухайн хөрөнгийн дансны үнийг бууруулж бүртгэнэ. Худалдааны авлагын хувьд 

найдваргүй авлагын сангийн дансаар дамжуулж үнэ цэнэ бууралтын алдагдлыг бүртгэдэг. Авлагыг 

цуглуулах найдваргүй гэж үзвэл авлагыг найдваргүй авлагын сан руу хааж данснаас хасдаг. Данснаас 

хассан авлага дараа нь төлөгдвөл найдваргүй авлагын санд бичсэн бичилтийг буцаана. Найдваргүй 

авлагын сангийн дансны үлдэгдлийн өөрчлөлтийг ашиг алдагдалд тусгана. 

 

2.8 Санхүүгийн өрийн ба өмчийн хэрэгсэл 

Компанийн гаргаж байгаа өрийн болон өмчийн хэрэгслийг тэдгээрийн гэрээнд тусгагдсанаар ямар 

нөхцөл, бодит байдал үүссэн бөгөөд санхүүгийн өр эсвэл өмчийн хэрэгслийн тодорхойлолтод 

нийцэж байгаа эсэхийг үндэслэн өр эсвэл өмчийн хэрэгсэл гэж ангилдаг. 

 

2.8.1 Өмчийн хэрэгсэл 

Хөрөнгөөс өр төлбөрийг хассаны дараа үлдэх хэсгээс хувь хүртэх нөхцөл бүхий аливаа гэрээг өмчийн 

хэрэгсэл гэдэг. Компани гаргаж байгаа өмчийн хэрэгслийг хүлээн авсан мөнгөнөөс санхүүгийн 

хэрэгслийг гаргахтай холбоотой шууд зардлыг хассан дүнгээр хэмжиж бүртгэдэг. 

Компани өөрийн гаргасан өмчийн хэрэгслийг буцаан худалдан авбал өмчийн хэсгийг бууруулж 

бүртгэдэг. Өөрийн өмчийн хэрэгслийг худалдан авах, худалдах, гаргах, хүчингүй болгохтой 

холбоотойгоор ашиг алдагдлын тайланд олз гарз бүртгэхгүй. 

 

2.8.2 Санхүүгийн өр төлбөр 

Гэрээний нэг оролцогч тал болсон үед санхүүгийн өр төлбөрийг санхүүгийн тайланд тусгадаг. 

Санхүүгийн өр төлбөрийг анх үүсэх үеийн бодит үнэ цэнээр бүртгэнэ. Бодит үнэ цэнээр бүртгэж, 

өөрчлөлтийг нь тухайн жилийн ашиг алдагдлаар тусгадаг өрийн хэрэгслээс бусад санхүүгийн өр 

төлбөрийг гаргахтай холбоотой гарсан ажил гүйлгээний өртгийг тухайн өр төлбөрийн анхны өртөгт 

оруулж бүртгэдэг. 

Санхүүгийн өр төлбөрийг "бодит үнэ цэнээр бүртгэж, өөрчлөлтийг нь тухайн жилийн ашиг алдагдлаар 

тусгадаг" өрийн хэрэгсэл эсвэл бусад санхүүгийн өр төлбөр гэж хоёр ангилдаг.  Санхүүгийн өр төлбөр 

нь зөвхөн бусад санхүүгийн өр төлбөрөөс бүрдэнэ. 

 

2.9 Орлого хүлээн зөвшөөрөлт 

Орлогыг харилцагчаас хүлээн авсан болон хүлээн авах зүйлийн бодит үнэ цэнээр хэмждэг. Орлогыг 

тооцоолж буй борлуулалтын буцаалт, борлуулалтын хөнгөлөлт, эдгээртэй ижил төстэй 

хөнгөлөлтүүдийг хассан цэвэр дүнгээр бүртгэдэг. 
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2.9.1 Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүн 

Хэвийн бизнесийн нөхцөлд бараа, бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлогыг борлуулалтын буцаалт, 

худалдааны хөнгөлөлтийг хассаны дараах хүлээн авсан эсвэл хүлээн авах авлагын бодит үнэ цэнээр 

хэмжинэ. Дараах бүх нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд орлогыг хүлээн зөвшөөрнө. Үүнд: 

• Барааг эзэмших, өмчлөхтэй холбоотой эрсдэл ба өгөөж нь худалдан авагчид шилжсэн; 

• Борлуулсан барааныхаа өмчлөлд холбогдох удирдлагын болон хяналтын үүргийг өөртөө 

хадгалаагүй; 

• Орлогыг найдвартайгаар хэмжих боломжтой; 

• Ажил гүйлгээний эдийн засгийн өгөөжийг компани хүртэх магадлалтай; 

• Тухайн ажил гүйлгээтэй холбоотой гарсан болон гарах зардлуудыг найдвартайгаар хэмжиж, 

тодорхойлох боломжтой. Ялангуяа, барааг худалдан авагчид хүргэсэн мөн хууль ёсны өмчлөл нь 

худалдан авагчид шилжсэн үед бараа, бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлогыг хүлээн зөвшөөрдөг. 

Хэрэв хөнгөлөлт үзүүлэх нь магадлалтай, мөн дүнг нь найдвартайгаар хэмжих боломжтой бол 

орлогыг хүлээн зөвшөөрөхдөө уг хөнгөлөлтийг орлогоос хасч бүртгэнэ. 

 

2.9.2 Хүүгийн орлого 

Эдийн засгийн өгөөж гэдэг зөвхөн банкны байгууллагаас харилцах дансны үлдэгдэлд тооцсон орлого 

найдвартайгаар компанид орсон тохиолдолд хүүгийн орлогыг хүлээн зөвшөөрнө.  

 

2.10 Зардал хүлээн зөвшөөрөлт 

Зардлыг иж бүрэн орлогын тайланд зардлын чиг үүргийн аргыг ашиглан тайлагнадаг. Борлуулсан 

бүтээгдэхүүний өртөгт борлуулсан барааны бүтээгдэхүүнтэй шууд холбоотой зардлууд багтдаг. Харин 

үйл ажиллагааны зардалд ерөнхий ба удирдлагын, борлуулалт, маркетингийн болон  бусад 

бизнесийн үйл ажиллагааны зардлууд ордог. 

 

2.11 Татвар 

Орлогын татварын зардал нь тухайн жилд төлөхөөр тооцсон татвараас  бүрдэнэ. 

 

2.11.1 Тухайн жилийн орлогын албан татвар 

Тухайн жилийн татварын өглөг нь тухайн жилийн татвар ногдуулах орлогод суурилсан байна. Татвар 

ногдуулах орлого нь санхүүгийн тайлангаар тодорхойлсон ашгаас зөрүүтэй байдаг нь санхүүгийн 

тайланд тусгагдсан орлого, зарлагын зүйлсийн татвар ногдох, татвар ногдох орлогоос хасагдах 

хугацаа нь татварын тайлангийн зорилгоор өөр тайлант хугацаанд үүсдэг эсвэл эдгээр нь огт татвар 

ногдохгүй эсвэл татвар ногдох орлогоос хасагдахгүй байдагтай холбоотой. Тухайн жилийн татварын 

өрийг тайлангийн өдрөөр хүчин төгөлдөр эсвэл хүчин төгөлдөр болох нь тодорхой татварын хувь 

хэмжээгээр тооцож, тодорхойлно. 

 

3. Нягтлан бодох бүртгэлийн үнэлэмж ба тодорхой бус байдал дахь таамаглал, тооцооллын 

үндсэн эх сурвалж 
 

3.1 Нягтлан бодох бүртгэлийн үнэлэмж 

Монгол улсын татварын систем 

Хэвийн бизнесийн үйл ажиллагааны явцад компани нь хууль, эрх зүйн асуудлууд, гомдол 

нэхэмжлэлд өртөж болно. Ийм хууль, эрх зүйн асуудал, гомдол нэхэмжлэл байгаа бол түүнээс гарах 

үүрэг хариуцлага нь  ирээдүйн үйл ажиллагааны үр дүн болон санхүүгийн байдалд их хэмжээний 

сөрөг үр дагаврыг бий болгохгүй гэж  удирдлага итгэж байна. 
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3.1 Тодорхой бус байдал дахь таамаглал, тооцооллын үндсэн эх сурвалж 
Дараах  санхүүгийн тайлангийн их хэмжээний дүн бүхий үзүүлэлтүүдэд дараах таамаглал төсөөллийг 

ашиглан,  санхүүгийн тайланд хүлээн зөвшөөрсөн. 

 

Бараа материалын үнэлгээ 

Компаний удирдлага удаан гүйлгээтэй, зарагддаггүй болон эвдэрч гэмтсэн бараа материалыг 

тодорхой хугацаагаар хянадаг ба үнэлэмж болон тооцооллыг ашигладаг. Эдгээр тооцооллоос 

хамаарч бараа материалын үнэлгээ өөрчлөгдөх боломжтой. 

 

Компани нь бараа материалын үнэлгээг тооцохдоо бараа материалын насжилт дээр үндэслэн өмнөх 

жилүүдийн туршлага, түүхэн мэдээлэлд үндэслэн тооцсон хувиар тооцдог. 

Удирдлага дээрх бараа материалын үнэлгээг тодорхойлоход хэрэглэсэн төсөөлөл болон үнэлэмж 

зохистой буюу тохиромжтой гэдэгт итгэж байна. 

 
Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын жил 

Тодруулга 6-д тайлбарласнаар, Компанийн үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын жилийн тооцооллыг 

санхүүгийн тайлангийн өдрөөр хянадаг ба тооцооллыг өөрчлөх шаардлагатай бол залруулдаг. 

Тайлант жилийн эцэст үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын жилийн тооцоололд өөрчлөлт гараагүй. 

Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын жилийг тооцоолоход үнэлэмж ашигладаг ба уг тооцоолол нь тайлант 

жилийн цэвэр ашигт нөлөө үзүүлэх боломжтой. Удирдлага дээрх тооцоолсон үндсэн хөрөнгийн 

ашиглалтын жил уг хөрөнгийн бодитой эдийн засгийн ашиглах жил гэдэгт итгэж байна. 

 
Барилга ба газрын бодит үнэ цэнийн хэмжилт 

Газар болон барилга нь санхүүгийн тайлагналын зорилгоор бодит үнэ цэнээр хэмжигдсэн. Компани 

хөрөнгийн бодит үнэ цэнийг тооцоолохдоо ашиглаж болох зах зээлийн үнийн мэдээллийг ашигладаг. 

Идэвхитэй зах зээлийн үнэ цэнийн мэдээлэл тодорхойгүй бол компани хараат бус мэргэжлийн 

үнэлгээчнээр хөрөнгийн үнэлгээг тооцоолуулдаг. Эдгээр тооцооллоос хамаарч газар болон барилгын 

үнэлгээ өөрчлөгдөх боломжтой. Тайлант жилд барилга болон газрын үнэлгээ хийгдээгүй болно.  

 

4 Шинэ болон шинэчлэгдсэн Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартууд (СТОУС) 

Тайлант жилд хэрэгжиж эхэлсэн шинэчлэгдсэн СТОУС болон шинэ тайлбарууд 

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын Зөвлөл (НББОУСЗ)-өөс гаргасан 2018 оны 1 сарын  

1-нээс хэрэгжиж эхэлсэн СТОУС-ын өөрчлөлтүүдийг тайлант жилд хэрэгжүүлсэн. 

Хэрэгжиж эхэлсэн 

хугацаа 

Шинэчлэгдсэн СТОУС болон өөрчлөлтүүд 

2018 оны 1 сарын 1 

НББОУС 16 болон НББОУС 41-д хийгдсэн нэмэлт өөрчлөлт- Хөдөө Аж Ахуй 

СТОУС 11-д хийгдсэн нэмэлт өөрчлөлт- Хамтарсан үйл ажиллагааны хувь 

оролцоог олж эзэмших үеийн нягтлан бодох бүртгэл 

НББОУС 16 болон НББОУС 38-д хийгдсэн нэмэлт өөрчлөлт- Элэгдэл ба 

хорогдлын зохистой аргачлалын ангилал 

НББОУС 1-д хийгдсэн нэмэлт өөрчлөлт - Санхүүгийн тайлангийн толилуулга 

НББОУС 27- д хийгдсэн нэмэлт өөрчлөлт -Тусдаа санхүүгийн тайлан дахь 

өмчийн арга 

СТОУС 10, СТОУС 12 ба НББОУС 28-д хийгдсэн нэмэлт өөрчлөлтүүд Хөрөнгө 

оруулалтын аж ахуйн нэгж:  тайлан бэлтгэхээс чөлөөлсөн нөхцлүүд 

СТОУС-ын 2012-оос 2014 оны мөчлөгт хийгдсэн Жилийн шинэчлэлүүд 
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Дээрх стардартын өөрчлөлт болон тайлбарууд нь  нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогуудад нөлөөлөх 

хэмжээний өөрчөлтүүдийг бий болгоогүй бөгөөд   санхүүгийн тайланд нөлөөлөөгүй болно. 

 

Батлагдсан боловч хэрэгжиж эхлээгүй стандартууд 

Санхүүгийн тайлангуудыг батлан гаргах үед батлагдсан боловч хэрэгжиж эхлээгүй байгаа стандартууд 

болон тайлбаруудыг доор тодруулсан болно. Эдгээр стандартууд болон өөрчлөлтүүд нь   санхүүгийн 

тайланд нөлөө үзүүлэхээр бол  эдгээрийг хэрэгжиж эхэлсэн үеэс дагаж мөрдөнө. 

Хэрэгжих хугацаа Шинэ стандартууд болон өөрчлөлтүүд 

2017 оны 1сарын 1 НББОУС 7-д хийгдсэн өөрчлөлт - Тодруулга 

2018 оны 1сарын 1 

СТОУС 9 Санхүүгийн хэрэгсэл 

СТОУС 15 Худалдан авагчтай байгуулсан гэрээнээс орох орлого 

СТОУС 2-д хийгдсэн өөрчлөлт - Хувьцаанд суурилсан төлбөрийн Хэмжилт болон 

Ангилал 

СТОУТХ 22 Гадаад валютын гүйлгээ ба урьдчилгаа 

НББОУС 40-д хийгдсэн өөрчлөлт - Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх 

хөрөнгийн шилжүүлэлт 

СТОУС 15-д хийгдсэн тайлбар Худалдан авагчтай байгуулсан гэрээнээс орох 

орлого 

НОЁН ТӨГРӨГ ХИЙМОРЬ ББСБ-ЫН 2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛАГУУД 

5. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө  
    2020 2021 

 Касс             473,597.1                     482,881.2  

 Мөнгө ба түүнтэй адитгах хөрөнгө                      148.2                                    -    

   
 Дүн             473,745.3                     482,881.2  

6. Үндсэн хөрөнгө  

  

 

 Тавилга эд хогшил   Нийт дүн  

 2021.01.01               5,043.3                      5,043.3  

 Нэмэгдсэн                          -                                   -    

 2021.12.31               5,043.3                      5,043.3  

 Нэмэгдсэн  
 

                               -    

 Хасагдсан                          -                                   -    

 2021.12.31               5,043.3                      5,043.3  

 Хуримтлагдсан элэгдэл:  
   2021 оны 1 сарын 1               4,134.7                      4,134.7  

 Нэмэгдсэн дүн                    249.3                          249.3  

 Хасагдсан дүн                           -                                   -    

 Эцсийн үлдэгдэл 2021.12.31               4,384.0                      4,384.0  

 ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН   
 

                               -    

 Эхний үлдэгдэл                    908.6                          908.6  

 Эцсийн үлдэгдэл                   659.3                          659.3  
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7. Татварын өр  

    2020 2021 

 Орлогын албан татварын өглөг  
 

                           88.8  

    Дүн                                  -                               88.8  

    
 8. Эздийн өмч  

  

  2020 2021 

 Энгийн хувьцаа                  400,000.0                  400,000.0  

    Дүн                  400,000.0                  400,000.0  

 
9. Хүүгийн бус орлого 

  2020 2021 

Гадаад валютын арилжааны орлого           10,857.0             12,739.1  
      

Дүн           10,857.0             12,739.1  

 

9.1 Ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого 

  2020 2021 

Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого 93.2 52.0 

      

Дүн 93.2 52.0 

 
 
10. Бусад зардал 

    2020 2021 

Аудитын төлбөр, мэргэжлийн үйлчилгээ                 440.0                   440.0  

Ашиглалтын зардал                 740.3                   101.5  

Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал                 221.8                   249.3  

Харилцаа холбоо, интернет                 528.0                   178.8  

Зохицуулалтын хураамжийн  зардал             1,000.0               1,000.0  

Гадаад валютын арилжааны алдагдал 

 
             1,765.2  

Бусад                 537.9                   169.7  

   
 Дүн              3,468.0               3,904.5  

 


