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“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ийн үйл ажиллагааны тайлан

2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
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Өдөр бүр уулзах үндэсний 

шилдэг компани
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Өдөр бүр уулзах үндэсний 

шилдэг компани

ШУУДАНГИЙН УЛАМЖЛАЛТ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛЖ, ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАМААР

КОМПАНИЙН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДИТ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ

КОМПАНИЙН 2019 ОНЫ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД

УЛС ХООРОНДЫН 

шуудангийн үйлчилгээг 

хөгжүүлж, өрсөлдөх 

чадварыг нэмэгдүүлэх

ХҮРГЭЛТИЙН 

үйлчилгээг хөгжүүлж, 

нэр төрлийг 

нэмэгдүүлэх

ЛОГИСТИК 

үйлчилгээг өргөжүүлж, 

дэд бүтцийг бий 

болгох

САНХҮҮГИЙН 

үйлчилгээний 

нэр төрлийг 

нэмэгдүүлэх
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Өдөр бүр уулзах үндэсний 

шилдэг компани
ШУУДАНГИЙН ҮНДСЭН үйлчилгээг боловсронгуй болгох, 

үйл ажиллагааг ӨРГӨЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР

Турк Улсын шуудангийн компанитай 

шуудан солилцоог нэмэгдүүлэх, хил 

дамнасан и-худалдаа, карго ачаа тээвэр 

хөгжүүлэх зэрэг чиглэлүүдээр хамтын 

ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа

Төрөөс иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээг цахимаар 

хүргэх, “цахим үйлчилгээний нэгдсэн төв”

байгуулах төслийг батлуулж барилга, дэд 

бүтцийн ажлыг эхлүүлэх,  тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэх тендер сонгон шалгаруулалтыг зарлав

“Миний мөрөөдөл“ зохион бичлэгийн 

уралдаан, “Өөрийнхөө баатрын 

тухай захидал бичээрэй” сэдэвт 

захидлын уралдаан зарлаж 20.0 

мянга гаруй захидал хүлээн авлаа. 

1

НАТУР 

ХУДАЛДААНЫ 

ТӨВ-ийн 
салбар 

HOME PLAZA 

ТӨВ-ийн 
салбар 

Компанийн үйл 

ажиллагааг өргөжүүлэх, 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 

иргэдэд ойртуулах 

зорилгоор шуудангийн 

үйлчилгээний ШИНЭ 

САЛБАРУУДЫГ

байгуулав
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Өдөр бүр уулзах үндэсний 

шилдэг компани
УЛС ХООРОНДЫН ШУУДАНГИЙН үйлчилгээг хөгжүүлж, 

өрсөлдөх чадварыг НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР

Улс хоорондын шуудангийн 

үйл ажиллагааг боловсронгуй 

болгох хэрэглэгчийн хэрэгцээ 

шаардлагын хангах зорилгоор 

дуудлагын төвийн үйл 

ажиллагааг өргөжүүлж байна

УХШ-ийн мэдээлэл солилцоог 

боловсронгуй болгох, үйл 

ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 

ITMATT системийг туршив

UPU-ын санхүүжилтээр тоног 

төхөөрж-үүдийг шинэчлэв

Улс хоорондын шуудангийн 

үйлчилгээний өртөг зардлыг 

бууруулах, хурд, чанарыг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор 

процессийн шинэчлэлийн 

ажлыг эхлүүлэв

1

УЛС ХООРОНДЫН ЯЛГАН 

БОЛОВСРУУЛАХ төвийн 

барилгын зураг төслийн 

сонгон шалгаруулалтыг

хийж, барилгын ажлыг

эхлүүлэв

Улс хоорондын шуудангийн 

үйлчилгээг хөгжүүлж, 

өрсөлдөх чадварыг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор 

дуудлагаар шуудан хүлээн 

авах үйлчилгээг туршив

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Хэрэглэгчээ дээдлэх,

Найдвартай түнш, 

Мэргэшсэн баг, 

Тасралтгүй 

сайжруулалт

ШИЛДЭГ 

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ
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Өдөр бүр уулзах үндэсний 

шилдэг компани
ДОТООД ШУУДАН, ХҮРГЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ хөгжүүлж, 

нэр төрлийг НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР

ДОТООД ШУУДАН, ХҮРГЭЛТИЙН 

процессийг сайжруулах, 

автоматжуулах  төслийг хэрэгжүүлж, 

50 шууданчийг PDA-ээр хангав

ДОТООД ШУУДАН, ХҮРГЭЛТИЙН 

чанар, хурд, нэр төрлийг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор хотын доторх 

хүргэлтийн авто машин худалдан 

авах сонгон шалгаруулалтыг зарлав

ДОТООД ШУУДАН Ялган 

боловсруулах төвийг байгуулж үйл 

ажиллагааг эхлүүлэв

1

Монголчуудын 20-р зууны манлай бүтээн 

байгуулалт Эрдэнэт үйлдвэрийн түүхт 40 

жилийн ойд зориулан “ЭРДЭНЭТ-40 

ЖИЛ” сэдэвт Алтан маркийг бүтээж, 

үйлчилгээнд гаргав. Энэ Монгол маркын 

түүхэнд дөрөв дэх Алтан марк юм.

Төрийн ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

НЭГДСЭН ТӨВИЙГ алслагдсан сумдад 

байгуулах төслийн хүрээнд Цэцэрлэг 

/ХӨ/, Зүүнхангай /УВ/, Ханбогд /ӨМ/, 

Оюутолгой /ӨМ/,  Баян-Овоо /ӨМ/

сумдад нээлээ
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Өдөр бүр уулзах үндэсний 

шилдэг компани
ЛОГИСТИК ҮЙЛЧИЛГЭЭГ өргөжүүлж, дэд бүтцийг 

БИЙ БОЛГОХ ЧИГЛЭЛЭЭР

Улаанбаатар хотын болон хот 

хоорондын ЛОГИСТИК 

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ өргөжүүлэх 

зорилгоор, нэгдсэн агуулах 

бүхий логисик үйлчилгээний 

төвийг шинээр байгуулав

Замын Үүд-Улаанбаатар, 

Улаанбаатараас орон 

нутгийн ЛОГИСТИК 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ хамгийн 

том төвлөрөл бүхий 

НАРАНТУУЛ худалдааны 

төвд Логистик ачаа 

буулгах, тээвэрлэх 

салбарыг нээлээ

Улс хоорондын хил дамнасан худалдааны 

хүргэлт буюу ТРАНЗИТ үйлчилгээг дахин 

эхлүүлэх, үйл ажиллагааны тогтвортой 

байдлыг хангах зорилгоор ОХУ, Хятадын 

төлөөлөгчидтэй хэлэлцээр хийх, хамтын 

ажиллагааны үүрэг, оролцоог тодорхойлох 

чиглэлээр ажиллаж байна.

1

Хот хоорондын ЛОГИСТИК үйлчилгээг 

өргөжүүлэх, баруун /БН, ӨВ, АР/, зүүн 

/Багануур, ХЭ, ДО, СҮ/ чиглэлүүдийг нээх, 

өөрийн тээврээр шуудан, ачаа тээвэрлэх 

үйлчилгээг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг бүрэн 

хангаад байна. 2019 оны нийт 11 аймагт 

өөрийн тээврээр тээвэрлэлт хийнэ

ТРАНЗИТ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 

эхлүүлэх, байнгын үйл 

ажиллагааг хангах 

ажлыг хүрээнд SF 

компанитай гэрээ 

байгуулав
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Өдөр бүр уулзах үндэсний 

шилдэг компани
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ нэр төрлийг 

НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР

ОЛОН УЛСЫН МӨНГӨН 

ГУЙВУУЛГЫН үйлчилгээг 

хамтран хэрэгжүүлэх ББСБ-ын 

сонгон шалгаруулалтыг зарлаж 

гэрээний төсөл бэлтгэх, хамтын 

ажиллагааг эхлүүлэхээр 

ажиллаж байна.

ЕВРОЖАЙРОГИЙН систем 

ашиглалт, дундын банкинд 

данс нээх, үйл ажиллагааг 

эхлүүлэхтэй холбоотой 

бэлтгэл ажлыг ханган 

ажиллаж байна

САНХҮҮГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

нэр төрлийн нэмэгдүүлж 

Улаанбаатар хотын болон 

Дархан, Эрдэнэтийн салбараар 

Зээлийн гэрээ байгуулах 

үйлчилгээг эхлүүлэв

1

Даатгалын үйлчилгээнээс 

олох орлогыг 15%-аас 25% 

болгон нэмэгдүүлэв

Даатгалын үйлчилгээг 

өргөжүүлэх зорилгоор оро 

нутгийн шуудангийн салбарын 

ажилчдыг даатгалын сургалтанд 

хамруулав.

Даатгалын үйлчилгээний гэрээг 

шинэчлэн байгуулав

UPU-ын FITAF-аас 

зарласан төслийн 

шалгаруулалтанд 

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ 

САНХҮҮГИЙН 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ үзүүлэх 

төсөл боловсруулан 

хүргүүллээ
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Өдөр бүр уулзах үндэсний 

шилдэг компани
КОМПАНИЙН үйл ажиллагааны ил тод байдлыг 

хангах, нэр хүндийг НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР

ТЕНДЕР СОНГОН 

ШАЛГАРУУЛАЛТ

2019 оны эхний хагас жилд ... 

сонгон шалгаруулалтыг цахим 

хэлбэрээр зарлаж, үр дүнг ил 

тод байдлаар тайлагнаж байна

/https://www.tender.gov.mn/mn/

/Зөвлөх үйлчилгээ –2, Нээлттэй 

тендер сонгон шалгаруулалт-4, 

харьцуулалтын тендер 11 /

ШИЛЭН ДАНС 

Компани 2019 оны эхний 

хагас жилд хийгдсэн 5 сая₮-с 

дээш үнийн дүнтэй гүйлгээг 

https://shilendans.gov.mn/

сайтад мэдээллэн ид тод 

байдлыг ханган ажиллаж 

байна

1

КОМПАНИЙН ТАЙЛАГНАЛ, ИЛ ТОД 

БАЙДАЛ:

Жилийн эцсийн тайлан ANNUALBOOK гаргаж 

хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлэв.

КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН-г 

хөрөнгийн бирж болон компанийн цахим 

хуудсанд байршуулав

Компанийн жилийн эцсийн санхүүгийн үзүүлэлт, 

үйл ажиллагааны тайланг ТУЗ, ТӨБЗГ-т 

тайлагнав

2018 оны үйл ажиллагааны ашгаас ногдол ашиг 

хуваарилах шийдвэрийг олон нийтэд 

танилцуулав

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Б.АНХБАТАР 

BLOOMBERG ТЕЛЕВИЗЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ 

ХҮРГЭВ

https://shilendans.gov.mn/
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Өдөр бүр уулзах үндэсний 

шилдэг компани
КОМПАНИЙН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН 

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД2

ХУВЬЦААНЫ ХАНШ, ӨӨРЧЛӨЛТ 

/2018 он lI улирал болон 2019 он I улирал/

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

/2018 он lI улирал болон 2019 он lI улирал/

1. ХУВЬЦААНЫ ХАНШ

➢ 2018.06.30 578.26₮

➢ 2019.06.30 691.16₮

➢ Өөрчлөлт +19.52 %

2. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

➢ 2018.06.30 57,586,810,268 ₮

➢ 2019.06.30 68,830,110,651 ₮

➢ Өөрчлөлт +19.52 %

2. АРИЛЖААЛАГДСАН ТОО ШИРХЭГ

➢ 2018 он Il улирал 418,779 ширхэг

➢ 2019 он lI улирал 587,738 ширхэг

➢ Өөрчлөлт +40.35 %

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж

680
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Өдөр бүр уулзах үндэсний 

шилдэг компани
КОМПАНИЙН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН 

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД2

2018.06.30

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2019.06.30

Мөнгө 13,247.73 БХӨТ 6,340.46

Бусад хөрөнгө 14,951.63 Эздийн өмч 21,858.90

Өөрчлөлт

*Мөнгө - Транзит үйлчилгээний төлбөр төлсөнтэй холбоотой бууралт

**Богино хугацаат өр төлбөр –Транзит үйлчилгээний төлбөр төлсөнтэй холбоотой бууралт

Нэгж: сая ₮

28,199.36НИЙТ ХӨРӨНГИЙН 
ДҮН

ӨР ТӨЛБӨР БА
ЭЗДИЙН ӨМЧ

28,199.36

Мөнгө* 9,750,92 БХӨТ** 2,409.74

Бусад хөрөнгө 15,095.69 Эздийн өмч 22,436.87

Нэгж: сая ₮

24,846.61НИЙТ ХӨРӨНГИЙН 
ДҮН

ӨР ТӨЛБӨР БА
ЭЗДИЙН ӨМЧ

24,846.61
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Өдөр бүр уулзах үндэсний 

шилдэг компани
КОМПАНИЙН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН 

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД2

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН 2019 lI улирал

1 Борлуулалтын орлого (Цэвэр) 6,894.0

2 Борлуулалтын өртөг 6,662.8 

3 Нийт ашиг 231.2 

4 Түрээсийн орлого* 57.4 

5 Хүүний орлого 347.6 

6 Бусад орлого

7 Ерөнхий ба удирдлагын зардал 425.8 

8 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) 192.0 

9 Бусад зардал 55.4 

10 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) 347.1 

11 Орлогын татварын зардал 39.2 

12 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) 307.9 

Нэгж: сая ₮



“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ийн үйл ажиллагааны тайлан
14

Өдөр бүр уулзах үндэсний 

шилдэг компани
КОМПАНИЙН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН 

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД2

* 2018 оны эхний хагас жилд Транзит үйлчилгээний орлого 2.6 тэрбум ₮

НИЙТ ОРЛОГЫН БҮТЭЦ 

Төрөл 2017 он 2018 он 2019 гүйц

Уламжлалт үйлчилгээ 4,591.9 4,866.0 6,482.7 

Логистик үйлчилгээ 170.6 297.9 411.0 

Транзит үйлчилгээ* 649.7 2,626.3 -

Санхүүгийн үйлчилгээ 1,286.8 456.5 597.3 

Нийт 6,699.0 8,246.8 7,491.0 

4,591.9 4,866.0 

6,482.7 

170.6 
297.9 

411.0 

649.7 

2,626.3 
-

1,286.8 

456.5 

597.3 

2017 он 2018 он 2019 гүйц

Уламжлалт үйлчилгээ Логистик үйлчилгээ

Транзит үйлчилгээ Санхүүгийн үйлчилгээ

Нэгж: сая ₮

Нэгж: сая ₮



Өдөр бүр уулзах үндэсний 

шилдэг компани

Улаанбаатар 2019

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 

БАЯРЛАЛАА


