
Жилийн үйл ажиллагааны тайлагнал /маягт 1/

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг
хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу
Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим
хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.

 

Тайлагнах хугацаа 2022 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс
2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр

Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн
гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны
дугаар

“Хот Девелопмент” ХК, улсын бүртгэлийн
гэрчилгээний дугаар: 9010387001,

Үнэт цаасны код: 490,

Утас: (+976) 89100306, 99781991

Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн
төв” ХХК

Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар Бизнесийн зөвлөгөө өгөх, Гадаад худалдаа

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын
дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын
компанийн нэр, бүртгүүлсэн огноо

Пантер Мидланд Аудит ХХК

Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо
ширхэг  8,470,054

Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан
албан тушаалтны нэр

Бэлтгэсэн: Хуульч Б.Номин,

Нягтлан бодогч С.Отгонсайхан

Хянасан Гүйцэтгэх захирал: Н.Батгэрэл

 

1. Тайлант жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж,
санхүүгийн тайланг хавсаргана/



 Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт



 Орлогын тайлан

 

 Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

 



 Мөнгөн гүйлгээний тайлан

 

 

1.1. Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт



 

 





1.2. Аудитын тодорхойлох захидал /тодорхойлох захидлыг энэхүү зааварт дурдсан агуулгын
хүрээнд боловсруулсан байх/

 

 



2.
Үнэт цаас гаргагч нь тайлант хугацаанд санхүүгийн нөхцөл байдал, үйл ажиллагааны
үр дүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, удирдлагаас өгсөн үнэлгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний талаар товч тайлбарласан тайлан, мэдээлэл

2.1. Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн 
харьцааны үзүүлэлтүүд/  Эргэлтийн хөрөнгийн харьцаа = 0.95

2.2. Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц,
боломжийн үзүүлэлт Зээл даахуйц санхүүгийн нөөц чадвартай.

2.3.

Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд
гадаад, дотоод орчноос үзүүлж буй
нөлөөлөл, үйл ажиллагаа явуулж буй
салбарт эзлэх хувь, бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний нэр төрөлд гарч буй
өөрчлөлт, хөгжил дээрх өөрчлөлтөд үнэт
цаас гаргагчийн зүгээс авч
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга
хэмжээний мэдээлэл

2022 онд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулаагүй
ба 2023 оноос үйл ажиллагааны чиглэлд
нэмэлт өөрчлөлт оруулан төсөл хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх, мэдээлэл технологийн үйл
ажиллагаа эрхлэх чиглэлээр ажиллах,
төлөвлөгөөтэй байна.

2.4.

Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур
бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх
дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох
бүртгэлийн бодлогын мэдээлэл /off
balance/

Санхүү байдлын тайлангаас гадуур
бүртгэгдсэн ажил гүйлгээ байхгүй.

2.5.
Тайлант хугацаанд авсан зээлийн эргэн
төлөлт болон зээлийн барьцаа, баталгааны
талаарх мэдээлэл;

 Тайлант хугацаанд авсан зээл байхгүй.

3.

Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй болон их
хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийх ач холбогдол зорилго, сонирхлын
зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын
зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/

 Компанийн нэрийн өмнөөс тайлант хугацаанд их хэмжээний хэлцэл болон сонирхлын
зөрчилтэй хэлцэл хийгдээгүй.

4. Цалин урамшууллын мэдээлэл

 Цалин урамшуулал олгогдоогүй.

5. Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл

 
Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат болон хараат бус гишүүд нь
Компанийн  тухай  хуулийн  75.8  дугаар  зүйлд  заасны  дагуу  нар   компанийн
засаглалын сургалтанд хамрагдаж, гэрчилгээ авсан.

6. Зах зээлийн эрсдэлийн мэдээлэл



 Эрсдлийн түвшинд харьцангуй тогтвортой.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөлийн мэдээлэл /5 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн
нэрс эзэмшлийн хувь, нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо/

 

Хувьцаа эзэмшигч                                               Хувь                    Тоо ширхэг___
Ч.Солонго                                                              33.22%                   2,813,625
Б.Чулуун-Эрдэнэ                                                  32.99%                   2,794,271
Э.Баярбат                                                             33.22%                   2,813,625
5 хүртэлх хувийг
эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигчид                       0.57%                         48,533
Нийт                                                                        100%                     8,470,054

8.
Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор нийтэд санал болгон хувьцаа
гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш дуусах хүртэл хугацаанд төслийн
хэрэгжилтийн явц болон татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан мэдээлэл

  2022 онд нийтэд санал болгон хувьцаа гаргаагүй.

9. Ногдол ашгийн мэдээлэл

 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023  оны 01  сарын 18-ны  өдрийн  23/03  тоот
тогтоолоор  2022 онд алдагдалтай ажилласан тул ногдол ашиг тараахгүй байхаар
шийдвэрлэсэн.







Тухай бүр мэдээлэх мэдээллийг
бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан
тушаалтны нэр

Бэлтгэсэн: Б.Номин, С.Отгонсайхан

Хянасан Гүйцэтгэх захирал: Н.Батгэрэл

 

1. Компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөхүйц гэрээ, хэлцлийн талаар

 Компани тайлант хугацаанд үйл ажиллагаанд нөлөөлөхүйц гэрээ, хэлцэл байгуулаагүй
болно.

2. Үнэт цаас гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтан, түүний хараат, охин компанид
аливаа захиргааны болон эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн эсэх талаар

 Үнэт цаас гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтан, түүний хараат, охин компанид
аливаа захиргааны болон эрүүгийн хэрэг үүсгээгүй болно.

3.
Үнэт цаас гаргагч нийт активын 25 хувь ба түүнээс дээш хэмжээтэй тэнцэх үл хөдлөх
хөрөнгийг бусдад шилжүүлэх, барьцаалсан эсхүл бусад компанийн хяналтын багц
худалдан авсан гэрээ, хэлцлийн талаар

 
Үнэт цаас гаргагч нийт активын 25 хувь ба түүнээс дээш хэмжээтэй тэнцэх үл хөдлөх
хөрөнгийг бусдад шилжүүлэх, барьцаалсан эсхүл бусад компанийн хяналтын багц
худалдан авсан гэрээ, хэлцэл байгуулаагүй болно.

4. Үнэт цаас гаргагчийн балансын гадуурх бүртгэлийн талаар

 Тайлант жилд балансын гадуурх бүртгэл байхгүй.

5. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний талаар

  Хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийгдээгүй.

6. Үнэт цаас гаргагч арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй байх хугацаанд биелүүлэх
үүргийн хэрэгжилтийн талаар

 Арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй байх хугацаанд биелүүлэх үүргээ бүрэн
хэрэгжүүлэн үйл ажиллагаагаа эрхэлж байна.

7. Үнэт цаас гаргагчийн хараат бус нягтлан бодогчийн өөрчлөлтийн талаар

  Пантер Мидланд Аудит ХХК

8. Өмнөх жилүүдийн санхүүгийн тайланд алдаа гарсан бол энэ талаар

 Өмнөх жилүүдийн санхүүгийн тайланд алдаа гараагүй болно.

9. Компанийн хяналтын багцыг бусад этгээдэд шилжүүлэхтэй холбоотой мэдээлэл

 

“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-аас 2023.01.24-ний өдөр ирүүлсэн
тархалтын мэдээгээр компанийн хувьцаа эзэмшигчид дараах байдлаар өөрчлөлт орсон
байна.



Хувьцаа эзэмшигч Хувь                    Тоо ширхэг___
Ч.Солонго                                                              33.22%                   2,813,625
Б.Чулуун-Эрдэнэ                                                   32.99%                   2,794,271
Э.Баярбат                                                              33.22%                   2,813,625
5 хүртэлх хувийг
эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигчид                        0.57%                        48,533
Нийт                                                                         100%                   8,470,054

10. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн
өөрчлөлттэй холбоотой мэдээлэл

 

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүд Д.Даянбилгүүн, Б.Лхагвадорж,
Н.Батгэрэл, Ш.Шинэбаяр, Г.Гэрэлт-Од, О.Уранбайгаль, хараат бус гишүүд
Б.Алтансувд, Т.Одням, Д.Алтай нарыг 2022 оны 05 сарын 06-ны өдрөөр үүрэгт ажлаас
нь чөлөөлсөн.

Улмаар Хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 05 сарын 06-ны өдрийн 5 тоот ээлжит хурлын
тогтоолоор ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр Ч.Солонго, А.Оргил, Д.Батцэнгэл, Д.Кунтуган,
Б.Лхамдэгд, Х.Эрдэнэбаяр, хараат бус гишүүнээр Б.Баярмаа, Д.Даваадорж, Б.Хосбаяр
нар тус тус томилогдон ажиллаж байна.






