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    КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 
 

 

Компанийн нэр  /Оноосон нэр/ Монгол "Талын гал"  ХК 

Компаний удирдлага С.Цэрэндондог  Гүйцэтгэх захирал 

Компанийн хаяг: 

Монгол Улс, Сүхбаатар аймаг, Баруун-урт сум, 
Талбулаг, Талын гал ХК-ийн байр  
 
Утас: (976)-99111569 

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 
дугаар: 

1210001003 

Регистрийн дугаар:  2016931 

Бүртгэгдсэн он сар  2006.12.31 

Үйл ажиллагааны чиглэл Хүрэн нүүрс олборлолт  

Санхүү Ш.Мягмарсүрэн  Нягтлан бодогч 

Ажилчдын тоо 41 орчим ажилчидтай  

Аудитын компани  

"Ай Жэй Эй Эйч -Аудит" ХХК  
Нягтлан бодох бүртгэл, татвар, санхүүгийн хяналт 
баталгаажуулалтын итгэмжлэгдсэн хөндлөнгийн 
байгууллага 

Аудитын компанийн хаяг 

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 15-
р хороо, Намьяанжүгийн гудамж , “Copper plaza” 
502,503 тоот 
Утас: 976-77450279, 99040059     
 Факс: 976-77450279,  
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2021 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болсон  жилийн санхүүгийн 

тайлан бэлтгэх болон батлах талаарх удирдлагын хариуцлагын мэдэгдэл 

 

Энэхүү тайлангийн 5-6 дахь хуудсанд тусгагдсан хараат бус аудиторын 

тайланд дурдсан хараат бус аудиторын дүгнэлттэй хамт уншигдах дараах мэдэгдэл 

нь “Талын гал“ Хувьцаат Компанийн /Компани гэх/ 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрөөр тасалбар болсон жилийн санхүүгийн тайлантай холбоотой удирдлагын үүрэг 

хариуцлага болон аудиторын хяриуцлагыг ялгах үүднээс хийгдсэн болно.  

 

Удирдлага нь компанийн санхүүгийн тайлангуудыг СТОУС-ын дагуу үнэн зөв 

бэлтгэх үүрэгтэй бөгөөд эдгээр санхүүгийн тайлангууд нь 2021 оны 12 дугаар сарын 

31-нээрх санхүүгийн байдал, тайлант жилийн санхүүгийн гүйцэтгэл, мөнгөн гүйлгээ, 

өмчийн өөрчлөлтийг СТОУС-ын дагуу үнэн зөв илэрхийлсэн байх ёстой. 

 

Санхүүгийн тайланг бэлтгэхэд удирдлага нь дараах зүйлсэд хариуцлага 

хүлээдэг. Үүнд: 

✓ Тохиромжтой нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого сонгож, тууштай 

мөрдөх 

✓ Ул үндэстэй, хянамгай шийдэл гаргах болон тооцоолол хийх 

✓ СТОУС-ыг дагаж мөрдсөн эсэхээ дурдаж, хэрэв материаллаг ялгаа 

буюу өөрчлөлт байгаа бол санхүүгийн тайланд тодруулж, тайлбарлах 

✓ Компани ойрын ирээдүйд бизнесээ үргэлжлүүлнэ гэсэн төсөөлөл нь 

тохиромжгүй байхаас бусад тохиолдолд санхүүгийн тайланг үйл 

ажиллагааны суурийг үндэслэж бэлтгэх 

Удирдлага нь түүнчлэн, 

✓ Дотоод хяналтын үр дүнтэй, тууштай систем боловруулж, хэрэгжүүлж 

ажиллуулах 

✓ Компаний санхүүгийн байдлыг аливаа хугацаанд үнэн зөвөөр 

харуулахуйц нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх 

✓ Компаний нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт нь санхүүгийн тайланг СТОУС-

ын дагуу бэлтгэхүйцээр зохион байгуулагдсан байх 

✓ Хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтыг хангах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 

✓ Заль мэхний асуудал, алдаа болон бусад зөрчлийг илрүүлэх, тэдгээрээс 

урьдчилан сэргийлэх зэрэг үүрэг хүлээдэг. 

✓ 2019 оны сүүлээр COVID-19 (Коронавирус)-ийн тухай Хятад улс анх 

мэдээлсэн бөгөөд 2020 оны 11-р сард дотоодын эхний тохиолдолд 

Монгол улсад бүртгэгдсэн. 2021 оны байдлаар нэмэлт тохиолдлууд 

бүртгэгдсээр байна. Хэдийгээр санхүүгийн тайлан гаргах үед уг нөхцөл 

байдал хувьсан өөрчлөгдөж байгаа ч өнөөдрийг хүртэл “Алтайн зам” ХК-

ийн үйл ажиллагаанд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлээгүй байна. Гэвч, 

ирээдүйд болох үйл явдлыг урьдчилан тааварлах боломжгүй юм. Бид 

болзошгүй нөлөөллийг үргэлжлүүлэн хянахын сацуу аливаа нөлөөг 

бууруулах бүх боломжит арга хэмжээг авах болно. 
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✓ Санхүүгийн тайланг батлах өдөр болон энэхүү захидал зурагдах өдрийн 

хооронд санхүүгийн тайланд материаллаг нөлөө үзүүлэхүйц өөр үйл 

явдал гараагүй 

 

Бид эдгээр үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан, санхүүгийн тайлангаа Санхүүгийн 

Тайлагналын Олон Улсын Стандарт, Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 

нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон холбогдох заавар журмын дагуу үнэн 

зөв бэлтгэсэн гэдгээ баталж байна. 

 

“Талын гал” ХК-ийн 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон 

жилийн санхүүгийн тайланг гаргахыг зөвшөөрч батлав. 

 

 

 

 

 

 

 

                .............................                                         ............................. 

                 С.Цэрэндондов                                                     Ш.Мягмарсүрэн   
              /Гүйцэтгэх захирал/                                                 /Нягтлан бодогч/ 
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САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2021 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар

/мянган.төгрөгөөр/

2020 2021

ХӨРӨНГӨ

Эргэлтийн хөрөнгө

Мөнгөн хөрөнгө 12,017.9             66,020.0               

Дансны авлага 282,815.9            402,480.7             

Татвар, НДШ-ийн авлага 2,335.6               28,721.9               

Бусад авлага 14,509.7             103,707.2             

Бараа материал 421,891.2            2,078,815.4          

104,909.8            247,220.6             

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн 838,480.1          2,926,965.8        

Эргэлтийн бус хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгө 1,756,511.3         1,681,187.8          

Биет бус хөрөнгө 55,576.3             52,252.2               

Хойшлогдсон татварын хөрөнгө - 15.4                     

Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө - 18,080.0               

1,812,087.6       1,751,535.4        

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 2,650,567.7       4,678,501.2        

Богино хугацаат өр төлбөр

Дансны өглөг 367,660.7            1,021,476.5          

Татварын өглөг 149,232.5            28,955.9               

37.2                   -

1672.9 -

Урьдчилж орсон орлого 18,797.1             1,109,223.1          

537,400.4          2,159,655.5        

Урт хугацаат өр төлбөр

Урт хугацаат зээл 266,236.1            671,264.1             

Бусад урт хугацаат өр төлбөр 275,143.8            335,143.8             

541,379.9          1,006,407.9        

1,078,780.3       3,166,063.4        

Эздийн өмч

Өмч / хувийн / 69,426.4             69,426.4               

882,705.9            882,705.9             

619,655.1            560,305.5             

Эздийн өмчийн дүн 1,571,787.4       1,512,437.8        

2,650,567.7       4,678,501.2        

Нэмэлт тодруулгууд нь эдгээр санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно

Нийт өр төлбөр, өмчийн дүн

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өглөг                 

Ногдол ашгийн өглөг

Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ

Урьдчилж төлсөн зардал/ тооцоо

Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн

Хуримтлагдсан ашиг, (алдагдал)
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ОРЛОГЫН ТАЙЛАН     
2021 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар    

        

               /мянган.төгрөгөөр/  

              2021 

Борлуулалтын орлого               1,448,560.0  

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг                   972,034.5  

Нийт ашиг (алдагдал)                 476,525.5  

Хүүний орлого                              -    

Бусад орлого   
                    11,779.1  

Борлуулалт маркетингийн зардал                     38,051.0  

Ерөнхий ба удирдлагын зардал                   377,235.3  

Санхүүгийн зардал                     56,632.9  

Бусад зардал                     37,844.9  

Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)                             (1,667.4) 

Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)                (23,126.9) 

Орлогын татварын зардал                     1,471.8  

Татварын дараах ашиг (алдагдал)                (24,598.7) 

Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                  (24,598.7) 

Нэмэлт тодруулгууд нь эдгээр санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно 
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ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
2021 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар

/мянган.төгрөгөөр/

Хувьцаат 

капитал

Хөрөнгийн дахин 

үнэлгээний 

нэмэгдэл

   Хуримтлагд-

сан ашиг
     Нийт дүн

69,426.4          882,705.9                619,655.1           1,571,787.4                

-                              

(34,750.9)             (34,750.9)                     

69,426.4          882,705.9                584,904.2           1,537,036.5                

(24,598.7)             (24,598.7)                     

-                              

69,426.4          882,705.9                560,305.5           1,512,437.8                

Нэмэлт тодруулгууд  нь эдгээр санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

2021 оны 12 сарын 31

2020 оны 12 сарын 31

Гаргасан хувьцаат капитал

Залруулсан үлдэгдэл

Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал

Бусад дэлгэрэнгүй орлого 

НБББ-ын өөрчлөлтийн нөлөө , алдааны 

залруулга
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МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/мянган.төгрөгөөр/

2021

2,647,271.80      

2,643,771.80        

3,500.00              

3,042,127.30      

435,195.20           

122,275.80           

2,098,406.00        

4,028.40              

-                      

206,095.20           

30,387.80             

145,738.90           

(394,855.50)       

-                     

-                      

-                      

4,040.00             

4,040.00              

(4,040.00)           

831,220.60         

831,200.00           

20.60                   

378,323.00         

376,709.70           

1613.3

452,897.60         

-                      

54,002.10           

12,017.90             

66,020.00             

Нэмэлт тодруулгууд  нь эдгээр санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд   төлсөн  

Хүүний төлбөрт төлсөн

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ

Мөнгөн орлогын дүн (+)

Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан

Мөнгөн зарлагын дүн (-)

Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн

Валютын ханшийн зөрүү

Мөнгөн зарлагын дүн (-)

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Мөнгөн орлогын дүн (+)

Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал

2021 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Мөнгөн орлогын дүн (+)

Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө

Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого

Бусдаас авсан зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт

Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг

Татварын байгууллагад төлсөн

Даатгалын төлбөрт төлсөн 

Бусад мөнгөн зарлага

Хүлээн авсан хүүний орлого

Мөнгөн зарлагын дүн (-)

Ажилчдад төлсөн 

Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн

Бараа материал худалдан авахад төлсөн
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ТОДРУУЛГА 1. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА  
 
ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ БА ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
 
 “Талын гал” ХК нь үүсгэн байгуулагчийн 2006 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрийн шийдвэр, баталсан дүрмийн дагуу 35 гишүүнтэй, хувьцаат компанийн 

хэлбэрээр зохион байгуулагдсан. 2008 оны 12-р сарын 18-ний өдрийн 14563А 

дугаар бүхий ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл аван үйл ажиллагаагаа 

явуулж байна. 

Компани нь орлого ашгаа арвижуулах замаар хувьцаа эзэмшигчдийн эдийн 

засгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх явдлыг үндсэн зорилгоо болгон үйл ажиллагаагаа 

дараах чиглэлээр явуулна. Үүнд: 

➢ Хүрэн нүүрс олборлолт 

 
ТОДРУУЛГА 2. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАГНАЛЫН ЗАРЧИМ  
 

2.1 Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс   

 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, 

тогтоомжийг үндэслэн бэлтгэсэн.  

 2.2 Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг бэлтгэсэн валют 

 Компаний үйл ажиллагааны валют нь Монгол улсын үндэсний валют төгрөг 

юм. 

2.3 Үнэлгээ   

 Санхүүгийн тайланг түүхэн өртгийн зарчмаар бэлтгэдэг. 

 2.4 Нягтлан бодох бүртгэлийн суурь 

 Компани нягтлан бодох бүртгэлийн аккурэль суурьд үндэслэн санхүүгийн 

тайлангаа бэлтгэдэг. 

 2.5 Санхүүгийн тайлан бэлтгэх төсөөлөл 

 Санхүүгийн тайлангууд нь тасралтгүй үйл ажиллагааны зарчимд суурилан 

бэлтгэгдсэн. Тасралтгүй үйл ажиллагааны зарчмын төсөөлөл хүчинтэй байх эсэх нь 

компани ирээдүйд тасралтгүй үйл ажиллагаагаа хадгалж чадах эсэхээс хамаарна. 

 

Санхүүгийн тайланг СТОУС-ын дагуу бэлтгэх нь удирдлагаас нягтлан бодох 

бүртгэлийн бодлогын хэрэглээ болон хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зардлын 

тайлагнасан дүн зэрэгт нөлөөлөх үнэлгээ, таамаглал ба тооцоолол хийхийг 

шаарддаг. Бодит үр дүн нь эдгээр тооцооллоос ялгаатай байж болно. 

Үнэлгээ тооцоолол болон гол чухал таамаглалууд нь байнга шалгагдаж 

байдаг. Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоололд хийсэн өөрчлөлтийг тухайн өөрчлөлт 

хийгдсэн болон ирээдүйд нөлөөлөх тайлант үеүдэд нь хүлээн зөвшөөрдөг.  
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Санхүүгийн тайланд тусгагдсан тоон үзүүлэлтүүдэдматериаллаг нөлөө 

үзүүлэхээрнягтлан бодох бүртгэлийн бодлогуудын хэрэглээ, тооцооллын 

эргэлзээтэй асуудал байхгүй болно. 

  

 2.6 Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө 

 Мөнгө нь касс дахь бэлэн мөнгө, төлбөр гүйцэтгэх зориулалттай банкин дахь 

харилцах дансуудаас бүрдэнэ. Мөнгө түүнтэй адилтгах зүйлсийг нэрлэсэн үнээр 

бүртгэдэг. 

2.7 Гадаад валютын гүйлгээ 

 Гадаад валютаархи мөнгөн хөрөнгийг Монгол банкнаас зарласан албан 

ханшаар төгрөгт шилжүүлж бүртгэдэг.  

 Түүхэн өртгөөр тодорхойлогдсон гадаад валютаархи мөнгөн бус зүйлсийг 

түүний өртгийг тодорхойлох үед байсан албан ханшаар төгрөгт хөрвүүлж бүртгэдэг. 

 Зах зээлийн үнээр илэрхийлэгдсэн гадаад валютаархи мөнгөн бус зүйлсийг 

түүний өртгийг тодорхойлох үед байсан албан ханшаар төгрөгт хөрвүүлж бүртгэдэг. 

 Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн мөнгөн зүйлсийн үлдэгдэлд балансын 

өдрөөр Монгол банкнаас зарласан албан ханшаар ханшийн тэгшитгэлийн олз, 

гарзаар хүлээн зөвшөөрдөг. Энэ нь ханшийн зөрүүгийн бодит бус олз ба гарз байна. 

 2.8 Авлага 

 Байгууллага, иргэдэд буцаан төлөгдөх нөхцөлтэйгээр олгосон мөнгө, татвар, 

шимтгэлийн авлагыг бусад авлагаар бүртгэдэг. Эдгээр авлагыг тухайн үеийн 

нэхэмжлэх дүнгээр тайлагнадаг. Авлагын хувьд насжилт, цуглуулагдах магадлалыг 

үнэлэн найдваргүй авлагын нөөцийн сан байгуулдаггүй. 

 2.9 Бараа материал 

Бараа материалыг өртөг, цэвэр боломжит үнийн аль багаар нь тусгана. Бараа 

материалын өртгийг жигнэсэн дундаж өртгийн аргаар тодорхойлох бөгөөд худалдан 

авалт, боловсруулалт, байршуулалт зэрэг тухайн байрлал, нөхцөлд авчирах 

хүртэлх зардлыг өртөгт шингээнэ.  

 

   2.10 Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо 

Худалдан авах бараа, үйлчилгээний үнийн урьдчилгаа,  дараагийн тайлант 

үед хамаарах зардлыг урьдчилж гарсан зардал, тооцоо  дансанд бүртгэдэг. 

Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоог тайлант үеийн холбогдох хөрөнгө, зардал 

дансдад хамаарна.  

 

   2.11 Үндсэн хөрөнгө 

 Үндсэн хөрөнгийг санхүүгийн тайланд анхны өртгөөс хуримтлагдсан элэгдэл, 

хуримтлагдсан үнэ цэнийн бууралтыг хассан цэвэр дүнгээр тайлагнадаг. 

 Анхны өртөг нь хөрөнгийг худалдан авсан үнэ дээр түүнийг олж бэлтгэхэд 

гарсан зардал, капиталжуулсан засварын зардлыг нэмсэн дүнгээс бүрддэг. 
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 Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийг түүнийг ашиглалтанд орсон хугацаанаас  эхэлж, 

хөрөнгийн ашиглагдах хугацааны туршид шулуун шугамын аргаар тооцож 

байгуулдаг. 

 Элэгдэл тооцох арга болон хугацаа нь Монгол улсын “Аж ахуйн нэгжийн 

орлогын албан татварын тухай” хуулийн заалтад нийцэх бөгөөд үндсэн хөрөнгийн 

элэгдүүлэх хугацаа дараах байдалтай байна.  

 

Үндсэн хөрөнгийн төрөл     ашиглагдах хугацаа (жилээр) 
Барилга, байгууламж      40 

Уул уурхайн тоног төхөөрөмж     10 

Тээврийн хэрэгсэл       10 

Тавилга, эд хогшил      10 

Компьютер, дагалдах хэрэгсэл       3 

Бусад хөрөнгө        10 

 

Үндсэн хөрөнгөнд хийсэн урсгал болон их засварын зардлыг засвар хийх 

тухай бүр тооцож бүртгэнэ. 

Засварын зардал нь үндсэн хөрөнгийн анхдагч үнэлгээний үед тогтоосон 

бүтээмжийг дээшлүүлэхүйц, компаний хүртэх ирээдүйн эдийн засгийн өгөөжийг 

нэмэгдүүлэхүйц, ашиглагдах хугацааг уртасгахаар байвал тэдгээрийг 

капиталжуулах ёстой. Бусад засварын зардлыг урсгал засвар гэх бөгөөд тайлант 

хугацааны зардлаар хүлээн зөвшөөрнө.  

Үндсэн хөрөнгийг данснаас хасахдаа үлдэгдэл өртгийн дүнгээр хөрөнгө 

данснаас хассаны гарзыг, худалдан борлуулах үед хөрөнгийн үлдэгдэл өртөг, 

худалдсан үнийн зөрүүгээр хөрөнгө худалдан борлуулсны олз, гарзыг хүлээн 

зөвшөөрдөг 

 

2.12 Биет бус хөрөнгө 

 Ажил үйлчилгээний нийлүүлэлтэд  болон удирдлагын зориулалтаар 

ашиглахаар эзэмшиж байгаа биет шинж чанаргүй, харьцангуй удаан хугацаагаар 

ашиглагдах хөрөнгийг биет бус хөрөнгөөр хүлээн зөвшөөрч бүртгэдэг. 

 Биет бус хөрөнгийн хорогдуулгыг хөрөнгийн  ашиглагдах жилийг үндэслэн 

шулуун шугамын аргаар тооцдог. 

Биет бус хөрөнгийн хорогдуулгыг тооцох арга болон хугацаа нь Монгол улсын 

“Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн заалтад нийцэх бөгөөд 

биет бус хөрөнгийн хорогдуулга тооцох хугацаа дараах байдалтай байна.  

 

Ангилал      Ашиглагдах хугацаа (жилээр) 

Программ хангамж         3 

Ашиглагдах хугацаа нь тодорхойгүй биет бус хөрөнгө   10 

Ашиглагдах хугацаа нь тодорхой биет бус хөрөнгө хүчин төгөлдөр байх хугацаа 
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             2.13  Хойшлогдсон татварын хөрөнгө        

Хасагдах түр зөрүү, татварын алдагдлыг дараагийн тайлант үерүү 

шилжүүлэх, ашиглагдаагүй татварын хөнгөлөлтийг дараагийн үерүү шилжүүлэхтэй 

тус тус холбоотойгоор ирээдүйн тайлант үед нөхөгдөх орлогын татварын дүнг 

хэлнэ. Хойшлогдсон татварын хөрөнгө, өглөг нь аж ахуйн нэгжийн орлогын албан 

татварын төлөгдөөгүй өглөг ба урьдчилж төлсөн дүнгээс ялгаатай ойлголт юм. 

 

2.14 Дансны өглөг 

 Компаний үндсэн үйл ажиллагаатай холбогдон зээлээр худалдан авсан 

бараа, материалын үнэ, хүлээн авсан үйлчилгээний үнэ болон үйл ажиллагааны 

зардыг хуримтлуулснаас үүссэн өглөгийг дансны өглөгөөр хүлээн зөвшөөрч 

бүртгэдэг.  

Дансны өглөгийг худалдан авсан бараа, үйлчилгээний нэрлэсэн үнээр 

бүртгэдэг. 

         

2.15 Татварын өглөг 

 Монгол улсын хуулийн дагуу улс, орон нутгийн төсөвт төлж байгаа аж ахуйн  

нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний орлогын албан татвар, нэмэгдсэн 

өртгийн албан  татвар, хураамжийн өр төлбөрийг татварын өглөг гэж ангилсан. 

 

           2.16 Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өглөг 
 

Ажилтан, албан хаагчдын цалингаас суутгасан болон ажил олгогчоос төлөх 
нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлант хугацааны эцэст төлөгдөөгүй үлдэгдлийг 
тооцон энэ хэсэгт тусгана. Нийгмийн даатгалын шимтгэлд тэтгэврийн даатгал, 
тэтгэмжийн даатгал, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгал, 
эрүүл мэндийн даатгал, ажилгүйдлийн даатгалын өр төлбөр хамрагдана. 

 

2.17 Ногдол ашгийн өглөг 

 

Аж ахуйн нэгжийн удирдах эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хувьцаа 

эзэмшигчдэд төлөхөөр зарласан ногдол ашгийг энэ дансанд бүртгэнэ. 

 

2.18 Урьдчилж орсон орлого  

Бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ үзүүлэхээс өмнө тэдгээрийн үнийг худалдан 

авагч эсвэл захиалагчаас урьдчилан хүлээн авсан тохиолдолд хүлээн авсан 

мөнгөний хэмжээгээр богино хугацаат өр үүсгэж “Урьдчилж орсон орлого” дансанд 

бүртгэнэ. 

 

2.19 Урт хугацаат өр төлбөр 

Урт хугацаат өр төлбөрт нэг жилээс дээш хугацаанд төлөх бусад байгууллага, 

хувь хүнд өгөх өглөгийг бүртгэдэг. 

Компани үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, үндсэн хөрөнгө худалдан авах, 

уурхай баяжуулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт болон ашигт малтмалын хайгуул, 

ашиглалтын лицензтэй холбоотой зардал, үйл ажиллагааны  зардлын 

санхүүжилтэд зориулж хувь нийлүүлэгчээс авсан санхүүжилтыг урт хугацаат өр 

төлбөрт бүртгэнэ. 
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2.20 Эзэмшигчдийн өмч 

 Эзэмшигчдийн өмч нь хувьцаа эзэмшигчээс оруулсан хөрөнгө, 

хуримтлагдсан ашгаас бүрдэнэ. Эзэмшигчдийн өмчийг түүхэн өртгөөр нь санхүүгийн 

тайланд илэрхийлдэг. 

 Хувьцаат капитал нь эзэмшигчдээс оруулсан энгийн хувьцааны дүнгээр 

илэрхийлэгдэх бөгөөд нийт дүн нь нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг нийт хувьцааны 

тоогоор үржүүлсэн дүн байна.  

 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал нь өмнөх болон тайлант жилүүдийн үйл 

ажиллагааны цэвэр дүнг илэрхийлдэг бөгөөд нэрлэсэн дүнгээр санхүүгийн тайланд 

тусгадаг.  

           

  2.21 Цэвэр хөрөнгө 

 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал нь өмнөх болон тайлант жилүүдийн үйл 

ажиллагааны цэвэр дүнг илэрхийлдэг бөгөөд нэрлэсэн дүнгээр санхүүгийн тайланд 

тусгадаг. 

    

     2.22 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл  

Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээнээс үүссэн нэмэгдлийг энэ хэсэгт үзүүлнэ. 

 

  2.23 Орлого 

i) Орлого нь хүлээн авсан, эсвэл хүлээн авахаар хүлээгдэж буй бодит үнэ 

цэнээр хэмжигдэнэ. 

 
ii) Борлуулсан бүтээгдэхүүн 

 

Борлуулсан бүтээгдэхүүнээс олсон орлогыг буцаалт, худалдааны болон тоо 

хэмжээний хөнгөлөлтийн дүнг хассан цэвэр дүнгээр хүлээн авсан эсвэл хүлээн авах 

бодит үнэ цэнээр хэмждэг.  

 

Дараах нөхцлүүд хангагдсан тохиолдолд борлуулалтын орлогыг хүлээн 

зөвшөөрдөг.Үүнд: 

(a) тухайн бүтээгдэхүүний өмчлөлийн голлох эрсдэл болон өгөөжийг худалдан 

авагчид шилжүүлсэн; 

(b) борлуулсан барааны удирдлага болон хяналтын аль аль нь компанид 

үлдээгүй;  

(c) хүлээн зөвшөөрөх орлогын хэмжээ нь хэмжиж болохоор байх;  

(d) ажил гүйлгээний урсгал нь компанид эдийн засгийн өгөөж өгөх магадлалтай 

байх; 

(e) ажил гүйлгээтэй холбоотой гарсан болон гарах өртөг, буцаалтын тооцооллыг 

найдвартай хэмжих боломжтой байх.  

 

iii) Үйлчилгээний орлого 
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Үйлчилгээ үзүүлсэн тухайн үед нь үйлчилгээний орлогыг хүлээн зөвшөөрдөг. 

Үйчилгээг хэрэглэгчдэд үзүүлээгүй үед хүлээн авсан орлогыг хойшлуулсан орлогоор 

хүлээн зөвшөөрч бүртгэдэг. 

 

2.24 Борлуулалт маркетингийн зардал 

 

Тайлант хугацаанд хувь нийлүүлэгчдэд хуваарилсанаас бусад шалтгааны 

улмаас мөнгөний гадагш урсгал хэлбэрээр хөрөнгийг бууруулж, өр төлбөрийг 

ихэсгэдэг эдийн засгийн өгөөжийн бууралт гарах үед зардлыг хүлээн зөвшөөрдөг.  

Компанийн удирдлагын болон үндсэн үйл ажиллагаанд хамаарах зардлыг үйл 

ажиллагааны зардлаар хүлээн зөвшөөрөх ба үйл ажиллагааны зардлыг тайлант 

хугацаанд ногдох дүнгээр нь бүртгэдэг. 

 

А.Борлуулалт ба ерөнхий үйл ажиллагааны зардал 
 

Борлуулалт ба ерөнхий үйл ажиллагааны зардлыг мөнгөөр төлөгдсөнөөс нь 

үл хамаарч гарсан тухайн тайлант хугацаанд нь зардлаар хүлээн зөвшөөрч 

бүртгэдэг. 

 

Б.Санхүүгийн орлого ба зардал 

 

Санхүүгийн  орлогод дансны үлдэгдэлд бодогдсон хүүгийн орлогыг 

хамааруулна. Хүүгийн орлогыг үр ашигт хүүгийн аргыг хэрэглэн орлого олсон 

тайлант үеийнх нь орлогын тайланд тусгана. 

Санхүүгийн зардалд зээлийн хүүгийн зардал хамааруулна. Зээлийн хүүгийн 

зардлыг үр ашигт хүүгийн аргыг хэрэглэн  гарсан тайлант үеийнх нь орлогын 

тайланд тусгана. 

 

2.25 Татварын зардал 

Татварын зардал ньтайлант жилийн болон хойшлуулсан татварын зардлын 

нийлбэрээс бүрдэх бөгөөд орлогын тайланд тусгагддаг. Компанийн татвар 

ньтайлант жилийн татвар ногдуулах орлогод ногдох балансын өдрөөр хүчинтэй 

байгаа татварын хувь хэмжээгээр тооцсон бөгөөд өмнөх үеийн татварын өглөг, 

хойшлуулсан татварын өглөг ба өр төлбөрийг тохируулсан хүлээгдэж буй татварын 

хөрөнгө эсвэл өглөгюм. 

 

Хойшлогдсон татвар нь санхүүгийн тайлагналын зорилгоор бүртгэсэн 

хөрөнгө болон өр төлбөрийн дансны үнэ ба татварын тайлагналын зорилгоор 

бүртгэсэн үнийн зөрүүнээс үүссэн түр зөрүү юм. Хойшлогдсон татварыг тайлагнах 

өдрөөрх болон цаашид хэрэгжих хуульд үндэслэн буцаалт хийгдэх түр зөрүүнд 

хэрэгжихээр хүлээгдэж байгаа татварын хувиар тооцдог.  

Хойшлогдсон татварын хөрөнгө, өр төлбөрийг татвар ногдуулах нэг аж ахуйн 

нэгжид хамаарах татварын байгууллагаас тогтоосон тайлант үеийн татвар 

ногдуулах хөрөнгө, өр төлбөрийн эсрэг хуулийн эрх үүргийн дагуу хооронд нь хааж 

болох бөгөөд гэхдээ эдгээр татвар ногдуулах хөрөнгө, өр төлбөр нь цэвэр дүнд 

суурилсан байх хэрэгтэй. 
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Ирээдүйн татвар ногдуулах ашиг нь татварын түр зөрүүг нөхөхүйц байх 

тохиолдолд хойшлогдсон татварын хөрөнгийг хүлээн зөвшөөрнө. Хойшлогдсон 

татварын хөрөнгийг тайлант үе бүрт хянаж холбогдох татварын өгөөжийг 

хэрэгжүүлэх буюу бууруулдаг.  

 

2.26 Компаний орлогын албан татвар 

 Компани санхүүгийн жилийн татвар ногдуулах орлого, түүнд ногдуулсан 

орлогын албан татварыг Монгол улсын “Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 

тухай”  хуулийн дагуу тодорхойлж тайлагнадаг. 

 Тухайн хуулийн дагуу 3.0 тэрбум төгрөг хүртэлх татвар ногдуулах жилийн 

орлогод, 10 хувиар, 3.0 тэрбум төгрөгөөс дээш татвар ногдуулах жилийн орлого 

олсон бол 300.0 сая төгрөг дээр 3.0 тэрбумаас  дээш давсан орлогын дүнгийн 25 

хувиар нэмж, орлогын албан татвар ногдуулж төлдөг.  

 

2.27 Хувь хүний орлогын албан татвар 

 Монгол улсын “Хувь хүний орлогын албан татварын тухай” хуулиар компани 

ажиллагсад болон гэрээт ажилчдад олгосон цалин, түүнтэй адилтгах орлогоос 10 

хувиар хувь хүний орлогын албан татварыг суутгаж төсөвт төлөх үүрэг хүлээдэг. 

Мөн оршин суугч бус татвар төлөгчид шилжүүлсэн орлогоос “Аж ахуйн нэгжийн 

орлогын албан татвар”-ын тухай хуулийн дагуу 20 хувиар дундын суутгал хийдэг. 

Давхар татвар ноогдуулахаас зайлсхийх тухай Олон улсын хэлэлцээр бүхий улс 

орны оршин бус татвар төлөгчдийн хувьд энэхүү татварын түвшинг (0) хүртэл 

бууруулдаг. 

 

2.28 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 

 Монгол улсын “Нийгмийн даатгалын тухай” хуулийн дагуу компани 

ажиллагсдад олгосон цалин, түүнтэй адилтгах орлогын дүнгээс даатгуулагчаас 11.5 

хувиар, ажил олгогчоос 12.5 хувиар тооцож нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөх 

үүрэг хүлээдэг. 

 

2.29 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

 Монгол улсын “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулиар нэмэгдсэн 

өртгийн албан татвар (НӨАТ) ногдох бараа, ажил үйлчилгээний орлогод 10 хувиар 

тооцож НӨАТ төлдөг. 

Мөн хуулиар НӨАТ ногдох бараа, ажил үйлчилгээний орлогын хэмжээ 

хуулийн этгээдийн орлогын албан татварын тайлангаар 50.0 сая ба түүнээс дээш 

төгрөгт хүрсэн өдрийн дараа сараас НӨАТ төлөгчөөр бүртгүүлдэг. 

Үндсэн үйлдвэрлэл, ажил үйлчилгээний борлуулалтын орлого 50.0 сая 

төгрөгт хүрсэн эсэхээс үл хамааран Монгол улсад 2.0 сая ам.доллар ба түүнээс 

дээш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн хуулийн этгээд сайн дураараа НӨАТ 

төлөгч болно.  
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ТОДРУУЛГА 3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ЗҮЙЛС 
 
Тайлант хугацааны эцсээрх мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл дараах байдалтай байна.  Үүнд: 

 2020  2021 

    

Кассад байгаа бэлэн мөнгө (төгрөг) 889.6  15,311.0 

Бэлэн мөнгөний дүн  889.6  15,311.0 

Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл /төгрөг/ 11,128.3  50,709.0 

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн дүн 12,017.9  66,020.0 

    

  

 Мөнгө нь касс дахь бэлэн мөнгө, төлбөр гүйцэтгэх зориулалттай банкин дахь  

төгрөгийн болон долларын харилцах дансуудаас бүрдсэн байна. 

 
ТОДРУУЛГА 4. АВЛАГА 
 

 2020  2021 

    

Дансны авлага  282,865.7  402,480.7 

НӨАТ- ын авлага  2,335.6  28,721.9 

Бусад авлага  14,509.7  103,707.2 

Авлагын дүн 299,711.0  534,909.8 

    

 

 
ТОДРУУЛГА 5. БАРАА МАТЕРИАЛ  
 

 2020  2021 

    

Түүхий материал  87,121.2  193,905.1 

Дуусаагүй үйлдвэрлэл  93,477.7  - 

Бэлэн бүтээгдэхүүн  182,433.0  1,808,366.1 

Хангамжийн материал  58,818.5  76,503.4 

Бусад  40.8  40.8 

Бараа материалын дүн 421,891.2  2,078,815.4 

    

 
 
ТОДРУУЛГА 6. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ/ ТООЦОО  
 

 2020  2021 

    

Урьдчилж гарсан зардал   104,909.8  125,051.9 

Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр  -  101,818.7 

Урьдчилж төлсөн тооцоо  -  20,350.0 

Бараа материалын дүн 104,909.8  247,220.6 
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ТОДРУУЛГА 7. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 

А. Үндсэн хөрөнгийн тайлант оны хөдөлгөөнийг харуулбал дараах байдалтай байна. 
 2020  2021 
    

Барилга байгууламж  1,483,534.3  1,483,534.3 

Машин, тоног төхөөрөмж  1,456,691.6  1,492,067.6 

Тээврийн хэрэгсэл  511,523.0  511,523.0 

Тавилга эд хогшил  17,417.0  18,437.0 

Компьютер бусад хэрэгсэл  44,644.4  60,163.8 

Бусад үндсэн хөрөнгө  -  30,992.8 

Үндсэн хөрөнгийн дүн 3,513,810.3  3,596,718.5 

    

 

Б. Хуримтлагдсан элэгдэл 

 2020  2021 
    

Барилга байгууламж  654,720.8  680,762.9 

Машин, тоног төхөөрөмж  897,820.4  969,159.5 

Тээврийн хэрэгсэл  178,812.7  226,947.1 

Тавилга эд хогшил  7,070.5  8,904.5 

Компьютер бусад хэрэгсэл  18,874.6  29,756.7 

Бусад үндсэн хөрөнгө -  - 

Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн дүн 1,757,299.0  1,915,530.7 

    

 
 
ТОДРУУЛГА 8. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ  

 2020  2021 
    

Зохиогчийн эрх 1,200.0  1,080.1 

Программ хангамж   -  1,191.0 

Бусад биет бус хөрөнгө  71,968.4  71,968.4 

Биет бус хөрөнгийн дүн 73,168.4  74,239.5 

    

 
 
ТОДРУУЛГА 9. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ  

 2020  2021 
    

Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө  -  18,080.0 

Бусад эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн -  18,080.0 
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ТОДРУУЛГА 10. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 
 

 2020  2021 
    

Дансны өглөг  367,660.7  1,021,476.5 

ААНОАТ- ын өр  23,436.7  1,487.2 

НӨАТ- ын өр  56,247.5   

ХХОАТ- ын өр  12,646.5  11,931.9 

ҮХЭХ татвар  5,746.7   

АМНАТ -Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч  47,737.3  12,788.0 

СХХОАТатвар  3,417.8  2,748.8 

НДШ- ийн өглөг  37.2  - 

Ногдол ашгийн өглөг  1,672.9  - 

Урьдчилж орсон орлого  18,797.1  1,109,223.1 

Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн 537,400.4  2,159,655.5 

    

 
 
ТОДРУУЛГА 11. УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 
 

 2020  2021 
    

Урт хугацаат зээл  266,236.1  671,264.1 

Бусад урт хугацаат өр төлбөр  275,143.8  335,153.8 

Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн 541,379.9  1.006,407.9 

    

 
 
ТОДРУУЛГА 12. ХУВЬЦААТ КАПИТАЛ 
 

 2020  2021 
    

Хувийн өмч 69,426.4  69,426.4 

Хувьцаат капиталын нийт дүн 69,426.4  69,426.4 

    

 
Компаний хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь 69,426.4 мянган төгрөг байна.  

 
 

ТОДРУУЛГА 13. ХУРИМТЛАГДСАН АШИГ /АЛДАГДАЛ/ 
 

 2020  2021 

    

Тайлант үеийн ашиг 619,655.1  560,305.5 

Хуримтлагдсан ашгийн дүн 619,655.1  560,305.5 
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ТОДРУУЛГА 14. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО  
 

 2020  2021 

    

Борлуулалтын орлого  1,570,050.6  1,448,560.0 

Борлуулалтын орлогын дүн 1,570,050.6  1,448,560.0 

    

 
ТОДРУУЛГА 15. БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ 
 

 2020  2021 

    

Борлуулалтын өртөг   1,131,125.9  972,034.5 

Борлуулалтын өртгийн дүн 1,131,125.9  972,034.5 

    

 
 
ТОДРУУЛГА 16. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ 
 

   2021 
    

Цалин хөлс   121,768.4 

Нийгмийн даатгалын шимтгэл   17,909.1 

Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал    45,843.1 

Томилолтын зардал    3,352.5 

Элэгдлийн зардал   62,152.7 

Бичиг хэргийн зардал    3,256.6 

Шатахууны зардал    16,023.7 

Шуудан холбооны зардал    5,843.5 

Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал    42,988.6 

Ашиглалтын зардал    2,478.5 

Засварын зардал    15,611.6 

Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал    7,930.1 

Бусад    70,127.9 

Үйл ажиллагааны зардлын дүн         415,286.3 

    

 

 
ТОДРУУЛГА 17. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО, ЗАРДАЛ 
 

    2021 

    

Ханшийн зөрүүний гарз        (1,667.4) 

Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз    - 

      Үйл ажиллагааны бус орлого, зардлын  

дүн 
  (1,667.4) 
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