НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
2017 болон 2018 оны 12 сарын 31-нд ѳдрѳѳр дуусгавар болсон
жилийн эцсийн тайлан
(Канад доллараар)

Орчуулга:
Энэхүү санхүүгийн тайлан нь Англи хэл дээр бэлтгэгдсэн албан тайлангийн орчуулга болно.
Англи, Монгол хувилбаруудын хооронд зѳрүү эсвэл зѳрчилдѳх зүйл гарвал Англи хэл дээрх
хувийг мѳрдѳнѳ.

Аудитын Англи хэл дээрх тайлантай дараах SEDAR www.sedar.com дахь
компанийн хуудаснаас танилцана уу.
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ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Нэгтгэсэн санхүүгийн байдлын тайлан
(Канад доллараар)
Тодруулга
ХѲРѲНГѲ
Мѳнгѳ, түүнтэй адилтгах хѳрѳнгѳ
Дансны авлага
Урьдчилж тѳлсѳн зардал
Эргэлтийн хѳрѳнгийн дүн

2018.12.31

$

Хайгуул ба үнэлгээний хѳрѳнгѳ
Үндсэн хѳрѳнгѳ
Эргэлтийн бус хѳрѳнгийн дүн
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7

1,748,249
113,412
34,633
1,896,294

2017.12.31

$

15,687,348
125,277
15,812,625

3,225,202
148,069
47,479
3,420,750
11,394,843
130,283
11,525,126

НИЙТ ХѲРѲНГИЙН ДҮН

$

17,708,919

$

14,945,876

ѲР ТѲЛБѲР БА ЭЗДИЙН ѲМЧ
Арилжаа болон бусад ѳглѳг
Ѳр тѳлбѳрийн нийт дүн

$
$

224,387
224,387

$
$

191,600
191,600

Эздийн ѳмч
Хувьцаат ѳмч
Нэмж тѳлѳгдсѳн капитал
Хуримтлагдсан алдагдал
Алдагдал
Эздийн ѳмчийн дүн
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ѲР ТѲЛБѲР БА ЭЗДИЙН ѲМЧИЙН ДҮН

$

104,003,644
16,110,116
(955,713)
(101,673,515)
17,484,532

$

99,890,270
13,775,386
(894,855)
(98,016,525)
14,754,276

$

17,708,919

$

14,945,876

Тѳлбѳрийн хариуцлага (Тодруулга 8)
Тайлант хугацаанаас хойш ѳрнѳсѳн үйл явдлууд (Тодруулга 15)
Дагалдах тодруулгууд нь нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн салшгүй нэг хэсэг юм.
Тѳлѳѳлѳн Удирдах Зѳвлѳл (“ТУЗ”)-ийг тѳлѳѳлж баталсан:
Гарын үсэг зурсан “Петер К.Акерли”
_________________________________ ТУЗ-ийн гишүүн
Гарын үсэг зурсан “Жон П.Бюрн”
_________________________________ ТУЗ-ийн гишүүн
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ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Нэгтгэсэн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
(Канад доллараар)
Тайлант хугацаа
12-р сарын 31
2018
2017

Тодруулга
Үйл ажиллагааны зардал
Хайгуул, үнэлгээний зардал
Ерѳнхий ба удирдлагын зардал
Үйл ажиллагаанаас учирсан алдагдал

11
12

Санхүүгийн орлого
Гадаад валютын ханшийн зѳрүүний гарз (олз)
Цэвэр алдагдал

$

$

Бусад дэлгэрэнгүй алдагдал:
Охин компанийн хѳрвүүлгээс үүдсэн
гадаад валютын ханшийн зѳрүү
Бусад дэлгэрэнгүй алдагдал

1,595,675
2,120,390
3,716,065
(50,816)
(8,259)
3,656,990

$

$

60,858
60,858

1,631,628
2,450,152
4,081,780
(91,505)
37,190
4,027,465

258,572
258,572

НИЙТ АЛДАГДАЛ

$

3,717,848

$

4,286,037

Нэгж хувьцаанд ногдох суурь алдагдал

$

0.02

$

0.03

Нийт хувьцааны
'жигнэсэн дундаж тоо

155,104,960

Дагалдах тодруулгууд нь нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн салшгүй нэг хэсэг юм.
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142,916,756

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Ѳмчийн ѳѳрчлѳлтийн тайлан
(Канад доллараар)

Тодру
улга
2017.01.01-ний үлдэгдэл

126,810,031

Тайлант хугацааны нийт алдагдал
Цэвэр алдагдал
Бусад дэлгэрэнгүй алдагдал
Хаалттай хүрээнд гаргасан хувьцааны цэвэр
зардал
Нѳхѳн олговрын варрант
Хэрэгжүүлсэн опцион
Хувьцаанд суурилсан нѳхѳн тѳлбѳр
Эзэмшигчидтэй хийсэн нийт хэлцэл гүйлгээ

Хувьцааны тоо
ширхэг

Хувьцаат капитал
$

86,783,669

-

10
10
10

18,465,555
687,500
19,153,055

Хуримтлагдсан
бусад дэлгэрэнгүй
алдагдал

Нэмж тѳлѳгдсѳн
капитал
$

11,952,465

$

Алдагдал

(636,283)

$

Нийт эздийн ѳмч

(93,989,060)

-

-

(258,572)

(4,027,465)
-

12,925,316
181,285
13,106,601

322,597
(55,310)
1,555,634
1,822,921

-

-

-

$

4,110,791

(4,027,465)
(258,572)

12,925,316
322,597
125,975
1,555,634
14,929,522

-

2017.12.31-ний үлдэгдэл

145,963,086

$

99,890,270

$

13,775,386

$

(894,855)

$

(98,016,525)

$

14,754,276

2018.01.01-ний үлдэгдэл

145,963,086

$

99,890,270

$

13,775,386

$

(894,855)

$

(98,016,525)

$

14,754,276

Тайлант үеийн нийт алдагдал
Цэвэр алдагдал
Бусад дэлгэрэнгүй алдагдал
Хаалттай хүрээнд гаргасан хувьцааны цэвэр
зардал
Хэрэгжүүлсэн опцион
Хувьцаанд суурилсан нѳхѳн тѳлбѳр
Эзэмшигчидтэй хийсэн нийт хэлцэл гүйлгээ
2018.12.31-ний үлдэгдэл

-

10
10

14,834,580
1,628,750
16,463,330
162,426,416

$

-

-

(60,858)

(3,656,990)
-

3,706,199
407,175
4,113,374

1,301,176
(152,450)
1,186,004
2,334,730

-

-

-

-

104,003,644

Дагалдах тодруулгууд нь нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн салшгүй нэг хэсэг юм.
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$

16,110,116

$

(955,713)

$

(101,673,515)

(3,656,990)
(60,858)

5,007,375
254,725
1,186,004
6,448,104
$

17,484,532

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Мѳнгѳн гүйлгээний тайлан
(Канад доллараар)
Тайлант хугацаа
12-р сарын 31
2018
2017

Тодруулга
Үндсэн үйл ажиллагааны мѳнгѳн гүйлгээ:
Цэвэр алдагдал
$
Мѳнгѳн бус гүйлгээнүүд:
Элэгдэл, хорогдол
Хувьцаанд суурилсан нѳхѳн тѳлбѳр
Санхүүгийн орлого
Гадаад валютын ханшийн зѳрүүний гарз (олз)
Барбадос дахь охин компанийг татан буулгаснаас орсон орлого
Мѳнгѳн бус эргэлтийн хѳрѳнгийн ѳѳрчлѳлт
Үндсэн үйл ажиллагааны мѳнгѳн гүйлгээ
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мѳнгѳн гүйлгээ
Энгийн хувьцаа гаргасан цэвэр зардал
Опцион хэрэгжүүлсний тѳлбѳр
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мѳнгѳн гүйлгээ
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Хѳрѳнгѳ оруулалтын үйл ажиллагааны мѳнгѳн гүйлгээ
Хайгуул, хѳрѳнгийн үнэлгээний зардал
Үндсэн хѳрѳнгийн зардал
Хүүний орлого
Хѳрѳнгѳ оруулалтын үйл ажиллагааны мѳнгѳн гүйлгээ
Валютын ханшийн ѳѳрчлѳлтийн нѳлѳѳ

(3,656,990) $

(4,027,465)

20,904
1,186,004
(50,816)
(8,259)
74,124
(2,435,033)

18,285
1,555,634
(91,505)
37,190
(242)
(70,469)
(2,578,572)

5,007,375
254,725
5,262,100

13,247,913
125,975
13,373,888

(4,363,017)
(16,077)
50,816
(4,328,278)

(8,613,147)
(77,025)
91,505
(8,598,667)

24,258

Мѳнгѳ, түүнтэй адилтгах хѳрѳнгийн ѳсѳлт (бууралт)
Мѳнгѳ, түүнтэй адилтгах хѳрѳнгѳ, хугацааны эхэнд
Мѳнгѳ, түүнтэй адилтгах хѳрѳнгѳ, хугацааны эцэст

$

(1,476,953)
3,225,202
1,748,249 $

Дагалдах тодруулгууд нь нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн салшгүй нэг хэсэг юм.
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(42,656)
2,153,993
1,071,209
3,225,202

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга
(Канад доллараар)
2017 болон 2018 онуудын 12 сарын 31-нд жилийн эцэст
1. Үйл ажиллагааны тухай:
Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (“Эрдэнэ Ресурс” “Корпораци” эсвэл “Компани” гэх) нь Канад
улсад тѳвтэй, үнэт болон суурь металлын хайгуулын үйл ажиллагааг Монгол улсад эрхэлдэг компани
юм. Компанийн үнэт цаас нь Торонтогийн Хѳрѳнгийн Бирж дээр “ERD”, Монголын Хѳрѳнгийн Бирж дээр
“ERDN” тикертэйгээр арилжаалагддаг. Компанийн албан хаяг нь 1300-1969 Upper Water Street, Halifax,
Nova Scotia, B3J 2V1.
Ашигт малтмалын геологийн баялаг нь эрдсийн нѳѳц биш бѳгѳѳд эдийн засгийн хувьд олборлох
боломжтой эсэх нь бүрэн баталгаагүй болно. Компанийн үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжлэх, одоогийн
эрдсийн нѳѳцийг эдийн засгийн хувьд үр ашигтайгаар олборлох эсэх нь Компанийн санхүүжилт
амжилттай татан тѳвлѳрүүлэх, тѳслүүдийг үргэлжлүүлэн хѳгжүүлэхээс хамаарна.
2. Тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхлэх зарчим:
Энэхүү санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг ирээдүйд үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх, бизнесийн хэвийн үйл
ажиллагааны туршид хөрөнгийн ѳгѳѳжийг хүртэх, өр төлбөр, тѳлбѳрийн үүргээ үйл ажиллагааны хүрээнд
биелүүлэх боломжтой гэх тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхлэх зарчимд тулгуурлан боловсруулав.
Тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхлэх зарчим хэр зохистойг үнэлэхийн тулд гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс
тайлант хугацааны төгсгөлөөс хойш ирээдүйн 12 сарын хугацааны мэдээллийг харгалзан үзсэн.
Гүйцэтгэх уридрдлага нь дүгнэлт гаргахдаа үйл ажиллагаагаа тасралтгүй үргэлжлүүлэхэд Компанийн
чадварт эргэлзээ төрүүлж болзошгүй үйл явдал, нөхцөл байдалтай холбоотой материаллаг тодорхой
бус байдлуудыг тооцоолсон болно. Эдгээрийг доор тайлбарлав.
Компани нь 2017, 2018 оны 12 дугаар сарын 31-нд дуусгавар болсон тайлант жилд алдагдал хүлээж,
мөнгөн гүйлгээ хасах утгатай гарсан бөгөөд жилийн эцсийн байдлаар алдагдал $101,673,514 байна.
Эргэлтийн хөрөнгө 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар $3,229,150 байсан бол 2018 оны 12
дугаар сарын 31-ний байдлаар $1,671,907 болж, $1,557,243-аар буурсан дүнтэй байна. Компани нь 2019
оны 2 сарын 28-нд хаалттай хүрээнд $2,533,345 долларын санхүүжилтийг (Тайлант хугацаанаас хойш
ѳрнѳсѳн үйл явдлууд хэсгээс танилцана уу) татан тѳвлѳрүүлсэн бѳгѳѳд энэхүү эргэлтийн хөрөнгө 2019
оны 6 сар хүртэл төлөвлөсөн зардлыг санхүүжүүлэхэд хангалттай гэж үзсэн. Компанийн хөрөнгөө
борлуулах, өр төлбөрөө барагдуулах буюу хайгуулын хөтөлбөрүүдээ өргөжүүлэх чадвар нь хөрөнгийн
санхүүжилтээ баталгаажуулах, хамтын хөрөнгө оруулалт хийх гэрээ байгуулах буюу хөрөнгөө бэлэн
мөнгөнд хѳрвүүлэх зэрэг нь тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхлэх зарчмыг хангаж, үйл ажиллагааг хэвийн
үргэлжлүүлэхэд нѳлѳѳтэй гэж гүйцэтгэх удирдлага тооцоолсон болно. Нэмэлт санхүүжилт шаардлагатай
эсэх, хугацаа төлөвлөлт зэрэг нь Компанийн хайгуулын тасралтгүй үргэлжлэх хөтөлбөрүүдийн үр дүн
болон зах зээлийн нөхцөл байдлаар тодорхойлогдоно. Компани нь ирээдүйд шаардлагатай болж
болзошгүй хөрөнгийг босгох чадвартай эсэхийг тооцоолох боломжгүй.
Хэрэв тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхлэх зарчмын төсөөлөл бодитой бус байсан бол нэгтгэсэн санхүүгийн
тайланд шаардлагатай тохируулалтыг тусгаагүй. Тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхлэх зарчмын суурь нь
бодитой бус байх тохиолдолд хөрөнгийн дансны үнэ, тайлагнасан орлого, зардал, санхүүгийн байдлын
тайлангийн ангилалд тохируулалт хийх шаардлагатай болно.
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ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга
(Канад доллараар)
2017 болон 2018 онуудын 12 сарын 31-нд жилийн эцэст
3. Тайлангийн үндэслэл
a) Нийцлийн тайлан
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт (“СТОУС”)-ын дагуу
боловсруулсан. Тодруулга 4-д тусгасан нягтлан бодох бүртгэлийн стандартуудыг (Тодруулга – 5-аас
бусад) бүх хугацааны санхүүгийн мэдээллийг боловсруулахад ашигласан.
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг тайлагнахыг 2019 оны 3 сарын 27-ны ѳдрийн ТУЗ-ийн хурлаар зѳвшѳѳрсѳн
болно.
b) Хэмжилтийн үндэслэл
Санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг бэлтгэхдээ худалдах боломжтой санхүүгийн хѳрѳнгѳ, үнэн зѳв үнэ цэнээр
илэрхийлэгдсэн ашиг, алдагдлыг оролцуулахгүйгээр түүхэн өртгийн сууриар бэлтгэсэн. Мѳнгѳн
гүйлгээнээс бусад мэдээлэл нь нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл суурьт бүртгэлээр боловсруулагдсан.
c) Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогууд
Санхүүгийн тайланг бэлтгэх явцад Компанийн удирдлага нь тайлан болон холбогдох тодруулгуудтай
холбоотойгоор материаллаг ѳѳрчлѳлт, нѳлѳѳ үзүүлэх тооцоолол, таамаглалууд дэвшүүлэхийг
шаарддаг. Тооцоолол, таамаглалууд нь олон хүчин зүйлд үндэслэх бѳгѳѳд түүхэн туршлага, одоогийн
болон хүлээгдэж буй болон ирээдүйн эдийн засгийн нөхцөл байдал гэх мэт мэдээллүүдийг ашигласан.
Бодит үр дүн нь эдгээр тоооцооллоос зөрөх магадлалтай. Удирдлагын тооцоолол болон таамаглал,
үндэслэл, тѳсѳѳлѳл болон эдгээр нь нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, тодруулгуудад хэрхэн
нѳлѳѳлѳх талаар доор танилцуулсан.
Тооцоолол, дүгнэлтүүд
Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн журмыг хэрэгжүүлэн, тайланг боловсруулах үйл явцад Компанийн
удирдлагууд доор дурдсан дүгнэлтүүдийг гаргасан. Эдгээр дүгнэлтүүд нь нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд
нѳлѳѳлѳх голлох хүчин зүйлсийг багтаасан.
i)

Тѳлбѳрийн хэрэгсэл, валют: Санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд тусгасан Компани болон охин
компани тус бүр нь үйл ажиллагаа явуулдаг анхдагч зах зээлийн валютыг ашигладаг. Толгой
компани Канад доллар, Монгол дахь охин компаниуд Монгол тѳгрѳгѳѳр үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

ii)

Хѳрѳнгийн дансны үнэ болон үнэ цэн бууралтын тооцоолол: Эргэлтийн бус хѳрѳнгүүдийг
тайлант хугацаа бүрт үнэ цэнээ алдсан эсэхийг шалгадаг. Магадлалтай үзүүлэлтийн хувьд
хөрөнгийн нөхөн төлөгдөх дүнг тодорхойлон, дансны дүн нь нѳхѳгдѳх дүнгээс давуу байхаар үнэ
цэнийн бууралтын гарзыг тодорхойлно. Хѳрѳнгийн нѳхѳгдѳх дүнг ашиглалтын үнэлгээ, эсхүл
борлуулсан орлогоос борлуулалтын зардлыг хассан бодит үнэ цэнийн аль илүүгээр тооцоолно.
Ашиглалтын үнэлгээ нь хѳрѳнгийн үргэлжилсэн хэрэглээ, түүний эцсийн хэрэглээнээс ѳсѳхѳѳр
хүлээгдэж буй ирээдүйн бэлэн мѳнгѳний урсгалын ѳнѳѳгийн үнэ цэнээр илэрхийлэгддэг.
Ѳнѳѳгийн үнэ цэнийг хѳрѳнгийн эрсдэлд тохируулсан татварын ѳмнѳх хорогдуулалтын хүүгийн
түвшинд тохируулан тодорхойлдог. Ирээдүйн мѳнгѳн урсгал нь хүлээгдэж буй олборлолт,
борлуулалтын хэмжээ, ашигт малтмалын үнэ (ѳнѳѳгийн болон түүхэн үнэ, үнийн чиг хандлага
болон холбогдох хүчин зүйлсийг авч үздэг) болон нѳѳц, үйл ажиллагааны зардал, нѳхѳн
сэргээлтийн зардал болон ирээдүйн хѳрѳнгийн зардлаас хамааралтай.
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ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга
(Канад доллараар)
2017 болон 2018 онуудын 12 сарын 31-нд жилийн эцэст
3.

Тайлангийн үндэслэл (үргэлжлэл)
Тооцоолол, дүгнэлтүүд (үргэлжлэл)
Хайгуул болон үнэлгээний хѳрѳнгѳ нь хѳрѳнгийн үнэ цэнийн бууралтын голлох хѳрѳнгийн нэг
бѳгѳѳд энэ нь хайгуулын тусгай зѳвшѳѳрлийн сунгалт, тѳслүүдийн санхүүжилт, тѳсѳл нь эдийн
засгийн хувьд үр ашигтай зэргээс шууд хамааралтай.
iii) Хайгуул, үнэлгээний хѳрѳнгѳ ба зардлууд: Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын дагуу
хайгуул, үнэлгээний хѳрѳнгѳ ба зардлуудыг тооцоолохдоо нѳѳцийн тооцоолол нь ирээдүйд эдийн
засгийн үр ашиг (олборлолт, борлуулалтаас) ѳгѳх боломжтой эсэхэд үнэлэлт, дүгнэлт ѳгѳх
шаардлагатай. Компани нь эдгээр хүдрийн биетийг эдийн засгийн үр ашигтайгаар ашиглах
боломжтой эсэхийг нотлох шаардлагатай. Мѳн Компани нь эдгээр хүдрийн биетийг олборлоход
шаардлагатай санхүүжилтийг татан тѳвлѳрүүлж чадна гэсэн баталгаа байхгүй.
Тооцооллууд болон тѳсѳѳллүүд
Ирэх санхүүгийн жилд хѳрѳнгѳ болон ѳрийн дүнд материаллаг ѳѳрчлѳлт оруулах, эрсдэл болохуйц хүчин
зүйлсийг доор дурдав. Энэхүү нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гарах үед боломжтой байсан шалгуур,
параметерт тулгуурлан тооцоолол, тѳсѳѳллийг боловсруулсан. Одоогийн тооцоолол, тѳсѳѳлѳл нь
ирээдүйд Компанийн урьдчилан таамаглах боломжгүй хүчин зүйлсээс шалтгаалан ѳѳрчлѳгдѳх
боломжтой.
i)

Хайгуул болон үнэлгээний хѳрѳнгѳ ба зардлууд: Хайгуул, үнэлгээний хѳрѳнгѳ ба зардлуудыг
тооцоолохдоо нѳѳцийн тооцоолол нь ирээдүйд эдийн засгийн үр ашиг (олборлолт,
борлуулалтаас) ѳгѳх боломжтой эсэх талаар тѳсѳѳлѳл, тооцооллуудыг хийх шаардлагатай.
National Instrument 43-101 (“NI 43-101”) буюу нѳѳц тайлагнах тайлагналын стандарт нь нѳѳцийг
хэрхэн ангилан (баттай, бодит болон боломжит г.м) тооцоолол хийдэг. Энэхүү тооцооллууд нь
Компани хайгуул болон үнэлгээний зардлыг хойшлуулах эсэхээс шууд хамаардаг. Мѳн шинэ
мэдээ мэдээлэл гарснаас шалтгаалан эдгээр тооцоолол, тѳсѳѳллүүд нь ѳѳрчлѳгдѳх
магадлалтай. Худалдан авалтын зардал нѳхѳн тѳлѳгдѳх боломжгүй талаар мэдээлэл гарсан
тохиолдолд орлогын тайланд капиталжуулсан дүнг данснаас хасан тооцно. Компанийн
удирдлагын гаргасан тооцоололд тулгуурлан үр дүн гарсан тохиолдолд Компани тохирох арга
хэмжээг авч ажиллана.

ii)

Хувьцаанд суурилсан нѳхѳн тѳлбѳр: Үнэт цаас, хувьцаанд суурилсан төлбөрийг олгож буй
өдрийн бодит үнэ цэнээр хэмждэг. Бодит үнэ цэнийг Блэк-Шолсийн (“Black-Scholes pricing model”)
үнэлгээний загварыг ашиглаж тооцоолдог ба энэ нь хүлээгдэж буй хэлбэлзэл, бусад
хувьсагчидтай холбоотой зах зээлд бэлэн буй мэдээлэлд үндэслэж шийдэл, дүгнэлт гаргахыг
шаарддаг.

iii) Нѳхѳн сэргээлтийн тухай: Удирдлагын зүгээс жилийн хугацаанд бий болсон баримт, нѳхцѳлд
үндэслэн талбайн нөхөн сэргээлтийн тухай шийдвэр гаргах шаардлагагүй гэж үзсэн.
4. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын дүгнэлт
Дараах нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогууд нь хэрэв өөрөөр дурдаагүй бол эдгээр бодлогууд нь
тайлагнасан бүх хугацаанд тууштай хэрэглэгдэнэ.
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ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга
(Канад доллараар)
2017 болон 2018 онуудын 12 сарын 31-нд жилийн эцэст
4. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын дүгнэлт (үргэлжлэл)
a) Нэгтгэлийн үндэслэл
2017, 2018 оны 12 сарын 31-нээр дуусгавар болсон санхүүгийн жилийн хувьд санхүүгийн нэгдсэн
тайланд Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Компани болон түүнийн охин компаниуд багтсан. Үүнд: Эрдэнэ
Монгол ХХК, Аниан Ресурс ХХК (Монголын хайгуулын компаниуд) багтсан.
Охин компаниудыг толгой компани удирддаг бѳгѳѳд удирдлагыг шилжүүлэх хүртэл санхүүгийн
тайлагналд охин компаниудын санхүүгийн тайланг тусгана. Компани дундын үлдэгдэл, гүйлгээнүүд
болон хэрэгжээгүй орлого, зарлагыг санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд тусгаагүй.
2017 оны 2 сарын 6-нд Компани Барбадос холдинг компаниуд болох Эрдэнэ Гоулд Интернейшнл Инк.
болон Эрдэнэ Интернейшнл Эксплорейшн Инк-ийг татан буулгасан гүйлгээнээс олсон $242-ийн цэвэр
орлогыг Байгууллага болон Захиргааны зардлуудад бүртгэсэн.
d) Гадаад валют
Компанийн үйл ажиллагааны бүртгэлийн валют нь Компани болон охин компани тус бүр нь үйл
ажиллагаа явуулж буй улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгтийг ашигладаг. Хуулийн этгээд тус бүрийн
санхүүгийн тайланг бэлтгэж байхад хуулийн этгээдийн ашигладгаас өөр валютаар (гадаад валют )
хийсэн гүйлгээг тухайн өдрийн ханш давамгайлж буй валютаар тооцно. Тайлангийн төгсгөл бүрийн хувьд
гадны валютаар үнэ буурсан мөнгөн зүйлсийг тухайн өдрийн гүйлгээнд давамгайлж буй валютын
ханшаар дахин хөрвүүлнэ.
Валютын ханшийн ѳндѳр зѳрүүтэйгээс бусад үед орлого зардлын зүйлсийг тухайн хугацааны дундаж
валютын ханшаар тооцно. Валютын ханш ѳндѳр зѳрүүтэй үед гүйлгээ хийгдсэн ѳдрийн ханшаар тооцно.
Үнэт цаасны гүйлгээ хийх тохиолдолд гүйлгээ хийсэн тухайн ѳдрийн ханшаар тооцно. Гадаад валютаар
тооцогдсон хѳрѳнгѳ, ѳр тѳлбѳрийн хувьд валютын зѳрүү гарсан тохиолдолд бусад хуримтлагдсан
хѳрвүүлгийн залруулгын орлого (алдагдал)-д тооцогдоно.
Гадны үйл ажиллагааны хяналтын алдагдлын хувьд бүх ханшийн зөрүүг Компаний эзэмшигчидтэй
холбоотой үйл ажиллагааны өмчөөр хуримтлуулсан ба орлогын тайланд борлуулалтын ашиг эсвэл
алдагдал байдлаар бичсэн.
c) Санхүүгийн хэрэглүүр
Санхүүгийн хэрэглүүр нь СТОУС 7, Санхүүгийн хэрэглүүр: Тайлагнал, НББОУС 32, СТОУС 9, санхүүгийн
хэрэглүүрийн тайлагналын дагуу боловсруулагдан, тайлагнагдсан. Ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээс
бусдаар санхүүгийн хѳрѳнгѳ, ѳр тѳлбѳр нь гүйлгээний зардал, анхны хүлээн зѳвшѳѳрѳлтийг нэмсэн
бодит үнэ цэнээр тооцoгдоно. Ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр тодорхойлогдсон санхүүгийн хѳрѳнгѳ
нь гүйлгээний зардал, анхны хүлээн зѳвшѳѳрѳлтийг зарлагадсан бодит үнэ цэнээр тооцогдоно.
Үнэ цэнийг ангилахдаа тухайн нийт үнэ цэнийг бүрдүүлж буй доод зардалд тулгуурладаг. Дараах
мэдээлэлд Компанийн санхүүгийн хѳрѳнгѳ, ѳр тѳлбѳрийг ангилж, хэмжих нэгжээр илэрхийлэв.
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ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга
(Канад доллараар)
2017 болон 2018 онуудын 12 сарын 31-нд жилийн эцэст
4. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын дүгнэлт (үргэлжлэл)
c) Санхүүгийн хэрэглүүр (үргэлжлэл)
Тѳрѳл
Бэлэн мѳнгѳ, түүнтэй адилтгах
Авлага
Худалдаа болон бусад ѳглѳг

Ангилал
Санхүүгийн хѳрѳнгѳ
Санхүүгийн хѳрѳнгѳ
Санхүүгийн ѳр тѳлбѳр

Хэмжих нэгж
Бодит үнэ цэн
Элэгдэл тооцсон зардал
Элэгдэл тооцсон зардал

Компанийн санхүүгийн хѳрѳнгѳ болон ѳр тѳлбѳрийг доорх байдлаар ангилав:
i)

Бэлэн мѳнгѳ, түүнтэй адилтгах хөрөнгө нь бэлэн мѳнгѳ, хадгаламж, тѳв банкны үнэт цаас болон
90 хоног доторх валютын зах зээлийн хѳрѳнгѳ оруулалтын хэрэгслийг багтаах бѳгѳѳд бодит үнэ
цэнээр хэмжигдэнэ.

ii)

Авлага нь элэгдэл тооцсон зардлаар ангилагдана.

iii) Худалдаа болон бусад ѳглѳг нь элэгдэл тооцсон зардлаар хэмжигддэг. Санхүүгийн ѳр тѳлбѳрийг
хүчингүй болох үед буюу гэрээнд заасан үүргийг цуцалсан, гүйцэтгэж дууссан эсвэл хугацаа нь
дууссан үед данснаас хасдаг.
d) Хайгуул, үнэлгээний хѳрѳнгѳ
Хайгуулын өмнөх зардлыг зардлаар хүлээн зөвшөөрдөг. Эрдсийн нөөц тогтоохтой холбоотой бүх шууд
зардлыг хайгуулын төсөл тус бүрээр катипалжуулна. Хайгуулыг төсөл эсвэл талбайн боломжийг
тодорхойлж, ТУЗ-аар батлагдаж хайгуул, үнэлгээний зардал капиталжих хүртэлх хугацаанд гарсан
хайгуулын зардлыг үйл ажиллагааны зардлаар зарлагадана.
Хайгуул, үнэлгээний хөрөнгийг эхлээд зардал байдлаар хэмжин, биет хөрөнгөөр ангилдаг. Хайгуул,
үнэлгээний хөрөнгөд: хайгуул, судалгаа хийх, хайгуулын өрөмдлөг, суваг матлалт, дээж авах эрхийг олж
авах болон төслийн хайгуул, үнэлгээтэй холбоотой бусад шууд зардлууд орно. Төсѳл нь техник эдийн
засгийн болон арилжааны үүднээс үр ашигтай эсэхийг тодорхойлон, тодорхой ашиг сонирхолтой
холбоотой ажлыг гүйцэтгэх шийдвэр гарсан бол холбогдох хайгуул, үнэлгээний хөрөнгийг үнэ цэнийн
бууралтаар нь туршиж, балансыг нөөцийн төсөл, үйлдвэр, тоног төхөөрөмжид дахин ангилна.
Хайгуул, үнэлгээний үнэ цэнийн бууралтыг нягтлахдаа хөрөнгийн дансны дүн нь нөхөн төлөгдөх дүнгээс
давж байвал тус бүрээр нь эсвэл мөнгө бий болгох нэгжийн түвшинд дахин нягтална. Үүнийг бий
болоход, тодорхойлсон санхүүгийн жилд дансны дүнгийн эсрэг бүрэн барина. Хайгуул, үнэлгээний
хөрөнгийг тогтмол дахин үнэлдэг ба эдгээр зардлыг хамгийн багадаа дараах нөхцөлүүдийн аль нэг нь
хангагдсан үед шилжүүлнэ:
i)

Эдгээр зардлууд нь хайгуул болон хѳгжүүлэлт хийх боломжтой газрыг буцааж авах эсвэл
худалдан авах; эсвэл

ii)

Хайгуул, үнэлгээний үйл ажиллагаа хийх боломжтой газар нь үнэлгээний эсвэл бусад эдийн
засгийн нөхөн төлөгдөх баталгаагүй, нөөцийн шатандаа хараахан хүрээгүй мөн идэвхтэй, чухал
үйл ажиллагаа тухайн талбайд үргэлжлээгүй эсвэл ирээдүйд төлөвлөгдөөгүй.
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ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга
(Канад доллараар)
2017 болон 2018 онуудын 12 сарын 31-нд жилийн эцэст
4. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын дүгнэлт (үргэлжлэл)
e) Үндсэн хѳрѳнгѳ, үйлдвэр, тоног тѳхѳѳрѳмж
Үндсэн хѳрѳнгѳ, үйлдвэр болон тоног төхөөрөмжийг хуримтлагдсан элэгдэл, үнэ цэнийн бууралтын
алдагдлын зардлаар хэмждэг. Зардалд хѳрѳнгѳ авахтай шууд холбоотой ѳртгүүд багтана. Өөрөө барьж
байгуулсан хөрөнгийн өртөгт: материалын өртөг, хөдөлмөрийн зардал болон хөрөнгийг зориулалтын
дагуу ашиглах нөхцөлийг бий болгоход шууд хамаарах бусад зардал багтдаг.
Үндсэн хөрөнгө, үйлдвэр, тоног төхөөрөмжийн элэгдлийг тооцоолохдоо тэдгээрийн зардал, үлдэх үнэ
цэнийн цэвэр дүн, ашиглалтын тооцоолсон хугацааг хуваарилах бууралтын балансын аргаар тооцно:
Хөрөнгө
Тээвэр, хээрийн хэрэгсэл
Тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил
Програм хангамж, комьпютер

Суурь
Буурч буй үлдэгдэл
Буурч буй үлдэгдэл
Буурч буй үлдэгдэл

Хэмжээ
30%
20%
33%

Тохиромжтой тохиолдолд элэгдлийн аргууд, ашиглалтын хугацаа, үлдэх үнэ цэнийн дүнг санхүүгийн
жилийн төгсгөл тутамд хянаж тохируулна.
f)

Хувьцаанд суурилсан тѳлбѳр

Ажилтнуудын урамшуулал болгон олгосон хувьцаанд суурилсан нѳхѳн төлбөрийг олгосон ѳдрийн бодит
үнэ цэнээр Блэк Шолсийн үнэлгээний загварыг ашиглан тооцно. Хувьцаанд суурилсан нѳхѳн төлбөр
бодит үнэ цэнийг бүртгэх үед мэдэгдэж буй мэдээлэлд тулгуурлан хүлээгдэж буй хэлбэлзэл болон
хүлээгдэж буй хугацаа гэх мэт хувьсагчуудын хүрээнд тооцогддог.
Ажилтнуудын урамшууллаас бусад хувьцаанд суурилсан нѳхѳн төлбөрийн гүйлгээ болон ижил төстэй
урамшуулал, үйлчилгээ үзүүлж буйг зах зээлийн үнийг найдвартай тооцоолж чадахгүйгээс бусад
тохиолдолд хүлээн авсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээлийн бодит үнээр хэмждэг.
g) Нэгж хувьцаанд ногдох алдагдал
Компани нь энгийн хувьцаанд ногдох суурь болон хорогдуулсан нэгж хувьцааны алдагдлыг тайлагнадаг.
Нэгж хувьцааны суурь алдагдлыг тооцоолохдоо энгийн хувьцаа эзэмшигчидтэй холбоотой ашиг болон
алдагдлыг тухайн хугацаанд зах зээлд буй нийт хувьцааны жигнэсэн дундаж тоонд харьцуулан тооцно.
Нэгж хувьцааны хорогдуулсан алдагдлыг энгийн хувьцаа эзэмшигчдийн тохируулсан ашиг болон
алдагдлыг хорогдуулах боломжтой нийт энгийн хувьцааны жигнэсэн дундаж тоонд харьцуулан,
тохируулж тооцно. Бүх хувьцааны опцион нь ѳнѳѳгийн байдлаар хорогдуулах боломжит алдагдалд
орохгүй. Ингэснээр нэгж хувьцааны суурь болон хорогдуулах боломжит алдагдал нь адил хэмжээнд
байна.
5. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын ѳѳрчлѳгдсѳн стандартууд болон тайлбарууд
Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт (СТОУС)-ын хүрээнд 2018 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс
дараах шинэ стандарт, нэмэлт өөрчлөлт, тайлбар орж, хүчин тѳгѳлдѳр мѳрдѳгдѳж эхэлсэн.
СТОУС 9 – Санхүүгийн хэрэглүүр
Олон улсын нягтлан бодох стандартын зөвлөл (ОУНББСЗ) нь нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын
стандарт (НББОУС) 39-Санхүүгийн хэрэглүүр: Хүлээн зөвшөөрөлт ба хэмжилтийг орлох СТОУС 9-
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Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга
(Канад доллараар)
2017 болон 2018 онуудын 12 сарын 31-нд жилийн эцэст
5. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын ѳѳрчлѳгдсѳн стандартууд болон тайлбарууд (үргэлжлэл)
СТОУС 9 – Санхүүгийн хэрэглүүр (үргэлжлэл)
Санхүүгийн хэрэглүүр гэх стандартыг гаргасан. СТОУС 9 нь санхүүгийн тайланг ашиглан байгууллагын
ирээдүйн мөнгөн урсгалын дүн, хугацаа, тодорхойгүй байдлыг үнэлж, дүгнэхэд нь санхүүгийн хөрөнгө,
санхүүгийн өр төлбөр зэрэг шаардлагатай мэдээллийг тайлагнах зарчмыг тогтоох зорилготой.
Компани энэхүү стандартыг 2018 оны 1 сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэхүү стандарт нь
Эрдэнэ Ресурсийн хувьд ямарваа санхүүгийн нѳлѳѳ үзүүлэхгүй. Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн
Тодруулга – 13-аас дэлгэрэнгүй танилцах боломжтой.
Хэрэгжиж эхлээгүй нягтлан бодох бүртгэлийн стандартууд
СТОУС-ын хүрээнд батлагдсан доорх шинэ стандарт, ѳѳрчлѳлтүүд, тайлбар нь 2018 оны 12 сарын 31ний байдлаар хэрэгжиж эхлээгүй байсантай холбоотойгоор энэхүү санхүүгийн тайланг бэлтгэхэд
ашиглаагүй болно.
СТОУС 16 - Түрээс
ОУНББСЗ 2016 оны 1 сарын 13-нд СТОУС 16-Түрээсийг боловсруулсан. Уг стандарт нь нягтлан бодох
бүртгэлийн нэг түрээслэгчийн загварыг танилцуулсан ба үндсэн хөрөнгө нь бага өртөгтэй биш бол 12
сараас дээш хугацаатай бүх түрээсийн хөрөнгө, өр төлбөрийг хүлээн зөвшөөрөх шаардлагыг
түрээслэгчид тавьдаг. Түрээслэгч нь түрээсэлсэн хөрөнгийг ашиглах эрхийг төлөөлсөн ашиглах эрхтэй
хөрөнгийг ашиглах эрх, түрээсийн төлбөр төлөх үүргийг төлөөлсөн түрээсийн өр төлбөрийг хүлээн
зөвшөөрөх шаардлага тавигддаг. Компани нь 2019 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэх санхүүгийн жилийн
санхүүгийн тайлагналдаа СТОУС 16 стандартыг мөрдөнѳ. Компани нь түрээсийн томоохон гэрээ хэлцэл
байхгүй тул энэхүү стандартыг мѳрдсѳнѳѳр материаллаг ѳѳрчлѳлт, нѳлѳѳлѳл гарахгүй гэж үзэж байна.
6. Хайгуул, үнэлгээний хѳрѳнгѳ
Хѳндий
Алтны тѳсѳл
2017.01.01 үлдэгдэл
Нэмэгдэл
Валютын ханшийн шилжилтийн нѳлѳѳ
2017.12.31 үлдэгдэл

$

2018.01.01 үлдэгдэл
Нэмэгдэл
Валютын ханшийн шилжилтийн нѳлѳѳ
2018.12.31 үлдэгдэл

$

$

$

Зуун Мод
Моли/Зэс

Улаан ба
бусад

Нийт

2,337,466 $
7,589,759
(226,393)
9,700,832 $

728,164 $
74,062
(36,431)
765,795 $

581 $
949,326
(21,691)
928,216 $

3,066,211
8,613,147
(284,515)
11,394,843

9,700,832 $
4,291,555
(62,077)
13,930,310 $

765,795 $
70,074
(4,143)
831,726 $

928,216 $
1,388
(4,292)
925,312 $

11,394,843
4,363,017
(70,512)
15,687,348

Компанийн Монгол улс дахь ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийг Компанийн
охин компаниуд болох Эрдэнэ Монгол ХХК, Аниан Ресорзис ХХК, Лидер Эксплорэйшн ХХК эзэмшдэг.
Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зѳвшѳѳрѳл нь гурван жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба хугацааг
12 хүртэл жилээр сунгах боломжтой. Ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийг 30 жилийн хугацаатай олгодог
бѳгѳѳд 20 хүртэл жилээр 2 удаа сунгах боломжтой. Тусгай зѳвшѳѳрлүүдийн жилийн тѳлбѳрийг тѳлснѳѳр
тусгай зѳвшѳѳрѳл нь хүчин тѳгѳлдѳр байна.

13

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга
(Канад доллараар)
2017 болон 2018 онуудын 12 сарын 31-нд жилийн эцэст
6. Хайгуул, үнэлгээний хѳрѳнгѳ (үргэлжлэл)
Хѳндий Алтны Тѳсѳл
Хѳндий Алтны Тѳсѳл нь Монгол улсын Баянхонгор аймагт, 4,514 га тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайг хамарч
оршдог. Энэхүү тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд Баян Хѳндий, Алтан Сум хайгуулын тѳслүүд хамрагддаг.
4,669 га Цэнхэр Номин тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд Алтан Нар алт, мѳнгѳ, хар тугалга, цайрын
хайгуулын тѳсѳл оршдог. 2018 оны 12 сарын 31-ээс ѳмнѳ Цэнхэр Номин, Хѳндий тусгай зѳвшѳѳрлийн
талбайн хайгуул болон үнэлгээг тусдаа тайлагнаж байсан. 2018 оны сүүлээр энэхүү тусгай
зѳвшѳѳрлүүдийг хамтад нь хѳгжүүлж, хайгуул, үнэлгээний хѳрѳнгѳ, зардлуудыг хамтад нь тайлагнах
болсон.
Хѳндий тусгай зѳвшѳѳрѳл нь 12 жилийн 8 дахь жилдээ хүчинтэй байгаа бѳгѳѳд 12 жилийн хугацаа
дуусахаас ѳмнѳ Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳл
болгох боломжтой. Компани нь 2016 оны 7 сарын 1-ээс капиталын бодлогын дагуу хайгуулын зардлыг
капиталжуулж эхэлсэн. Үүнээс ѳмнѳ зѳвхѳн Хѳндий тусгай зѳвшѳѳрлийн төлбөрийг капиталжуулж
байсан.
Цэнхэр Номин хайгуулын тусгай зѳвшѳѳрѳл нь 12 жилийн 9 дэх жилдээ хүчинтэй байгаа бѳгѳѳд 12
жилийн хугацаа дуусахаас ѳмнѳ Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу ашиглалтын
тусгай зѳвшѳѳрѳл болгох боломжтой. 2015 оны 1 сарын 1-нд Алтан Нарын анхан шатны нѳѳцийн
тооцооллыг гүйцэтгэсэн бѳгѳѳд Компани нь капиталын бодлогын дагуу хайгуулын зардлыг капиталжуулж
эхэлсэн. Компани нь 2015 оноос ѳмнѳ зѳвхѳн Алтан Нартай холбоотой тусгай зѳвшѳѳрлийн төлбөрийг
капиталжуулж байсан.
Зуун Мод/ Хѳвийн Хар
Зуун Мод тѳсѳл нь Монгол улсын Баянхонгор аймагт байрладаг. 6,041 га талбайг хамарсан энэхүү тусгай
зѳвшѳѳрлийн талбайд молибден-зэсийн нѳѳц бүхий орд оршдог. Ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийг 2011
онд авсан бѳгѳѳд энэхүү тусгай зѳвшѳѳрѳл нь 30 жилийн хугацаанд хүчинтэй, цаашид 20 жилийн
хугацаатайгаар 2 удаа сунгах боломжтой.
Улаан ба бусад
Улаан хайгуулын тусгай зѳвшѳѳрлийн талбай нь Хѳндий тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайтай хил залгаа, нийт
1,780 га талбайг хамардаг. Хайгуулын тусгай зѳвшѳѳрѳл нь 12 жилийн 4 дэх жилдээ хүчин тѳгѳлдѳр
байгаа бѳгѳѳд Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу цаашид 12 жилийн хугацаа
дуусахаас ѳмнѳ ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳлд шилжүүлэх боломжтой. 2017 оны 8 сарын 30-нд Эрдэнэ
Ресурс нь Лидер Эксплорэйшн ХХК (Монгол улсын)-ийн 51%-ийг худалдаж авсан. Эрдэнэ Ресурс нь
СТОУС 3-ийн дагуу үнэлгээ гаргасан бѳгѳѳд үнэлгээгээр энэхүү гэрээ хэлцэл нь хѳрѳнгѳ худалдан авах
ангилалд багтана (бизнес худалдан авах бус) гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн.
Эрдэнэ Ресурс нь 3 жилийн хугацаанд $600,000 ам.долларын хайгуулын ажил гүйцэтгэснээр Лидер
Эксплорэйшн ХХК-ийн үлдсэн 49%-ийг зах зээлийн үнээр худалдан авах эрх үүснэ. Мѳн жилд багадаа
$100,000 ам.долларын хайгуулын ажлыг гүйцэтгэснээр 49%-ийг худалдан авах хугацааг 3 жилээр сунгах
эрхтэй болно.

14

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга
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6. Хайгуул, үнэлгээний хѳрѳнгѳ (үргэлжлэл)
2013 оны 4 сард Монгол улсын баруун ѳмнѳд хэсгийн Транс-Алтайн бүс нутагт Компанийн хайгуулын
ажлыг санхүүжүүлэх, хамтран ажиллах зорилгоор Тек Ресорсиз Лимитед компанитай хамтран ажиллах
гэрээ байгуулсан. Хамтын ажиллагааны хүрээнд 2015 оны эхээр 1,552 га талбайг хамарсан хоёр тусгай
зѳвшѳѳрлийн талбайг санхүүжүүлсэн. Одоогоор эдгээр тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд томоохон
хэмжээний хайгуулын ажил хийгдээгүй байна.
7. Үндсэн хѳрѳнгѳ, үйлдвэр, тоног тѳхѳѳрѳмж

Тээврийн ба
хээрийн тоног
тѳхѳѳрѳмж
Зардал
2018.01.01 үлдэгдэл
Нэмэгдэл
Валютын ханшийн шилжилтийн нѳлѳѳ
2018.12.31 үлдэгдэл
Элэгдэл ба хорогдол
2018.01.01 үлдэгдэл
Элэгдэл
Валютын ханшийн шилжилтийн нѳлѳѳ
2018.12.31 үлдэгдэл
Дансны дүн
2018.01.01-нд
2018.12.31-нд

$

$

$

$
$
$

Элэгдэл ба хорогдол
2017.01.01 үлдэгдэл
Элэгдэл
Валютын ханшийн шилжилтийн нѳлѳѳ
2018.12.31 үлдэгдэл
Дансны дүн
2017.01.01-нд
2018.12.31-нд

$

$

$

$
$
$

Програм
хангамж,
компьютер

Нийт

98,105 $
(233)
97,872 $

107,674 $
3,497
(110)
111,061 $

195,958 $
12,580
(189)
208,349 $

401,737
16,077
(532)
417,282

(11,365) $
(9,938)
178
(21,125) $

(78,076) $
(4,463)
103
(82,436) $

(182,013) $
(6,503)
72
(188,444) $

(271,454)
(20,904)
353
(292,005)

86,740
76,747

Тээврийн ба
хээрийн тоног
тѳхѳѳрѳмж
Зардал
2017.01.01 үлдэгдэл
Нэмэгдэл
Валютын ханшийн шилжилтийн нѳлѳѳ
2017.12.31 үлдэгдэл

Тоног
тѳхѳѳрѳмж,
тавилга

$
$

29,598
28,625

Тоног
тѳхѳѳрѳмж,
тавилга

$
$

13,945
19,905

$
$

Програм
хангамж,
компьютер

130,283
125,277

Нийт

37,752 $
67,528
(7,175)
98,105 $

102,976 $
6,680
(1,982)
107,674 $

194,040 $
2,817
(899)
195,958 $

334,768
77,025
(10,056)
401,737

(3,775) $
(7,953)
363
(11,365) $

(74,596) $
(4,451)
971
(78,076) $

(176,979) $
(5,881)
847
(182,013) $

(255,350)
(18,285)
2,181
(271,454)

33,977
86,740
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$
$

28,380
29,598

$
$

17,061
13,945

$
$

79,418
130,283

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга
(Канад доллараар)
2017 болон 2018 онуудын 12 сарын 31-нд жилийн эцэст
8. Түрээс, гэрээгээр хүлээсэн үүрэг
Үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, түрээс:

1 жилээс богино
1-ээс 5 жилийн хооронд
Нийт

$

12 сарын 31
2018
41,957
41,957
$

2017
62,936
41,957
104,893

Компанийн Канадын Нова Скошиад байрлах албан газар, оффисын түрээс 2019 оны 8 сарын 31-нд
дуусгавар болно.
2019 онд Цэнхэр Номин болон Хѳндий тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд хийх хайгуулын зардал нь хамгийн
багадаа $1.50 ам.доллар/га (тус бүр $7,004, $6,771) байна.
Эрдэнэ Ресурс нь 3 жилийн хугацаанд $600,000 ам.долларын хайгуулын ажил гүйцэтгэснээр Лидер
Эксплорэйшнийн (Улаан) үлдсэн 49%-ийг зах зээлийн үнээр худалдан авах эрх үүснэ. Мѳн жилд багадаа
$100,000 ам.долларын хайгуулын ажлыг гүйцэтгэснээр 49%-ийг худалдан авах хугацааг 3 жилээр сунгах
эрхтэй. (Тодруулга 6-аас харна уу.)
2016 оны 4 сарын 21-нд Компани нь Цэнхэр Номин ба Хѳндий тусгай зѳвшѳѳрлийн хүрээнд 2%-ийн
борлуулалтын цэвэр ашгийн тѳлбѳр (“NSR”)-ийг Сэндстормд тѳлѳх үүрэг хүлээсэн. Эрдэнэ Ресурс нь
NSR-ын 50%-ийг $1.2 сая доллараар худалдан авч, 1% хүртэл бууруулах боломжтой. Энэ эрх нь 2019
оны 4 сарын 14-нд дуусгавар болно.
Сэндсторм нь Хѳндий болон Цэнхэр Номин тусгай зѳвшѳѳрлийн хувьд роялтигийн санхүүжилттэй
холбоотой хориг тавих эрхтэй. Мѳн Зуун Мод ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийн хувьд хайгуулын ажил
гүйцэтгэх үүрэг хүлээгээгүй.
Галлант Минералс Лимитед нь Зуун Мод тусгай зѳвшѳѳрлийн хүрээнд 1.5%-ийн NSR хүлээн авах эрхтэй.
9. Орлогын татвар
Доорх нѳхцѳл байдлаас шалтгаалан Компанийн орлого (алдагдал)-д ногдуулах бодит татварын хувь
хэмжээ нь Канад улсын холбооны болон мужийн татваруудын нийлмэл хувь хэмжээнээс зѳрүүтэй
тооцоологдохоор байна:
12-р сарын 31
2018
Албан татварын хувь хэмжээ

2017
31%

Албан татварын хувь хэмжээгээр тооцсон орлогын татвар
(нѳхѳгдѳх)
Түр хугацааны тооцогдоогүй зѳрүүний ашиг
Татварын зорилгоор хасагдах боломжгүй зардлууд
Гадаад улсын татварын хувь хэмжээний нѳлѳѳ
Олгосон татварын орлого

$

(1,134,000)

$

551,000
384,000
199,000
-

31%
$

(1,249,000)

$

577,000
499,000
173,000
-

Дараах татварын хувь хэмжээг татварын тооцоололдоо ашигласан: Канад улсад 31% (2017 онд 31%
байсан), Монгол улсад 25% байдаг (2017 онд 25% байсан).
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9. Орлогын татвар (үргэлжлэл)
Дараах түр хугацааны зѳрүү, хѳрѳнгийн бус алдагдлууд болон хѳрѳнгийн алдагдлуудыг санхүүгийн
нэгтгэсэн тайланд тусгаагүй болно.
2017.12.31
Монгол улс

Канад улс
Хѳрѳнгийн бус алдагдал
Үндсэн хѳрѳнгѳ, үйлдвэр, тоног тѳхѳѳрѳмж
Хувьцаа гаргасан зардал
Биет бус хѳрѳнгѳ
Хайгуул, үнэлгээний хѳрѳнгѳ

$

14,983,000
222,000
1,225,000
378,000
5,737,000
22,545,000

$

$

$

$

$

1,620,000
8,569,000
10,189,000

$

$

2018.12.31
Монгол улс

Канад улс
Хѳрѳнгийн бус алдагдал
Үндсэн хѳрѳнгѳ, үйлдвэр, тоног тѳхѳѳрѳмж
Хувьцаа гаргасан зардал
Биет бус хѳрѳнгѳ
Хайгуул, үнэлгээний хѳрѳнгѳ

Нийт

16,845,000
228,000
1,305,000
378,000
5,737,000
24,493,000

$

$

1,694,000
8,885,000
10,579,000

16,603,000
222,000
1,225,000
378,000
14,306,000
32,734,000

Нийт
$

$

18,539,000
228,000
1,305,000
378,000
14,622,000
35,072,000

2018 оны 12 сарын 31-ны байдлаар Компани ирээдүйд шилжүүлэн татвар ногдох орлого хорогдуулах
хѳрѳнгийн бус алдагдлууд үүсээд байна. Энэхүү алдагдлуудаар татвар ногдох орлого хорогдуулах
хугацааг доор үзүүлэв:
12-р сарын 31
2018
2018
2019
2020
2021
2022
Түүнээс хойш

$

$

10. Хувьцаат капитал, нэмэлт хѳрѳнгѳ
a) Хувьцаа гаргах бүрэн эрх
Нэрлэсэн үнэгүй, хязгааргүй энгийн хувьцаа гаргах эрхтэй.
b) Гаргасан хувьцаа
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333,000
381,000
473,000
507,000
16,845,000
18,539,000

$

$

2017
424,000
335,000
384,000
477,000
14,983,000
16,603,000
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Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга
(Канад доллараар)
2017 болон 2018 онуудын 12 сарын 31-нд жилийн эцэст
10. Хувьцаат капитал, нэмэлт хѳрѳнгѳ (үргэлжлэл)
b) Гаргасан хувьцаа (үргэлжлэл)
2018 оны эцэст
2018 оны 6 сарын 8-нд Компани нь нийт 10,834,580 ширхэг хувьцааны нэгжийг тус бүрийг $0.38
кан.доллараар үнэлж, $4.12 сая кан.долларын санхүүжилтийг хаалттайгаар татан тѳвлѳрүүлсэн. Эдгээр
хувьцааны нэгж тус бүр нь нэг энгийн хувьцаа болон энгийн хувьцаа худалдан авах нэг варрантаас
бүрдэнэ. Энэхүү варрант нь санхүүжилт хаагдсанаас хойш 30 сарын хугацаанд нэгж хувьцааг $0.60
кан.доллараар худалдан авах эрхтэй. Хаалттай санхүүжилттэй холбоотойгоор зуучлалын үйлчилгээний
хураамжинд $182,400 кан.доллар болон 480,000 ширхэг варрантыг тѳлсѳн. Энэхүү варрант нь
санхүүжилт хаагдсанаас хойш 30 сарын хугацаанд энгийн хувьцаа бүрийг $0.60 кан.доллараар худалдан
авах эрхтэй. Санхүүжилттэй холбоотойгоор гаргасан 11,314,580 варрант нь $1,301,176 (нэгж тус бүр нь
$0.115) үнэлгээтэй байсан. Дээрх хаалттай санхүүжилттэй холбоотой гаргасан үнэт цаасыг санхүүжилт
хаагдсанаас хойш 4 сарын хугацаанд царцаах үүрэг хүлээсэн.
2018 оны 6 сарын 14-нд Компани нь Монголын Хѳрѳнгийн Биржид (“МХБ”) давхар бүртгэл хийлгэн, нийт
$1.36 сая кан.долларын хѳрѳнгѳ оруулалт татан тѳвлѳрүүлсэн.
Энэхүү санхүүжилттэй холбоотойгоор Компани нь нэгж тус бүрийг нь $0.34 кан.доллараар үнэлсэн
4,000,000 ширхэг энгийн хувьцааг гаргасан. Компани нь андеррайтерт татан тѳвлѳрүүлсэн хѳрѳнгѳ
оруулалтын 7% буюу $95,200 кан.долларыг андеррайтерийн үйлчилгээний тѳлбѳр болгон тѳлсѳн.
Монголд гаргасан хувьцаа нь 2018 оны 6 сарын 19-нд МХБ-д арилжигдаж эхэлсэн. Ѳнѳѳгийн Монгол
улсын хууль эрхзүйн нѳхцѳл байдлаар Компанийн хувьцааг бүртгэлээс хасах, хувьцааг хѳрвүүлэх
боломжтой болох хүртэл зѳвхѳн МХБ-ээр дамжуулан арилжиж болно. МХБ-д бүртгүүлсэн үнэт цаасыг
Канадад 4 сарын хугацаанд царцаах үүрэг хүлээсэн.
2018 оны 12 сарын 31-ний байдлаар $1,186,004 (2017 - $1,555,634) кан.долларыг хувьцаанд суурилсан
нѳхѳн тѳлбѳрийг нэгтгэсэн алдагдалд зарлагадсан, үүнээс $473,150 (2017 - $607,092) кан.долларыг
хайгуулын зардалд тооцсон болно.
c) Хувьцааны опцион
Компани тогтмол 10%-ийн опционы урамшууллын хѳтѳлбѳр (“Хѳтѳлбѳр”) хэрэгжүүлдэг бѳгѳѳд энэхүү
хѳтѳлбѳрийн хүрээнд Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, удирдлага, ажилтан албан тушаалтнууд компанийн
хувьцааг худалдан авах опционыг худалдан авч, хэрэгжүүлэх боломжтой. Опционыг хэрэгжүүлэх, олгох
нѳхцөлүүдийг ТУЗ тодорхойлно. Опционыг олгохдоо нѳхцөлийг ѳѳрѳѳр заагаагүй бол олгосон ѳдрѳѳс
эхлэн шууд хэрэгжүүлэх боломжтой. Тѳлѳвлѳгѳѳний хүрээнд энгийн хувьцааны хувьд олгох опцион нь
Компанийн гаргасан болон зах зээлд буй энгийн хувьцааны 10%-иас хэтрэхгүй байх ба опционыг олгох
шийдвэр гаргах үед нэг хүнд 5%-иас илүү олгох эрхгүй (хорогдуулахгүй байдалд үндэслэн).
2018 оны 12 сарын 31-ний байдлаар жигнэсэн дундаж хэрэгжүүлэх үнэ нь $0.39 кан.долларын үнэ бүхий
3,360,000 опционыг олгосон. Дунджаар $0.16 үнэ бүхий 1,628,750 опционыг хэрэгжүүлж $254,725 орлого
олсон. 2018 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар 100,000 ширхэг опционын хугацаа дууссан (2017 – 0
опцион).
2017, 2018 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны опционд гарсан ѳѳрчлѳлтүүд:
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10. Хувьцаат хѳрѳнгѳ, нэмэлт хѳрѳнгѳ (үргэлжлэл)
c) Хувцааны опцион (үргэлжлэл)
2018.12.31

Опционы тоо
1 сарын 1-ний байдлаар
Олгосон
Хугацаа дууссан
Хэрэгжүүлсэн
12 сарын 31-ны байдлаар
12 сарын 31-ны байдлаар
хэрэгжүүлэх боломжтой

2017.12.31

Хэрэгжүүлэх
боломжтой
жигнэсэн дундаж
үнэ

9,703,750
3,360,000
(100,000)
(1,628,750)
11,335,000

$

11,335,000

Опционы тоо

Хэрэгжүүлэх
боломжтой
жигнэсэн дундаж
үнэ

7,621,250
2,770,000
(687,500)
9,703,750

$

$

0.40
0.39
0.40
0.16
0.43

$

0.21
0.87
0.18
0.40

$

0.43

9,703,750

$

0.40

2017 болон 2018 онд олгосон бүх опцион нь таван жилийн хугацаанд, шууд хэрэгжүүлэх боломжтой
опцион юм. Доорх хүснэгтэд 2018 оны 12 сарын 31-ний байдлаар хэрэгжүүлэх боломжтой бүх гаргасан
опционын мэдээллийг харуулав.
2018.12.31
Дуусах хугацаа
(ѳдѳр/сар/жил)
27/08/17
28/06/18
08/01/19
18/06/19
05/06/20
02/07/20
22/12/20
15/06/21
31/03/22
18/07/22
04/02/23
13/03/23
14/06/23
15/10/23
08/11/23

Опционы тоо
325,000
935,000
1,100,000
100,000
895,000
1,950,000
2,620,000
150,000
50,000
100,000
2,810,000
150,000
150,000
11,335,000

Хэрэгжүүлэх үнэ
$
0.14
0.16
0.15
0.15
0.16
0.36
0.87
0.89
0.50
0.40
0.40
0.27
0.24
$
0.43

2017.12.31
Опционы тоо
437,500
1,071,250
445,000
935,000
1,100,000
100,000
895,000
1,950,000
2,620,000
150,000
9,703,750

Хэрэгжүүлэх үнэ
0.25
0.12
0.14
0.16
0.15
0.15
0.16
0.36
0.87
0.89
$
0.40
$

Гаргасан опцион бүрийн үнэ цэнийг опцион гаргах үед Блэк Шолсийн опционы үнэлгээний загварыг
ашиглан, жигнэсэн дундаж үнээр тогтоосон.
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10. Хувьцаат хѳрѳнгѳ, нэмэлт хѳрѳнгѳ (үргэлжлэл)
c) Хувцааны опцион (үргэлжлэл)
2018.12.31
Гаргах ѳдрийн хувьцааны үнэ
Хэрэгжүүлэх үнэ
Эрсдэлгүй хүүгийн түвшин
Хүлээгдсэн хугацаа
Хүлээгдсэн хэлбэлзэл
Хүлээгдсэн ногдол ашиг
Гаргах ѳдрийн зах зээлийн жигнэсэн дундаж

$
$

2017.12.31

0.49
0.39
2.0%
4.0 жил
77%
0.0%
0.30

$

$
$

$

0.88
0.87
0.9%
3.7 жил
85%
0.0%
0.51

Хүлээгдсэн хэлбэлзлийг үнэт цаасны түүхэн ханшийн хэлбэлзлийг харгалзан тооцсон.
2018 oнд гаргасан опцион нь хувьцаанд суурилсан нѳхѳн тѳлбѳр ба захиргааны зардалд $1,019,110
(2017 – $1,424,360) кан.долларын зардал хэлбэрээр тусгагдсан.
Дараах хүснэгтэд 2018 оны 12 сарын 31-ний байдлаар хэрэгжүүлж болох опционы хугацааг харуулав.

Үнэ
$0.14 - $0.24
$0.25 - $0.49
$0.50 - $0.89

Гэрээний жигнэсэн
дундаж хугацаа
(үлдсэн жил)

Хэрэгжүүлэх
боломжтой опционы
тоо
3,505,000
5,010,000
2,820,000
11,335,000

Хэрэгжүүлэх
боломжтой
опционын жигнэсэн
дундаж үнэ

1.32
3.68
3.28
2.85

$

0.16
0.38
0.86
0.43

$

d) Варрант
2018 оны 6 сарын 8-нд эцэслэсэн хаалттай хүрээнд хийсэн санхүүжилтээр нийт 11,314,580 ширхэг
варрантыг гаргасан. Энэхүү нэгж варрантын нѳхцѳл нь: 2020 оны 12 сарын 8 хүртэл 30 сарын хугацаанд
Компанийн нэгж энгийн хувьцааг $0.60 кан.доллараар худалдан авах эрхтэй.
2017 онд нийт 1,075,324 ширхэг нѳхѳн тѳлѳгдѳх варрант хүчин тѳгѳлдѳр байсан. Энэхүү варрант нь 2019
оны 2-р сарын 22 хүртэл, энгийн хувьцааг $1.20 кан.доллараар худалдан авах эрх бүхий варрант байсан.
Доорх хүснэгтэд 2017 болон 2018 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар варрантын мэдээллийг үзүүлэв.
2018.12.31

Варрантын тоо
1 сарын 1-ний байдлаар
Гаргасан
Хэрэгжсэн
Хугацаа дууссан
12 сарын 31-ний байдлаар

1,075,324
11,314,580
12,389,904

2017.12.31

Жигнэсэн
дундаж
хэрэгжих үнэ
$

$

20

1.20
0.60
0.65

Жигнэсэн
дундаж хэрэгжих
Варрантын тоо
үнэ
1,075,324
1,075,324

$

$

1.20
1.20

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга
(Канад доллараар)
2017 болон 2018 онуудын 12 сарын 31-нд жилийн эцэст
10. Хувьцаат хѳрѳнгѳ, нэмэлт хѳрѳнгѳ (үргэлжлэл)
d) Варрант (үргэлжлэл)
2018 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар гэрээний хугацаа дуусаагүй варрантууд:

Хэрэгжих үнэ

Гаргасан варрантын
тоо

Гэрээний жигнэсэн
дундаж хугацаа
(үлдсэн жил)

11,314,580
1,075,324
12,389,904

1.94
0.15
1.78

$0.60
$1.20

e) Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх (DSU)
Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн хѳтѳлбѳрийг Компани 2013 оноос эхлэн хэрэгжүүлж эхэлсэн
бѳгѳѳд ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, албан тушаалтнуудыг урамшуулах хувьцааны опционы
тѳлѳвлѳгѳѳтэй адил урт хугацааны хѳрѳнгѳ оруулагчдын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх зорилгоор
хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Энэхүү хѳтѳлбѳрийн хүрээнд ирээдүйд олгогдох хувьцааны нэгжийн тоо
ширхэг хугацааг ТУЗ тодорхойлох бѳгѳѳд дээрх эрхийг нѳхѳн тѳлбѳр, урамшуулал болгох эсэхийг мѳн
тодорхойлно. Олгосон ѳдрѳѳс ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийг шууд хэрэгжүүлэх боломжтой.
Хугацаа дуусгавар болох, эсвэл хѳтѳлбѳрт хамрагдсан гишүүн нас барсан тохиолдолд Компани тухайн
гишүүний хувийг бэлэн мѳнгѳѳр эсвэл үнэт цаасаар зах зээлийн үнэлгээгээр худалдан авах боломжтой.
Энэ нь Компанийн сонголтоор хийгдэх бѳгѳѳд Компани бэлэн мѳнгѳѳр худалдан авахгүйгээр
шийдвэрлэвэл энэхүү тѳлѳвлѳгѳѳ нь үнэт цаасанд суурилсан хѳтѳлбѳрт шилжинэ.
2018 оны 12 сарын 31-ний байдлаар Компани нэгж тус бүрийг $0.31 кан.доллараар үнэлсэн 543,932
ширхэг ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх олгосон (2017 – $0.76 кан.доллараар үнэлэгдсэн 173,727
ширхэг олгосон). Бодит үнэлгээ нь $166,894 кан.доллар (2017 – $131,274) бүхий ирээдүйд олгогдох
хувьцааны эрх нь Захиргаа, удирдлагын зардал болон хайгуулын зардалд тусгагдсан.
2018.12.31-нд
дуусгавар болсон
Олгогдох ѳдрѳѳс тооцоолсон 5 ѳдрийн жигнэсэн
дундаж үнэ

$

0.31

2017.12.31-нд
дуусгавар болсон
$

0.76

2017, 2018 оны 12 сарын 31-ний байдлаарх хойшлогдсон хугацааны нэгжийн мэдээлэл:
2018.12.31
Тоо ширхэг
3,410,186
543,932
3,954,118

1 сарын 1-ний байдлаар
Олгосон
12 сарын 31-ний байдлаар
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2017.12.31
Тоо ширхэг
3,236,459
173,727
3,410,186

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга
(Канад доллараар)
2017 болон 2018 онуудын 12 сарын 31-нд жилийн эцэст
11. Хайгуул болон үнэлгээний зардал
2017, 2018 оны 12 сарын 31-ний байдлаарх хайгуул болон үнэлгээний зардлын мэдээллийг дор
харуулав.
12 сарын 31-нд дуусгавар болсон
2018
2017
Элэгдэл хорогдол
Шууд зардал
Ажилтан, албан тушаалтнуудын нѳхѳн олговор
Хувьцаанд суурилсан нѳхѳн олговор

$

14,733
811,155
296,637
473,150
1,595,675

$

$

$

11,747
719,183
293,606
607,092
1,631,628

12. Захиргаа, удирдлагын зардал
2017, 2018 оны 12-р сарын 31-ний байдлаарх захиргаа, удирдлагын зардлын мэдээллийг дор харуулав.

Захиргааны үйлчилгээ
Элэгдэл, хорогдол
ТУЗ-ийн гишүүдийн тѳлбѳр ба нѳхѳн тѳлбѳр
Хѳрѳнгѳ оруулагчтай харилцах, маркетинг
Оффис, бусад
Мэргэжлийн үйлчилгээний тѳлбѳр
Зохицуулагч байгууллагын тѳлбѳр, зардлууд
Хувьцаанд суурилсан нѳхѳн олговор
Томилолтын зардал

$

$

12-р сарын 31-нд дуусгавар болсон
2018
2017
535,118
$
572,692
6,194
6,504
132,841
146,141
201,074
267,171
123,271
115,299
236,394
131,525
116,567
139,108
712,854
948,542
56,077
123,170
2,120,390
$
2,450,152

13. Санхүүгийн хэрэгслүүд
Зээлийн эрсдэл:
Зээлийн эрсдэл нь санхүүгийн хѳрѳнгийн хамгийн ѳндѳр эрсдлийг агуулдаг. Тайлагнах ѳдрѳѳр тасалбар
болгон зээлийн эрсдэл хамгийн их хүлээж буй нь:

Бэлэн мѳнгѳ, түүнтэй адилтгах
Авлага

$
$

Бүртгэгдсэн дүн
12 сарын 31
12 сарын 31
2018
2017
1,748,249
$
3,225,202
113,412
148,069
1,861,661
$
3,373,271

Компани нь бэлэн мѳнгѳ, түүнтэй адилтгах хѳрѳнгийг Канад улсын тэргүүлэгч санхүүгийн
байгууллагуудад байршуулж, зээлийн эрсдэлийг удирддаг. Ингэснээр алдагдлыг хамгийн бага хэмжээнд
байлган, эрсдэлийг бууруулна гэж Компани үздэг. 2018 оны 12-р сарын 31-ний байдлаарх бэлэн
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2017 болон 2018 онуудын 12 сарын 31-нд жилийн эцэст
13. Санхүүгийн хэрэгслүүд (үргэлжлэл)
мѳнгѳний үлдэгдлийн 4% буюу $66,342 кан.долларыг Канад улсаас гадуурх банкуудад байршуулсан.
(2017 – $113,555, 4%)
Тѳлбѳрийн чадварын эрсдэл:
Компанийн хѳрвѳх чадварын эрсдэл нь ѳр тѳлбѳрѳѳ хугацаанд нь тѳлж барагдуулах үүргээ биелүүлэхэд
үүсч болзошгүй хүндрэлтэй холбоотой эрсдэлийг хэлнэ. Компани нь энэхүү эрсдэлийн удирдлагын
хүрээнд санхүүгийн хэвийн болон хүндрэлтэй аль ч нѳхцѳлд шаардлагагүй гарз хүлээхгүйн тулд
санхүүгийн ѳр тѳлбѳр тѳлѳгдѳх хугацаанд хангалттай хэмжээний нѳѳцтэй байх бодлого баримталдаг.
Компани нь 2019 онд тѳлѳвлѳсѳн зардлыг санхүүжүүлэхэд ажлын капитал хүрэлцэхгүй бѳгѳѳд дахин
санхүүжилт татан тѳвлѳрүүлэх шаардлагатай. (Тодруулга 2-оос танилцана уу.)
Зах зээлийн эрсдэл:
Зах зээлийн эрсдэл нь үнэт цаасны ханш, таваарын зах зээл, валютын ханш, хүүгийн түвшин зэрэг зах
зээлийн хүчин зүйлсээс шалтгаалан ѳѳрчлѳгдѳх магадлалтай эрсдэлүүдийг хэлнэ.
a) Хүүгийн эрсдэл
2018 оны 12 сарын 31-ний байдлаар Компани нь хүү тооцогдох ѳр тѳлбѳргүй бѳгѳѳд хүүгийн хувь
хэмжээтэй холбоотой аливаа эрсдэлд ѳртѳхгүй болно.
b) Гадаад валютын эрсдэл
Компани нь Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхэлдэг тул гадаад валютын эрсдэлд ѳртѳх магадлалтай.
Энэхүү эрсдэлийг бууруулахын тулд Компани нь бэлэн мѳнгѳ ба түүнтэй адилтгах хѳрѳнгийг Канадын
нэр хүндтэй санхүүгийн байгууллагуудад Канад доллараар байршуулдаг. Компани нь гадаад валютын
ханшийн хэлбэлзлийн эрсдэлээс хамгаалан хязгаар тогтоох санхүүгийн хэлцлүүдийг ашигладаггүй
бѳгѳѳд тѳсвийн хэмжээнд нийцүүлэн ханш боломжийн байх үед гадаад валютыг урьдчилан худалдаж
авдаг.
Компанийн гадаад валют (ам.доллар)-ын эрсдэлд ѳртѳх байдлыг доор харуулав.

Мѳнгѳ болон түүнтэй адилтгах
Худалдаа, бусад авлага
Худалдаа, бусад тѳлѳгдѳх

$
$

12 сарын 31
2018
96,157
(24,244)
71,913

$

$

12 сарын 31
2017
212,116
7,424
(13,767)
205,773

Ам.долларын ханшид орох 10%-ийн ѳѳрчлѳлт нь $7,200 долларын цэвэр алдагдал дагуулах
магадлалтай. (2017 оны 12 сарын 31 - $20,600)
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13. Санхүүгийн хэрэгслүүд (үргэлжлэл)
c) Гадаад валютын эрсдэл (үргэлжлэл)
Компанийн гадаад валют (тѳгрѳг)-ын эрсдэлд ѳртѳх байдлыг доор харуулав.

Мѳнгѳ болон түүнтэй адилтгах
Худалдаа, бусад авлага
Худалдаа, бусад тѳлѳгдѳх

$

$

12 сарын 31
2018
3,432
7,218
(22,159)
(11,509)

$

$

12 сарын 31
2017
25,328
7,158
(71,012)
(38,526)

Монгол тѳгрѳгийн ханшид орох 10%-ийн ѳѳрчлѳлт нь $1,200 долларын цэвэр алдагдал дагуулах
магадлалтай. (2017 оны 12 сарын 31 – $3,900)
d) Үнийн эрсдэл
Компанийн санхүүгийн хэрэгслүүд нь эрдсийн хайгуул, олборлолтын салбарын таваарын үнийн
хэлбэлзлээс бусад байдлаар үнийн шууд эрсдэлд орох магадлал багатай.
Бодит үнэ цэн:
Санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд бодит үнэ цэнээр бүртгэсэн хѳрѳнгѳ, ѳр тѳлбѳрийн бодит үнэ цэнийн
шатлалыг санхүүгийн тайлангийн тодруулгад дараах байдлаар тусгасан. Үүнд:
Түвшин 1
Бодит үнэ цэнээр хэмжигдсэн хѳрѳнгѳ:
Мѳнгѳ болон түүнтэй адилтгах
$
Авлага

1,748,249
-

2018.12.31
Түвшин 2 Түвшин 3
$

113,412

$

-

Түвшин 1
$

3,225,202
-

2017.12.31
Түвшин 2 Түвшин 3
$

148,069

$

-

14. Холбогдох талууд
Компанийн голлох удирдлагын ажилтнуудад ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх албан тушаалтнууд
багтдаг. Эдгээр голлох удирдлагын ажилтнуудын цалин урамшууллыг доор харуулав:

12 сарын 31-нээр дуусгавар болсон
2018
2017
ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин
$
111,500
$
60,000
Хувьцаанд суурилсан нѳхѳн тѳлбѳр
343,600
528,250
Голлох албан тушаалтнуудын богино хугацааны урамшуулал
386,892
523,536
Голлох албан тушаалтнуудын хувьцаанд суурилсан нѳхѳн тѳлбѳр
440,573
353,071
$
1,282,565
$
1,464,857
15. Тайлант хугацаанаас хойш ѳрнѳсѳн үйл явдлууд
2019 оны 2-р сарын 28-нд Компани нь нийт $2,533,345 долларын хаалттай санхүүжилтийг татан
тѳвлѳрүүлж, эцэслэсэн. Үүнтэй холбоотойгоор Компани нь нэгж тус бүр нь $0.23 долларын үнэлгээ бүхий
11,014,544 ширхэг үнэт цаасны нэгжийг гаргасан. Нэг үнэт цаасны нэгж нь нэг энгийн хувьцаа болон нэг
варрантаас бүрдэнэ. Варрант нь санхүүжилт хаагдсанаас хойш 2 жилийн хугацаанд энгийн хувьцааг нэгж
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15. Тайлант хугацаанаас хойш ѳрнѳсѳн үйл явдлууд (үргэлжлэл)
бүрийг $0.40 долларын үнээр худалдан авах, түүнээс хойш 1 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхэд энгийн
хувьцааг нэгж бүрийг $0.50 долларын үнээр худалдан авах эрхтэй. Энэхүү санхүүжилттэй холбоотойгоор
зуучлалын үйлчилгээний зардалд $62,116 доллар болон 270,070 ширхэг варрантыг гаргасан. Энэхүү
варрант нь дээр дурдсан варранттай ижил нѳхцөлѳѳр хэрэгжүүлэх боломжтой.
2019 оны 3 сарын 26-нд Эрдэнэ Ресурс нь 2019 оны 4 сарын 14-ний дотор Сэндсторм Гоулд Лимитед
(“Sandstorm Gold Limited”) (цаашид “Сэндсторм” гэх) компаниас борлуулалтын цэвэр ашгийн тѳлбѳр (“Net
smelter return royalty” буюу “NSR”)-ийг $1.2 сая канад доллараар худалдан авахаар тѳлѳвлѳж буйг
мэдэгдсэн. Энэхүү гүйлгээг бэлэн мѳнгѳѳр гүйцэтгэнэ.
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