
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЗАВСРЫН ҮЕИЙН ХУРААНГУЙ НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 

 
2018 болон 2019 оны 6-р сарын 30-ны ѳдрѳѳр дуусгавар  

болсон гурван сар болон хагас жилийн тайлан 
 

(Канад доллараар) 
(Аудитаар баталгаажаагүй) 

 
Удирдлага бэлтгэв – Уншигчдад хүргүүлэх мэдэгдэлтэй танилцана уу. 
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 УНШИГЧДАД ХҮРГҮҮЛЭХ МЭДЭГДЭЛ 
 
 

National Instrument 51-102 Мэдээллийн ил тод байдлын үүрэг хариуцлага, 4-р хэсэг, 4.3 (3) а-д заасны 
дагуу хэрэв завсрын үеийн хураангуй нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг аудитор хянан, баталгаажуулаагүй 
тохиолдолд энэхүү мэдэгдлийг хавсаргах үүрэг хүлээдэг. Энэхүү аудитаар баталгаажаагүй завсрын 
үеийн хураангуй нэгтгэсэн тайланг Компанийн удирдлага бэлтгэсэн. Удирдлага нь Эрдэнэ Ресурс 
Девелопмент Корпорацийн 2018 оны 12 сарын 31 болон 2019 оны 6 сарын 30-ны байдлаар санхүүгийн 
тайланг нэгтгэн, 2018, 2019 оны 6 сарын 30-аар дуусгавар болсон 3 ба 6 сарын хугацааны нийт алдагдал, 
эздийн ѳмчийн ѳѳрчлѳлт болон мѳнгѳн гүйлгээний мэдээллийг боловсруулсан. Компанийн хараат бус 
аудитор нь 2018, 2019 оны 6 сарын 30-нд дуусгавар болсон завсрын үеийн хураангуй нэгтгэсэн 
санхүүгийн тайланд аудит хийх, хянах болон ямарваа нэгэн байдлаар мэдээллийн үнэн зѳв байдлыг 
баталгаажуулаагүй болно. Уншигчдын зорилготой нийцэхгүй байх магадлалтай тул энэхүү мэдэгдлийг 
хүргүүлэв.  
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ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ 
Хураангуй, нэгтгэсэн завсрын санхүүгийн тайлан  
(Канад доллараар) 
(Аудитаар баталгаажаагүй) 
 

 
 
Гэрээгээр хүлээсэн үүрэг (Тодруулга 7) 
Тайлант хугацаанд ѳрнѳсѳн үйл явдлууд (Тодруулга 13) 
 
Дагалдах тодруулгууд нь хураангуй нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн салшгүй нэг хэсэг юм.  
 
Тѳлѳѳлѳн Удирдах Зѳвлѳл (“ТУЗ”)-ийг тѳлѳѳлж баталсан: 
 
Гарын үсэг зурсан “Жон П.Бюрн” 
 
_________________________________ ТУЗ-ийн гишүүн 
 
 
Гарын үсэг зурсан “T. Лэйтон Крофт” 
 
_________________________________ ТУЗ-ийн гишүүн 

 
 
 

Тодруулга 2019.06.30 2018.12.31

Хѳрѳнгѳ
Мѳнгѳ, түүнтэй адилтгах хѳрѳнгѳ $ 353,842           $ 1,748,249        
Дансны авлага 157,343           113,412           
Урьдчилж тѳлсѳн зардал 92,560             34,633             

603,745           1,896,294        

Хайгуул ба үнэлгээний хѳрѳнгѳ 6 18,642,296      15,687,348      
Үндсэн хѳрѳнгѳ 119,180           125,277           

18,761,476      15,812,625      

Нийт хѳрѳнгийн дүн $ 19,365,221      $ 17,708,919      

Ѳр тѳлбѳр ба эздийн ѳмч
Арилжаа болон бусад ѳглѳг $ 753,436           $ 224,387           
Ѳр тѳлбѳрийн нийт дүн $ 753,436           $ 224,387           

Эздийн ѳмч
Хувьцаат ѳмч 8 $ 106,504,651    $ 104,003,644    
Нэмж тѳлѳгдсѳн капитал 16,576,663      16,110,116      
Хуримтлагдсан алдагдал (1,524,036)       (955,713)          
Алдагдал (102,945,493)   (101,673,515)   
Эздийн ѳмчийн дүн 18,611,785      17,484,532      

Ѳр тѳлбѳр ба эздийн ѳмчийн дүн $ 19,365,221      $ 17,708,919      



Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци  |  Завсрын үеийн хураангуй нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан  | 
   

4 

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ 
Хураангуй нэгтгэсэн завсрын алдагдлын дэлгэрэнгүй тайлан 
(Канад доллараар)  
(Аудитаар баталгаажаагүй) 

 

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

 
  

6.30-аар дуусгавар болсон гурван сар 6.30-аар дуусгавар болсон зургаан сар
Тодруулга  2019 2018  2019 2018

Үйл ажиллагааны зардал
Хайгуул, үнэлгээний зардал 246,036$          673,015$          423,586$           899,602$           
Ерѳнхий ба удирдлагын зардал 9 497,928            791,439            844,244             1,278,047          
Үйл ажиллагаанаас учирсан алдагдал 743,964            1,464,454         1,267,830          2,177,649          

Санхүүгийн орлого (7,425)               (9,404)               (17,657)              (21,214)              
Гадаад валютын ханшийн зѳрүүний гарз (олз) 18,752              (15,579)             21,805               (15,301)              
Цэвэр алдагдал 755,291$          1,439,471$       1,271,978$        2,141,134$        

Бусад дэлгэрэнгүй алдагдал:
Охин компанийн хѳрвүүлгээс үүдсэн

гадаад валютын ханшийн зѳрүү 378,326            79,379              568,323             (305,070)            
Бусад дэлгэрэнгүй алдагдал 378,326            79,379              568,323             (305,070)            

Нийт алдагдал 1,133,617$       1,518,850$       1,840,301$        1,836,064$        

Нэгж хувьцаанд ногдох суурь алдагдал 0.01$                0.01$                0.01$                 0.01$                 

Нийт хувьцааны 
жигнэсэн дундаж тоо 174,204,930     149,901,990     170,472,971      147,008,699      
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ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ 
Хураангуй нэгтгэсэн завсрын ѳмчийн ѳѳрчлѳлтийн тайлан 
(Канад доллараар) 
(Аудитаар баталгаажаагүй) 
 

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

Тодру
улга

Хувьцааны 
тоо ширхэг

Хувьцаат 
капитал

Нэмж 
тѳлѳгдсѳн 

капитал

Хуримтлагдсан 
бусад дэлгэрэнгүй 

алдагдал Алдагдал
Нийт эздийн 

ѳмч
2018.01.01-ний үлдэгдэл 145,963,086  99,890,270$       13,775,386$  (894,855)$                   (98,016,525)$    14,754,276$    

Тайлант хугацааны нийт алдагдал
Цэвэр алдагдал -                 -                          -                     -                                  (2,141,134)        (2,141,134)       
Бусад дэлгэрэнгүй алдагдал -                 -                          -                     305,070                      -                        305,070           

Хаалттай хүрээнд гаргасан хувьцааны цэвэр зардал 14,834,580    3,650,261           1,357,750      5,008,011        
Хэрэгжүүлсэн опцион 978,125         274,950              (100,700)        174,250           
Хувьцаанд суурилсан нѳхѳн тѳлбѳр -                 -                          892,014         892,014           
Эзэмшигчидтэй хийсэн нийт хэлцэл гүйлгээ 15,812,705    3,925,211           2,149,064      -                                  -                        6,074,275        

2018.06.30-ний үлдэгдэл 161,775,791  103,815,481$     15,924,450$  (589,785)$                   (100,157,659)$  18,992,487$    

2019.01.01-ний үлдэгдэл 162,426,416  104,003,644$     16,110,116$  (955,713)$                   (101,673,515)$  17,484,532$    

Тайлант хугацааны нийт алдагдал
Цэвэр алдагдал -                 -                          -                     -                                  (1,271,978)        (1,271,978)       
Бусад дэлгэрэнгүй алдагдал -                 -                          -                     (568,323)                     -                        (568,323)          

Хаалттай хүрээнд гаргасан хувьцааны цэвэр зардал 8 11,014,544    2,194,102           225,692         2,419,794        
Хэрэгжүүлсэн опцион 8 1,105,000      276,900              (107,100)        169,800           
ИОХЭ 8 175,069         30,005                (30,005)          -                       
Хувьцаанд суурилсан нѳхѳн тѳлбѳр 8 -                 -                          377,960         377,960           
Эзэмшигчидтэй хийсэн нийт хэлцэл гүйлгээ 12,294,613    2,501,007           466,547         -                                  -                        2,967,554        

2019.03.31-ний үлдэгдэл 174,721,029  106,504,651$     16,576,663$  (1,524,036)$                (102,945,493)$  18,611,785$    
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ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ 
Хураангуй нэгтгэсэн завсрын мѳнгѳн гүйлгээний тайлан 
(Канад доллараар) 
(Аудитаар баталгаажаагүй) 
 

 
 

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

06.30-аар дуусгавар болсон гурван сар 06.30-аар дуусгавар болсон зургаан сар
Тодруулга  2019  2018  2019  2018 

Үндсэн үйл ажиллагааны мѳнгѳн гүйлгээ
Цэвэр алдагдал (755,291)$            (1,439,471)$          (1,271,978)$       (2,141,134)$            
Мѳнгѳн бус гүйлгээнүүд:

Элэгдэл, хорогдол 5,764                   5,382                    11,277               10,424                    
Хувьцаанд суурилсан нѳхѳн тѳлбѳр 325,509               776,668                377,960             892,014                  
Санхүүгийн орлого (7,425)                  (9,404)                   (17,657)              (21,214)                   
Гадаад валютын ханшийн зѳрүүний гарз (олз) 18,752                 (15,579)                 21,805               (15,301)                   
Мѳнгѳн бус эргэлтийн хѳрѳнгийн ѳѳрчлѳлт 359,843               267,059                435,182             261,428                  

Үндсэн үйл ажиллагааны мѳнгѳн гүйлгээ (52,848)                (415,345)               (443,411)            (1,013,783)              

Санхүүгийн үйл ажиллагааны мѳнгѳн гүйлгээ
Энгийн хувьцаа гаргасан цэвэр зардал 8 -                           5,008,011             2,419,794          5,008,011               
Опцион хэрэгжүүлсэн тѳлбѳр 8 124,300               64,875                  169,800             174,250                  
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мѳнгѳн гүйлгээ 124,300               5,072,886             2,589,594          5,182,261               

Хѳрѳнгѳ оруулалтын үйл ажиллагааны мѳнгѳн гүйлгээ
Хайгуул, хѳрѳнгийн үнэлгээний зардал (1,561,424)           (1,789,160)            (2,324,957)         (2,280,479)              
БЦАТ буцаан худалдан авалт 7 (1,200,000)           (1,200,000)         
Үндсэн хѳрѳнгийн зардал (3,323)                  (1,447)                   (9,593)                (9,748)                     
Хүүний орлого 7,425                   9,404                    17,657               21,214                    
Хѳрѳнгѳ оруулалтын үйл ажиллагааны мѳнгѳн гүйлгээ (2,757,322)           (1,781,203)            (3,516,893)         (2,269,013)              

Валютын ханшийн ѳѳрчлѳлтийн нѳлѳѳ (20,605)                18,737                  (23,697)              22,092                    

Мѳнгѳ, түүнтэй адилтгах хѳрѳнгийн ѳсѳлт (бууралт) (2,706,475)           2,895,075             (1,394,407)         1,921,557               
Мѳнгѳ, түүнтэй адилтгах хѳрѳнгѳ, хугацааны эхэнд 3,060,317            2,251,684             1,748,249          3,225,202               
Мѳнгѳ, түүнтэй адилтгах хѳрѳнгѳ, хугацааны эцэст 353,842$             5,146,759$           353,842$           5,146,759$             



ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ 
Хураангуй нэгтгэсэн завсрын үѳийн санхүүгийн тайлангийн тодруулга 
(Канад доллараар) 
(Аудитаар баталгаажаагүй) 
 
2018 болон 2019 оны 6 сарын 30-нд дуусгавар болсон гурван сар болон хагас жилийн тайлан 
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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 аудитаар баталгаажаагүй 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 удирдлага 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 жил, 2019 оны 6 дугаар 
сарын 30-нд дуусгавар болсон хагас жилд алдагдал хүлээж, мѳнгѳн гүйлгээ хасах утгатай гарсан бѳгѳѳд 
2019 оны 6 дугаар сарын 30-нд дуусгавар болсон хагас жилд $102,190,202 хуримтлагдсан алдагдалтай 
гарсан. Эргэлтийн хѳрѳнгѳ 2019 оны 6 дугаар сарын 30-нд дуусгавар болсон хагас жилд $149,691 байсан 
нь 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ны $1,671,907 байдалтай харьцуулахад $1,821,598-аар буурсан 
үзүүлэлт юм. 2019 оны 7 сарын 9-нд эцэслэсэн хаалттай хүрээнд хийгдсэн $2,001,500 кан.долларын 
санхүүжилтээр  (Тодруулга 13-аас танилцана уу) ѳнѳѳгийн эргэлтийн хѳрѳнгѳ нь 2019 оны 9 сар хүртэл 
тѳлѳвлѳсѳн зардлуудыг санхүүжүүлэхэд хангалттай гэж компанийн удирдлага үзэж байна. 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 татан тѳвлѳрүүлэх чадвартай эсэхийг тооцоолох боломжгүй. 

Хэрэв тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхлэх зарчмын төсөөлөл бодитой бус байсан бол хураангуй 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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3. Тайлангийн үндэслэл  

2019 оны 6 дугаар сарын 30-нд дуусгавар болсон хагас жилийн хураангуй нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг 
(“Завсрын үеийн санхүүгийн тайлан”) Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт (“НББОУС”) 34 – 
завсрын санхүүгийн тайлагналын дагуу боловсруулсан. Завсрын үеийн санхүүгийн тайлан нь Нягтлан 
Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын Зѳвлѳл (“НББОУСЗ”)-ийн гаргасан Санхүүгийн тайлагналын 
олон улсын стандарт (“СТОУС”)-ын дагуу боловсруулагдсан 2018 оны 12 дугаар сарын 31-нд дуусгавар 
болсон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан (“Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан”) -тай хамтад нь танилцах 
шаардлагатай.   

Хураангуй нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг тайлагнахыг 2019 оны 8 дугаар сарын 1-ний ѳдѳр ТУЗ-ѳѳр  
зѳвшѳѳрсѳн болно.  

 

4. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын ѳѳрчлѳгдсѳн стандартууд болон тайлбарууд 

Эрдэнэ Ресурс нь 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс дараах шинэ стандарт, нэмэлт ѳѳрчлѳлт, тайлбарын 
дагуу тайлагнан, мѳрдѳж эхэлсэн. Энэхүү ѳѳрчлѳлтүүд нь холбогдох шилжилтийн нѳхцөлүүдийн дагуу 
мѳрдѳгдѳж байна.  

СТОУС 16 - Түрээс  

Компани нь 2019 оны 1 сарын 1-ээс СТОУС 16 Түрээсийн стандартыг буцан үйлчлэх нѳхцѳлтэйгөөр 
мѳрдѳж эхэлсэн. 2018 оны мэдээлэл нь энэхүү тайланд тусгагдаагүй бѳгѳѳд урьд нь НББОУС 17-д болон 
холбогдох тайлбаруудад тусгагдсан.  

СТОУС 16 нь түрээсийг хэрхэн нягтлах, хэмжих, танилцуулах, мэдээлэхийг тодорхойлдог. 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. НББОУС 17-той адил, энэхүү стандартын дагуу түрээслүүлэгч нь 
түрээсийн зардлыг үйл ажиллагаа эсвэл санхүүгийн бүрэлдэхүүнээр ангилна.   

Компани нь 12 сараас доош хугацааны түрээсийн гэрээ хэлцэл байхгүй тул энэ нь Компанийн үйл 
ажиллагаанд нѳлѳѳлѳл үзүүлэхгүй.  

 

5. Улирлын шинж чанар 

Монгол улс дахь цаг агаарын нѳхцѳл байдлаас шалтгаалан хайгуулын зардал, хайгуул үнэлгээний 
хѳрѳнгийн хѳрѳнгѳ оруулалтууд нь жилийн хоёр ба гуравдугаар улиралд тѳвлѳрдѳг тул компанийн үйл 
ажиллагаа нь улирлын шинж чанарыг агуулдаг.  
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6. Хайгуул, үнэлгээний хѳрѳнгѳ 

 

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.  

Хѳндий Алтны Тѳсѳл 

Хѳндий Алтны Тѳсѳл нь Монгол улсын Баянхонгор аймагт, Баян Хѳндийн нѳѳцийг агуулсан 2,309 га 
ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийн талбай, 2,205 га Хѳндий хайгуулын тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайг 
хамарч оршдог.  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.  

2019 оны 8 сарын 5-нд Монгол улсын Ашигт Малтмал, Газрын Тосны Газар (“АМГТГ”)-аас Эрдэнэ  
Ресурсийн Баян Хѳндий нѳѳцөд ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳл олгосон бѳгѳѳд үүнд хайгуулын тусгай 
зѳвшѳѳрлийн талбай хамаарахгүй.  

Энэхүү ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳл нь “Монгол улсын баруун ѳмнѳ зүгт Баянхонгор аймаг дахь Баян 
Хѳндий Алтны Тѳсѳл” (“Bayan Khundii Gold Project, Bayankhongor Aimag, Southwest Mongolia”) нэртэйгээр 
бүртгүүлсэн NI 43-101 эрдсийн нѳѳцийн техникийн тайланг багтаасан 2,309 га талбайг хамарна. Түүнээс 
гадна ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд Эрдэнэ Ресурсийн Алтан Сум (“Altan Arrow”), Хойд 
Хѳндий (‘Khundii North”) болон Баруун Хѳндий (“Khundii West”) хэтийн тѳлѳв бүхий талбайнууд багтаж 
байна. Ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳл нь 30 жилийн хугацаатай олгогдсон бѳгѳѳд 
компани үргэлжлүүлэн 70 жил хүртэл сунгах боломжтой.  

Баян Хѳндийн хайгуулын тусгай зѳвшѳѳрлийн хүрээнд хайгуулын хѳтѳлбѳр хэрэгжүүлэх боломжтой 
2,205 га бүхий талбай нь ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳлд хамаарахгүй болно. Хѳндий хайгуулын тусгай 
зѳвшѳѳрѳл нь 12 жилийн 10 дахь жилдээ хүчинтэй байгаа бѳгѳѳд 12 жилийн хугацаа дуусахаас ѳмнѳ 
Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳл болгох боломжтой.  

 

Хѳндий Зуун Мод Улаан ба
Алтны Тѳсѳл Моли/Зэс Бусад Нийт

2018.01.01 үлдэгдэл 9,700,832$           765,795$              928,216$              11,394,843$         
Нэмэгдэл 4,291,555             70,074                  1,388                    4,363,017             
Валютын ханшийн шилжилтийн нѳлѳѳ (62,077)                 (4,143)                   (4,292)                   (70,512)                 
2018.12.31 үлдэгдэл 13,930,310$         831,726$              925,312$              15,687,348$         

2019.01.01 үлдэгдэл 13,930,310$         831,726$              925,312$              15,687,348$         
Нэмэгдэл 2,255,964             67,091                  1,902                    2,324,957             
БЦАТ буцаан худалдан авалт (Тодруулга 7) 1,200,000             1,200,000             
Валютын ханшийн шилжилтийн нѳлѳѳ (503,797)               (39,267)                 (26,945)                 (570,009)               
2019.06.30 үлдэгдэл 16,882,477$         859,550$              900,269$              18,642,296$         
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6. Хайгуул, үнэлгээний хѳрѳнгѳ (үргэлжлэл) 

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 10 дахь 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 хамардаг. 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 тусгай зѳвшѳѳрѳл эзэмшигч Монгол улсын хуулийн этгээд болох Лидер Эксплорэйшн ХХК-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 2020 оны 8 дугаар сарын 30 хүртэл $600,000 ам.долларын хайгуулын ажил 
гүйцэтгэснээр Лидер Эксплорэйшн ХХК-ийн үлдсэн 49%-ийг зах зээлийн үнэлгээгээр худалдан авах эрх 
үүснэ. Мѳн жилд багадаа $100,000 ам.долларын хайгуулын ажлыг гүйцэтгэснээр 49%-ийг худалдан авах 
хугацааг сунгах эрхтэй болно.  

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 ѳргѳн хүрээгээр 
хайгуулын ажил хийгдээгүй байна.  

7. Гэрээгээр хүлээсэн үүрэг  

Үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, түрээс:  
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7. Гэрээгээр хүлээсэн үүрэг (үргэлжлэл) 

 

Компанийн Канад болон Монгол дахь оффисын байр болон ажилтнуудын оршин суух байрын түрээсийн 
хугацаа дараагийн 12 сарын хугацаанд дуусгавар болно.  

Эрдэнэ Ресурс нь $600,000 ам.долларын хайгуулын ажил гүйцэтгэснээр Лидер Эксплорэйшн ХХК-ийн 
(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. 2019 оны 4 сарын 12-
нд NSR-ын 50%-ийг $1.2 сая доллараар худалдан авч, 1% болгон бууруулсан.  

8. Хувьцаат капитал 

Хувьцаа гаргах бүрэн эрх 

Нэрлэсэн үнэгүй, хязгааргүй энгийн хувьцаа гаргах эрхтэй.  

Гаргасан хувьцаа 

2019 оны 2 сарын 28-нд Компани нь хаалттай хүрээнд нийт $2,533,345 кан.долларыг татан тѳвлѳрүүлсэн. 
Энэхүү санхүүжилтийн хүрээнд нэгж бүр нь $0.23 кан.доллараар үнэлэгдсэн нийт 11,014,544 үнэт цаасны 
нэгжийг гаргасан.Үнэт цаасны нэгж бүр нь Компанийн нэг энгийн хувьцаа болон дагалдах нэг варрантаас 
бүрдэнэ. Энэхүү варрантаар Компанийн энгийн хувьцааг эхний 12 сарын хугацаанд $0.40 кан.доллар, 
дараагийн 12 сарын хугацаанд $0.50 кан.доллараар худалдан авах эрх олгоно. Компани нь 
санхүүжилттэй холбоотойгоор зуучлалын үйлчилгээний тѳлбѳрт $62,116 болон 270,070 варрантыг 
олгосон. Зуучлалын варрантыг үнэт цаасны нэгжийг дагалдах варранттай ижил нѳхцѳлѳѳр хэрэгжүүлэх 
боломжтой. Мѳн компани нь хаалттай хѳрѳнгѳ татан тѳвлѳрүүлэлтийн хүрээнд $51,435-ын зардал 
гаргасан нь нийт татан тѳвлѳрүүлсэн хѳрѳнгийн хэмжээг $2,419,794 болгосон. 

Хувьцаанд суурилсан нѳхѳн тѳлбѳр 

2019 оны 6 сарын 30-нд дуусгавар болсон зургаан сарын хугацаанд Компани нь $377,960 (2018 – 
$892,014) кан.долларын хувьцаанд суурилсан нѳхѳн тѳлбѳрийг нэгтгэсэн алдагдалд зарлагадсан, үүнээс 
$93,777 (2018 – $355,037) кан.долларыг хайгуулын зардалд тооцсон.  

Хувьцааы опцион 

Опционыг Компанийн опционы хѳтѳлбѳрийн дагуу олгосон ѳдрѳѳс эхлэн таван жилийн хугацаанд 
хэрэгжүүлж болдог. Опционыг хэрэгжүүлэгчийн опцион хэрэгжүүлэх тѳлбѳр нь хувьцаат капиталд 
тооцогдоно. 2019 оны 6 сарын 30-нд дуусгавар болсон зургаан сарын хугацаанд Компани нь хэрэгжүүлэх 
боломжтой 1,105,000 хувьцааны опцион гаргасан бѳгѳѳд $169,800 орлого олсон.  

6 дугаар сарын 30 12 дугаар сарын 31
2019 2018

 1 жилээс богино 59,311                        41,957                        
 1-ээс 5 жилийн хооронд -                                  -                                  
 Нийт 59,311$                      41,957$                      
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8. Хувьцаат капитал (үргэлжлэл) 

2019 оны 2-р улиралд жигнэсэн дундаж хэрэгжүүлэх үнэ нь $0.20 кан.долларын үнэ бүхий 2,520,000 
опционыг ТУЗ-ийн гишүүд, ажилтан албан тушаалтнуудад олгосон. Опцион тус бүрийн үнэ цэнийг опцион 
гаргах үед Блэк Шолсийн опционы үнэлгээний загварыг ашиглан тооцсон бѳгѳѳд хувьцаанд суурилсан 
нѳхѳн тѳлбѳр ба захиргааны зардалд $227,500 кан.доллараар зардал болж тусгагдсан (2018 – $804,600). 
2019 оны 6 сарын 18-нд 230,000 опционы хэрэгжүүлэх хугацаа дууссан.  

2019 оны 6 сарын 30-ны байдлаар хэрэгжүүлэх боломжтой опционы мэдээллийг доор харуулав.  

 

2019 оны 6 сарын 30-ны байдлаар хэрэгжүүлэх боломжтой опционы хугацааг харуулав.  

 

Варрант 

2019 оны 6 сарын 30-нд дуусгавар болсон 6 сарын хугацаанд буюу 2019 оны 2 сарын 28-нд хаалттай 
хүрээнд Компани нь нийт 11,014,544, зуучлалын үйлчилгээний тѳлбѳрийн 270,070 варрант гаргасан. 
Варрантын нѳхцѳл нь санхүүжилт хаагдсанаас хойш хоёр жилийн турш эхний 12 сарын хугацаанд 
компанийн энгийн хувьцааг $0.40, дараагийн 12 сарын хугацаанд $0.50 кан.доллараар худалдан авах 
эрхтэй.  

Доорх хүснэгтэд 2019 оны 6 сарын 30-ны байдлаар варрантын мэдээллийг үзүүлэв: 

 

2019 оны 6 сарын 30-ны байдлаар гэрээний хугацаа дуусаагүй варрантууд: 

Опционы тоо

Хэрэгжүүлэх 
боломжтой жигнэсэн 

дундаж үнэ

2019.01.01 байдлаар 11,335,000             0.43$                      
Олгосон 2,520,000               0.20                  
Хугацаа дууссан (230,000)                 0.16                  
Хэрэгжүүлсэн (1,105,000)              0.15                  

2019.06.30 байдлаар 12,520,000             0.42$                      

Үнэ

Хэрэгжүүлэх 
боломжтой опционы 

тоо

Гэрээний жигнэсэн 
дундаж хугацаа 

(үлдсэн жил)

Хэрэгжүүлэх 
боломжтой опционы 

жигнэсэн дундаж үнэ

$0.15 - $0.24 4,690,000               3.32                  0.18$                      
$0.25 - $0.49 5,010,000               3.19                  0.38                  
$0.50 - $0.87 2,820,000               2.78                  0.86                  

12,520,000             3.15                        0.42$                      

Варрантын тоо
Жигнэсэн дундаж 

хэрэгжих үнэ

2019.01.01 байдлаар 12,389,904             0.65$                      
Гаргасан 11,284,614             0.40 - 0.50
Хугацаа дууссан (1,075,324)              1.20                  

2019.06.30 байдлаар 22,599,194             0.53$                      
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8. Хувьцаат капитал (үргэлжлэл) 

 

Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх (ИОХЭ) 

Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх нь Компанийн тѳлѳвлѳгѳѳний дагуу ТУЗ, ажилтан албан 
тушаалтнуудын урамшууллын хѳтѳлбѳр бѳгѳѳд хугацаагүй, үйлчилгээний хугацаа дуусгавар болсноор 
худалдан авах боломжтой. 2019 оны 6 сарын 30-нд дуусгавар болсон 6 сарын хугацаанд Компани нэгж 
тус бүрийг $0.20 кан.доллараар үнэлсэн 762,391 ширхэг ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх олгосон. 
(2018 – $0.40 кан.доллараар үнэлсэн 212,564 ширхэг ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх олгосон) Бодит 
үнэлгээ нь $150,460 кан.доллар (2018 - $84,914) бүхий ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх нь Захиргаа, 
удирдлагын зардал болон хайгуулын зардалд тусгагдсан.  

2019 оны 6 сарын 30-нд дуусгавар болсон 6 сарын хугацаанд Эрдэнэ Ресурс нь ирээдүйд олгогдох 
хувьцааны эрхийн хѳтѳлбѳрийн дагуу нэгж бүр нь $0.17 кан.доллараар үнэлсэн 175,069 хувьцааг 
гаргасан. (2018 - nil) 

2019 оны 6 сарын 30-ны байдлаар ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн мэдээлэл: 

 

9. Хайгуул болон үнэлгээний зардал 

2018 болон 2019 оны 6 сарын 30-ны байдлаар гурав болон зургаан сарын хугацааны хайгуул болон 
үнэлгээний зардлын мэдээллийг дор харуулав: 

 6.30-нд дуусгавар болсон 3 сар 6.30 дуусгавар болсон 6 сар 

 2019 2018 2019 2018 
Элэгдэл хорогдол 3,623 3,814 7,229 7,362 
Шууд зардал 120,744 235,281 227,802 370,324 
Ажилтан, албан тушаалтнуудын 
нѳхѳн олговор 32,269 88,075 94,778 166,879 

Хувьцаанд суурилсан нѳхѳн олговор 89,400 345,845 93,777 355,037 
 246,036 673,015 $ 423,586 $ 899,602 

Хэрэгжүүлэх боломжтой үнэ

Хэрэгжүүлэх 
боломжтой 

варрантын тоо

Гэрээний жигнэсэн 
дундаж хугацаа 

(үлдсэн жил)

$0.40 - $0.50 11,284,614            1.69                 
$0.51 - $0.60 11,314,580            1.92                 

22,599,194            1.81                       

Тоо ширхэг
Жигнэсэн дундаж 

олгогдох үнэ

2019.01.01 байдлаар 3,954,118               0.19$                      
Олгосон 762,391                  0.20                  
Гаргасан (175,069)                 0.17                  

2019.06.30 байдлаар 4,541,440               0.19$                      
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10. Захиргаа, удирдлагын зардал 

2018 болон 2019 оны 6 сарын 30-нд дуусгавар болсон гурав болон зургаан сарын захиргаа, удирдлагын 
зардлын мэдээллийг доор харуулав: 

 

11. Санхүүгийн хэрэгслүүд 

Зээлийн эрсдэл: 

Зээлийн эрсдэл нь санхүүгийн хѳрѳнгийн хамгийн ѳндѳр эрсдлийг агуулдаг. Тайлагнах ѳдрѳѳр тасалбар 
болгон зээлийн эрсдэл нь хамгийн их ѳндѳр байгаа нь:  

 

Компани нь бэлэн мѳнгѳ, түүнтэй адилтгах хѳрѳнгийг Канад улсын тэргүүлэгч санхүүгийн 
байгууллагуудад байршуулж, зээлийн эрсдэлийг удирддаг. 2019 оны 6 сарын 30-нд бэлэн мѳнгѳний 
үлдэгдлийн 39% буюу $136,519 кан.долларыг Канад улсаас гадуурх банкуудад байршуулсан. (2018.12.31 
– $66,342 буюу 4%) 

Тѳлбѳрийн чадварын эрсдэл: 

Компанийн хѳрвѳх чадварын эрсдэл нь ѳр тѳлбѳрѳѳ хугацаанд нь тѳлж барагдуулах үүргээ биелүүлэхэд 
үүсэж болзошгүй хүндрэлтэй холбоотой эрсдэлийг хэлдэг. Компани нь энэхүү эрсдэлийг удирдлагын 
хүрээнд санхүүгийн хэвийн болон хүндрэлтэй аль ч нѳхцѳлд шаардлагагүй гарз хүлээхгүйн тулд 
санхүүгийн ѳр тѳлбѳр тѳлѳгдѳх хугацаанд хангалттай хэмжээний нѳѳцтэй байх бодлгого баримталдаг.  

Компани нь 2019 онд тѳлѳвлѳсѳн зардлыг санхүүжүүлэхэд ажлын капитал хүрэлцэхгүй бѳгѳѳд дахин 
санхүүжилт татан тѳвлѳрүүлэх шаардлагатай. (Тодруулга 2-оос танилцана уу.) 

 

2019 2018 2019 2018
Захиргааны үйлчилгээ 94,207$        149,359$      204,123$      270,652$      
Элэгдэл, хорогдол 2,153            1,554            4,065            3,053            
ТУЗ-ийн гишүүдийн тѳлбѳр, нѳхѳн 37,091          51,107          65,009          75,142          
Хѳрѳнгѳ оруулагчтай харилцах, 23,093          24,978          55,316          90,149          
Оффис, бусад 30,205          34,783          62,123          64,166          
Мэргэжлийн үйлчилгээний тѳлбѳр 46,087          55,676          77,886          117,978        
Зохицуулагч байгууллагын тѳлбѳр, 
зардлууд 22,568          26,481          70,805          86,803          
Хувьцаанд суурилсан нѳхѳн олговор 236,109        430,823        284,183        536,977        
Томилолтын зардал 6,415            16,678          20,734          33,127          

497,928$      791,439$      844,244$      1,278,047$   

6 сарын 30-нд дуусгавар болсон 
3 сар

6 сарын 30-нд дуусгавар болсон 
6 сар

Бүртгэгдсэн дүн
6.30 12.31
2019 2018

Бэлэн мѳнгѳ, түүнтэй адилтгах 353,842$             1,748,249$          
Авлага 157,343               113,412               

511,185$             1,861,661$          
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11. Санхүүгийн хэрэгслүүд (үргэлжлэл) 

Зах зээлийн эрсдэл: 

Зах зээлийн эрсдэл гэж үнэт цаасны ханш, таваарын зах зээл, валютын ханш, хүүгийн түвшин зэрэг зах 
зээлийн хүчин зүйлсээс шалтгаалан ѳѳрчлѳгдѳх магадлалтай эрсдэлүүдийг хэлнэ.  

a) Хүүгийн эрсдэл 

2019 оны 6 сарын 30-ны 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 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.  

 

Ам.долларын ханшид орох 10%-ийн ѳѳрчлѳлт нь $13,600 долларын цэвэр алдагдал дагуулах 
магадлалтай. (2018 оны 12 сарын 31 - $7,200) 

Компанийн гадаад валют (тѳгрѳг)-ын эрсдэлд ѳртѳх байдлыг доор харуулав.  

 

Монгол тѳгрѳгийн ханшид орох 10%-ийн ѳѳрчлѳлт нь $16,400 долларын цэвэр алдагдал дагуулах 
магадлалтай. (2018 оны 12 сарын 31 – $1,200) 

c) Үнийн эрсдэл 

Компанийн санхүүгийн хэрэгслүүд нь эрдсийн хайгуул, олборлолтын салбарын таваарын үнийн 
хэлбэлзлээс бусад байдлаар үнийн шууд эрсдэлд орох магадлал багатай.  

 

6.30 12.31
2019 2018

Мѳнгѳ болон түүнтэй адилтгах 172,040$             96,157$               
Худалдаа, бусад авлага -                       -                       
Худалдаа, бусад тѳлѳгдѳх (35,884)                (24,244)                

136,156$             71,913$               

6.30 12.31
2019 2018

Мѳнгѳ болон түүнтэй адилтгах 10,024$                3,432$                  
Худалдаа, бусад авлага 3,890                    7,218                    
Худалдаа, бусад тѳлѳгдѳх (178,258)               (22,159)                 

(164,344)$             (11,509)$               



ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ 
Хураангуй нэгтгэсэн завсрын үѳийн санхүүгийн тайлангийн тодруулга 
(Канад доллараар) 
(Аудитаар баталгаажаагүй) 
 
2018 болон 2019 оны 6 сарын 30-нд дуусгавар болсон гурван сар болон хагас жилийн тайлан 
 

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци  |  Завсрын үеийн хураангуй нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан  | 
   

16 

11. Санхүүгийн хэрэгслүүд (үргэлжлэл) 

Бодит үнэ цэн: 

Санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд бодит үнэ цэнээр бүртгэсэн хѳрѳнгѳ, ѳр тѳлбѳрийн бодит үнэ цэнийн 
шатлалыг санхүүгийн тайлангийн тодруулгад дараах байдлаар тусгасан. Үүнд:  

 

 

12. Холбогдох талууд 

Компанийн голлох удирдлагын ажилтнуудад ТУЗ-ийн гишүүд, ерѳнхийлѳгч ба гүйцэтгэх захирал, санхүү 
хариуцсан захирал ба дэд ерѳнхийлѳгч, хайгуул хариуцсан дэд ерѳнхийлѳгч, үйл ажиллагаа хариуцсан 
дэд ерѳнхийлѳгч, зѳвшѳѳрѳл стратеги хариуцсан дэд ерѳнхийлѳгч нар багтана. Голлох удирдлагын 
ажилтнуудын цалин урамшууллыг дор харуулав.  

 

13. Тайлант хугацаанд ѳрнѳсѳн үйл явдлууд 

2019 оны 7 сарын 9-нд Компани нь нэгж тус бүрийг $0.20 үнэлсэн 10,007,500 ширхэг үнэт цаасны нэгжийг 
гарган, $2,001,500 кан.долларыг татан тѳвлѳрүүлэхээр танилцуулсан. Үнэт цаасны нэгж бүр нь 
Компанийн нэг энгийн хувьцаа болон энгийн хувьцаа худалдан авах эрх болох хагас (½) варрантаас 
бүрдэнэ. Варрант бүр нь санхүүжилт хаагдсанаас хойш 2 жилийн дотор нэг энгийн хувьцааг $0.30 
кан.доллараар худалдан авах эрхийг олгоно. Энэхүү хаалттай хүрээнд үйлчилгээний тѳлбѳрт $35,760 
кан.доллар болон 108,800 варрантыг гаргасан. Энэхүү варрантыг хаалттай санхүүжилтийн хүрээнд 
гаргасан варранттай адил нѳхцлѳѳр хэрэгжүүлнэ.  
 
2019 оны 8 сарын 5-нд Монгол улсын Ашигт Малтмал, Газрын Тосны Газар (“АМГТГ”)-аас Эрдэнэ  
Ресурсийн Баян Хѳндий нѳѳцөд MV-021444 дугаар бүхий ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳл олгосон.  

Энэхүү ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳл нь 2018 оны 11 сарын 1-нд RPMGlobal Asia Limited-ийн 
боловсруулж, “Монгол улсын баруун ѳмнѳ зүгт Баянхонгор аймаг дахь Баян Хѳндий Алтны Тѳсѳл” 
(“Bayan Khundii Gold Project, Bayankhongor Aimag, Southwest Mongolia”) нэртэйгээр бүртгүүлсэн NI 43-
101 эрдсийн нѳѳцийн техникийн тайланг багтаасан 2,309 га талбайг хамарна. Түүнээс гадна ашиглалтын 
тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд Эрдэнэ Ресурсийн Алтан Сум (“Altan Arrow”), Хойд Хѳндий (‘Khundii North”) 
болон Баруун Хѳндий (“Khundii West”) хэтийн тѳлѳв бүхий талбайнууд багтаж байна. Ашиглалтын тусгай 
зѳвшѳѳрѳл нь 30 жилийн хугацаатай олгогдох бѳгѳѳд компани үргэлжлүүлэн 70 жил хүртэл сунгах 
боломжтой. Баян Хѳндийн хайгуулын тусгай зѳвшѳѳрлийн хүрээнд хайгуулын хѳтѳлбѳр хэрэгжүүлэх  

2019.06.30 2018.12.31
Түвшин 1 Түвшин 2 Түвшин 3 Түвшин 1 Түвшин 2 Түвшин 3

Бодит үнэ цэнээр хэмжигдсэн хѳрѳнгѳ: 
Мѳнгѳ болон түүнтэй адилтгах 353,842$     -$             -$             1,748,249$  -$             -$             
Авлага -               157,343       -               -               113,412       -               

6 сарын 30-нд дуусгавар болсон зургаан сар
2019 2018

Богино хугацааны цалин урамшуулал 444,124$             568,502$                
Хувьцаанд суурилсан нѳхѳн тѳлбѳр 290,946               767,971                  

735,070$             1,336,473$             
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боломжтой 2,205 га бүхий талбай нь ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳлд хамаарахгүй болно.    
 

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

 

 

 
 


