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Мянган төгрөгөөр 
2021 оны 

12 сарын 31 
2020 оны  

12 сарын 31 

Хөрөнгө   

    

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө 6,956,116 3,249,682 

Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт 2,997,377 89,000 

Харилцагчдад олгосон зээл 34,177,792 18,949,256 

Бусад санхүүгийн хөрөнгө 4,838,475 1,793,317 

Бусад эргэлтийн хөрөнгө 22,604,862 3,285,543 

Үндсэн хөрөнгө 1,187,391 259,291 

Биет бус хөрөнгө 625,738 2,028,939 

   

Нийт хөрөнгө 73,387,751 29,655,028 

   

Өр төлбөр ба эздийн өмч   

Өр төлбөр   

Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл 19,983,388 3,532,377 

Өрийн бичгээрх өглөг 561,000 3,661,000 

Хойшлогдсон татварын өр төлбөр 870,640 134,219 

Бусад эх үүсвэр 18,189,153 7,845,836 

Бусад өр төлбөр 11,178,305 3,228,326 

   

Өр төлбөрийн нийт дүн 50,782,486 18,401,758 

Эздийн өмч   

Эзэмшигчдийн өмч 8,142,623 6,429,896 

Бусад өмч 7,053,406 976,953 

Хуримтлагдсан ашиг 7,409,236 3,846,421 

Эздийн өмчийн дүн 22,605,265 11,253,270 

   

Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн 73,387,751 29,655,028 

 

 

Санхүүгийн байдлын тайлан 
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Мянган төгрөгөөр 2021 он 2020 он 

Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 7,768,611 6,306,995 

Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал (3,913,870) (2,122,526) 

Хүүгийн цэвэр орлого 3,854,741 4,184,469 

   

Хүүгийн бус орлого 7,588,882 2,075,579 

Хүүгийн бус зардал (5,136,329) (3,369,727) 

Цэвэр хүүгийн бус орлого 2,452,553 (1,294,148) 

   

Болзошгүй эрсдэлийн зардал (2,145,842) (1,326,564) 

Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого 678,569 155,944 

Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал (292,033) (292,586) 

Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) 4,547,988 1,427,115 

   

Орлогын татварын зардал (623,171) (186,340) 

   

Татварын дараах ашиг (алдагдал) 3,924,817 1,240,775 

Бусад дэлгэрэнгүй орлого 6,700,921 830,637 

Бусад дэлгэрэнгүй орлогын нэмэгдэл 6,076,453 736,222 

Хэрэгжсэн олз 624,468 94,415 

   

Нийт дэлгэрэнгүй орлого 10,625,738 2,071,412 

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг 0.014 0.004 

 

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан 
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Мянган төгрөгөөр Өмч 
Халаасны 

хувьцаа 

Нэмж 
төлөгдсөн 

капитал 

Эздийн 
өмчийн 

бусад 
хэсэг 

Хуримтлагд
-сан ашиг Нийт дүн 

2020 оны 1 сарын 1-ний 
үлдэгдэл 

2,800,000 - 4,048,467 - 3,843,962 10,692,429 

        

Нягтлан бодох бүртгэлийн 
алдааны залруулга 

- - - 240,731 (240,731) - 

        

Залруулсан үлдэгдэл 2,800,000 - 4,048,467 240,731 3,603,231 10,692,429 

        

Тайлант үеийн цэвэр ашиг  - - - - 1,240,775 1,240,775 

Бусад дэлгэрэнгүй орлого    830,637 - 830,637 

Өмчид гарсан өөрчлөлт  (64,396) (354,175) - - (418,571) 

Ногдол ашиг  - - - (1,092,000) (1,092,000) 

Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн 
хэрэгжсэн дүн 

 - - (94,415) 94,415 - 

        

2020 оны 12 сарын 31-ний 
үлдэгдэл 

2,800,000 (64,396) 3,694,292 976,953 3,846,421 11,253,270 

        

Тайлант үеийн цэвэр ашиг  - - - - 3,924,817 3,924,817 

Бусад дэлгэрэнгүй орлого - - - 7,053,406 - 7,053,406 

Өмчид гарсан өөрчлөлт - 64,396 1,648,331 - - 1,712,727 

Ногдол ашиг - - - - (986,472) (986,472) 

Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн 
хэрэгжсэн дүн 

- - - (976,953) 624,470 (352,483) 

        

2021 оны 12 сарын 31-ний 
үлдэгдэл 

2,800,000 - 5,342,623 7,053,406 7,409,236 22,605,265 

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан 
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Мянган төгрөгөөр 2021 2020 

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ   

Мөнгөн орлогын дүн 124,274,280 55,347,645 

Харилцагчдад олгосон зээлийн эргэн төлөлт /үндсэн зээл/ 68,006,439 39,048,119 

Итгэлцэл, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө 44,428,924 9,017,906 

Зээлийн хүүгийн орлого 7,986,407 5,175,231 

Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 2,924,745 1,550,763 

Бусад үйлчилгээний орлого 927,765 555,626 

Мөнгөн зарлагын дүн (129,432,407) (53,720,621) 

Харилцагчдад олгосон зээлд төлсөн (84,990,850) (42,113,672) 

Итгэлцэл татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө төлөлт (36,210,940) (6,933,486) 

Итгэлцлийн үйлчилгээний хүүгийн зардалд төлсөн (1,671,947) (1,136,933) 

Үндсэн ба нэмэгдэл цалинд төлсөн (759,903) (754,937) 

Түрээс, менежментийн зардалд төлсөн (790,679) (321,050) 

Аудитын төлбөр, мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээний мөнгө (29,125) (294,280) 

Татвар, даатгалд төлсөн (1,125,260) (280,767) 

Бондын хүүгийн зардалд төлсөн (465,501) (265,301) 

Зохицуулалтын үйлчилгээний хураамжид төлсөн мөнгө (21,940) (109,744) 

Нийгмийн даатгалын шимтгэлд төлсөн (236,552) (105,460) 

Шатахуун, холбоо, интернет, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн (37,969) (76,947) 

Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардалд төлсөн (508,101.0) (18,985) 

Бичиг хэргийн зардал, ариун цэврийн зардалд төлсөн (32,122) (18,417) 

Албан томилолт, сургалтын зардалд төлсөн (28,545) (9,894) 

Ажилтнуудад олгосон нөхөн олговор, тэтгэмжид төлсөн (2,799) (3,605) 

Бусад үйлчилгээнд төлсөн мөнгө (2,520,174) (1,277,143) 

Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн (5,158,127) 1,627,024 

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ   

Мөнгөн орлогын дүн 15,183 54,834 

Харилцах, хадгаламжийн хүүгийн орлого 18 39,455 

Ногдол ашгийн орлого 15,165 15,379 

Бусад мөнгөн орлого - - 

Мөнгөн зарлагын дүн (75,704) (363,840) 

Хөрөнгө худалдан авахад төлсөн мөнгө (75,704) (363,840) 

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний 
дүн 

(60,521) (309,006) 

Мөнгөн гүйлгээний тайлан 
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Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ   

Мөнгөн орлогын дүн 19,115,413 5,452,513 

Бонд гаргалтаас хүлээн авсан мөнгө - 2,538,000 

Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл 19,115,413 2,914,513 

Мөнгөн зарлагын дүн (10,190,331) (5,394,274) 

Банк, санхүүгийн зээлийг төлсөн мөнгө (5,564,414) (1,840,636) 

Бондын төлбөрт төлсөн мөнгө (3,100,000) (1,461,198) 

Ногдол ашигт төлсөн мөнгө (904,655) (1,092,000) 

Үнэт цаас худалдан авахад төлсөн мөнгө (621,262) (1,000,440) 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн 8,925,082 58,239 

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ 3,706,434 1,376,257 

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 3,249,682 1,873,425 

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 6,956,116 3,249,682 

 
 
Тодруулга: Ард кредит ББСБ ХК-ийн энэхүү хураангуй санхүүгийн тайланг Санхүүгийн тайлагналын олон 
улсын стандартад нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагын баталсан холбогдох дүрэм, журмын дагуу бэлтгэсэн 
санхүүгийн байдлын тайлан болон орлогын дэлгэрэнгүй тайлангаас ямар нэгэн зөрүүгүйгээр хураангуйлан 
бэлтгэсэн болно.  
 

 

Мөнгөн гүйлгээний тайлан 
(үргэлжлэл) 


