
Хүчтэй. Хамтдаа.

47Ард Санхүүгийн Нэгдэл

“АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ” ХК -ИЙН 
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛД

Стандарт санал дүгнэлт
Бид 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ээрх санхүүгийн байдлын тайлан, жилийн эцсээрх орлогын 
дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан болон ач холбогдол 
өндөртэй нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын хураангуйг багтаасан санхүүгийн тайлангийн 
тэмдэглэлээс бүрдсэн “Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК-ийн санхүүгийн тайланд аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Бидний дүгнэлтээр “Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК -ийн 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 
байдлаарх санхүүгийн байдал хийгээд тухайн өдрөөр дуусгавар болсон жилийн үйл ажиллагааны 
орлого үр дүн, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ нь бүхий л материаллаг зүйлсийн хувьд Санхүүгийн 
Тайлагналын Олон Улсын Стандартын дагуу үнэн зөв илэрхийлэгдсэн байна.

Дүгнэлтийн үндэслэл
Бид аудитаа Аудитын Олон Улсын Стандарт (АОУС)-ын дагуу хийж гүйцэтгэсэн болно. Энэ стандартын 
дагуу бидний хүлээх үүрэг хариуцлагыг энэхүү тайлангийн санхүүгийн тайлангийн аудитад аудиторын 
хүлээх үүрэг хариуцлага хэсэгт харуулсан. Бид санхүүгийн тайлангийн аудиттай холбоотой ёс зүйн 
шаардлагуудын дагуу үйлчлүүлэгчээс хараат бус байх, эдгээр шаардлагуудын дагуух ёс зүйн бусад 
үүрэг хариуцлагуудыг мөрдөж ажилласан.

Бидний олж авсан аудитын нотолгоо нь бидний гаргасан санал дүгнэлтийн үндэслэл гаргахад 
хангалтай бөгөөд зохистой гэж бид үзэж байна.

Аудитын гол асуудлууд
Аудитын гол асуудлууд нь бидний мэргэжлийн шийдлээр тайлант хугацааны санхүүгийн тайланд 
хийсэн бидний аудитад хамгийн их анхаарал татсан асуудал байна. Бидний гаргасан тайланд 
материаллаг хэмжээний аудитын гол асуудал байхгүй хэмээн тодорхойлж байна.

Хараат бус 
аудитын тайлан
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Бусад мэдээлэл
Удирдлага бусад мэдээллийн хувьд хариуцлага хүлээнэ. Бусад мэдээлэл нь жилийн тайланд орсон 
мэдээллээс бүрддэг боловч түүнд санхүүгийн тайлан болон аудиторын тайлан багтаагүй байж болно. 
Бидний санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлт нь бусад мэдээлэлд хамаарахгүй ба бид уг мэдээлэлд 
аливаа баталгаа илэрхийлээгүй. 

Санхүүгийн тайлангийн аудиттай холбоотойгоор бид бусад мэдээллийг унших үүрэгтэй учраас уг 
мэдээлэл нь санхүүгийн тайлантай материаллаг байдлын хувьд нийцэж байгаа эсэхийг авч үзнэ. Хэрэв 
бид хийсэн ажилдаа үндэслэн бусад мэдээлэлд материаллаг буруу тайлагнал байна гэж дүгнэсэн бол 
энэ байдлыг тайландаа тусгах ёстой. Аудитын явцад бид энэ талаар тайлагнах шаардлага үүсээгүй.

Санхүүгийн тайлангийн талаар удирдлага болон засаглах удирдлагын хүлээх хариуцлага
Удирдлага нь СТОУС-ын дагуу санхүүгийн тайланг бэлтгэх, үнэн зөв толилуулах үүрэг хүлээхээс 
гадна залилан эсвэл алдаанаас үүдэх материаллаг алдаатай тайлагналгүй санхүүгийн тайлангуудыг 
бэлтгэхэд зайлшгүй чухал гэж тодорхойлсон дотоод хяналтуудыг тодорхойлно.

Санхүүгийн тайланг бэлтгэхдээ удирдлага компанийн үйл ажиллагааг төлбөрийн чадваргүй болох 
эсвэл үйл ажиллагаагаа зогсоох, ингэхээс өөр сонголтгүй байхаас бусад тохиолдолд удирдлага 
санхүүгийн тайлангаа тасралтгүй байх зарчмын дагуу үйл ажиллагаагаа зогсолтгүй явуулах 
компанийн чадамжийг үнэлэх хариуцлагыг хүлээх ба тасралтгүй байдалтай холбоотой асуудлууд 
болон нягтлан бодох бүртгэлд ашигласан тасралтгүй байдлын суурийн талаар нэмэлт тодруулга хийнэ.

Компанийн засаглах удирдлага нь санхүүгийн тайлагналын үйл явцад хяналт тавих үүргийг хүлээнэ.

Санхүүгийн тайлангийн аудитад Аудиторын хүлээх хариуцлага
Бидний зорилго бол санхүүгийн тайлан нь бүхэлдээ залилан эсвэл алдаанаас үүдэх материаллаг 
алдаатай тайлагналгүй бэлтгэгдсэн эсэх талаар хамгийн боломжит баталгааг олж авах, өөрийн 
дүгнэлтийг илэрхийлсэн аудиторын тайланг бэлтгэх явдал юм. Хамгийн боломжит баталгаа гэдэг 
нь дээд түвшний баталгаа боловч АОУС-ын дагуу хийж гүйцэтгэсэн аудит нь оршин байгаа буруу 
тайлагнал бүрийг үргэлж илрүүлнэ гэсэн баталгааг өгөхгүй юм. Залилан эсвэл алдаанаас шалтгаалан 
буруу тайлагнал үүсэж болох ба дангаараа эсвэл нийтдээ материаллаг гэж үзсэн бол санхүүгийн 
тайланд тулгуурлан хэрэглэгчийн гаргах эдийн засгийн шийдвэрт нөлөөлөх боломжтой юм.

АОУС-ын дагуу бид аудитын туршид мэргэжлийн үл итгэх хандлагыг баримтлан мэргэжлийн шийдэл 
гаргаж ажилласан. Мөн бид дараах ажлуудыг хийсэн:
• Санхүүгийн тайланд залилан эсвэл алдаанаас үүдэх материаллаг алдаатай тайлагнал байх эрсдэлийг 
тодорхойлж үнэлсэн, тэдгээр эрсдэлүүдэд хариу аудитын горимуудыг тодорхойлж хэрэгжүүлсэн, мөн 
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дүгнэлтийн үндэслэл болох аудитын хангалттай нотолгоог олж авсан. Зөвхөн нэг алдаанаас бус үгсэн 
хуйвалдсан үйл ажиллагаа, хуурамчаар үйлдэх, санаатай орхигдуулах, дотоод хяналтыг үл хэрэгсэх 
эсвэл гуйвуулах зэрэг залилангаас шалтгаалсан материаллаг буруу тайлагналыг илрүүлэхгүй байх 
эрсдэлтэй.
• Аудитын зохистой горимыг боловсруулахын тулд компанийн дотоод хяналтын тогтолцооны талаар 
ойлголт олж авсан, гэхдээ дотоод хяналтын үр дүнтэй байдалд дүгнэлт өгөх зорилгогүй.
• Компанийн ашиглаж байгаа нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, удирдлагын хийсэн тооцоолол болон 
тодруулгын зохистой байдлыг үнэлсэн.
• Хэрэв компанийн тасралтгүй байх чадавхид материаллаг тодорхойгүй байдал байна гэж үзвэл бид 
санхүүгийн тайлангийн холбогдох тодруулгын хэсэгт бид анхаарлаа хандуулах болно. Хэрэв энэ талаар 
холбогдох тодруулгад хангалттай дурдаагүй байвал бид аудитын дүгнэлтээ өөрчлөх болно. Бидний 
өгөх аудитын дүгнэлт нь аудиторын тайланг огноолох өдөр хүртэлх аудитын нотолгоонд суурилна. 
Иймд компанийн тасралтгүй байх чадварт нөлөөлөх нөхцөл байдал ирээдүйд үүсэж болох юм. 
• Санхүүгийн тайлангийн бүтэц, агуулга, толилуулга болон тодруулгыг бид бүхэлд нь шалгаж 
санхүүгийн тайлан нь ажил гүйлгээ ба үйл явдлыг үнэн зөв харуулсан эсэхийг үнэлсэн. 

Бид засаглах удирдлагатай аудитын цар хүрээ, хугацаа, бусад хамааралтай асуудлуудаас гадна 
аудитаар илэрсэн томоохон чухал асуудлууд болон аудитын явцад ажиглагдсан дотоод хяналтын сул 
талуудын талаар харилцсан.

Мөн бид засаглах удирдлагад аудиторын хараат бус байдлын талаар холбогдох ёс зүйн шаардлагуудыг 
мэдэгдсэн бөгөөд бидний хараат бус байдалд нөлөөлж болохуйц аливаа харилцаа холбоо, түүнээс 
сэргийлэх арга хэмжээнүүд болон бусад асуудлуудын талаар ярилцсан. 

Засаглах удирдлагатай харилцсаны үндсэн дээр бид тайлант хугацааны санхүүгийн тайлангийн 
аудитаар хамгийн чухал гэж авч үзсэн асуудлуудыг тодорхойлж аудитын гол асуудлууд гэж үзсэн. Бид 
олон нийтэд мэдээлэх нь сөрөг үр дагаврыг авчрах учраас хууль тогтоомжоор хориглосон байдаг 
асуудлаас бусад аудитын асуудлуудыг аудиторын тайландаа харуулсан.

Бусад
Энэхүү тайланг Компанийн тухай хуулийн 94-р зүйлд заасны дагуу компанийн хувьцаа эзэмшигчид 
зориулан бэлтгэсэн ба тайлангийн агуулгын хүрээнд өөр аливаа гуравдагч талын өмнө ямар нэг 
хариуцлага хүлээхгүй болно.
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САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2017 оны 12-р сарын 31-ний өдөр
(мянган төгрөгөөр)

Үзүүлэлт Тодруулга  2017.12.31.  2016.12.31. 

ХӨРӨНГӨ    

Эргэлтийн хөрөнгө    

   Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө 5.1      689,066.4      166,192.2 

   Худалдааны ба бусад авлага 5.2   4,784,621.0   4,398,467.1 

   Урт хугацаат зээлийн авлага 5.2   2,015,297.7   5,151,485.4 

   Богино хугацаат зээлийн авлага 5.2 470,036.1      159,298.5 

   Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт 5.3      107,539.5        49,695.2 

   Татвар, шимтгэлийн авлага 5.7        14,726.0               95.2 

   Бараа материал 5.9        23,175.5        31,718.5 

   Урьдчилж төлсөн зардал 5.8      423,914.0      179,438.9 

   Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй хөрөнгө 5.4   1,220,000.0   3,000,000.0 

   Эргэлтийн хөрөнгийн дүн    9,748,376.2 13,136,391.0 

Эргэлтийн бус хөрөнгө    

   Үндсэн хөрөнгө (цэвэр) 5.10      627,821.1      676,748.5 

   Биет бус хөрөнгө (цэвэр) 5.11      246,216.5        17,560.7 

   Өмчийн хэрэглүүр 5.5 39,033,912.6 25,561,668.3 

   Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн  39,907,950.2 26,255,977.5 

НИЙТ ХӨРӨНГӨ  49,656,326.3 39,392,368.2 
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ӨР ТӨЛБӨР    

Богино хугацаат өр төлбөр    

   Худалдааны ба бусад өглөг 5.6   1,300,720.0      766,981.4 

   Богино хугацаат зээлийн өглөг 5.6   1,080,072.9      742,334.7 

   Орлогын татварын өглөг 5.7        67,354.4        84,573.8 

   Урьдчилж оросон орлого 5.7        22,032.0  - 

   Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн    2,470,179.3   1,593,889.7 

Урт хугацаат өр төлбөр    

   Урт хугацаат зээл 5.6   2,781,782.5  - 

   Хойшлогдсон татварын өглөг 5.12   1,292,210.5      352,511.6 

   Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн    4,073,993.0      352,511.6 

   Нийт өр төлбөр    6,544,172.3   1,946,401.3 

Өөрийн хөрөнгө    

   Энгийн хувьцаа 5.13   1,879,652.8   1,879,652.8 

   Халаасны хувьцаа 5.13   (160,216.4)   (160,216.4)

   Нэмж төлөгдсөн капитал 5.13  9,929,060.7  9,929,060.7 

   Бодит үнэ цэнийн тохируулгын нөөц 5.13   7,350,220.9   2,707,838.6 

   Өмчийн бусад хэрэглүүр 5.13        13,799.1        13,799.1 

   Хуримтлагдсан үр дүн 5.13 24,099,636.9 23,075,832.2 

Нийт өөрийн хөрөнгө  43,112,154.0 37,445,967.0 

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ  49,656,326.3 39,392,368.3 
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ОРЛОГО ҮР ДҮН БОЛОН
БУСАД ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

2017 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

(мянган төгрөгөөр)

Үзүүлэлт Тодруулга  2017.12.31.  2016.12.31. 

   Борлуулалтын орлого 5.15 2,088,000.0 11,795,101.6 

   Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг - (10,013,092.4)

Нийт ашиг 2,088,000.0 1,782,009.2

   Борлуулалт, маркетингийн зардал 5.16 (201,182.3) (135,270.0)

   Ерөнхий удирдлагын зардал 5.17 (1,561,686.3) (986,380.5)

   Ажиллагсадтай холбоотой зардал 5.17 (565,232.3) (564,232.9)

   Бусад зардал 5.17 (10,339.3)

Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) (250,440.1) 96,125.8

   Үйл ажиллагааны бус орлого (зардал) 5.16 645,854.2 89,418.4

   Санхүүгийн ашиг, (алдагдал) цэвэр 5.14 735,668.1 842,420.1

   Бусад олз ба гарз - (3,099.5)

Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) 1,131,082.2 846,028.0

   Орлогын албан татварын зардал 5.18 (107,277.6) (100,042.0)

Тайлант жилийн татварын дараах ашиг 
(алдагдал)

 1,023,804.6 745,986.0

Бусад дэлгэрэнгүй орлого

Бодит үнэ цэнээр хэмжигдсэн хөрнгө              
оруулалтын үнэ цэнийн өсөлт

5,500,841.0 3,010,452

   Хойшлогдсон татварын зардал (858,458.7) (302,613)

   Бусад олз, гарз   

Нийт дэлгэрэнгүй ашиг(алдагдал) 5,666,186.9 3,453,825

Нэгж хувьцаанд ногдо ашиг (алдагдал) 60.54 44.05
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Үзүүлэлт Хувьцаат 
капитал

Халаасны 
хувьцаа

Халаасны 
хувьцаа 

НТК

Нэмж 
төлөгдсөн 

капитал
 БҮЦТ нөөц

Хуримтлагдсан 
ашиг 

(алдагдал)

Өмчийн 
бусад 

хэрэглүүр
 Нийт

2015 оны 12-р 
сарын 31-ээрх 
үлдэгдэл

1,879,652.8 (160,216.4) (512,083.5) 10,441,144.0 - 22,343,804.9 13,799.1 34,006,100.9

Бүртгэлийн 
бодлогын 
өөрчлөлт, 
алдаа

Залруулагдсан 
үлдэгдэл

1,879,652.8 (160,216.4) (512,083.5) 10,441,144.0 - 22,343,804.9 13,799.1 34,006,100.9

Тайлант 
хугацааны 
цэвэр ашиг 
(алдагдал)

745,986.0 745,986.0

Бодит үнэн 
цэнийн 
тохируулгын 
нөөцийн өсөлт, 
(бууралт)

2,707,838.6 2,707,838.6

Алдаа (13,958.0) (13,958.0)

2016 оны 12-р 
сарын 31-ээрх 
үлдэгдэл

1,879,652.8 (160,216.4) (512,083.5) 10,441,144.0 2,707,838.6 23,075,832.9 13,799.1 37,445,967.5

Бүртгэлийн 
бодлогын 
өөрчлөлт, 
алдаа

Залруулагдсан 
үлдэгдэл

1,879,652.8 (160,216.4) (512,083.5) 10,441,144.0 2,707,838.6 23,075,832.9 13,799.1 37,445,967.5

Тайлант 
хугацааны 
цэвэр ашиг 
(алдагдал)

1,023,804.6 1,023,804.6

Бодит үнэн 
цэнийн 
тохируулгын 
нөөцийн өсөлт, 
(бууралт)

4,642,381.9 4,642,381.9

2017 оны 12-р 
сарын 31-ээрх 
үлдэгдэл

1,879,652.8 (160,216.4) (512,083.5) 10,441,144.0 7,350,220.5 24,099,637.5 13,799.1 43,112,154.0

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2017 оны 12-р сарын 31-ний өдөр
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МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2017 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

(мянган төгрөгөөр)

 Үзүүлэлт  2017.12.31.  2016.12.31. 

1.ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Татварын өмнөх ашиг 1,131,082.2 846,028

   Тохируулга:

   Элэгдлийн зардал 206,914.6 141,598

   Хүүний орлого (529,601.7) (478,909)

   Хүүний зардал 394,026.1 107,809

   Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн олз, гарз (12,271.7) (89,186)

   Хөрөнгө оруулалтын худалдсан олз (524,039.6) -

   Хөрөнгө оруулалтын худалдсан гарз 10,879.2 -

   Найдваргүй авлагын зардал 135.1 -

   Өмч, барилга, тоног төхөөрөмж данснаас хассаны гарз 11,367.0 (1,490)

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага 688,491.1 525,850

   Бараа материалын өсөлт, бууралт 8,542.9 (26,163)

   Урьдчилж төлсөн зардал, тооцооны (өсөлт)/бууралт (43,568.2) 74,403

   Худалдааны болон бусад авлагын (өсөлт)/бууралт (3,043,261.4) 10,805,792

   Худалдааны болон бусад өглөгийн өсөлт/(бууралт) 150,017.1 (5,750,478)

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого -2,239,778.5 5,629,404
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   Хүүний төлбөрт төлсөн 543,595.1 478,909

   Татварын байгууллагад төлсөн (73,775.3) (57,945)

   Мөнгөөр төлөгдсөн хүү (412.263.8) (79,759)

Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ (2,182,222.4) 5,970,609

2.ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН 
ГҮЙЛГЭЭ

   Худалдан авсан өмч, барилга, тоног төхөөрөмж (17,074.3) (10,475)

   Худалдан авсан биет бус хөрөнгө - (15,386)

   Худалдсан өмчийн хөрөнгө оруулалт 40,000.0 -

   Худалдан авсан өмчийн хөрөнгө оруулалт (179,795.0) (5,021,643)

   Олгосон зээл (453,617.6) (4,638,553)

   Олгосон зээлийн эргэн төтөлт 401,823.4 1,781,523

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ (208,663.5) (7,904,534)

3.САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

   Зээл авсан 4,022,821.7 1,760,000

   Эргэн төлсөн зээл (1,198,951.9) 1,018,271

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ 2,823,869.8 741,729

Валютын ханшийн цэвэр өөрчлөлт 522,873. 30,268

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ 89,889.8 (1,161,928)

Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 166,192.0 1,328,120

Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 689,065.6 166,192
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АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК БА ТҮҮНИЙ ОХИН КОМПАНИУД  НЭГТГЭСЭН САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Үзүүлэлт 2016 2017 Өөрч

   Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө 3,610,491 5,960,989 65%

   Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт 1,005,045 1,564,298 56%

   Авлага 2,397,641 2,577,136 7%

   Зээлийн авлага 4,378,686 7,729,494 77%

   Хугацаат бондоорхи Хөрөнгө оруулалт 821,782 1,118,490 37%

   Бараа материал 64,329 41,990 -35%

   Урьдчилж төлсөн тооцоо 829,867 1,664,551 101%

   Борлуулах зорилготой хөрөнгө 97,600 1,626,929 100%

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн 13,205,441 22,283,877 69%

   Үндсэн хөрөнгө 1,365,479 3,297,520 141%

   Биет бус хөрөнгө 50,390 45,564 -10%

   Урт хугацаат зээлийн авлага 5,038,698 1,820,348 -64%

   Хараат компани дахь хөрөнгө оруулалт 7,925,538 10,302,940 30%

   Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалт 1,230,413 5,349,085 335%

   Гүүдвил 5,490,594 6,187,485 13%

   ХОЗ үл хөдлөх хөрөнгө 4,894,933 -100%

Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 25,996,045 27,002,941 4%

Нийт хөрөнгийн дүн 39,201,486 49,286,818 26%
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   Дансны өр 3,758,688 5,504,043 46%

   Татварын өр 97,083 169,597 75%

   Урьдчилж орсон орлого 3,021,361 3,996,100 32%

   Богино хугацаат зээл 1,206,233 1,668,353 38%

   Хүүний өр - 415,558 100%

   Эрсдлийн нөөц төлбөр 1,343,184 1,664,649 24%

Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн 9,426,548 13,418,300 42%

   Урт хугацаат зээл, өр төлбөр 200,000 690,038 245%

   Хойшлогдсон татварын өр 56,038 64,329 15%

   Урт хугацаат санхүүгийн түрээс өр 110,127 - -100%

   Урт хугацаат бусад өр төлбөр - 4,975,093 100%

Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн 366,165 5,729,459 1467%

Нийт өр төлбөрийн дүн 9,792,713 19,147,759 96%

   Хувьцаат 1,879,653 1,879,653 0%

   Халаасны хувьцаа (471,579) (532,287) 13%

   Нэмж төлөгдсөн капитал 4,255,666 2,835,451 -33%

   Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг 13,799 13,799 0%

   Хуримтлагдсан ашиг 22,527,247 25,079,981 11%

   Эздийн өмчийн дүн 28,204,785 29,276,597 4%

   Цөөнхийн хувь оролцоо 1,203,988 862,461 -28%

Нийт эх үүсвэрийн дүн 39,201,486 49,286,818 26%
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АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК БА ТҮҮНИЙ ОХИН КОМПАНИУД НЭГТГЭСЭН ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
     

Үзүүлэлт 2016 2017 Өөрчлөлт

Борлуулалтын орлого 19,293,905 10,810,365 -44%

Борлуулалтын өртөг 5,573,443 3,468,156 -38%

Нийт ашиг 13,720,462 7,342,209 -47%

Түрээс, менежмент орлого 45,401 129,883 186%

Хараат компанийн ногдох ашиг 394,126 371,654 -6%

Ногдол ашгийн орлого 269,334 100%

Хүүгийн орлого 973,546 1,200,580 23%

Бусад орлого 180,155 984,155 446%

Цэвэр орлогын дүн 15,313,690 10,297,815 -33%

Маркетинг сурталчилгааны 
зардал

274,890 436,452 59%

Цалин хөлс, шагнал урамшуулал 2,576,487 3,160,818 2%

Ерөнхий удирдлагын зардал 3,124,605 3,194,004 19%

Санхүүгийн зардал 113,239 483,769 327%

Бусад зардал 244,386 328,709 35%

Зардлын дүн 6,333,607 7,603,751 20%

Гадаад валютын ханшийн 
зөрүүний олз (гарз)

593,300 (196,980) -133%

Хөрөнгө оруулалтын олз/гарз 166,932 728,688 337%
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Биет,биет бус хөрөнгө 
борлуулсны олз (гарз)

(201,176) 86,472 -143%

Зээлийн эрсдлийн сангийн 
зардал

(131,478) (140,591) 7%

Олз гарзын дүн 427,578 477,590 12%

Татварын өмнөх ашиг 
(алдагдал)

9,407,661 3,171,653 -66%

Орлогын татварын зардал 230,000 319,534 39%

Татварын дараах ашиг 
(алдагдал)

9,177,661 2,852,118 -69%

Хяналтын бус хувь оролцооны 
зардал

136,916 176,573 29%

Группын цэвэр ашиг 9,040,745 2,675,545 -70%

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг 658 199 -70%



Жилийн тайлан 2018

60 Ард Санхүүгийн Нэгдэл

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК БА ТҮҮНИЙ ОХИН КОМПАНИУД НЭГТГЭСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

№ Үзүүлэлт Өмч 
хувьцаа

Халаасны 
хувьцаа

Нэмж 
төлөгдсөн 

капитал

Эздийн 
өмчийн 

бусад 
хэсэг

Хуримтлагдсан 
ашиг

Цөөнхийн 
хувь 

оролцоо
Нийт

3

2016 оны 12 сарын 
31

1,879,653 (471,579) 4,255,666 13,799 22,527,247 1,203,988 29,408,773

1 НББ алдаа 
өөрчлөлт

(122,812) (122,812)

4

Залруулсан Үлдэгдэл 1,879,653 (471,579) 4,255,666 13,799 22,404,435 1,203,988 29,285,962

1 Тайлант үеийн 
ашиг

2,675,545 176,573 2,852,118

2 Хувьцаа 
халааслах

(60,708) (1,420,214) (1,480,922)

4 Бизнес нэгдэл (518,100) (518,100)

А 2017 оны 12 
сарын 31

1,879,653 (532,287) 2,835,451 13,799 25,079,981 862,461 30,139,059
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АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК БА ТҮҮНИЙ ОХИН КОМПАНИУД МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2016 2017

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Нийт орох мөнгөн урсгал 21,042,956

Нийт гарах мөнгөн урсгал 16,068,958

Цэвэр мөнгөн урсгал 1,335,571 4,973,999

Хөрөнгө оруулалтын мөнгөн гүйлгээ

Борлуулсан үндсэн хөрөнгө 555,848 62,715

Худалдаж авсан үндсэн хөрөнгө (1,063,434) (191,213)

Хөрөнгө оруулалтын орлого 146,872 1,128,872

Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн (6,071,707) (2,891,008)

Бусдад олгосон зээлийн төлөлт 907,329 11,141,312

Бусдад олгосон зээл урьдчилгаа (3,269,258) (13,401,842)

Хүлээн авсан хүүгийн орлого 1,575,978 1,830,704

Хүлээн авсан ногдол ашиг 83,009

Цэвэр мөнгөн урсгал (7,218,372) (2,237,451)

Санхүүжилтын мөнгөн гүйлгээ

Зээл авсан, үнэт цаас гаргасан 4,823,659 6,953,138

Зээл өрийн бичиг төлөлт (1,247,858) (4,523,685)

Хяналтын бус хувь оролцоог авсан (1,568,060) (222,359)

Ногдол ашиг төлсөн (55,550)

Цэвэр мөнгөн урсгал 2,007,741 2,151,544

Валюын ханшийн зөрүү (374)

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ (3,875,060) 4,888,092

Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 7,485,551 1,073,272

Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 3,610,491 5,960,989
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Тэмдэглэл
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