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Тусдаа санхүүгийн байдлын 
тайлан  

Мянган төгрөгөөр Тодруулга 

2021 оны 

12 сарын 31-
ний үлдэгдэл 

2020 оны  
12 сарын 31-

ний үлдэгдэл 

Хөрөнгө    

    

Эргэлтийн хөрөнгө 
   

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө 7        330,722        100,958  

Дансны болон бусад авлага 8    23,076,380     1,685,343  

Бусад санхүүгийн хөрөнгө 9    10,369,946          18,737  

Бараа материал 10        107,959            2,112  

Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо 11      3,708,456     1,243,564  

      

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн     37,593,463     3,050,714  

      

Эргэлтийн бус хөрөнгө      

Үндсэн хөрөнгө 12        645,221        466,025  

Биет бус хөрөнгө 13    59,160,237     8,941,367  

Ашиглах эрхтэй хөрөнгө 14.1      2,349,551        440,433  

Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт 15  231,730,778    67,481,313  

      

Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн   293,885,787    77,329,138  

      

Нийт хөрөнгө   331,479,250    80,379,852  

      

Өр төлбөр ба эздийн өмч      

Өр төлбөр      

Богино хугацаат өр төлбөр      

Дансны болон бусад өглөг 17    28,703,917     4,552,360  

Богино хугацаат зээл 18.1      6,182,791     1,147,287  

Богино хугацаат хаалттай бондын өр төлбөр 18.2      3,685,489    11,958,106  

Богино хугацаат санхүүгийн түрээсийн өглөг 14.2        979,547        349,718  

      

Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн     39,551,744    18,007,471  
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Тусдаа орлогын дэлгэрэнгүй 
тайлан 

Мянган төгрөгөөр Тодруулга 2021 он 2020 он 

Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйлчилгээний орлого 20.1        2,030,180          688,461  

Ашиг алдагдлаар дамжуулан бодит үнэ цэнээр хэмжсэн 
санхүүгийн хөрөнгийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлт ба 
данснаас хассаны олз 

20.2        3,356,706          303,915  

Ногдол ашгийн орлого 20.3        1,004,162        1,311,736  

Хөрөнгө оруулалтын багцын хүүгийн орлого 20.4        1,316,383            29,984  

Нийт хөрөнгө оруулалтын орлого         7,707,431        2,334,096  

      

Хөрөнгө оруулалтын бус бусад орлого 21           784,268          916,740  

      

Борлуулалт, маркетингийн зардал 22       (1,095,852)        (271,381) 

Ерөнхий ба удирдлагын зардал 23      (16,266,063)      (3,183,791) 

Санхүүгийн зардал 24       (3,346,137)      (2,876,353) 

Бусад зардал 25       (2,349,625)        (785,887) 

Гадаад валютын ханшийн зөрүүний гарз 26                (361)        (170,140) 

Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны гарз             (26,955)                  -    

Виртуал хөрөнгийг данснаас хассаны олз        14,351,507                   -    

      

Татвар төлөхийн өмнөх алдагдал           (241,787)      (4,036,716) 

      

Орлогын татварын өгөөж 27             27,437              2,041  

      

Тайлант үеийн цэвэр алдагдал           (214,350)      (4,034,675) 

    

Бусад дэлгэрэнгүй орлого      

Бусад дэлгэрэнгүй орлогоор дамжуулан бодит үнэ цэнээр 
хэмжсэн санхүүгийн хөрөнгө болон виртуал хөрөнгийн 
бодит үнэ цэнийн өөрчлөлт 

     187,063,325        3,178,618  

Бусад дэлгэрэнгүй орлогоор дамжуулан бодит үнэ цэнээр 
хэмжсэн санхүүгийн хөрөнгө болон виртуал хөрөнгийг 
данснаас хассаны олз 

       11,805,694        1,056,403  

Бусад дэлгэрэнгүй орлогын дүн      198,869,019        4,235,021  

      

Нийт дэлгэрэнгүй ашиг      198,654,669          200,346  

    

Нэгж хувьцаанд ногдох суурь алдагдал                (0.01)              (0.15) 

 

Хуудас 16-50-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү тусдаа орлогын дэлгэрэнгүй тайлангийн салшгүй нэг хэсэг 

болно. 
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Тусдаа өмчийн өөрчлөлтийн 
тайлан 

Мянган төгрөгөөр Өмч 
Халаасны 

хувьцаа 

Нэмж 
төлөгдсөн 

капитал 

Дахин 
үнэлгээний 

нөөц 

Эздийн 
өмчийн 

бусад 
хэсэг 

Хуримтлаг
дсан ашиг 

Нийт дүн 

2020 оны 1 сарын 1-ний 
үлдэгдэл 

28,590,335 (1,414,706) - 24,105,478 13,799 5,287,424 56,582,330 

         

Тайлант үеийн цэвэр 
алдагдал 

- - - - - (4,034,675) (4,034,675) 

Хөрөнгийн бодит үнэ 
цэнийн өөрчлөлт 

- - - 4,235,021 - - 4,235,021 

Зарласан ногдол ашиг - - - - - (950,580) (950,580) 

Дахин үнэлгээний 
нөөцөөс хэрэгжсэн дүн 

- - - (1,056,403) - 1,056,403 - 

         

2020 оны 12 сарын 31-
ний үлдэгдэл 

28,590,335 (1,414,706) - 27,284,096 13,799 1,358,572 55,832,096 

         

Тайлант үеийн цэвэр 
алдагдал 

- - - - - (214,350) (214,350) 

Хөрөнгийн бодит үнэ 
цэнийн өөрчлөлт 

- - - 198,869,019 - - 198,869,019 

Өмчид гарсан өөрчлөлт 23,928 1,414,706 2,927,696 - - (23,928) 4,342,402 

Дахин үнэлгээний 
нөөцөөс хэрэгжсэн дүн 

- - - (11,805,694) - 11,025,129 (780,565) 

         

2021 оны 12 сарын 31-
ний үлдэгдэл 

28,614,263 - 2,927,696 214,347,421 13,799 12,145,423 258,048,602 

 

 

 

 

Хуудас 16-50-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү тусдаа өмчийн өөрчлөлтийн тайлангийн салшгүй нэг хэсэг 

болно. 
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Тусдаа мөнгөн гүйлгээний 
тайлан  

Мянган төгрөгөөр  2021 он 2020 он  

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ   

Мөнгөн орлогын дүн      2,782,715       417,427  

Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого      2,782,715               -    

Бусад мөнгөн орлого                 -         417,427  

Мөнгөн зарлагын дүн      8,302,909    4,928,032  

Ажиллагчдад төлсөн      1,487,785       435,619  

Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн         271,633         73,927  

Бараа материал худалдан авахад төлсөн         117,682         10,421  

Ашиглалтын зардалд төлсөн          52,037       622,131  

Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн         135,533         15,773  

Хүүний төлбөрт төлсөн      2,730,145    1,825,104  

Татварын байгууллагад төлсөн      1,001,667       119,558  

Даатгалын төлбөрт төлсөн          26,755         10,903  

Бусад мөнгөн зарлага      2,479,672    1,814,596  

Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний 
дүн 

    (5,520,194)  (4,510,605) 

      

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ  

Мөнгөн орлогын дүн    51,176,390    3,272,094  

Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого    10,800,405               -    

Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого    20,850,000               -    

Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан 
төлөлт 

   17,665,239    3,197,168  

Хүлээн авсан хүүний орлого         957,000             900  

Хүлээн авсан ногдол ашиг         903,746         74,026  

 



 

“Ард санхүүгийн нэгдэл” ХК  
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Тусдаа мөнгөн гүйлгээний 
тайлан (үргэлжлэл) 

Мянган төгрөгөөр  2021 он 2020 он  

Мөнгөн зарлагын дүн    49,492,446    1,407,956  

Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн         601,044          3,823  

Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн         100,000               -    

Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн    13,587,474    1,143,667  

Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа    35,203,928       260,466  

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн 
гүйлгээний дүн 

     1,683,944    1,864,138  

      

Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ  

Мөнгөн орлогын дүн    20,768,079    9,922,914  

Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан    20,768,079    3,749,000  

Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн 
авсан 

                -      6,173,914  

Мөнгөн зарлагын дүн    16,702,065    7,218,725  

Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн    16,415,124    2,918,723  

Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн         137,863       224,543  

Хувьцаа буцаан худалдаж авхад төлсөн                 -      3,768,800  

Төлсөн ногдол ашиг         149,078       306,659  

Бусад мөнгөн зарлага                 -                 -    

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн 
гүйлгээний дүн 

     4,066,014    2,704,189  

        

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ         229,764         57,722  

        

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл         100,958         43,236  

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл         330,722       100,958  

 
 
Хуудас 16-50-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү тусдаа мөнгөн гүйлгээний тайлангийн салшгүй нэг хэсэг болно. 

dell
Note
энэ хуудас хүртэл тасалж аудитлагдсан тайланд оруулна


