
“ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ИЙН САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 
 

 
“Эрдэнэс Монгол” ХХК нь Монгол Улсын байгалийн нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулж үр ашигтай ашиглах, уул уурхай, дэд бүтцийн салбарт урт хугацааны хөрөнгө 
оруулалт хийх, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтөд хувь нэмэр оруулах үндэсний томоохон 
хөрөнгө оруулалтын компани болох хэтийн зорилго тавин, толгой болон охин 
компаниудын санхүүгийн хэрэгцээг хангах, үр ашиг бүхий шинэ төслүүдийг санхүүжүүлэх 
өртөг багатай, урт хугацаат эх үүсвэрийг эрэлхийлэх чиглэлээр ажиллаж байна.  

Олонулсын жишигт нийцсэн санхүүгийн удирдлага, санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох 
бүртгэл, аудит, дотоод хяналтын бүтцийг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд: 

“Эрдэнэс Монгол” ХХК нь сүүлийн гурван жилийн хугацаанд олон улсын стандартад 
нийцсэн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг олон улсын нэр хүнд бүхий “Эрнст Энд Янг 
Монголия Аудит” ХХК-иар баталгаажуулсан. 
 
“Эрдэнэс Монгол” ХХК нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу нэгтгэсэн 
санхүүгийн тайлан гаргах аргачлал, нэгдлийн  нэгдсэн нягтлан бодох бүртгэлийн 
бодлогын баримт бичгийг энэ онд боловсруулан баталж мөрдөхөөр төлөвлөж байна. 
 
“Эрдэнэс Монгол” ХХК ньнүүрсний экспортыг өсгөх, боомтыгөргөтгөн хүчин чадлыг нь 
нэмэгдүүлэх, нүүрс тээврийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс энэ онд хөрөнгө 
оруулалтыгихээр хийхээр төлөвлөж байна. Үүнд: 
 

• “Эрдэнэс Таван толгой” ХК-ийн уурхайгаас Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 
автозамтай холбох 8.2 км шороон замын санхүүжилтын тодорхой хэсэг - 4.6 тэрбум 
төгрөг; 

• Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн автозамын 520 машины түр зогсоол - 4.8 
тэрбум төгрөг;  

• Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн замын шалган нэвтрүүлэх цэгийн цахилгаан 
үүсгүүрийг нарны эрчим хүчээр хангах841 сая төгрөг;  

• Гашуун сухайтын боомтын засвар, өргөтгөл, нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 
зориулалт бүхий 600 сая төгрөг;  

• Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн авто замд хяналт тавьж байгаа цагдаагийн 
бие бүрэлдэхүүн болон хяналт тавьж байгаа компанийн автомашины парк 
шинэчлэлд 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөж ажиллаж байна. 
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1. САНХҮҮГИЙН ЕРӨНХИЙ ТОЙМ  

 
• Эрдэнэс Монгол Нэгдлийн  2017 оны хагас жилийн санхүүгийн үндсэн үзүүлэлтүүд:  

Хүснэгт 1, /Тэрбум ₮/ 

Үзүүлэлт 

"Эрдэнэс Монгол" 
ХХК 

"Эрдэнэс Таван 
толгой" ХК "Багануур" ХК "Шивээ-Овоо" ХК 

2017 
оны 

төсөв  

Эхний хагас 
жилийн 

гүйцэтгэл 
2017 
оны 

төсөв 

Эхний хагас 
жилийн 

гүйцэтгэл 
2017 
оны 

төсөв 

Эхний хагас 
жилийн 

гүйцэтгэл 
2017 
оны 

төсөв  

Эхний хагас 
жилийн 

гүйцэтгэл 
Тоо % Тоо % Тоо % Тоо % 

Нийт орлого  65.6 38.5 59% 1,238.1 746.2 60% 114.9 58.4 51% 47.9 21.2 44% 

Нийт зардал  39.6 14.3 36% 855.5 381.3 45% 112.6 62.7 56% 46.9 21.2 45% 

Цэвэр ашиг 20.0 18.3 90% 286.6 284.8 99% 2.0 (7.2) -361% 2.4 2.7 113% 
Нийт татвар, 
төлбөр,  
хураамж, шимтгэл    

7.7 8.7 113% 231.1 158.9 69% 19.1 18.8 116% 8.1 3.6 44% 

 

Хүснэгт 2, Тэрбум ₮                                                Зураг 1, /Тэрбум ₮/ 

 
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн татварын орлого 2017 оны эхний хагас жилийн 

байдлаар 1,757.7 тэрбум төгрөг төвлөрсөн ба үүний 11% буюу 190.1 тэрбум төгрөгийг 
“Эрдэнэс Монгол” ХХК болон түүний охин компаниудтөвлөрүүлсэн байна. 
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2017 оны нэгдлийн нийт төсөв  
Эхний хагас жилийн нэгдлийн нийт гүйцэтгэл 

Үзүүлэлт 

Эрдэнэс Монгол 
Нэгдэл  

2017 оны 
төсөв 

Эхний хагас 
жилийн 

гүйцэтгэл 
Тоо % 

Нийт орлого  1,466.4 864.3 59% 
Нийт зардал  1,054.6 479.5 45% 
Цэвэр ашиг 310.9 298.5 95% 
Нийт татвар, төлбөр,  
хураамж, шимтгэл    266.0 190.1 73% 
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• Эрдэнэс Монгол Нэгдлийн  2015-2017 онуудын хагас жилийн орлогын үзүүлэлт:  
 

Зураг 2, /Тэрбум ₮/ 

 
Эрдэнэс Монгол Нэгдлийн хэмжээнд 2015 оны эхний хагас жилд 226.9 тэрбум 

төгрөг, 2016 оны эхний хагас жилд 227.0 тэрбум төгрөгийн орлого тус тус олсон бол тус 
үзүүлэлт 2017 оны  эхний хагас жилийн байдлаар 4 дахин нэмэгдэж 864.3 тэрбум төгрөг 
болсон байна. 

 “Эрдэнэс Таван толгой” ХК-ийн нүүрс экспортын хэмжээ 2017 оны хагас жилд 6.0 
сая тонн болж өмнөх оны мөн үеэс 2 дахин өссөн нь гол нөлөө үзүүлж байна. 

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн авто замын нүүрс тээвэр эрчимжиж “Эрдэнэс 
Монгол” ХХК-ийн 2017 оны орлого 2016 оны мөн үеэс 4 дахин нэмэгдсэн. 

• Эрдэнэс Монгол Нэгдлийн  2015-2017 онуудын хагас жилийн ашгийн үзүүлэлт:  
 

Зураг 3, /Тэрбум ₮/ 

 
2016 оны эхний хагас жилд Эрдэнэс Монгол Нэгдлийн хэмжээнд “Багануур” ХК-иас 

бусад компаниуд алдагдалтай ажилласан ба алдагдлын хэмжээ 54.3 тэрбум төгрөг 
байсан бол 2017 оны эхний хагас жилд зөвхөн “Багануур” ХК алдагдалтай ажилласан 
хэдий ч нэгдлийн  цэвэр ашиг 298.5 тэрбум төгрөгт хүрсэн. Нэгдлийн  цэвэр ашгийн 95%-
ийг “Эрдэнэс Таван толгой” ХК-ийн цэвэр ашиг эзэлж байна.  
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• Эрдэнэс Монгол Нэгдлийн  2016-2017 онуудын хагас жилийн татвар, төлбөр, 
хураамж, шимтгэлийн мэдээлэл:  

Зураг 4, /Тэрбум ₮/ 

 
2016 оны хагас жилийн гүйцэтгэлээр нэгдлийн хэмжээгээр нийт 45.3 тэрбум 

төгрөгийн татвар, төлбөр хураамжийг улсад төвлөрүүлж байсан бол 2017 оны хагас 
жилийн байдлаар 190.1 тэрбум төгрөгийн татварын орлогыг улсад төвлөрүүлсэн. Үүнээс 
178.6 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт, 11.5 тэрбум төгрөгийг орон нутгийн төсөвт тус тус 
төвлөрүүлэн ажилласан байна.   

•  “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн 2017 оны төсөв, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний 
хагас жилийн гүйцэтгэл: 
 

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн 2017 оны хагас жилийн төсөв, хөрөнгө оруулалтын 
гүйцэтгэл нь компанийн бизнес төлөвлөгөөнд тавьсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, толгой 
компаниас санхүүждэг охин болон хараат компаниудын үйл ажиллагааг тасралтгүй 
явуулах, үр ашгийг дээшлүүлэх, өмнө хуримтлагдсан зээлийн хүүний өглөгийг бүрэн 
барагдуулж компанийн цаашдын урт хугацааны стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх суурийг 
тавихад чиглэгдэж,  хууль тогтоомжид заасан татвар, төлбөр, хураамж, шимтгэлийг улс, 
орон нутгийн төсөвт бүрэн төвлөрүүлж ажиллалаа.      

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн 2017 оны эхний хагас жилийн орлого нь3 төрлийн 
орлогоос бүрдэж байна. Үүнд: 

• Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн авто зам ашигласны төлбөрийн орлого; 
• Охин компаниудаас авах менежментийн төлбөрийн орлого; 
• Ашигт малтмалын талбайн  түрээсийн орлого; 
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2. “ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ  

Хүснэг
т 3 

 

З
амын 

хураам
жийн орлогыг 2017 онд төлөвлөхдөө нүүрс тээврийн хэмжээг 20.6 сая тонноор буюу  
59,602.7 сая төгрөг байхаар 2017оны 06 дугаар сард нэмж тодотгосон. 2017 оны эхний 
хагас жилээр замын хураамжийн орлогын гүйцэтгэл 34,909.2 сая төгрөг хүрсэн нь тухайн 
жилийн төсөвлөсөн орлогын 59%-тай тэнцэж байна. 

2017 оны эхний хагас жилийн замын хураамжийн орлогыг өнгөрсөн 2015, 2016 
онуудын мөн үетэй харьцуулбал 2015 оны мөн үеэс 6.1 дахин, 2016 оны мөн үеэс 3.7 
дахин тус тус өссөн байна. /Зураг 6/   

Зураг 5 

 
Монгол улсын нүүрс экспортын хэмжээ 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар 19.1 

сая тоннд хүрсэн ба үүний 61% буюу 11.6 сая тонн нүүрсийг Таван толгой-Гашуун сухайт 
чиглэлийн авто замаар тээвэрлэсэн байна. 
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Орлого   
2017 оны  

төсөв,  Сая ₮ 
2017.06.30,  

Сая ₮  
Замын хураамжийн орлого         59,602.7      34,909.2  59% 
Менежментийн төлбөр            5,754.2        2,758.0  48% 
Шивээ Овоо талбай ашигласны төлбөр              204.0           112.2  55% 
Бусад орлого                     -             747.8  - 

Орлогын нийт дүн        65,560.84    38,527.20  59% 
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3. “ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ИЙН ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ  

Хүснэгт 4   

Нийт зардал   
2017 оны 

төсөв,  Сая ₮ 
2017.06.30,  

Сая ₮ 
Авто замтай холбоотой зардал  30,088.3 10,856.2 36% 
Компанийн үйл ажиллагааны зардал   8,058.3   3,310.2 41% 
Төслийн санхүүжилтийн зардал   1,444.5      132.4 9% 

Зардлын нийт дүн   39,591.0 14,298.7 36% 
 

 Компанийн автозамын засварын ажлын ихэнх нь ирэх хагас жилд хийгдэхээр 
төлөвлөгдсөн байгаа тул автозамын засвар, үйл ажиллагааны зардлын гүйцэтгэл 2017 
оны хагас жилийн гүйцэтгэлээр 36% гарсан. 

4. “ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ИЙН АШИГТ АЖИЛЛАГАА 

“Эрдэнэс Монгол” ХХК нь 2016 оны хагас жилээр 3,893.4 сая төгрөгийн алдагдалтай 
ажиллаж байсан бол 2016 онд нүүрс тээврийн экспортын хэмжээ өссөнөөр замын 
хураамжийн орлого нэмэгдэж  51.0 сая төгрөгийн  цэвэр ашигтай ажилласан. 2017 оны 
хагас жилийн байдлаар нүүрс тээвэрийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс нэмэгдэж18,252.3 
сая төгрөгийн ашигтай ажилласан.Оны хоёрдугаар  хагаст томоохон хөрөнгө оруулалтын 
шинжтэй зардлууд гарах бөгөөд цэвэр ашиг төлөвлөсөн хэмжээнд байх төлөвтэй байна. 

Зураг 6 
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5. “ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 

Хүснэгт 6 

Үндсэн хөрөнгө  
2017 оны төсөв,  

Сая ₮ 
2017.06.30,  

Сая ₮ 
Биет хөрөнгө                 12,244.6  711.2 6% 
Биет бус хөрөнгө                      201.5  175.0 87% 

 
               12,446.1  886.2 7% 

Бусад хөрөнгө оруулалт  
   Төсөл хөтөлбөрүүдийн хөрөнгө оруулалт                      400.0  - - 

Хайгуул үнэлгээний хөрөнгө                      245.0  0.2 0% 
Охин компанид оруулах хөрөнгө оруулалт                   3,014.8  1,055.8 35% 

 
                 3,659.8  1,055.9 29% 

        
Нийт хөрөнгө оруулалт                 16,106.0  1,942.1 12% 

 

Компанийн оны эхний хагас жилийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний 
гүйцэтгэлээр үндсэн хөрөнгө авахад 886.2 сая төгрөг, охин компаниудад оруулах хөрөнгө 
оруулалтанд 1,055.8 сая төгрөг, нийт 1,942.1 сая төгрөгөөр баталсан ч  эхний хагас 
жилийн гүйцэтгэл 12%-ийн гүйцэтгэлтэй гарсан.    

Гүйцэтгэл бага гарсан нь 2017 оны 06 дугаар сард хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөөнд тодотгол оруулж, хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 4,346.6 сая төгрөгөөс 
16,106.0 сая төгрөг болгож 11,759.4 сая төгрөгөөр нэмэгдсэнтэй холбоотой. 
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