
Санхүү байдлын тайлан

/төгрөгөөр/

2019/01/01 - 2019/12/31Тайлант үе:

Эцсийн үлдэгдэлЭхний үлдэгдэлБалансын зүйл
Мөрийн
дугаар

0.000.00 ХӨРӨНГӨ1

0.000.00   Эргэлтийн хөрөнгө1.1

7,681,304.501,173,965,324.17     Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө1.1.1

39,162,668,070.1735,580,560,515.70     Дансны авлага1.1.2

661,049,163.93304,700,045.43     Татвар, НДШ-ийн авлага1.1.3

0.000.00     Бусад авлага1.1.4

0.000.00     Бусад санхүүгийн хөрөнгө1.1.5

12,747,470,931.1117,916,137,473.98     Бараа материал1.1.6

658,482,597.931,243,897,906.26     Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо1.1.7

0.000.00     Бусад эргэлтийн хөрөнгө1.1.8

410,682,448.18410,682,448.18
     Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө
(борлуулах бүлэг хөрөнгө)

1.1.9

53,648,034,515.8256,629,943,713.72   Эргэлтийн хөрөнгийн дүн1.1.20

0.000.00   Эргэлтийн бус хөрөнгө1.2

255,716,376,362.04265,175,385,831.55     Үндсэн хөрөнгө1.2.1

5,599,364,256.435,672,352,769.59     Биет бус хөрөнгө1.2.2

0.000.00     Биологийн хөрөнгө1.2.3

5,000,000.005,000,000.00     Дуусаагүй барилга1.2.4

0.000.00     Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө1.2.5

0.000.00     Хойшлогдсон татварын хөрөнгө1.2.6

281,043,143.43287,513,575.08     Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө1.2.7

0.000.00     Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө1.2.8

261,601,783,761.90271,140,252,176.22   Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн1.2.20

315,249,818,277.72327,770,195,889.94 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН1.3

0.000.00 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ2

0.000.00   ӨР ТӨЛБӨР2.1

0.000.00   Богино хугацаат өр төлбөр2.1.1

13,372,214,513.607,439,956,584.97      Дансны өглөг2.1.1.1

407,985,029.00512,176,298.00      Цалингийн өглөг2.1.1.2

15,675,855,953.3710,718,661,080.82      Татварын өр2.1.1.3

5,931,341,299.114,378,947,740.18      НДШ-ийн өглөг2.1.1.4

1,578,405,835.1712,277,086,370.70      Богино хугацаат зээл2.1.1.5

9,434,462,214.194,888,386,489.24      Хүүний өглөг2.1.1.6

0.000.00      Ногдол ашгийн өглөг2.1.1.7

10,896,954,052.7422,361,490,492.85      Урьдчилж орсон орлого2.1.1.8

172,800.000.00      Нөөц / өр төлбөр /2.1.1.9

0.000.00      Бусад богино хугацаат өр төлбөр2.1.1.10

0.000.00
      Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (
борлуулах бүлэг хөрөнгө )- нд хамаарах өр төлбөр

2.1.1.11

57,297,391,697.1862,576,705,056.76   Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн2.1.1.20

0.000.00   Урт хугацаат өр төлбөр2.1.2

43,416,835,529.5745,019,899,397.26      Урт хугацаат  зээл2.1.2.1

712,714,526.92407,278,199.00      Нөөц / өр төлбөр/2.1.2.2

0.000.00      Хойшлогдсон татварын өр2.1.2.3

1/2Хуудас:2020/02/13 16:58:07Хэвлэсэн:

Цемент Шохой ХК



Эцсийн үлдэгдэлЭхний үлдэгдэлБалансын зүйл
Мөрийн
дугаар

1,456,921,425.631,456,921,425.63      Бусад урт хугацаат өр төлбөр2.1.2.4

45,586,471,482.1246,884,099,021.89   Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн2.1.2.20

102,883,863,179.30109,460,804,078.65   Өр төлбөрийн нийт дүн2.2

0.000.00   Эздийн өмч2.3

0.000.00      Төрийн өмч2.3.1

0.000.00      Хувийн өмч2.3.2

287,684,089,300.00287,684,089,300.00      Хувьцаа2.3.3

0.000.00      Халаасны хувьцаа2.3.4

420,000,000.00420,000,000.00      Нэмж төлөгдсөн капитал2.3.5

41,284,046,790.9541,284,046,790.95      Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл2.3.6

0.000.00      Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц2.3.7

1,905,957,878.961,905,957,878.96      Эздийн өмчийн бусад хэсэг2.3.8

-118,928,138,871.49-112,984,702,158.62      Хуримтлагдсан ашиг2.3.9

212,365,955,098.42218,309,391,811.29   Эздийн өмчийн дүн2.3.20

315,249,818,277.72327,770,195,889.94 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ2.4

/Д.Баяржаргал/................................................Ерөнхий ня-бо

/А.Шоовдор/................................................Гүйцэтгэх захирал

2/2Хуудас:2020/02/13 16:58:07Хэвлэсэн:
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Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

2019/01/01 - 2019/12/31Тайлант үе:

/төгрөгөөр/

Тайлант жилийн
дүн

Өмнөх оны дүнҮзүүлэлт
Мөрийн
дугаар

65,125,456,169.2351,782,704,076.59  Борлуулалтын орлого ( цэвэр )1

56,284,484,550.6350,581,792,194.12  Борлуулалтын өртөг2

8,840,971,618.601,200,911,882.47  Нийт ашиг ( алдагдал )3

15,186,890.7314,731,363.46  Түрээсийн орлого4

47,560,465.71175,117,100.57  Хүүгийн орлого5

0.000.00  Ногдол ашгийн орлого6

0.000.00  Эрхийн шимтгэлийн орлого7

969,071,384.96698,934,304.19  Бусад орлого8

2,824,035,985.631,545,139,965.42  Борлуулалт, маркетингийн зардал9

1,405,143,140.361,694,191,302.52  Ерөнхий ба удирдлагын зардал10

7,769,486,731.7410,260,572,234.26  Санхүүгийн зардал11

3,751,180,152.752,599,985,013.18  Бусад зардал12

280,165.02247,707.83  Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз ( гарз )13

0.000.00  Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз ( гарз )14

0.000.00  Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз ( гарз )15

0.000.00  Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз ( гарз )16

0.000.00  Бусад ашиг ( алдагдал )17

-5,876,775,485.46-14,009,946,156.86  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг ( алдагдал )18

1,864,273.771,002,863,233.38  Орлогын татварын зардал19

-5,878,639,759.23-15,012,809,390.24  Татварын дараах ашиг ( алдагдал )20

0.000.00  Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг ( алдагдал )21

-5,878,639,759.23-15,012,809,390.24  Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал )22

0.000.00  Бусад дэлгэрэнгүй орлого23

0.000.00  Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү23.1

0.000.00  Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү23.2

0.000.00  Бусад олз ( гарз )23.3

-5,878,639,759.23-15,012,809,390.24  Орлогын нийт дүн24

0.000.00  Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг ( алдагдал )25

Д.Баяржаргал................................................Ерөнхий ня-бо

А.Шоовдор................................................Гүйцэтгэх захирал

Хуудас:2020/02/13 17:00:08Хэвлэсэн: 1/1

Цемент Шохой ХК



Мөнгөн гүйлгээний тайлан

2019/01/01 - 2019/12/31Тайлант үе:

/төгрөгөөр/

Өссөн дүнТайлант үеийн дүнҮзүүлэлт
Мөрийн
дугаар

0.000.00  Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ1

44,551,141,269.7844,551,141,269.78  Мөнгөн орлогын дүн (+)1.1

43,974,504,481.3743,974,504,481.37        Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого1.1.1

0.000.00        Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого1.1.2

0.000.00        Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө1.1.3

74,101,653.6274,101,653.62        Буцаан авсан албан татвар1.1.4

0.000.00        Татаас, санхүүжилтийн орлого1.1.5

502,535,134.79502,535,134.79        Бусад мөнгөн орлого1.1.6

-33,474,603,799.77-33,474,603,799.77  Мөнгөн зарлагын дүн (-)1.2

-8,960,344,815.36-8,960,344,815.36        Ажиллагчдад төлсөн1.2.1

-999,483,318.50-999,483,318.50        Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн1.2.2

-5,185,799,449.43-5,185,799,449.43        Бараа материал худалдан авахад төлсөн1.2.3

-4,104,728,917.21-4,104,728,917.21        Ашиглалтын зардалд төлсөн1.2.4

-10,025,717,725.20-10,025,717,725.20        Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн1.2.5

-3,166,148,506.79-3,166,148,506.79        Хүүний төлбөрт төлсөн1.2.6

-230,918,347.63-230,918,347.63        Татварын байгууллагад төлсөн1.2.7

0.000.00        Даатгалын төлбөрт төлсөн1.2.8

-801,462,719.65-801,462,719.65        Бусад мөнгөн зарлага1.2.9

11,076,537,470.0111,076,537,470.01  Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн1.3

0.000.00  Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ2

18,642,737.7218,642,737.72  Мөнгөн орлогын дүн (+)2.1

0.000.00        Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого2.1.1

0.000.00        Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого2.1.2

0.000.00        Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого2.1.3

0.000.00        Бусад урт хугацаат хөрөнгө боруулсаны орлого2.1.4

0.000.00        Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт2.1.5

18,642,737.7218,642,737.72        Хүлээн авсан хүүний орлого2.1.6

0.000.00        Хүлээн авсан ногдол ашиг2.1.7

0.000.00  Мөнгөн зарлагын дүн (-)2.2

0.000.00        Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн2.2.1

0.000.00        Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн2.2.2

0.000.00        Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн2.2.3

0.000.00        Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн2.2.4

0.000.00        Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа2.2.5

18,642,737.7218,642,737.72  Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн2.3

0.000.00  Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ3

43,308,023,695.1443,308,023,695.14  Мөнгөн орлогын дүн (+)3.1

43,307,640,795.7043,307,640,795.70        Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан3.1.1

0.000.00        Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан3.1.2

0.000.00        Төрөл бүрийн хандив3.1.3

382,899.44382,899.44        Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг3.1.4

-55,569,487,922.54-55,569,487,922.54  Мөнгөн зарлагын дүн (-)3.2

-55,569,385,188.12-55,569,385,188.12        Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн3.2.1

0.000.00        Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн3.2.2

0.000.00        Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн3.2.3

0.000.00        Төлсөн ногдол ашиг3.2.4

-102,734.42-102,734.42  Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал3.2.5

-12,261,464,227.40-12,261,464,227.40  Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн3.3

-1,166,284,019.67-1,166,284,019.67  Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ4

1,173,965,324.171,173,965,324.17  Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл5

7,681,304.507,681,304.50  Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл6

Д.Баяржаргал................................................Ерөнхий ня-бо

А.Шоовдор................................................Гүйцэтгэх захирал

Хуудас:2020/02/13 05:02:40Хэвлэсэн: 1/1

Цемент Шохой ХК



Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

2019/01/01 - 2019/12/31Тайлант үе:

Нийт дүнХуримтлагдсан ашиг
Эздийн өмчийн

бусад хэсэг

Гадаад
валютын

хөрвүүлэлт
ийн нөөц

Хөрөнгийн дахин
үнэлгээний
нэмэгдэл

Нэмж төлөгдсөн
капитал

Энгийн хувьцааӨмчҮзүүлэлт

234,981,692,030.42-97,492,524,512.251,905,957,878.960.0043,484,169,363.710.00287,084,089,300.000.002017 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл1

-479,368,256.13-479,368,256.130.000.000.000.000.000.00
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын
өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга

2

234,502,323,774.29-97,971,892,768.381,905,957,878.960.0043,484,169,363.710.00287,084,089,300.000.00Залруулсан үлдэгдэл3

0.000.000.000.000.000.000.000.00Бусад дэлгэрэнгүй орлого4

1,020,000,000.000.000.000.000.00420,000,000.00600,000,000.000.00Өмчид гаргасан өөрчлөлт5

0.000.000.000.000.000.000.000.00Зарласан ногдол ашиг6

-15,012,809,390.24-15,012,809,390.240.000.000.000.000.000.00Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал )7

-2,200,122,572.760.000.000.00-2,200,122,572.760.000.000.00Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн8

218,309,391,811.29-112,984,702,158.621,905,957,878.960.0041,284,046,790.95420,000,000.00287,684,089,300.000.002018 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл9

-64,796,953.64-64,796,953.640.000.000.000.000.000.00
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын
өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга

10

218,244,594,857.65-113,049,499,112.261,905,957,878.960.0041,284,046,790.95420,000,000.00287,684,089,300.000.00Залруулсан үлдэгдэл11

0.000.000.000.000.000.000.000.00Бусад дэлгэрэнгүй орлого12

0.000.000.000.000.000.000.000.00Өмчид гаргасан өөрчлөлт13

0.000.000.000.000.000.000.000.00Зарласан ногдол ашиг14

-5,878,639,759.23-5,878,639,759.230.000.000.000.000.000.00Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал )15

0.000.000.000.000.000.000.000.00Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн16

212,365,955,098.42-118,928,138,871.491,905,957,878.960.0041,284,046,790.95420,000,000.00287,684,089,300.000.002019 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл17

Д.Баяржаргал......................................................Ерөнхий ня-бо

А.Шоовдор......................................................Гүйцэтгэх захирал

Хуудас:2020/02/13 05:01:32Хэвлэсэн: 1/1

Цемент Шохой ХК


