Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 06 дугаар
сарын 11-ний өдрийн 225 дугаар тогтоолоор
баталсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын
4 дүгээр хавсралт
Маягт №2
Хагас жил, улирлын үйл ажиллагааны тайлан /маягт 2/
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг
хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу
Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим
хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.
Тайлагнах хугацаа

Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн
гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны
дугаар
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны
тоо, ширхэг
Хагас жил, улирлын тайланг бэлтгэсэн
мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр

1.

2.

3.

Бэлтгэсэн:
Ахлах эдийн засагч Ч.Төрмандах
Хянасан:
Ерөнхий нягтлан бодогч Г.Шүрэнхишиг
Гүйцэтгэх захирал Ж.Доржсүрэн

Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж,
санхүүгийн тайланг хавсаргана/
Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт
Орлогын тайлан
2022 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайланг
хавсаргав.
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
Мөнгөн гүйлгээний тайлан
Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт: Аудитын хороогоор хэлэлцүүлсэн.
Тайлант хугацаанд үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гадаад,
дотоод хүчин зүйлс, санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, орлого, зарлага, ашгийн
үзүүлэлтүүдийг тооцож дүгнэсэн удирдлагын тайлан, дүгнэлт

Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн
3.1. харьцааны
үзүүлэлтүүд/
3.2.

2022 оны 01-р сарын 01-нээс 06 сарын 30-ны
өдөр
Нэр: “Тавантолгой” ХК
УБГД: 1110001005
Үнэт цаасны код: 458-Тавантолгой ХК
Хаяг: Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум
Цагаан-Овоо баг, Тавантолгой ХК-ийн төв
байр
Утасны дугаар: 7535-5555
Монголын хөрөнгийн бирж
Чулуу нүүрс олборлолт, борлуулалт
52,665,200

Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц,
боломжийн үзүүлэлт

Нийт ашгийн хувь: 26%
Цэвэр ашгийн хувь:20.9%
Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA): 25.9
Эргэлтийн харьцаа: 1.67
Түргэн хөрвөх чадварын харьцаа: 1.65

Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд
гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл,
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт
3.3.
гарч буй өөрчлөлт, дээрх өөрчлөлтөд
компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга
хэмжээний мэдээлэл

Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур
бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх
3.4. дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох
бүртгэлийн
бодлого
Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд
хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон
их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл
хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын
4.
зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл
/тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт
сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх
мэдээллийг тусгана/
Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх
зорилгоор олон нийтэд санал болгон хувьцаа
гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс
5.
хойших төслийн хэрэгжилтийн явц, татан
төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын
тайлан, мэдээлэл

6.

Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл

7.

Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай
холбоотой тайлан, мэдээлэл

Тавантолгой-Цагаанхад чиглэлийн
автозамын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа
сэргэснээр уурхайн борлуулалт нэмэгдэх
хандлагатай байгаа. Нүүрс тээвэрийг
машины хязгаарлалттай байгаа нь хүссэн
хэмжээнд хүрэхгүй байна. Бүтээгдэхүүн
олборлолтын зардал түлш, ШТМ-ийн үнээс
шууд хамааралтайгаар нэмэгдж байна. Нүүрс
олборлолтын хувьд 3-р давхаргын коксжих
нүүрсийг нээж борлуулж эхлэхээр ТУЗ-д
танилцуулан үнийг тогтоон борлуулахаар
төлөвлөн ажилласан. Шаардлагатай
тодотголыг ТУЗ-д танилцуулан ажилласан.
Санхүүгийн байдлын тайлангаас гадуур
бүртгэгдсэн ажил гүйлгээ байхгүй,
НБББодлого нь компанийн НБББББичгийн
дагуу бүртгэсэн.

Тайлант хугацаанд сонирхолын зөрчилтэй
хэлцэл хийгдээгүй.

Тайлант хугацаанд олон нийтэд санал болгон
хувьцаа гаргаагүй.
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал:
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2022
оны 04-р сарын 29-ны өдрийн 14 цагаас
компанийн төв байранд зохион байгуулсан.
Хуралтай холбоотой мэдээллийг холбогдох
журмын дагуу олон нийтэд мэдээллэх,
холбогдох мэргэжлийн байгууллагад
хүргүүлэн ажилласан.
ТУЗ-ийн гишүүд:
2022.04.29-ны өдрийн ХЭХурлаар ТУЗ-д
ажиллаж байсан 9 гишүүн (хараат бус 3
гишүүн, ердийн 6 гишүүн) дахин сонгосон.
ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод:
ТУЗ-ийн дэргэд Аудитын хороо, Нэр
дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын
хороодыг байгуулан ажиллаж байна.
Компанийн засаглалын шинэчлэгдсэн
кодексын дагуу “Компанийн засаглалын
үнэлгээний тайлан”-г гарган хөрөнгийн
биржийн цахим хуудсанд нийтэлсэн бөгөөд
нэмэлт сайжруулалтын ажлыг хийж байгаа.

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг
баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:
Овог, нэр: Ж.Доржсүрэн
Албан тушаал: “Тавантолгой” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
Гарын үсэг: ……………………………………..
(Тамга/тэмдэг)
Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:
Овог, нэр: Ч.Төрмандах
Албан тушаал: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
Гарын үсэг: ……………………………………..

