








БАЛАНСЫН ГАДУУРХ БҮРТГЭЛ 

15.1. Ерөнхий зүйл: Компанийн хадгалсан үнэ бүхий зүйлсийг балансын гадуурхи бүртгэлд 

бүртгэнэ. 

15.2. Хадгалсан үнэ бүхий зүйлс: Компанийн балансад бүртгэлгүй, эсхүл бүртгэлтэй байсан ч 

мөнгөн бус нэгжээр давхар бүртгэж, хяналт тавих зайлшгүй шаардлагатай үнэт цаас, 

нарийн бүртгэлтэй маягт, хөрөнгө эзэмшлийн болон бусад үнэ цэнэ бүхий баримт бичиг, 

Компанийн эзэмшлийн эрх зэрэг зүйлсийг балансын гадуур бүртгэж хяналт тавина. 

15.3. Хадгалсан үнэ бүхий зүйлсийг дараах байдлаар ангилж бүртгэнэ: 

15.3.1. Барьцаанд авсан хөрөнгө: Зээлдэгчээс зээлийн барьцаанд тавьсан хөрөнгө, 

хөрөнгө эзэмших эрхийг өнөөгийн үнэ цэнээр үнэлж, зээлдэгч нэг бүрээр 

бүртгэнэ. Барьцаа болон хүлээн авсан хөрөнгийн тэнцлийн гадуур  

Үнэ бүхий зүйлийн 62100004 дансанд тоо, ширхэгээр, Зээлийн барьцаа 

хөрөнгийн 63100006 дансанд үнийн дүнгээр зээлдэгч тус бүрээр данс нээж 

бүртгэнэ. Зээлдэгч зээл, авлагаа төлсөн тохиолдолд барьцаанд авсан хөрөнгийг 

тэнцлийн гадуурх данснаас зарлагдана. 

15.3.2. Хадгалсан үнэ бүхий зүйл: Компанийн барилгын зураг, нарийн бүртгэлтэй маягт, 

бусад шаардлагатай зүйлсийг тоо ширхэг буюу үнээр нь бүртгэнэ. Хадгалсан 

зүйлсийн нэр төрөл буюу үйлчлүүлэгч, эзэмшигчийн нэрээр данс нээж бүртгэнэ. 

15.3.3. Борлуулсан үнэт цаас: Компанийн гаргасан худалдсан үнэт цаасыг нэр төрлөөр 

ангилж, тоо ширхэгээр нь бүртгэнэ. 

Давуу эрхтэй болон энгийн эрхтэй бонд - Ипотекийн зээл худалдан авахад 

зориулан түүний үнийн төлбөрт Давуу эрхтэй болон Энгийн эрхтэй бонд бүхий 

орон сууцны ипотекийн зээлээр баталгаажсан баталгаат үнэт цаас. 

Компани бонд гаргах үед 62100002 дансанд давуу эрхтэй бондыг, 62100003 

дансанд энгийн эрхтэй бондыг тоо ширхэгээр бүртгэнэ. Бонд төлөгдөх үед төлсөн 

бондын хэмжээгээр тэнцлин гадуурх данснаас тоо ширхэгээр нь зарлагадана. 

15.4. Компанид ашиглагдаж буй тамга, тэмдэг: Компанийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж 

байгаа тамга, тэмдэг, лацны тэмдгийг нэр төрлөөр нь ангилж, тоо ширхэгээр бүртгэнэ. 

15.5. Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ бүртгэх: Чанаргүй зээлийг бууруулах 

зорилгоор компанийн нэр дээр шилжүүлж авсан Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн 

гэрчилгээг үндэслэн тоо ширхэгээр бүртгэнэ 

15.6. Тэнцлийн гадуурх дансны нэгдсэн төлөвлөгөө, дансны бүтэц: Тэнцлийн гадуурх 

дансны төлөвлөгөө нь бүлгийн данс, нэрийн данс, дэд данс гэсэн хэлбэртэй байна. 

15.7. Тэнцлийн гадуурх дэд данс: 

61 – Хүлээж болзошгүй үүрэг; 

62 – Үнэ бүхий зүйл; 

63 – Зээл болон бусад хөрөнгийн тооцоо; 

64 – Бусад тооцоо. 

15.8. Тэнцлийн гадуурх дансны дугаар нь 10 оронтой байна. Дансны дугаарын эхний 2 орон 

нь дансны бүлгийг, 3, 4 дэх орон нэмэгдсэнээр тэнцлийн (ерөнхий дэвтрийн) данс, 

5,6,7,8 дахь орон нэмэгдсэнээр дансны нарийвчилсан ангилалыг (бүтээгдэхүүн), 9,10 

дахь орон нь харилцагийн сегмент кодыг илэрхийлнэ. Жишээлбэл: 

62 – Үнэ бүхий зүйл;

6210 – Үнэ бүхий зүйл ерөнхий дэвтрийн данс;

6210 0002 – Үнэ бүхий зүйл Давуу эрхтэй бонд;

6210 0002 11 – Үнэ бүхий зүйл Банк санхүүгийн байгууллагын эзэмшиж
байгаа Давуу эрхтэй бонд. 
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Балансын гадуурх дансны үлдэгдлийн хураангуй тайлан

Салбар=190 - МИК ХОЛДИНГ; 

2022.03.31

ЕД - Сегмент Влт
Дансны

тоо
Үлдэгдэл Төрлийн нэр

62100000 - 32 MNT 1 9,290,680.00 6004 - ЗАРЛАСАН ЭНГИЙН ХУВЬЦАА

62100001 - 11 MNT 15 19,383,681.00
6005 - БОРЛУУЛСАН ЭНГИЙН 
ХУВЬЦАА

62100001 - 32 MNT 2 1,325,639.00
6005 - БОРЛУУЛСАН ЭНГИЙН 
ХУВЬЦАА

62100006 - 32 MNT 1 1.00
6007 - ХЭРЭГЛЭЖ БАЙГАА ТАМГА, 
ТЭМДГҮҮД

Дүн

MNT 19 30,000,001.00
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