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ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ

Бирж  “Улаанбаатар Үнэт Цаасны Бирж” ХК 

СЗХ  Санхүүгийн зохицуулах хороо

ҮЦТХТ Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв

ХЭХ  Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

ТУЗ  Төлөөлөн удирдах зөвлөл 

API  Application Programming Interface 
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ҮНДСЭН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА

Арилжаа

 

Тайлант хугацаанд анхдагч зах зээлд хувьцаа болон 
бондын арилжаа явагдаагүй бөгөөд хоёрдогч зах 
зээлд 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
нийт 124 өдрийн арилжаа явагдаж, 151,300 ширхэг, 
5,905,600 төгрөгийн үнийн дүнтэй хувьцааны 
арилжаа явагдсан байна. 

Энэ оны эхний хагас жилд “Анд Энерги” ХК-ийн 
AND хувьцааны дээд ханш 57 төгрөг, доод ханш 26 
төгрөг, дундаж үнэ 39.03 төгрөг, 6 дугаар сарын 
30-ны өдрийн байдлаар хаалтын ханш 29 төгрөг 
байлаа. 

2022 оны хамгийн өндөр дүнтэй арилжаа явагдсан 
сар нь 2 дугаар сар бөгөөд нийт 5,042,200 
төгрөгийн үнийн дүнтэй арилжаа явагдсан байна. 
2022 оны эхний хагас жилд арилжаанд дараах 
үнэт цаасны компаниуд оролцсон бөгөөд хамгийн 
өндөр дүн бүхий арилжааг “Ард Секюритиз ҮЦК” 
ХХК хийсэн бол “Бумбат-Алтай ҮЦК” ХХК болон 
“Булган брокер ҮЦК” ХХК-ууд хийжээ.

Арилжааны бодит цагийн болон арилжааны дараах 
өдөр тутмын мэдээллийг бид www.ubx.mn цахим 
хаягаар дамжуулан олон нийтэд тогтмол хүргэж 
байна. Мөн дотоод мэдээлэл эзэмшигчид болон 
арилжаанд оролцогч бусад этгээдүүд зах зээлийг 
урвуулан ашиглахаас сэргийлэх үүднээс үнэт 
цаасны компаниуд болон үнэт цаас гаргагчтай 
хамтран арилжааны хяналтыг гүйцэтгэж байна.

Түүнчлэн Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 
01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 04 тоот тогтоолоор 
баталсан “Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай 
этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих 
журам”-ын 2 дугаар бүлгийн 2.1 дэх заалтын 
дагуу 2022 оны арилжааны мэдээг долоо хоног, 
сар, улирлаар бэлтгэн СЗХ-д тогтмол хүргүүлэн 
ажиллаж байна. Эдгээр мэдээнд арилжааны 

№ ҮЦК-ийн нэр Арилжааны дүн, төгрөг

1 “Ард Секюритиз ҮЦК” ХХК 8,918,900.00

2 “Дэлгэрхангай секюритиз ҮЦК” ХХК 1,512,000.00

3 “Бумбат Алтай ҮЦК” ХХК 1,380,300.00

Хүснэгт 1 Хувьцааны хоёрдогч зах зээлд оролцсон үнэт цаасны компаниудын идэвх
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статистик мэдээлэл, үнэт цаасны өсөлт бууралт, зах 
зээлийн үнэлгээний мэдээллээс гадна арилжааны 
шимтгэл, үнэт цаас гаргагчтай холбоотой ногдол 

ашиг, үнэт цаасны компаниудын зохицуулалттай 
этгээдийн үйлчилгээний хөлсний мэдээллийг 
тусган цахимаар болон биетээр хүргүүлдэг.

Тооцооны үйл ажиллагаа 

 

Улаанбаатар Үнэт Цаасны Бирж нь 2022 оны эхний 
хагас жилд биржээр арилжаалсан үнэт цаасны 
төлбөр тооцоог хийж гүйцэтгэхээс гадна 2019 
оноос өмнө төлбөр тооцоо хийлгэхээр бүртгэгдэн, 
биржийн бус зах зээлд арилжаалсан бондын 
төлбөр тооцоог хийж гүйцэтгэлээ. Биржийн зах 
зээлд арилжаалсан хувьцааны нийт 166 хэлцлийн 
5,905,600.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 

төлбөрийн, биржийн бус зах зээлд арилжаалсан 
бондын 1,233,872,904.10 төгрөгийн үнийн дүн 
бүхий эргэн төлөлтийн тооцоог тайлант хугацаанд 
хийжээ.

Биржээр арилжаалсан үнэт цаасны төлбөр 
тооцооны дүнг дараах хүснэгтэд дэлгэрэнгүй 
харууллаа.

Тооцооны гишүүн Тооцооны гишүүний төрөл Үнэт цаасны тикер Тооцооны дүн /төгрөг/

Харз трейд ББСБ ТЕГ AND  1,512,000.00

Ард Секюритиз ҮЦК ТШГ AND  8,918,900.00

Бумбат-Алтай ҮЦК ТШГ AND  1,380,300.00

Хүснэгт 2 Гишүүдийн хийж гүйцэтгэсэн төлбөр тооцооны дүн

Эрсдэлийн удирдлага 

 

Бирж нь эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтыг 
3 түвшинд хэрэгжүүлдэг бөгөөд Биржийн 
мэргэжилтэн бүр хяналтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх 

үүрэгтэй ажиллана. Биржийн эрсдэлийн удирдлага 
дараах бүтцийн дагуу хэрэгжиж байна. 
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Схем 1 Эрсдэлийн удирдлагын бүтэц

Арилжааны эрсдэлийн удирдлага 

 

Дотоод мэдээлэл ашиглан арилжаанд оролцох, зах 
зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэхийн тулд 
биржийн арилжааны систем нь дотоод мэдээлэл 
эзэмшигчдийг бүртгэж, тэдэнд нээсэн дотоод  

 
 
 

мэдээлэл эзэмшигчийн дансаар хийгдсэн захиалга 
болон хэлцлийн жагсаалтыг тогтмол хянадаг. Үүний 
үр дүнд хяналт, шалгалтыг бодит цагийн горимоор 
болон арилжааны дараа хийх боломжтой болсон. 

Тооцооны үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлага

УБҮЦБ ТУЗ

Эрсдэлийн хороо

Эрсдэл хариуцсан алба, нэгж

1-р хамгаалалтын 
шугам

2-р хамгаалалтын 
шугам

3-р хамгаалалтын 
шугам

Бизнес хөгжил Бизнес хөгжил Бизнес хөгжил

Аудитын хороо

Бирж нь 2022 оны эхний хагас жилд тооцооны 
үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд 
тооцооны гишүүдээс журамд заасны дагуу 
барьцаа, дэнчинг төвлөрүүлж, доод үлдэгдлийг 
заасан хэмжээнд тогтмол хангуулж ажиллалаа. 
Арилжаанд оролцож буй оролцогчдын байршуулах 
дэнчингийн хувь хэмжээг 25 хувиас доошгүй 
байхаар, барьцаа хөрөнгийн доод үлдэгдлийг 

тогтмол дүнгээр Тооцооны ерөнхий гишүүд 
10,000,000 төгрөг, Тооцооны шууд гишүүд 
2,000,000 төгрөг байхаар тогтоосон. 

Түүнчлэн тайлант хугацаанд тооцооны гишүүд 
төлбөрийн чадварын эрсдэлд орсон тохиолдол 
гараагүй бөгөөд төлбөр хугацаандаа төлөгдөөгүй, 
хоцорсон зэрэг асуудал үүсээгүй. 
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Бүртгэл 

 

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2022 оны 2 
сарын 23-ны өдрийн 68 тоот тогтоолоор Хорооны 
“Өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам”-д аймаг, 
нийслэлийн Засаг даргын өрийн хэрэгслийг 
бүртгэхтэй холбоотой заалтуудыг нэмж, өөрчлөлт 
оруулсан. Энэхүү өөрчлөлттэй холбоотойгоор 
бид Бүртгэлийн журамдаа нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулж, Хороогоор батламжлууллаа. Энэ удаагийн 
журмын өөрчлөлтийн гол агуулга нь Аймаг, 
нийслэлийн Засаг даргын гаргах өрийн хэрэгсэл 
нь Өрийн удирдлагын тухай хууль болон Хорооны 
өрийн хэрэгслийн бүртгэхтэй холбоотой журамд 
тавигдсан шалгуурыг хангасан байх, албан 
мэдэгдэл эсхүл үнэт цаасны танилцуулга бэлтгэх, 
танилцуулга бэлтгэх тохиолдолд чөлөөлөгдөх 
заалтуудыг тодорхойлох, татан төвлөрүүлсэн 
хөрөнгийн зарцуулалт болон эргэн төлөлтийн 
тайланг улирал бүр ирүүлэх тухай заалтуудыг 
нэмэлтээр оруулжээ. Ингэснээр Биржээр 
дамжуулан аймаг, нийслэлийн гаргасан өрийн 
хэрэгслийг хялбаршуулсан зарчмаар бүртгэж, 
арилжих боломж бий болж байгаа юм.

Түүнчлэн бид Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос 
2022 оны 3 сарын 23-ны 145 тоот тогтоолоор 
шинэчлэгдэн батлагдсан “Компанийн засаглалын 
кодекс”-ийг бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчид 
таниулах, засаглалыг сайжруулах ажлын хүрээнд 
“Компанийн засаглалыг хэрэгжүүлэх удирдамж” 
болон “Мэдэгдвэл зохих хэлцлийн удирдамж”-ийг 
тус кодекс болон олон улсын стандартад нийцүүлэн 
боловсрууллаа. Эдгээр удирдамжууд нь тухайн 
үнэт цаас гаргагч компани нээлттэй хувьцаат 
компани хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулах 
хугацаандаа компанийн засаглалыг сайжруулах, 
олон нийтэд мэдэгдэх шаардлагатай хэлцлийн 
талаарх ойлголтыг цогцоор авч болохуйц баримт 
бичиг болохоос гадна зөвхөн журам баталж 
мөрдүүлэхээс илүүтэй, эдгээр удирдамжуудыг 

боловсруулснаар үнэт цаас гаргагч тухайн 
журмуудыг хэрхэн дагаж мөрдөх, өөрсдийн үйл 
ажиллагаандаа хэрхэн нутагшуулахад чиглэл олгох 
давуу талтай.

Бирж нь бүртгэлийн үйл ажиллагааны хүрээнд хэд 
хэдэн үнэт цаас гаргах боломжит компаниудтай 
уулзалт зохион байгуулж мэдээллээр хангаж 
ажиллаж байна. Крипто үндэстэн ХК-ийн тухайд 
биржийн бүртгэлээ шилжүүлэх тухай хүсэлтийг 
бидэнд ирүүлж, бид бүртгэлийн хороогоор тус 
асуудлыг хэлэлцэн тухайн компанийг шилжүүлэн 
бүртгэж авах боломжтой тухай шийдвэр гаргасан 
бөгөөд компанийн бүртгэлийг шилжүүлэх ажил 
явагдаж байна.

Бирж нь бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчийн Хувьцаа 
эзэмшигчдийн хурлын зар, материал, ТУЗ-ийн 
хурлын зар, материалыг хүлээн авч, шаардлагатай 
тохиолдолд үнэт цаас гаргагчдаас бусад мэдээллээ 
ирүүлэхийг шаардаж ажилласан. Биржийн систем, 
журмуудын шинэчлэлтэй холбоотойгоор хэрэгцээт 
мэдээллийг бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчдад тухай 
бүр хүргэж ажиллаж байна. 

Бирж бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчийн үйл 
ажиллагааг олон улсын стандартад нийцүүлэх 
үүднээс Бүртгэлийн хороо болон Нийцүүлэгчийг 
бүртгэлийн үйл ажиллагаанд оролцуулдаг. 
2022 оны эхний хагас жилийн эцсийн байдлаар 
Бүртгэлийн хороо нийт 12 гишүүнтэй бөгөөд нийт 
29 нийцүүлэгч Биржид бүртгэлтэй байна. Эдгээр 
гишүүд нь ажиллаж буй салбартаа 5-аас доошгүй 
жил ажилласан, мэргэжлийн болон ёс зүйн 
хариуцлагатай, хараат бус гишүүд байна. 
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Гишүүнчлэл

 

Бирж нь 2022 оны хагас жилийн байдлаар 20 
арилжааны гишүүн, 4 тооцооны шууд гишүүн, 
3 тооцооны ерөнхий гишүүнтэйгээр үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. Тайлант хугацаанд 1 
үнэт цаасны компани Арилжааны болон Тооцооны 
шууд гишүүний гэрээ, 1 банк бус санхүүгийн 
байгууллага Тооцооны ерөнхий гишүүний гэрээ тус 
тус  байгууллаа.

Биржийн арилжааны болон тооцооны гишүүнээр 
элсүүлэхтэй холбоотой судалгаа хийж, уулзалт 
зохион байгуулж ажиллалаа. Мөн Крипто үндэстэн 
ХК-ийн бүртгэлийн шилжүүлэхтэй холбогдсон 
ажлын хүрээнд тус компанийн хувьцаа 

эзэмшигчдийн үйлчлүүлж буй үнэт цаасны 
компаниудыг үнэ төлбөргүйгээр гишүүнээр 
элсүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж байна. Үүний хүрээнд 
хэд хэдэн компаниуд Биржийн арилжааны 
гишүүнээр элсэх хүсэлтээ ирүүлснийг шийдвэрлэх 
шатанд явж байна.

Түүнчлэн гишүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих 
бодлогын хүрээнд гишүүдийн жилийн хураамжийг 
Биржид шинээр үнэт цаас нэмэгдэж, арилжаанд 
орох хүртэл чөлөөлөх, системд нэвтрэх анхны 
эрхийг үнэ төлбөргүй болгох зэрэг хөнгөлөлт 
урамшууллыг хэрэгжүүлж байна.

Журам, зохицуулалт

 

2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар Биржийн 
“Бүртгэлийн журам”-д нэмэлт өөрчлөлт орсон 
бөгөөд биржийн үйл ажиллагааг зохицуулах 
зорилгоор дараах журмуудыг Гүйцэтгэх захирлын 
тушаалаар баталсан. Үүнд: 

• Мэдэгдвэл зохих хэлцлийн удирдамж

Тус удирдамж нь Биржид бүртгэлтэй үнэт 
гаргагчаас мэдэгдвэл зохих хэлцэл хийх 
тохиолдолд мөрдөж ажиллах хэм хэмжээ 
бөгөөд тус үйл ажиллагааг зохион байгуулахтай 
холбогдсон харилцааг зохицуулна.

• Компанийн засаглал хэрэгжүүлэх удирдамж

Энэ нь Биржид бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчаас 
компанийн засаглалыг хэрэгжүүлэхдээ 
мөрдөөж ажиллах хэм хэмжээг тогтоосон.  

Тус удирдамжийн зорилго нь бүртгэлтэй үнэт 
цаас гаргагч компанийн хувьцаа эзэмшигчдийг 
хамгаалах, компанийн засаглалын тайлангаар 
дамжуулан бүтэц зохион байгуулалт, удирдлагын 
үйл ажиллагааг хийтэд ил болгох зэрэг болно. 

• Нээлтийн үнэ тогтоох заавар 

Үнэт цаас гаргагчид арилжаа эрхлэх байгууллагын 
бүртгэлээ шилжүүлэн орж ирэхэд тэдгээр 
компаниудын үнэт цаасны арилжааг эхлүүлэх 
үнийг олон улсад ашиглагддаг тодорхой аргачлал, 
зарчмын дагуу тооцох үүднээс Нээлтийн үнэ 
тогтоох зааврыг боловсруулан баталсан бөгөөд 
Бүртгэлийн хороо шийдвэртээ тэдгээр аргачлалаас 
аль аргачлалыг ашиглахыг сонгон тусгаж байна.
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Системийн хөгжүүлэлт

 

Бирж нь 2022 оны хагас жилийн байдлаар системийн хөгжүүлэлт чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэлээ. Үүнд:

   • Арилжааны системийн биржид ашиглах интерфэйсийн бодлогын даалгаврыг боловсруулсан.

    • Арилжааны системийн шинэ хувилбарын биржид ашиглах фронт оффис болон бак оффис програмуудын  
       хөгжүүлэлтийг хийсэн.

    • Клирингийн системийн шинэ хувилбарын биржид ашиглах бак оффис програмын хөгжүүлэлтийг хийсэн.



БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА

Бизнес хөгжүүлэлт

 

Биржийн Бизнес хөгжүүлэлтийн хувьд дараах 
хоёр төрлийн бүтээгдэхүүнийг гаргахаар судалгаа, 
бэлтгэл ажлыг эхлүүлэн ажиллаж байна. Үүнд: 

REIT төрлийн бүтээгдэхүүн 

Үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт үйл ажиллагаа 
явуулж байсан туршлагатай хэд хэдэн компанитай 
хамтран үл хөдлөхийн хувьцаат компани гаргахаар 
ажиллаж байна. 

ETF төрлийн бүтээгдэхүүн 

ETF олон улсын судалгаа хийж, Монгол улсад 
бүтээгдэхүүн гаргахаар оролцогч талууд болон 

кастодиан, хөрөнгө оруулалтын менежментийн 
компаниуд, үнэт цаасны компаниудтай уулзалт 
хийж байна.

Хөрөнгийн зах зээлийн мэдээллийн ил тод байдлын 
хэлэлцүүлэг 

Арилжаа эрхлэгчдийн холбоо, Санхүү эдийн 
засгийн их сургуультай хамтран хэлэлцүүлгийн 
бэлтгэл ажил судалгааг хийсэн.

Судалгаа, шинжилгээ

 

Эмэгтэйчүүдийг дэмжсэн санхүүгийн бүтээгдэхүүн 

 • Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын эдийн 
засгийн зөвлөхийн хүсэлтээр хөрөнгийн зах 
зээлийн эмэгтэйчүүдийг дэмжсэн санхүүгийн 
бүтээгдэхүүний талаар судалгаа хийж, 
мэдээлэл хүргүүлсэн. 

 ТОП 10 аж ахуй нэгжийн судалгаа

 • МҮХАҮТ, Монголын хөрөнгийн биржтэй 
хамтран ТОП 100 аж ахуй нэгжээс хөрөнгийн 
зах зээлд гарах судалгаа авсан.
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Хамтын ажиллагаа 

 

Санхүү эдийн засгийн их сургуультай хамтын ажиллагаа

   • “Санхүүгийн зах зээлийн шинэ сорилтууд ба  
                 боломж” симпозиумд Хөрөнгийн зах зээлийн дэд                 
              бүтэц сэдвээр оролцсон. 

Захиргаа, хүний нөөц

 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын дагуу компанийн  “Дотоод журам”-г 
шинэчлэн найруулж, батлан үйл ажиллагаанд 
мөрдөж байна. Хүний нөөцийн бодлогын хувьд бид 
ажилтнуудын    ур чадварыг хөгжүүлэх, өрсөлдөх 
чадварыг нэмэгдүүлэх, компанийн зөв зохистой  

 
 
 

соёлыг төлөвшүүлэх зарчим баримтлан ажилладаг. 
Түүнчлэн чадварлаг, авьяаслаг, ажилдаа чин 
сэтгэлээсээ ханддаг залуусыг сонгон багаа 
бүрдүүлснээс гадна  оюутнуудыг дадлагажуулах, 
ажлын туршлага олгох зорилгоор дадлагажигч 
оюутны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.   

Сургалт

 

2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар дараах 
сургалтуудыг зохион байгуулж, үнэт цаасны 
зах зээлд оролцож санхүүжилт босгох, хөрөнгө 
оруулахаар сонирхож буй хувь хүмүүст хөрөнгийн 
зах зээлийн талаарх мэдлэгийг олгосон. Үүнд: 

• Хөрөнгө оруулагч үндэстэн форумд “Хөрөнгийн 
зах зээлээс санхүүжилт татах боломж” сургалт

 
 
• Арилжаа эрхлэгчдийн холбоо, Монгол банк 
хамтарсан хөрөнгийн зах зээлийн мэдлэг олгох 
сургалтын хүрээнд “Хувьцаа, бондын ялгаа” 
сургалт 

• Хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас зохион байгуулж 
буй экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд оролцогч 
аж ахуй нэгжүүдэд “Хөрөнгийн зах зээлээс 
санхүүжилт татах боломж” сургалт орсон.
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КОМПАНИЙН 
ЗАСАГЛАЛ

2022 оны 6 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 
Бирж нийт 449.05 сая ширхэг энгийн хувьцааг 
эргэлтэд гаргаснаас 301.0 сая ширхэг буюу 67.03 
хувийг үүсгэн байгуулагч “Даац инвестмент” 
ХХК, 30.0 сая ширхэг буюу 6.68 хувийг “Даац 
менежмент” ХХК эзэмшиж байна. Бусад 118.05 
сая ширхэг буюу 26.29 хувийг 26 жижиг хувьцаа 
эзэмшигч хуваан эзэмшиж байна. 

Бирж нь Хаалттай хувьцаат компанийн хэлбэртэй 
бөгөөд Компанийн эрх барих дээд удирдлага 
нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна. Хувьцаа 
эзэмшигчдийн чөлөөт цагт Компанийн үйл 
ажиллагааг удирдан чиглүүлэх этгээд нь Төлөөлөн 
удирдах зөвлөл ба Гүйцэтгэх удирдлагыг Гүйцэтгэх 
захирал хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

ХЭХ-ийн үйл ажиллагаа

 

2022 он гарснаар эхний хагас жилд Компанийн 
хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нийт 2 удаа хуралдсан 
байна. 2 дахь удаагийн хурлын ирц бүрдээгүйн  

 
 
 

улмаас хойшилж, дараагийн хурал 2022 оны 7 

сарын 27-ны өдөр болохоор товлогдсон. 

№ Огноо Ирц Батлагдсан тогтоолын тоо 

1 2022.04.18 92.81% 3

2 2022.06.29 5.79% -

Хүснэгт 3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдээлэл
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ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа

 

Биржийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2022 оны 
эхний хагас жилд 8 удаа хуралдсан бөгөөд нийт  

 
 
 
 18 тогтоолоор холбогдох асуудлыг шийдвэрлэн 
ажилласан байна.

№ Огноо Ирц Батлагдсан тогтоолын тоо 

1 2022.01.28 66.6% 1

2 2022.02.18 77.7% 3

3 2022.03.07 77.7% 1

4 2022.04.13 100% 3

5 2022.05.13 88.8% 3

6 2022.05.20 88.8% 2

7 2022.06.17 66.6% 2

8 2022.06.24 66.6% 3

Хүснэгт 4 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын мэдээлэл
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№ Санхүүгийн тайлангийн хураангуй үзүүлэлтүүд
Дүн (сая төгрөгөөр)

2021.12.31 
үлдэгдэл

2022.06.30 
үлдэгдэл

1 Орлогын дэлгэрэнгүй тайлангийн үзүүлэлтүүд

1.1 Борлуулалтын орлого 7.86 1.62

1.2 Борлуулалтын өртөг - -

1.3 Нийт ашиг - -

1.4 Хүүний орлого 0.00 0

1.5 Бусад орлого 0.47 -

1.6 Ерөнхий ба удирдлагын зардал 1,045.81 581.44

1.7 Санхүүгийн зардал 22.75 26.65

1.8 Бусад зардал 303.13 -

1.9 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) 0.00 0.03

1.10 Хөрөнгө оруулалт / Үндсэн хөрөнгө борлуулснаас 
үүссэн олз (гарз) 10.06 (24.29)

1.11 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) (1,353.28) (630.72)

1.12 Орлогын татварын зардал (41.84) (36.01)

1.13 Татварын дараах ашиг (алдагдал) (1,311.45) (594.71)

2 Санхүүгийн байдлын тайлангийн үзүүлэлтүүд

2.1 Нийт хөрөнгийн дүн 4,134.86 4,378.70

2.2 Үүнээс: Эргэлтийн хөрөнгийн дүн 1,676.12 2,117.81

2.3 Өр төлбөрийн дүн 638.87 957.42

Хүснэгт 5. Санхүүгийн тайлангийн хураангуй (сая төгрөгөөр, 2022 оны II улирал)

САНХҮҮ

“Улаанбаатар Үнэт Цаасны Бирж” ХК нь  2022 оны 
эхний хагас жилд 11,811,200  төгрөгийн арилжаа 
хийж, арилжаа тооцооны шимтгэлд 123.0 мянган 
төгрөгийн орлого, бусад үйл ажиллагааны орлогоор 
1.5 сая төгрөгийн орлоготой ажилласан байна.

Тайлант хугацаанд нийт өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 
3.42 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. 2022 оны 6 
дугаар сарын 30-ны байдлаар компанийн балансын 
нийт хөрөнгийн дүн 4.38 тэрбум төгрөг бөгөөд 
үүний 48 хувийг эргэлтийн хөрөнгө бүрдүүлж 
байна.



Утас:  (+976) 7000-0501, (+976) 7000-0502
Факс:  (+976) 7011-3722
Имэйл хаяг:  info@ubx.mn
Хаяг:  Монгол Улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 
Сүхбаатарын талбай Централ Тауэр, 13 давхар 1309 тоот


