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

“ХАРХОРИН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

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 /Жишээ нь: 2020 оны 1
дүгээр сарын 01- ний өдрөөс 2020 оны 12 дугаар
сарын 31-ний өдөр/

2022 оны 1 дүгээр сарын 01- ний өдрөөс 2022 оны
03 дугаар сарын 31-ний өдөр

Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн
гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны
дугаар

“Хархорин” ХК
Улсын бүртгэлийн дугаар: 1010001006
Үнэт цаасны код: HHN
Утасны дугаар: 99993800, 70157890

Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр

Монголын хөрөнгийн бирж

Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар

Хөдөө аж ахуй, газар тариалан
Чацаргана тариалах, чацаргана болон бусад
модлог ургамлын суулгац бойжуулах

Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны
тоо ширхэг

539,515 ширхэг

Хасаг жил, улирлын тайланг бэлтгэсэн
мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр

Б.Ганбат
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

1.

Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг
бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/

Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн - 5,404.2 сая төгрөг
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн - 2,766.2 сая төгрөг
Нийт хөрөнгийн дүн - 8,170.4 сая төгрөг
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн - 9,247.9 сая төгрөг
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн - 0.0 сая төгрөг
Өр төлбөрийн нийт дүн - 9,247.9 сая төгрөг
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн - (1,077.5) сая төгрөг
Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн - 8,170.4 сая
төгрөг

Орлогын тайлан

Үйл ажиллагааны орлого - 216.5 сая төгрөг
Борлуулалтын өртөг - 215.8 сая төгрөг
Нийт ашиг (алдагдал) – 0.8 сая төгрөг
Бусад орлого - 0.5 сая төгрөг
Бусад зардал - 41.3 сая төгрөг
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) - (40.1) сая
төгрөг
Татварын дараах ашиг (алдагдал) - (40.1) сая төгрөг

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Өмч - 836.2 сая төгрөг
Хуримтлагдсан ашиг - (1,913.7) сая төгрөг
Нийт дүн - (1,077.5) сая төгрөг
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
Мөнгөн орлогын дүн - 340.0 сая төгрөг
Мөнгөн зарлага - 333.0 сая төгрөг
Цэвэр мөнгөн гүйлгээ - 7.0 сая төгрөг

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
Мөнгөн орлогын дүн - 0.0 сая төгрөг
Мөнгөн зарлага - 0.0 сая төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн
гүйлгээний дүн - 0.0 сая төгрөг
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
Мөнгөн орлого - 0.0 сая төгрөг
Мөнгөн зарлага - 0.0 сая төгрөг
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний
дүн - 0.0 сая төгрөг
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ 7.0 сая төгрөг

2.

Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт
“Хархорин” ХК-ийн 2022 оны 06-р сарын 30-ны өдрөөрх санхүүгийн байдал, тухайн хагас
жилийн санхүүгийн гүйцэтгэл болон мөнгөн гүйлгээг Монгол Улсад хүчин төгөлдөр
мөрдөгдөж байгаа холбогдох хууль тогтоомж, Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын
стандартуудын дагуу үнэн зөв гаргасан гэж үзэж байна.

3.

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

3.1.

Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн
харьцааны үзүүлэлтүүд/

3.2.

Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн
нөөц, боломжийн үзүүлэлт

2022 оны 06-р сарын 30-ны байдлаарх санхүүгийн
харьцаанууд:
• Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA: -0.005
• Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/:
-0.048
• Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/: 0.03
• Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS /: - 74.2
• Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio): - 11.45
• Түргэн хөрвөх хөрөнгийн харьцаа: 0.06
• Үнэмлэхүй хөрвөх хөрөнгийн харьцаа: 0.01

3.3.

Үнэт цаас гаргагчийн үйл
ажиллагаанд гадаад, дотоод
орчноос үзүүлж буй нөлөөлөл,
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр
төрөлд гарч буй өөрчлөлт, дээрх
өөрчлөлтөд үнэт цаас гаргагчийн
зүгээс авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж
буй арга хэмжээний мэдээлэл

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан
“Тэрбум мод” хөтөлбөрийн хүрээнд “Хархорин” ХК
нь 2022 онд чацаргана болон бусад модлог ургамлын
суулгацыг бойжуулж дотоодын зах зээлд нийлүүлэх
ажилд дээр түлхүү, анхаарал хандуулан ажиллах
төлөвлөгөөтэй байна. Үүнтэй холбоотойгоор
Өвөрхангай аймгийн Хархорин суман дахь мод
бойжуулгыг аж ахуйн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх,
хүлэмжнүүд болон усалгааны системийн засвар зэрэг
бэлтгэл ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. Цаашид
ногоон мөчир бэлтгэл, хүлэмжинд эдгээрийг суулгах,
ногоон мөчрүүд болон суулгацнуудын арчилгаа,
усалгаа зэрэг ажлуудыг техноглогийн горимын дагуу
хийж гүйцэтгээд явна.
Үүний хажуугаар компанийн үйл ажиллагааны гол
чиглэл болох чацаргана жимсний аж ахуйн үйл
ажллагаг тасралтгүй явуулж, чацарганын моднуудын
усалгаа, арчилгаан дээр анхааран ажиллаж байгаа.
Ургацын хэмжээ энэ зун цаг агаарын нөхцөл байдла
ямар байхаас шалтгаалах бөгөөд 08-р сарын 20-с
ургац тогтоолтын ажилд орно. Ургац хураалтыг 09-р
сарын эхээр эхлүүлэх урьдчилсан төлөвлөгөөтэй
байгаа.

3.4.

Санхүүгийн байдлын тайлангийн
гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл,
нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын
мэдээлэл /off balance/

Тайлант хугацаанд үнэт цаас гаргагч нь өөрийн
санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн
ажил, гүйлгээ хийгээгүй болно.

4.

Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй болон их
хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй
этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй
хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/
Үнэт цаас гаргагч нь тайлант хугацаанд сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээнийхэд
тооцогдох хэлцэл хийгээгүй болно.

5.

Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд санал болгон хувьцаа
гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойших төслийн хэрэгжилтийн явц, татан
төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан, мэдээлэл
“Хархорин” ХК нь тайлант хугацаанд төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор нийтэд санал болгон
хувьцаа болон бусад төрлийн үнэт цаас гаргаагүй болно.

6.

Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл
“Хархорин” ХК нь тайлант хугацаанд өөрийн үйл ажиллагаандаа Компанийн засаглалын
кодекс, үүнтэй холбогдуулан гаргасан дотоод дүрэм журмуудыг баримтлан ажилласан болно.
СЗХ-ны 2022 оны 03 сарын 23 өдрийн 145 дугаар тогтоолоор Компанийн засаглалын
кодексийг шинэчлэн баталсантай холбоотойгоор тус компани нь Компанийн засаглалтай
холбоотой өөрийн дотоод дүрэм журмуудыг өөрчлөх ажил хийгдэж байгаа болно.

7.

Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл

