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� ''   GUJ / �  оны � сарын � едвр                                                    Улаан6аатар хот

f-��    ХАРААТ БУС А� ДИ� '� РЫ � � А̀ЙЛА��
�     Х едее Аж Axyizн М аркетинг Т вслнЁiн
1 i

5 �   Зохицуулагч Ц .Ванчнн танаа
БуцалтгуЁi тусламж Ns TF 014820

� �
Бид Х едее аж ахуйн маркетинг теслийн 2016 оны 12 сары н 31-нээр тасanбар болгосон Тайлан

� '    тэнцэл, Теслийн  санх   килтийн эх   свэ   за ц лалтын  тайлан  БУУ�
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хэсгийн
�'�   зарцуулаптын тайлан, Зарцуулалтын тайлан, Тусгай дансньт тайланд аудит хийлээ. Ш аардлага

хангасан тодруулга бугсий санкуугийн тайланг унэн зев бэлтгэх, гаргак, тайлагнах нь теслийн
�     удирдлагьтн уурэг хариуцлага rом. Бид хийсэн а дитын аж илдаау              ундэслзн эдгээр санхуугийн

тайланд дугнэлт гаргах уурэгтзй болно.

;     Олон Улсым Няrrлан Бодогчдын Х олбооны баталсан Аудитыи 4лон Улсын Стандартыг
ундэслэж бид аудитыг хийж гуйцэтгэсэн. Энэ стандарты н дагуу санхуугийн тайлангууд нь

�    материаллаг апдааrуй  илэрхийлэгдсэн талаар хучин тегелдер, хангanттай  нотолrоо олж
авахын тулд аудитын тепевлегее болон хетелбврийн дагуу аудит явуулах  ш аардлаrатай
болно. Санхуугийн тайлан дахь дун, тодруупгац хамаарах зуйлсийн нотолгоог тууврийн аргаарЕ

'     iттапгасан. М ен санхууrийн тайланг бэлтгзхдээ удирдлагын хэрэгжуулсзн тооцоолол, дуrнэлт,
хэрэглзсэн нягтлан  бодох буртrэлийн зарчмууд болон санхууrийн тайлагналын байдлыг

'    аудитын явцад ш алгасан болно.

Бидний аудитын ахслын явцад олж авсан мэдээлэл, баримтууд нь аудитын дугнэлт гаргах
зохих ундэслэлийг бурдуулсэн rэж узэж байна. Теслийн удирдлага нь Олон упсьтн Улсын

�     салбарын нягтлан бодох буртгэлийн стандартад нийцуулэн мвнген суурьт нягтлан бодох
буртгэпээр санхуугийн тайланг гаргах ёстой.

I_ 

                   

.А удитын дугнзлт

�     Бидний дугнэлтээр, Н ягтлан бодогчдьтн Х опбооны Улсын Секторын Хорооны баталсан Опон
�    Упсын Улсын Секторын Нягтлан бодох буртгэлийн стандартын даа-уу гаргасан санхуугийн

тайланд 20I 6 оны 12 сарын 31-нээр тасалбар болrосон твслийн тухайн хсилийн орлого, зарлага
;    унэн зев, бурэн тусгагдсан байиа. М ен тесел (Буцалтrуй тусламжийн дyr-aap No TF-014820}-
'     ийн зарцуулалт нь Теслийн Буцалтrуй тусламхсийн гэрээнд заасны даrуу зарцуулагдсанЁбайна.
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MOHFORYACIAH hcmHH I-amp
OJTOH YAChIH XerIKAHM AcCOUULIH

Bynairrryk Tycnam* X2TFO 14820
Xemoo axc Axyfin MaPKCTIMr Tocoa

AYXIT~,ACAH TAfl~ T3MI9A
2016 omm 12-p capbin 31-ii33p myyeBap GomeoH *lja

I;ajiaitebill 3JåA og 2016.12.31 2015.12.31
am.mojlilan am.422:9ý

XOPE)HFO

MOMIFO, TYVIMrf a,911ATF2X xopeiire
EaHK gaxb menre:

TycrailaaH C 76,812.97 87,955.51
Yrlil wKiiiistaraaHbiqaHc /Terperl 10,331.94 18,680.90
Sum meNre 150.75 295.53

MeHro, TyVmiTA aRIMTrax xopoururm mVei 4.1 37,295.66 106,931.94

Ypi,,aiiiiiraa 4.2 9,487.25 12,274.67
To"iiriii XYPIINETlarMCall UpuyyaajiT

Bapaa 4.3 1,888,602.73 846,642.64
Amm 4.4 145,800.56 6,384.62
3eBnox yflmmrm 4.5 1,579,111.74 864,055.01
3eBneX 6YC YnJ]411nr33 4.5 342,812.29 184,305.04
Cypra-aT 4.6 242,076.57 135,738.84
Yga a*iiiiiiaraaHbl Mpaan 4.8 277,910.64 196,884.96
J134 TOCAYya 4.7 3,413,858.64 1,053,453.56
XaHWHrH 3epyyr"IIH anaaraan 176.43
TocaulH xypumviafQCall UpmyyaaJITIJIIayi[ 36 7,890,173.17 3,287,641.10

RMT xepE>Hre 7 986,956.08 3,406,847.71

9X YYCB3P

OYXA-mrH Tycsiam* 7,922,817.09 3,362,474.66

XyyråiRH opnoro 4.9 61,721.91 44,373.05
TcHqepmgH maTepkiaji 6opnyyncHbi opnoro 4.9 2,619.70
XaRwOH 36pyyrHflH anqaraan 4.10 (202.62)

MffiT 3X YYCB3P 3,406,847.71

Lj IG3JITr3c3H:

C ng
ectXCympm M , GfH4NH i ýr!

Cauxyymrlu NieHe*meHTOH M3Pr3*HATM T ~9 , M Sag
I , if7ýý

Hiiiiu3A AyApiT XXK
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г        ХАРАА� ' БУС АУДVIТОРЫ � �̀ АЙЛА1�

�   Ходvе Аж Ахуйн М аркетинг Т еслийн
Зохицуулаrч Ц .Ванчин танаа

�    Буцалтгуiг тус.памж
 

Ns TF 014820
�

� �        Бид  Санхуулсилтын  Хэлэлцээрт  заасны  дагуу  буцалтгуй  туслам>кийн  херенге� 3
зориулалтын  дагуу  зарцуулсныг  батлах  зорилroор  Х едее  аж  ахуйн  маркетинг  тесел

�-   {Буцалтгуй тусламж ийн дугаар N9 TF 014820}-ийн 2016 оны 12 сары н 31-ний байдлаар
� _   � тасалбар болгон бэлтгэлс Дэлхийн банкинд танилцуулсан  2016 оны  Теслийн эх уусвэр ба

зарцуулanтын тайланд аудит хийлээ.

� �        Бид аудитыr нийтээр хулээн зевшеврегдсен аудитын стандартуудын дагуу Теслийн эк
� �   уусвэр ба зарцуулanтын тайлаид байгаа дун болон узуулэлтуудийг батлах нотолгоонуудыг
� ,   туувэрлэх  байдлаар  шапгасан.  М ен  теслийн  хурээнд  хэрэглэ>к  байгаа  нястлан  бодох

буртгэлийн  бодлого,  зарчмууд,  теслийн  удирдпагын  бэлтгэсэн  ач  холбогдол  бухий
�    тооцоо         санх   ийн  тайланллууд,        ууг         гуудын еренхий  узуулэлтуудэд  аудиr  хийсэн.  А удитын
�̀   дугнэлт гаргахад бидний хийсэн аудит хангалтгай ундэслэл, нотолrоо болно гэж итгэ�к байна.
,
�         Бидний дугнэлтээр, дотоод хяналтыг мерден нягглан бодох буртгэлийн хсурмын дагуу

rаргасан Теслийн зх уусаэр ба зарцуулалтын тайлан нь тусламхсийн херенгийг зариулалтын
'    даrуу зарцуулсныг нотолсон зузаатranын хусэлтэд ундэслэсэн байна.
� .
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MOHMI Y=LIH 3acriikH I-a3ap
OROH Y=bIH XerMIAH AccoLLHauii

SyLia-nTryfi Tycjiam)x KLTFO 14820
XøAoe a* Axyriii Mapicennir Tocca

AYAHT~ACAH 3X YYCBW BA 3APWMIAJIT]6M TAfIJIAH
2016 o"t>i 12-p capbiH 31-impmyycBap 6oneo" *na

2016.12.31 2015.12.311 HHrT AYH

3x YYCBW

OYXA-HflH Tycnam* 4,560,342.42 3,362,474.66 7,922,817.09
XyyriiåH opnoro 17,348.86 44,373.05 61,721.91
XaNLUfigH 3epyyrHVIH anAarAa-n (26.19) (176.43) (202.62)
TcHAepHrm maTepHan 6opnyynCHbl OPAOFO 2,619.70 2,619.70
HIffiT 3X YYCBgP 4,580,284.79 3,406,671.28 7,986,956.08

3X YYCBWHRH 3APIXYYJIAJIT
Ypbatainraa Ten6ep 9,487.25 12,274.67 9,487.25
Bapaa 1,041,960.09 846,642.64 1,878,602.73
Amin 139,415.94 6,384.62 145,800.56
3eBjiex yfin41iJlr33 715,056.74 864,055.01 1,579,111.74
3eBjiex 6ye ykjiqHjir33 158,507.25 184,305.04 342,812.29
CypranT 106,337.73 135,738.84 242,076.57
Yfin a-wýHqjiaraaHbl 3apgan 81,025.66 196,884.96 277,910.64
A3,Q TecnyyA 2,360,405.08 1,053,453.56 3,413,858.64

HWIT 3APUM IMIT 4,612,195.74 3,299,739.34 7ýM99,660.42L

3apuyyaajiTaac AaBCfifl 3X YYCB3p 131,910.95ý 106.931.94 87,295.66_

MAPK r

jf;3J]Tr3c3H:
to

<. gricultu
helLing

Fmject
(x CD Hc )<

CaHXYYrHfiH meHC*M HTHflH m3pr3*mT3u

Li
NNk=i AyAHT UK
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��   .       ХАРААТ БУС АУДИi ОРЫ Н � 'АИЛАН�.;

�
[�! �   Х едео Аж А хуйн М аркстн�sг Теслийн
LJ      Зохz�цуулагч Ц .Ванчин танаа

Буцалтгуй тусламж Ns TF OI4824
п
� �

Бид Санхуу�килтын Хэлэлцээрт заасны дагуу зэзлийн херенrийг зориулалтын дагуу� ,
�      зарцуулсныг батлагс зорилгоор Х едее ахс а�суйн маркетинг тесел  {Буцалтгуй тусламж ийн

дугаар Ns TF 014820)-ийн 2016 оны I2 сарын 31-ний байдлаар тасалбар болгон бэлтгэж
f'      Дэлхийн банкинд танилцуулсан 2016 оны Зарцуулалтын тайланд аудит хийлээ.
��

 

�
Бид  аудитыг  нийтззр  хулзэн  зевш еервгдсен  аудитын  стандартуудын  дагуу

�       Зарцуулалтын тайланд байгаа дун болон узуулэлтууднйг батлах нотолгоонуудыг туувэрлэх
� �

байдлаар ш алгасан. М ен теслийн хурээнд хэрэглэж байгаа нягтлан бодох буртгэлийн бодлого,
� �      зарчмууд, теслийц удирдлагын бэлтгэсэн ач холбогдол бухий тооцооллууд, санхуутийн
,,  �   тайлангуудын еренхий узуулэлтуудэд аудит хийсэн. А удитын дугнэлт гаргахад бидний хийсэн

аудит хангалтгай ундэслэл, нотолгоо болно гэж итгэж байна.

'           Бидний дугнэлтээр, дотоод хяналтыг мерден нягтлан бодох буртrэпийи журмын дагуу
гаргасан Зарцуулалтын тайлан нь туслам>кийн  херенгийг зориулалтын даrуу зарцуулсныг

�       нотолсон зузаатгалын хусэлтэд ундэслзсэн байна.
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ХАРАА� БУС АУДИТ� РЫ Н ТАЙ� АН�

�

              

.

�            Х едоо А ж А хуЕiн М аркет�zиг Тес.лнiiн
LJ           Зохицуулаrе Ц .Ванчии танаа

�           Буца.nтгу�� тусламж Ns TF 014820
�:r

г̀                  Бид  Санхууж илтын  Хэлэлцээрт  заасны  дагуу  буцалтгуй  тусламжийн  херенгийг
� �          зориулалтын  даrуу  зарцуулсныг  батлах  зорилгоор  Хедее  а�к  ахуйн  маркетинг  тесел

(Буцалтгуй тусламжийн дугаар Ns Т1; 014820)-ийн 2016 оны 12 сарын 3I-ний байдлаар
Г�           тасалбар болгон бэлтгэнс Д элхийн банкинд танилцуулсан 201б оны Тусгай дансны  тайланд� �

аудит хийлээ.
1

.�                Бид аудить�г нийтээр хулээн зевFцеерегдсен аудитын стандартуудын дагуу Тусгай
�         дансны тайланд байгаа дун болон узуулэлтуудийг батлах нотолгоонуудыг туувзрлэх байдлаар

Г
-1

i           ш алгасан. М ен теслийн хурээнд хэрэглэ�гс байгаа нягтлан бодох буртгзлийн бодлого, зарчмууд,
LJ           теслийн удирдлагын бэлтгэсэн ац холбогдол бухий тооцооллууд, санхууrийн тайлангуудын
r-�          еренхий  узуулэлтуудэд аудит хийсзн. Аудитын  дугиэлт гарrахад  бидний хийсэн  аудит
_,           хангалттай ундэслэл, нотолгоо болно гэж итгэхс 5айна.

Бидний дугнэлтээр, дотаод хяналтыг мврдвн нягтлан бодох бурrгэлийн журмын дагуу
`'           гаргасан Тусгай дансны тайлан нь тусламжийн херенгийг зориулалтын дагуу зарцуулсныг

нотолсон тусгай дансны зузаатталын хусэлтэд ундэслэсэн байна.
�,;
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MOHrOJI Ynchm 3acrmýH ra3ap

OJIOH YJ]CbIH Xer*nWiH AccoU"aL(H

ByuaRTFyr Tycilam* MTFO 14820

XoReo am Axyllu MaPICCTIIHr Tocoq
AYAHTJIAFACAR TYCrAft AAHCMI TOXHPYYJWbIH TARAAH

2016 oiihi 12-p caphiii 31-ii33paYYCBap 6oncon wun

2016.12.31r 
(am.'Roailap)

I. OYYA-aae XYJ]33H awaii yphqqii-nraa 1,000,000.00
2. Xacax Hb: OYXA-e 6yuaaH TaTcaHaYH

3. Tycrafi AaHCHbl yphixz4iiiiraaHL,1 0,ROOrHfiH JÅYH 1,000,000.00

4. 15aHKHH Aaxh Tyerag AaHcHbi yjia3ra3.n (2016.12.3 1) 87,295.66

5. 3ap4yyneaH 60flOBtl H3X3WIMýWYýi AYH /WA-23/ 267,182.77

6. H3X3M*HJ]C3H 60nOBM HeXeHRyypr39ryý! ÅxyH IWA-22/ 700,173.31

7. XyynikH opnoro (61,721.91)

8. XaHmiirm 3epyyrlifiH ailqaman 202.62

9. TeHAepHgH maTepiian 6opjiyyncHbi opnoro (2,619.70)

9. Ypiq,maraaiibi 1111rITQVIl 990,512.75
10. 3 6a 9-p 1k10p1111r1 30pyy 9,487.25

3 6a 9-p M0p1111r1 30pyyriiiii Toxiipyyara
L Eamcm.E Taiag!!g Tyeramax éCTOrl ýyCaQ 3YrlaC

YpbaqHnraa 9,487.25

9,487.25

MAPKETLIHr

L
63JIMCM: xi> lAvestockum møýr,< -4A ultuxW

etin
<D

TT57060iKP125964
*.cyx 3JI

CaHXYYrHiIH MeHe*MeHTHHH M3pr3*HnnH 3

Li

HHýic-n3.n ý.YAHT XXK



i    '

Х9двв aNC ахуйн маркеТИНГ Тесвл                       БуЦалТгуй туслалиIС N�TF014$20
�         201б оны 12-р сарын 31-нээр тасалбар болгосон санхуугийн тайлан�

�                   T9CJ� i)FII�I САНХУУТИ)�II3 ТАЙЛ АНГ1�IIiI3 ТОДРУУЛТА
1�

                                       

Е1.  Тослиi�н талаарх тоа�1 таи��лцуулга

�        Олон Улсын Хеnклийн Ассоциаци {ОУХА} болон М онгол Улсын Засгийн Газар (Эдийн засаг
�         хегиспийн яам телеалхс оролцсон)-ын кооронд 2013 оны I 1-р сарын 28-ны вдер Хвдев аж ахуйн

маркетинг теслийг кэрэг�куулзхээр буцалтгуй туслам�кийн NpTF014$20 тоот Саихуухсилтийн
хзлзлцээр байгуулагдсан. Тус гэрээгээр буцалтгуй тусламхсийн нийт дун I i,000,000 (Арван

'         нэгэн сая) ам.доллар бегеед тесел нь 2014 оны 2-р сарын 5-ний едреес эхлэн хэрэnки�к эхэлсэн.
�-I :     Теслийг хаах хугацаа 2017 оны 01-р сарын 31-ны едер байсан Боловч  М онгол Упсын Засгийн
� а       Газраас 2016 оны 3-р сарын 1$-ны вдвр хусэлт гаргасны дагуу теспийн хаах хугацааг 2017 оны

12-р сарын 31-ны едер хурпэл сунгасан байна.
Ji
�`?       Энэхуу теслийн зорилго нь сонгосон аймаг, сумуудын мал ахс ахуйд суурилсан уйлдвзрлэлийн

� ,        тоrголцооны аш иг ш имийг сайасруулах, зак зээлийг холбох, нэр тврлийг нэмэгдуулэхзд кервнге
� �        оруулах замаар хвдеегийн хун амын амьNtиргааr сай�круулис,  хунсний аюулrуй байдлыг

ханrахад оршимо.

;
"Сум  хетвлбвр"-тэй уялдан хзрэnкик энэхуу тесел  нь дараах бурэлдэхуум хэсгуудээс

бурдэнэ:
;{:          Бупэлдэх� � и хэсэг 1. М ал�едыг зах зэзлтэi� холбох

(1) М ах, иоос nоолууры» зах зээл
� ,
� ;              а.  Нзмуу вртгийн сул�кээний  оролцоrчдод техникийн туслалцаа узуулэк,  сургалт<. .

зохион � байгуулах мен маnчr�д, д}ергч�ер зэрэг уйлдвэрлэгч булrууд болон �гэ,� ий
;                  бутээгдэхуунийг худалдан авагч, боловсруулаrч нарын хооронд   уйлдsэрлэлийн

туншлэл  бий  болгок, хепкуулэх замаар  мал  ахс ахуйн  сонгосон  бутээгдэхуун
тухайлбал мах, ноолуур, ноосны нэмуу ертвгийн сулнсээний ур ашг� йг нэлiэгдуулэх.

b.   М алчид фермеруудийн зорилтот булгууд балон мах, ноос, моолууран бутээгдэхууний
сОНго)1с  аВСан  нэмуу  врТГИЙн  суЛ)1iЭ3ний  бусад  орОЛЦОГСДрД  ТесЛИЙW  уйл
а�киллагааны талаар суртал члах зорилго бухий олон нийтэд чиглэсэн компанит а�кил
эохион байrуулах.

,               с.   М алчдын булгуудэд буrээrдэхуундээ нэмуу ертег ш ингээк, зах зээлд гаргахад нь
дэмхслэг узуулэк зорилгоор экстэйнш ний уйлчилгээ узуулэх, бизнес твлввлегее
боловсруулакад  нь туслах зэрэг техникийн  ту слалцаа  узуул�к, сургалт зохион
байгууnах.

`-              д.   М ах, ноос, ноолууран бупээгдэкууний уйлдвэрлэлийг нэмэгдуулзх, зах зээлд raprax,
цуглуулах, арчлах, цэвэрлэх, ангилах, савлах, хадгanах уйл а}киллагааг сай>круулах

�                    зорилготой херенге оруулалтыг дэм�ки�к, малчдын булгуудэд оролцоот санхуу}килт
олгок.

'           {2) Суу, суун буrээгдэхууп�i» зах зэзл»�� г хегл:уулэх
й

; j       Нийслэл Аудит ХХ К
�,;
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Хедвв аж ахуйн маркетинг тесел                       Буцал тгуй ryсламж NsTF014820
�          2016 оны 12-р сарын З 1-нээр тасал бар болгосон санхуугийн тайлан

�                  а. М алчдын �ки�киг булгуудэд бутээrдэхуунзэ сууний уйлдвэрт эсхул ором нутгийн
хэрэглэгчдэд нийлуул�к, зах зээлтэй болоход нь туслах зорилгоор экстзйншний
уйлчилгээ узуулэх, бизнес телевлеrвв боловсруулах зэрэг техникийн ryслалцааг-,
узуул� с, сургалт зохион байгууnах.

b.   М алчдын исижиг булгуудэд суу цуглуупах туршилтын загвар болон бага оврын
д-                      СууиИй уйЛДВЭрт кврвнГв оруулаК ЗорИЛГООр ОрОЛцООт СанхуухсиЛт ОЛГОх.
1N_            (3} Хунси�i�i иогоо, ж илкс, ж Е�мсгз»иtё турш �елтыи уйлдиэрлэл

а.  Орлого багатай ерх толгойлсон эмэr гэйчууд, а�силrуй иргэд, цеен малтай малчдадП
ерхийм хоол хунсний нэр тервл, орлоrын эх уусвэрийг олш руулахад болом�к олгох� ! �
зорнлгоор хунсний ногоо, �кимс, хсимсгэний уйлдвэрлэл болан боловсруулалтад

� �                    хврвнгв оруулах 
замаар

 
Бичил

 
санхууNсилт

 
олгох.

�                 b.   Хунсний  ногоо,  хснмс,  }кимсгэний  ж иисиг  уйлдвэрлэгчдэд  бутэзмжийr  нь
нэмэгдуулзк зорилгоор экстейш ний уйлчилгээ узуулэх болон бизмес твлввлвгее� '� ;                      боловсруулахад технйкийн туслалцаа узуулнс, сурrалт зохиом байгуулах.

r-�        Б эл эх      н хэсзг 2. М плы�� аш r�г еиЕ[л� ча��а ы г са}г�,к   лах
'� �          (1) М алы Е� эруул п�зид��яг саirлсруулах

е-;                 М ал ын вачмнrуй эруул буснйг бэхжуулэх, мал эмнэлэгийн уйлчилгээ узуулэх�
Ё:                  замаар малын аш иг ш им, эруул мэндийг сайхсруулна. Уунд:

а.   М ал  эмнэлэrийм  тоног  текевремхс,  хангамнсийн  матернал  хэрэгсэл,  тоног�-,
� t                   текеервм�к, хуйтэн хэпхээ, лабораторын тоног техеврмт худалдан авах, (В) малын�
,                    зруул мэндийн хяналтын цэг, хамгаалалтын бусийн шал rах цэгийг байryулах зэргээр

ш улхий, буруцеллёз евчинд хяналт тавих хетвлбер хэрэгхсуулэх.
.               Ь.   М ал змнэлэгийн анхан шатны уйлчилгээ, сургийн эруул мэндийн мене�кмемтийн

уйлчилгээ узуулэх.
�               с.   Теслийн энэкуу бурэлдэхуун хзсэr 2-ийн курэзнд хэрэгхсуулэк уйл ажиллагааг� �

гуйцэтгэх чадавхийг саюгсруулахын тулд малын эмч болон мал эмнэлэгийн бусад
мэргз}килтнуудэд зориулсан сургалт зохион байгуулах.

{             (2) М алыЕ� урж ��л, соЕ�гон Урлсуулэх

а.  Урхrлийн станц байгуулах эсхул ш инэзр засеарлан сайжруулах, багахс хэрэгсэлэзр
�                   хангах:� �

b.   СумЫн маЛ а?К ахуйн мэрГ3Жилтэн, ЗОХИОМОл КэЭЛтууЛГНЙн теХНИКч, малЧНД, Сууний
� . 

     

'
чиглэлийн фермеруудийг сургалтанд хамруулах:

`�               с.   Удам зуйн хувьд сан>кирсан малын невц бурдуулэхийн тулд цем сурэг бий болгох:
,               д.   Бага�к тоног кэрэгсэлээр хангах замаар сумын тувшинд зохиомол хээлтуулзг хийх

�                     чадавх�ийг сайNсруулак:
'            е.   Удам зуйн хувьд сайжирсан малыг малчдад барлуулах зорилгоор нийлуулэх.�

'             (3) М алы» тэлсээл, r эа.�ээллэг
k�

Нийслэл Аудцт ХХК
aJ
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Хедее анс ахуйн мяркетинг тесвл                      Буцалтгуй �tусламж NnTF014820

�          2016 аны 12-р сарын 31-нээр тасалбар болгосон санхуугийн тайлан

М алын тэжээплэгийг сайнсруулах замаар малын аш иг rцимийг нэмэгдуулэх. Уунд:
а.  М алын  тэжээл  уйлдвэрпзл,  малын  тэ>кээл  боловсруулах,  тэжээх  хетвлбер

кэрэnкуулзхэд нь мал чдын булэгт хервнгв оруулал т хийх зорилгоор оролцоот
санхууисилт олгох.

Ь.   М алын  тэнгээллэг,  ашиг  шим,  ашигг  ахсиллагааwы  хоорондын  уялдааг  нийт
уйлдвэрлэгчдэд сайтар ойлгуулаrг зорилгоор оролцоот хээрийн судалrааг зохион

-                     байrуулах.                                                    �,� ,

�          Бипэлдэхццн хэсэг 3. Твслш iн ,удi�пд.пага

Теслийн хэрзгнсилт, зохицуулалтад дэмнспэг узуулэх зорилrоор техникийн ryслалцаа, теслийн
�          ансилпах хуч, тоног техееремнс болон уйл ажиллагаа явуулахад ш аардлаrатай   бусад эх

уусвэрийг хангах уйл ажиллагааг баггаасан теслийн кэрзгsкилтийг удирдах, хяналr rавих,
6�1        унэлгээ вrвх анслууд хнйнэ. Санхуу�килтийн хэлэлцээрт тусгагдсаны дагуу Хунс хедее а>к ахуй
� �         хенген уйлдвэрийн яам теслийг кэрэгжуулж байна.

М онгол улсын Засгийн газраас 2016 оны 3-дугаар сарын 18-ны вдер гаргасан хусэлтийr Олон
� �
� �         Улсын Хеnклнйн Ассоциаци хулээн авч зввшеерснеер 201б оны 3-дугаар сарын 18-ны едвр�
� �         санхуухсилтэнд дахин хуваарилапт хийж нэмэлт еерчлвлт оруулсан.
� �

`-j        Теслийн удирдах шатны дээд байrууллага нь Теслийн удирдах хороо бвгевд хороо нь теслийг

�         страrеrи бодлогын удирдамнсаар ханrах, ервнхий хяналтыг хэрэгжуулэх, худалдан авапrын
� j        еренхий твлевпеrеег хянаж баталrаансуулах чиг уургийг кзрзгхсуулнэ. Санхуужилтийн гэрээнд

заасны дагуу уг твслийн хурзэнд Теслийн хэрэпкуулэк нэгж нь (ТХ Н) нь теслийн едер тутмын
� '         уйл а�киллаrааr удирдан зохицуулж , хэрэnкилтийг хангах 5егевд ТХ Н-ийг Теслийн зохицуулагч
"          тэрrуулж Твслийн санхуунсилт хариуцсан менежер нь теслийн зохицуулагчинн удирдлаrа дор
� �        ансиллана.
� ;         ТХН-нь теслийн зохицуулагч 1, таслийн санхуужилт кариуцсан мене�кер 1, худалдан авалтын

мэргзхсилтэн 1, санхуугийн менежментийн мэргэхсилтзн 1, хянал т унэлгээний мэргз}килтзн l,
олон нийтгэй харилцах мэрrэжилтэн 1, санхуу худалдан авалтын туслах ажилтан 1, М алын эруул
мэнд, урнсил, пзнсээл, бэлчээр хариуцсан мэргэжилпэн 4, газар эуйн мэдээллийн мэргзн<илтэн 1,

�          �гуслах/хсолооч 3 нийт 14 хуний бурзлдхуун�эй уйл ажиллагаагаа явуулж байна.ТХН нь (а)зевлех
l'_�       ансилтан сонгон шалrаруул�к авак болон бараа худалдан авах ажиллагааны гэрзэ байгуулах,

гзрээний дагуу худалдам авалт кийх, (6) теслийн хяналтын тайлан бэлтгэк, унэлгээ вгех, (в)
ОУХА-rай байгуупсан гэрээний дагуу хамтран а�киnлах, (г} теслийн санхуугийн баримтуудын

! 

       

.
�           буртгэл, санхуугийн тайлан, тусrай данс болон зарцуулалтын тайлангуудыг бэлтгэх уурэrгэй.
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NsTF014824
2416 оны l2-p сарын 31-нээр тасалбар болгосон санхуугийм тайлан

r-          2.  Няrrлsки бодох буртrэлн�i �i rоп бодлогууд

а.Тайлангийн нийцзл

Санхуугийн тайлан нь баланс, теслийн сангийн зх уусизр болон зарцуулалтын тайлан, твслийн
уйл а�<иллагаагаар харуулсаи зарцуулалтын тайлан, теслийн бурэлдхуун хэсгийн зарцуулалтын
тайлан, тусгай дансны тайлангуудаас бурдэнэ.

�

l

б. Тайлангийн суурь

�    �   Санхуугийн  тайланг  Нягтлан  Бодоrчцын  Олон  Упсын  Холбооны  дэргэдэх  Аудит  ба
Баталгааиryулалтын Олон Улсын Стандартын Зевлелевс гаргасан Улсын Секторын Няrглан

j�       бодох Буртгэлийн  Олон Улсын Стандартад нийцуулэн бэлтrэсэн ба хулээн ансан санхуу�килт
1�       болон зарцуулалтыг менгвн сууриар тайлагнасан.Энэ зарчмын дагуу санхуу>килтийг олсон уед

� .�  `   нь бус дансанд хулээн ансаwуед, зардлыг гарсан уед нь бус бэлтгэн нийпуулэгчид буЕоу твлбер
� �       нь телвrдсен уед хулээн зевшеврч буртгзсэн.

Твсел  нь  Дэлхийн  банкаар  батлуулсан  Санхуугийн  удирддагын  гарын  авлагатай  бегвед
� ,       санхуугийн уйл аsгсиллагааг энэхуу анлагад заагдсаны дагуу явуулсан.

� �             в. Тайланrийн хэм»силт

�__      Санхуугийн  тайланrийн  узуулэлтийг ам.доллараар  илзрхийлнэ.Уйл  а�киллагааиы  данснаас

rегрегевр хийгдсэн гуйлгээг Терийн банкны ryсгай данснаас уйл ажиллагааны данс руу татсан
г�' К      ту хайн вдрийн ханшаар тооцож ам допларr ш ипжуулэн буртгэнэ. Ханшны звруунээс ууссэн
� ;,

гарзыг эх уусвэр ба зарцуулалтын тайланд тусгасан.
:,
Ё

  

�

tj             г. Тайлангийн толилуулга

20I6 оны l2 дугаар сарын 31-нээрх санхуугийн тайлангийн дансны улдэгддуудийг 2415 оны 12
(_ j     дуrаар сарын 31-ний холбогдох улдзгдэл�гэй нь карьцуулан тайлагнасан.

',             д. Тусгай данс
�. �

Тесел   нь  Туслам»сийн  хвренге  зарцуулах  захидалд  заасанчлан  буцалтгуй  тусламжийн
� '       санхуужилтийг байршуулах тусrай дансыr Дэлхийн банкны зевш версвний дагуу Тврийн
`�       банкинд нээн байршуулсан. Твслийн тусгай данс нь Дэлхийн банкаар хулээн зввшеереrдсен
,,       ам.долларын даис байна. Тусгай дансиаас бараа, юкил уйлчилгээ, зевnвх уйпчилгээ, дэд теслийн
[J;      санхуухсилт зэрэг зеншвервrдсен зардлуудыг телне. Тусгай дансны дээд хязгаар нь ОУХА -аас

2013-оны 11 дугаар сарын 28-нд rapracaн Тусламхсийн херенrв зарцуулах захидалд тусга� ны
Е        дагуу 1,004,040 ам.доллар байна.
�

i             д. У йл ажиллагааны данс
�                        .

Нийслзл Аудит ХХК
�

� �у�



Xeqee aW axyåH mapKeTiiHr Teceil 1;yuanTryfi iycnamxc K2TFO I 48>20
2016 oHbi 12-p caphi" 3 1 -H33p Taem6ap 6oilroc0H caHxyyrHýIH TariflaH

Tocen Hb Tycjiam)KHýH XePeHre 3apuyyjiaX 3axmqajiA 3aacawmaH yfiji a*HnjiaraaHii naNebir TopiAii

6aHKHHA H33H 6akpLuyyncaH. Yfiji a*iinnaraaHbi AaHC Hb TerperMåH RaHe 6afix 6a AaHCH]bl IX33.Q

x3i3raap Hb 25,000 am.,aonnap 6afiNa. YAn a*wwaraaHLi gaNcHaac TecnHýIH 30XMLIyynar4 6a TeCnHflH

caHxyyrNfi" ynHpAnarhm m3pr3*HJIT-3H HaphiH 3eBweepjieep 3apuyyjiaJlT xHflHq. TyxaflH aaHCHaac

3eBxeH TXH-HåH yffil WKHnjiaraaHbl X~Hr 3apýwyyabir caHxyywyyjmxm awHrjiHaHa. YYHQ:

xapiinuaa xofi6oo, -r33BpmfiH x3p3rcjiNfiH awmrjiaflTbIH 3apAan, *M(Hr 3acBap 33p3r OPHO.

3. 3aplRyyflaJIT

3a. OYXA-HgH 6yuaj]TVYrf -rycjiam*NRHqaxlffl xyBHapnaflT 6oji0H 3apuyyjianirwr 2016 OHbi 12,ayraap

capblH 3 1 -HHri ejpHfiH 6agAnaap xapyynBaji:

GYLXWTryH Tycjiam*Hrffi CaHxyy)Kyyn3x GOANT 3apuyynafiT

AHrimaii XyBaaPNRCaH .3MMC33 3aPARbIH XyBb X3MA(33 (am.,aoiinap)
(am.,aonjiapaap (TaTBapbir opyyjiiia)
Hfl3PXHHAC2>H)

(1) Eapaa, a>icHji,
3eBneXHnH 6yc
YNALIHJ1r33, 3~6X 6,034,000 100% 4,476,314.53
ykj~jirm, cypraRT,
yfiji a*HmaraaHbl

YPCMJI 3apRaJ[
(2) ýýDa caHXYYÆMT 4,966,000 XePOHre 3apixyynanTbfH 3ý413,858.64

100%

Xy,Baapjiaraaaryýi xepeHre - -

11,000,000 7,890,173.17

36. TecimfiH xypmviamcaH 3ap"yjiaj]Tbir 3apuyynajlTbiH aHrHjijlaap xapyyjæan:

3apftjihiii aurujiaa HiffiT TOC013 2015.12.31 2016 2016.12.31 ry[[iÅ3Tn

XvPT3jI Ji11111 XYBI>

Gapaa 2,590,536.68 846,642.64 1,041,960.09 1,

297,209.96 6,384.62 139,415.94 145,800.56 49.55%

....... ....
3ei3nex ygn4Hnr33 1,963,638.76 864,055.01 715,056.74 1,579,111.74 80.41%

3eBROX 6YC Yýinqli.Rr33 415,759.12 184,305.04 158,507.25 342,812.29 82.45%

CypranT cemmHap 268,689.63 135,738.84 106,337.73 242,076.57 90.09%

3appaii 498,095.89 196,884.97 81,025.66 277,910.64 55.79%

43,Q TMJIYYA 4,966,009.96 1,053,453.56 2,360,405.08 3,413,858,64 68.74%

HuriT Api 11,000,000.00 3,287,464.68 4,602,708.49 7,890,173.17 71.72%

H[incn3ii AyxiT XXK



Xeaee a»K axyiH MapKCTHH TOCeJn ByLanTryA TyCJlaM)tc NeTFO 14820
2016 oHbi 12-p CapbiH 31 -H33p Tacan6ap GoirOCOH CaHXyyrHNH TafiJIH

3B. . TecJiHIH XypHmTjiarACaH 38pLynaJIlTbir TeCJiHH 6ypWnAXYYH X3CrHNH aHrHjxaap xapyyIBan:

Eyp3i3xyyunxc3r HurlT TOCOB EoArT 3aPUyyJIaI~T X3J63:33J 3apuyyaaaT
blIXyB

Max, HOOC, HOOJ1YYPblH 3X 333JI 2,961,611.03 1,586,971.81 1,374,639.22 53.58%

33, xerCyyTrx 3ax

2 Cyy, Cy9H GyT3raXyyH H3 1,049,497.85 252,682.47 796,815.38 24.08%

EI~~ ~~~~ ~~~ ---------_- _ -- _----_4--- - --

XyHCHNå HOrOO,>KHMC,

3 AKHMC3HHi TypIHJTbLIH 765,752.90 753,927.17 11,825.73 98.46%
ygi.aB3pn3n

4 MabH 3pyyA M3HqHrlr 1,485,501.01 890,843.68 594,657.33 59.97%
caMnKpyyjiax

5 MaJibIH yp>KNJ, COHrOH yp*Kyyl3r 1,506,229.24 1,417,430.12 88,799.12 94.10%

6 Man bil HT3K33n, "K331J3r 1,386,984.60 1,622,838.13 (275,853.53) 119.88%

7 TeciHil yili aiKHnnaraaHbi 1,844,423.37 1,325,479.79 518,943.56 71.86%
ypCrai 3ap~an

HiuTAyn 11,000,000.00 7,890,173.17 3,109,826.81 71.73%

4. Cauxyyruim Tarlj inn ¥3"YJIWITYyA

4.1 Moro, TyynnI aRliITrax xopoure

ji] TXH Hb TeCJIHÅH ylin a>KHmjiiaraaHaaa TeCnIH xepeHrmAr 3aXHpaH 3apuyynax Tycrai aaHc 60o0H

yfl a»KHnnaraaHbi aaHCYYAbLr H33C3H.

LI 2016.12.31-HHl ejqpeOpX MeHre, TyyHT3k aMiTrax XepeHrHfH yJna3rA3 QapaaXb GaManJITai 6aiHa:

Y3yynJIT 2016.12.31 2015.12.31
aM.aonjjap aN.,oijiap

MeHre TyyHT3å aAHJITrax xepeHre

g3H13 MeHre 150.75 295.53
EaHKIHH qaXb MeHre:

TycralaaHc 76,812.97 87,955.51

Ynn a*KHJlJiaraaHbI aaHC 10,331.94 18,680.90

iHIlT Ay H 87,295.66 106,931.94

HHiCnfl AyAHT XXK

Ii

Lig



Xeee aK axyAH MapKeTHHr TeCeJI EyxanTryi TyCJiaMC .NTF014820Q 2016 OHbl 12-p CaphiH 31 -H33p TaCaJi6ap 6onrOCOH CaHXyyrHkiH TalIaH

TecHiH 30XHuyynaX H3ic 2016 OHMA I2-p CapbLIH 31-Hilr 6aniznaap 267,182.77 aM.QonnapbiH

3apLiyyJlalTbIr A3J1XHrIH 6aHKHaaC H3X3MXCJI33ryk 6atiHa. 2016 OHbI I2-p CapblH 31-HfHi 6attwaap

3apuyyncaH 6oiloB, H3x3M>C3i3ryi 3apabIr 3aPznbIH aHrHnnaap xapyyn6an:

Eapaa AHrHnai )JYH

A*aHn 44,664.62
3eBnex ynqiu33 -
3BBneX 6yC YfinlHRr33 4,591.84.
CyprajiT ceMHHap 1,727.89
Yn a)KcHnJaraaHbI 3apaan 1,398.27
Aqa Tecen 214,800.15

AVI 267,182.77

4.2 YphAzi.araa Toix6op

2016 OHbl I2-p CapbIH 31 -Hb] 6aAnaap ypbaHnraa TeJi6epHÅiH ynRa3rA3i AapaaXi GalxawnTafl 6ai!Ha.

N!! AnrunaA Ay

I WaraxyyHbl yqia3rasi TOouOO 70.84

2 Y3nr aHrHJibIH CypraJITbIH TeJ16p 6.941,66

3 XXOAT-bH TOOLOOHbIl HJIYY TeJneJIT 33.04

4 O4HCHiH TyP33CHIH 6apiuaa 2.217,84

5 OHroubi 6H-ileHAH 6yuaarTbH Ten6ep 223.87

HñIT AyIl 9.487,25

4.3 Lapaa

2016 OHbl 12-p capbiH 3 I-Hbi 6aimaap 3apLxyynaJlTrapaaxb 6aAaaiTafi 6aHHa.

K.3apgiihn aurnin g(yl

1 TagnaHT xyrauaauaac eMHeX xypHmTiiaracaH 846,642.64
3apuyyjiaJ]T

- 2 Man T33B3p 6a Man xyaalnaaH aBax aHicJInaraaHb1 335,148.62
i Ten6ep

3 MabiH 3eeBpHiH xawaa HNknJyyJ]3X TenGep 63,996.52

4 Man 3MH3J1rHnIH ia6opaTOpH, ManbIH yp>CnI H aramc 219,562.52
X3p3rc3JlHHHIAyyJI3X TeJI6ep

5 3ambTH T3MAar T3MA3rn3r33 XHilr3X Ten6ep 13,353.54

6 Man 3MH3JIrHgIH 04HCbIH TOHOr TeXeOpeMWK 91,527.97
HJlnyyJ3X TeJi6ep

7 YApanarmi Ma3J3JI3JI 6onocpyynax aXCJIbIH Ten6ep 15,973.93

8 Mal 3MH3J1rHIH XepryypHH TOHOr TeXepeMK 114,459.76
HHHJlyyJ3XTen6ep 114,459.76

HHilcn3n AyAHT XXK

LJ2



Xemee aK axyRH MapKeTHHr TeCeal SyuanTryg Tyciam N!!TF014820
2016 OHI 12-p CapbH 3 -H33p TaCaJiap 6onroCOH CaHXyyrHAH TaklaN

9 XepryypT3 MaWlIIH HHHJiyyn3X TOn6Op 187,937.23

HHtIT yU 1,888,602.73
4.4 Amiu

2016 OHbI 12-p CaplH 3 1 -HL 6aäMnaap 3apuyynanRT Rapaaxi, 6aaJTaki aVHa.

Xe 3apAa.iHi aHrnJaJI &H1
TainaHT xyrauaaHaac eMHeX xypHMTaracaH 6,384.62
3apuyynlanT

2 Man 3MH3jirHrIH 6apHIzMH 3ypar TOCBHUH 3apan 5,328.28
3 OBeJDKOeHHH 6ailp 6apHx 3apaji 23,170.73

4 Man 3MH3r XOpHO 33PHäfH X3IHaJITLIH 3r 6apHx 18,311.64
ambJImI 3apaan

5 Xamuaa 6apHx aJIblH 3apAa 80,848.92

6 BynraH aHMrHI H XOPHO UU3PHRH XSHOSITIH 11,756.37
umrHH UaXHJIraaH TaTaX a*HJ

HaIT MH 145,800.56

4.5 3eBnox VinlH.m:3
2016 OHblI 12-p CapbiH 3 1 -HbLI Urmnaap 3mpuyynWJIT aapaaxb aanTak öariHa.

N 3apqimIi anrunan 4(yHI
1 TaInaHT xyrauaaHaac OMHOX XypHMTJiarmCaH 864,055.013apuyyjnaJIT
2 Mpr3maiäH 3B1ex ynImHJIr33HHA 6arb[H TenGp 407,498.09
3 OnOH ynfChH 3eBJXHrH Tefniep 37,844.84

4 TXH-ziH M3pr3>KHlTHyyHIH 3eBneX yHJIHJ1r3HHf 265,703.77Tej6ep
5 AyaHTbH TeJ]6ep 4,010.03

HiHrIT Ayu 1,579,111.74

2016 OHbI 12-p CapbIH 31-Hbl 6aianaap 3eBnex 6yc yAnUMn3HHä 3apUYYnajT aapaaxb 6a!aITama
UAfHa.

NR 3apanbH aHrnaJ jyll
TarmaHT xyranaaHaac OMHOX XYPHMTJIaraCaH 184,305.04
sapuyyanTm

2 TOCJIHlH M333n3JI CypTaJIHJIraaHbl 3apmaA 72,802.46
3 OnOH HHIT3 'iirrC3H KOMIiaHHT aMCIH 3apx(an 4,904.60
4 Fap33T amIIH XOc 5,086.25

L 5 Cyaanraa IUHKHTr33HHW SXJILIH 3apmai 66,099.09

6 Cyypb cynaraaHbl M3333nj uyryyiaX 3apaaji 9,614.85

f HimrITRyll342,812.29

HHiCnan AyaNT XXK
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NsTF014820

2016 оны 12-р сарын 3 i-нзэр тасалбар 5олгосон санхуугийн тайлан
3

�         4.G Сургалт, семикар
2016 оны l2-p сарын 31-ны байдлаар зарцуулалт дараахь байдалтай байна.

�,              Ns               За длы н анr� �лал                    Д ��
1   Тайлант   хугацаанаас    вмнек   хурнмтлагдсан   135,738.84за    лалт

.,  ,           2   ХХ АА -н     салбарт      харэгжуулэх   бодлого, 
  

16,ООб.бSо олцогч тап  дын зевлелдах      лзалт

3   Д эд  теслийг  хэрэrжуулэхэд      дага� с  мердех   5,7� g,10зевлемж ийн с  rалт
�                4   М алчдад зо и лсан э        л мэндийн с галт       11,172.41

Ф ранцад улсад зохиогдсон А мьтны эруул мэнд
5   ба амьтан хамгаалап олон улсын болон европын     24,643.96

�                    засаглалын концепци с галтын за дал

6   Ф ранцад болсон Хедее аж ахуйн бутээгдхууний       1,349.00�                    бо л лалтын с лжээтэй танилцах аялал
� �               7   Байгаль о чны с галт                              5,154.39

�         $   Канадад  болсон  Олон  улсын  бзлчээрийн         
13,2 ] 4.51� �                   ч пrанд о олцох за дал

L�''�            9   Х ль тани лах с галт                              1,608.48
10   Д нд х rацааны  нэлгээний тайлангийн х ал         1,73б.69

�              11   Бог  малын  зохиомол  хэзлтуулгийн  техникч       5 g55.18�  -                бэлтгэх с  галт                                    �

12   Баруун  бусийн  мал  эмнэлэг,  хорио  цээр        1,955.05хяналтьп3 цэг чадавхи>   лах с rалт
13   Х о ш оодыг чадаахиж  лах с галт                    6,457.24

-�             14   Вакцины  хуйтэн  хэпхзэний  багаж  тоног          g,533.10� �                   техее ем�кийн аш иглалтыг сайж   лах с галт
� �'             15   М аяын  злэг ангиллын с галт                      2,123.79
;,              16   Теслийн ж илийн эцсийн тайлангийн х ал              749.18

Н нiiт д н                           242,076.57i�

� ?     °   4.7 Дэд тесел Д эд пгвспиiгг саrгху�� � уулэх зарцt�лr
L1

Дэд теслийн санхууsкиnтийr Санкуу�килтийн гарын авлагын дагуу зохицуулдаг. Дэд теслийн
саналыг Буцалтгуй ryсламлсийн гэрээнд заасан шanгуурыг хангаж буй боломжит ашиг хуртэгчид

�          М эргэ�клийн зевлех уйлчилrээний багуудтай хамтран  боловсруулна. Дзд теслийн саналууды r
Сумын зокицуулах  хороо  ач  холбогдпоор нь эрэмблэн теслийн  санкуухсилтийн  зввлелдt �� �         хургуулнэ. Санхуу>килтийн зввлел хулэзн авсан дэд теслийн саналуудыг санхуу эдийг эасаг, зах
зээл, борлуулалт, нийгэм, байгаль орчны ур нвлееплийг нягтлан узэж  дэмжих боломхrrой

;;         санал уудыг нэгтгэж Теслийн удирдах хороогоор хэлэлцуулэн дэмжигдсэн саналуудыг Дэлхийи
�          банкинд хургуулнэ. Дэлхийн банк саналуудыг нягтлан узэж батална. Батпагдсан дзд теслийн

санал боловсруулсан хорш оо, компаниудтай  дэд тесвл хэрэrжуулэк гурван  тал т гэрэз 5олон
санхуу�килтнйн гэрээ байгуулан санхуу»силтийг алгож теслийг хэрэг� суулнэ. А шиг хуртэгчид1.J
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XØqee MI(aXyýIH MapKCT~ Teceil SyLÅanTryll TyenamAc N2TFO l 4820
2016 OHM 12-p capbiH 3 1 -H33p Tacan6ap 60RFOCOH caHxyyriiåH Taåna"

xyaannaH aBaRT 60nOH caHXYY, yåfi a*mnaraaHbl TAnaHr rapra* Teceil "p3rA(Yyjl3X HýDKHa

XYP~3.

/P;Ocjjtiåýi x3p32'vcu'7m

Tecn~ xyrauaaHA caHXrM(HnTHrffl X3J]3J]U33pT 3aarqcaHbl aaryy a3,a TeciiNAH xyp33Ha xHkrzC3H

3apuyyjiaxrblr arimar xopwooAhm Tooroop xapyyn6an:

AflmryyA XOPIUOOHhl TOO AYRI

ApxaHrail 22 647,688.97

15a%HXOHrop 17 336,572.45

I-OBB -AiiTafl 24 833,083.06

XeBuen 25 1,100,598.38

3aBxaH 17 495,915.78

HiffiT AYH 105 3,413,858.64

ý(3A TecnHrIH 3apuyyjiajiTbir 3apixyynajiTbir 6yp3nxyyH x3crHriH aHrHnnaap xapyyn6an:

Tocaurii 3apAiii6iii aHriijiaa 6yp3JIQXYVH AVII

x3c3r

Max, HOOC, HOO.Ryypbffl 3aX 339nii!ir

xerxmjl3x 
(cla), 1,080,939.75

Cyy, CYYH 6YT33r;(xWHHr 3 1 aX 333iiH!lr (c 1 b), 166,841.54
xemyymx

J XY~ HA Horoo, *Hmc, *Hmcr3HHå c), 601,422.42
lyplIMJITIAH YrJlý(B32J]3JI

I Li ManIAH T3*33fl, T3*33JIn3r (c2c) 1,564,654.93

HI11T AVIl 3,413,858.64

4.8 Toenitrin yiii awiiiimaraaiii»i 3apAaji

N! 3apRjibiii aiiriijiaa AVH

i TarmaHT xyrauaaHaac eMHOX xypHmTnarftcaH 3apuyynaflT 196,884.98

2
Tecn~ azmnMab[H QanHH 34,989.99

3 HHkrfflgHQaaTraRblH WIMMA 3,936.15

Li 4 Smlimr "pqr, wyyaaH xon6ooHbl 3apaan 3,239.44

5 TomMOAT 16,523.94
- ------------

Hiificii3ii AyQHT XXK

Li

Jo



Xeaee axe axyii MapKCTHHr TeCen EyuaTryi TycJiamnK NTF014820
2016 OHI 12-p CapbiH 31 -H33p Tacal6ap 6onrocoH CaHXyyrKiH TailaH

6 Yii awKHJnJIaraaHbl 6ycaq 3apnan 22,336.14

HlllT ayl 277,910.64

4.9 Bycaq 3x yyenp

ByCan 3X yyCB3pHrfH yJIA3rA3fl Hb 6aHKHbI xapHnuax raHCHbl YÅ3rJI23fA OJFOCOH xyyrHlH opn o,
TeHnepHAH MaTepHanI xyaancaHbi OpnOro 33p133C 6ypAC3H.

Y3yynnT 2016.12.31 2015.12.31
am.AOninap am.aonnap

XyyrifH opnoro 61,721.91 44,373.05
TeHaepHiH opnoro 2,619.70

HurT AyH 64,341.61 44,373.05

4.10 Eyea Teni6op

0 yCaa TenfiepHflH yJIa3ra3jia XaHWHrH 3epyyriH anAarAan TycraCaH.

Y3yynMnT 2016.12.31 2015.12.31
am.aojijiap am.AOilnnap

XaHmiMfH 3epyyrHåH anaraan 202.62 176.43

HIr1T ayn 202.62 176.43

TanaHT xyrauaaH.Q J3,a TeOJnlH caHXyyHJTiflH XYP33HA 2016 oHb 9-p CapblH 16-Hbi Qaep rOBb-

aJITag afMrHåH W3311 CyMbIH HX3p TaAH-2 XOpLOOHA CaHXyy*HnTHrlH TenGepHkr aBXapAyyniaH

WHJDKYYJICHHfir yr xopuoo TyxaåH eQep Hb 6yuaaH WHnIyyJlC3H GoioB 6aHKHbI 63n3H 6yC

ryJIr33HHl aeBax, 3apax XaHL1IHI4H 3epyyH33C waaRTraanaH 26.19 aM QOJIJapblH XaHUHKH 30pyyrHIH

an,ar,aai rapcaH 6aUHa.

5. Xyaanaan aBaJIT

5.1 Bapaa

AYAHTblH fBuaA ToCJImåH xynanAaH aBaJITblH yrJi a>KHjiiiaraa Hb xoji6aIOX 3aaBap wcypMbiH qaryy

3i8aracaH 3c3Xtr 6aTanlraaxcyynaX 30pKnroop

. I.Maii 3MH3J1rHtH na6opaTopH, MaLbIH ypwmfiHH 6araK X3p3rC3n (US$ 216,549)

2. Man 3MH3nrHkH O¢¢HjNcHlH TOHOr Texeepem*K (US$ 104,110)

3.Maflbi 3eeBpHflH xawaa (US$ 56,168)

4.Xepryyp-3i MaWLlHH (US$ 170715)

5.Maii 3MH3JrHffH XepryypHiiH TOHOr TexeepeMK (US$ 216,549)

HHgcn3n AyAnT XXK

£2,1
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NsTF014820
2016 оны 12-р сарын 31-нээр тасалбар боэ�госон санхуугийн тайлан

�         нийт 5 худал дан авал тын шалгаруулалтын
 

материалыг
 

санамсаргуй
 

тууврийн
 

аргаар
 

соwгон
 

авч
узэкэд эдгээр 5 дотоодын ерселдеент тендерийг тендерийн хучинтэй хугацаанд тухайн бараа,
а�клыг сонгон шалгаруупах унэлrээний хорооны зевлемsк, дэлхийн банкыi зввш еерел (Дэлхмйн

�         банкны Бараа,аасил, уйлчилгээ худаэгдан авах журмын 2.59 дэх зааалт) зэрэгг ундэслэн хамгийн
сайн тендер ируулсэн нийлуулэгчмд гэрээ банrуулах эрхийr тендерийн хучинтэй хугацаанд

�         олгохс
 

гэрзэг
 

байгуулсан
 

байна.
Тайлангийн хугацаанд 2016 оны 3 цугаар сарын I7-нд зарласан " Теслийн 15 сумы н мал эмнэлэг,
ур�клмйи нэгж тасгийн уйлчилгэзнд мотоцикл нийлуулэх" G-NCB-C2a-05 дугаартай тендерийн

�         шалгаруулалтыiг Тендерийн унэлгээннй хороо гуйцзтгэ7к 2016 оны 6 дугаар сарын 2-ны едрийн
'      унэлгээний дугнэлт, зевлемж болон Дэпхийн банкны 201б оны 6 дугаар сарын 6-ны едрийн

�         "хамrийн сайн тендер ируулсэн  
Гун

  
Тэлмэн

  
ХХК"-д

  
rэрээ

 
байrуулах

 
эрх

 
олгосон

 
тухай

зевшеерлийн  хамтаар  ХХААХУЯ -ны  Тврийн  нарийн  бичгийн  даргад  илгээсэн  боловч
ХХААЯамны Терийн нарийн биЧгийи даргын 2016 оны ОЬ-р сарын 27-ны вдрийн А -277 тоот

�         тушаалаар ш алгаруулалтыr хучингуй болгопс тендерийг цуцалсан байна. М ен туунчлзн энэ
тухай Дэлхийн банкны Хедвв ав< ахуйн салбарын М ал аж ахуйн Ахлах мэргэ�килтэн Стес��ан

�         Ф орманд ХХААХУЯамнаас 2016 оны
 

9-р
 

сарын
 

30-ны
 

вдрийн
 

01/583 тоот
 

албан
 

бичrээр
"Тендер цуцпаас, дахин зарлах тухай" ал бан бичиг илгээсэн байна.

�      �   5.2 Зовлох уй.п�ш лгээ
Тайлант хугацаанд Зевлех уйлчилгээний нийт 22 гэрээ хийгдсэн уунзэс 5 нь зевлехийн

�          чадварийн сонгон шалгаруупалтын, 17 нь (Теслийн
 

баримт
 

бичиг
 

болох
 

� уцалтгуй
 

Ту сламжийн
гэрээнийн "Бурэлдх}� nr 3, Хуваарь 2, хэсэг 1.А.1 (Ь)" заал тын даrуу ТХН-ийн мэргэжилтнууд)

� -         бие даасан зевлехуудмйн
 

ш алгаруулалтын
 

аргуудыг
 

хэрэглэн
 

сонrон
 

шалгаруулалтыг

 

Дэлхийн
банкний 2011 оиы 1-р сард баталсан Олон Улсын Сэргээн Босголт Хеrsклийн Банкы зээл болон
ОУХА -ийн хеwгелелтrэй зээлээр Дэлхийн банкны зээлдэгчнд Зевлвх сонгон шал гаруулах

�          �курмын дагуу 
сонгон

 
ш алгаруулсан

 
байна.

Хэрэг�гсилт хойшлогдсон цуцЛагдсан гэрээ байхгуй нийт зввлахууд гзрээнд заагдсаw хугацаанд

�          
ахслаа

 
гуйцэтгэсэн
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