
Санхүүгийн тайлан хэрхэн 
унших вэ 

(орлогын тайлан)



Сайн хөрөнгө оруулалт хийхийн тулд эхлээд тогтмол өсөлттэй компани олох 
хэрэгтэй болдог. Тогтмол өсөлттэй компани мөн эсэхийг мэдэхийн тулд бид 
бүхэн санхүүгийн тайланг уншиж,ойлгож чаддаг байх хэрэгтэй.Санхүүгийн 
тайлан нь үндсэн 3 хэсгээс бүрддэг ба орлогын тайлан,санхүү байдлын 
тайлан,мөнгөн гүйлгээний тайлан гэсэн хэсгүүдээс бүрддэг байна.

Сайн компаниудад байдаг 3 энгийн бизнес загвар байдаг ба тэдгээр нь цор 
ганц л байдаг бүтээгдэхүүн борлуулдаг эсвэл цор ганц байдаг үйлчилгээ 
үзүүлэх, мөн хямд үнэтэй бүтээгдэхүүн борлуулдаг ба энэ бүтээгдхүүн нь 
хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд тогтмол байх хэрэгтэй.

Цор ганц байдаг бүтээгдхүүн борлуулдаг компани: Coca Cola, Pepsi , Wrigley, 
Hershey, Budweiser гэх мэт өнөө үед дэлхийд томоохонд тооцогдох компаниуд 
орж байна. 

Цор ганц байдаг үйлчилгээ үзүүлдэг компани: Moody’s corp., American Express 
Co., Wells Fargo & CO.,. Эмч болон хуульч нар шиг тэдгээр нь өөрсдийн 
үйлчилгээг зардаг ба тэдгээр үйлчилгээг хэрэглэгчид худалдаж авахад бэлэн 
байдаг компаниуд юм.

Хямд үнэтэй өргөн хэрэглээний бараа борлуулдаг: Wal-Mart, Costco, Nebraska 
Furniture Mart эдгээр нь маш их хэмжээний бүтээгдэхүүн борлуулдаг 
юм.Байгаа газартаа хямд үнэтэй бүтээгдэхүүн борлуулах нь хэрэгчлэгчдийн 
үргэлж худалдан авдаг газар болдог байна.


 	 




Орлогын тайлан  

Орлогын тайлан бидэнд тухайн компаний тодорхой хугацаан дахь үйл 
ажиллагааны үр дүнг харуулдаг. Уламжлалт байдалаар улиралд нэг удаа мөн 
жилийн эцэст нэг удаа тайлагнадаг байна. Орлогын тайлан нь 3 энгийн 
бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрддэг ба тайлангийн эхэнд компаний орлого дараа нь 
компаний бүх зардалууд тэгээд ашиг гэсэн дараалалтай байдаг.Бүх зардалыг 
борлуулалтын орлогоос хассанаар компани ашиг олсон уу эсвэл алдагдал 
хүлээсэн үү гэдгийг бид мэдэж болно.

                     


Борлуулалт $10,000
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг $3,000

Нийт ашиг $7,000

Үйл ажиллагааны зардалууд
Борлуулалт удирдлагын зардал $2,100
Судалгаа ба хөгжүүлэлтийн зардал $1,000
Элэгдэл $700

Үйл ажиллагааны ашиг $3,200

Хүүгийн зардал $200
Хөрөнгө борлуулсаны олз, (гарз) $1,275
Бусад $225
Татварын өмнөх орлого $1,500
Татварын зардал $525
Цэвэр ашиг $975



Борлуулалтын орлого 
                                          


Орлогын тайлангийн хамгийн дээр үргэлж борлуулалтын нийлбэр дүн 
бичигддэг. Энэ нь тухайн компани тайлант жилийн хугацаанд хэдий хэмжээний 
борлуулалт хийсэн бэ гэдгийг харуулдаг (улирлаар болон жилийн эцсээр 
тайлагнадаг). Жишээ нь зайрмагны үйлдвэр жилд 10 сая тѳгрѳгийн зайрмаг 
зардаг гэж бодвол жилийн эцсийн орлогын тайланд борлуулалтын орлого 10 
сая ₮ гэж бичигдэнэ. Мэдээж борлуулалтын орлого ѳндѳр байна гэдэг нь 
тухайн компани ашигтай байна гэсэн үг биш юм. Борлуулалтын орлогоос 
тухайн бүтээгдэхүүнийг хийхэд гарсан бүхий л зардлыг (цаашид ББѲ) хасаж 
ѳгснѳѳр Нийт ашигийн хэмжээ гарч ирнэ. Таны хѳрѳнгѳ оруулалтын шийдвэр 
гаргахдаа зайлшгүй анхаарах естой чухал зүйлсийн нэг нь компани ямар 
хэмжээний зардал гаргаж байж тухайн ашиг/алдагдалыг гаргаж байна вэ 
гэдэг юм.  


Борлуулалтын орлого $10,000
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг ($3,000)
Нийт ашиг $7,000



Борлуулсан бүтээгдэхүүний 
ѳртѳг 

Борлуулалтын доор байрлах энэ нь борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг (ББӨ) 
юм. Бараа материал үйлдвэрлэж, борлуулахтай холбоотой гарсан бүхий л 
зардалыг шингээдэг.Жишээ нь 1 зайрмаг үйлдвэрлэхэд 100 төгрөгний зардал 
гарсан бол тэр гарсан 100 төгрөг нь манай бүтээгдхүүний өртөг буюу ББӨ юм. 
ББӨ нь бидэнд тус компани сайн эсвэл мууг хэлж өгч чадахгүй зөвхөн нийт 
ашигийг л бидэнд харахад тусалдаг.


Борлуулалтын орлого $10,000
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг ($3,000)
Нийт ашиг $7,000



Нийт ашиг 

Нийт ашиг 7,000$/Борлуулалт 10,000$=Нийт ашигийн хувь 70%


Компаний нийт ашигаас ББӨ-ийг хассанаар нийт ашиг гарч ирнэ. 
Жишээ:Борлуулалт 10,000$-оос  ББӨ 7,000$-ийг хассанаар манай нийт ашиг 
буюу 3,000$ гарах юм. Нийт ашиг нь борлуулалт болон удирдлагын зардал, 
элэгдэл, хүүгийн зардал зэргийг өөрөөсөө хасаагүй зөвхөн бүтээгдэхүүний 
өртөгийг л хассан дүн юм. Урт хугацаанд сайн ажиллаж байгаа компаниудийн 
нийт ашигийн хувь нь  тогтмол өндөр байх хандлагатай байдаг байна.Жишээ 
нь: Coca-Cola нийт ашигийн хувь нь тогтмол 60 % байдаг ба түүнээс дээш, 
бонд үнэлдэг компани болох Moody’s 73%, гэх мэт байдаг байна. 

Одоо харин урт хугацаанд үйл ажиллагаан сайн биш компаниудтай 
харьцуулая.General Motors-ийн нийт ашигийн хувь нь 21% тус компани нь 
сүүлийн жилүүдэд уналтанд ороод байгаа юм.  Нэг удаа уналтанд орсон ч одоо 
ашигтай байгаа U.S Steel, -ийн нийт ашиг тийм ч сайн биш буюу 17% байгаа 
юм.Нийт ашигийн хувь нь өндөр байгаа компаниуд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
үнээ хямдруулах боломжтой байдаг нь ихээхэн давуу тал болж чаддаг байна. 
Энгийн нэгэн дүрэм бол ямар нэгэн компаний нийт ашигийн хувь нь 40% буюу 
түүнээс дээш бол сайн компани гэж дүгнэж болох юм.


	 


Борлуулалт $10,000
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг $3,000
Нийт ашиг $7,000



Үйл ажиллагааны зардал 

Нийт ашигийн доор байрлах хэсэг зардалуудыг үйл ажиллагааны зардал гэж 
нэрлэдэг.Судалгаа ба хөгжүүлэлтийн зардал нь шинэ бүтээгдэхүүн болон 
үйлчилгээ гаргахад зориулагддаг зардал бол Борлуулалт ба удирдлагын 
зардал нь бүтээгдэхүүний сурталчилгаа болон борлуулахад чиглэгдсэн байдаг 
байна. Элэгдэл нь үндсэн хөрөнгө болон биет ба биет бус хөрөнгүүдийн 
ашиглалтын хугацаа дуусах хүртэл элэгдүүлэх тухайн үе дэх элэгдэлийн 
хэмжээ юм.Үйл ажиллагааны зардалуудын нийлбэрийг нийт ашигаас хасаж 
өгсөнөөр үйл ажиллагааны ашиг эсвэл алдагдалын дүн гарч ирдэг.


Орлогын тайлан
Борлуулалт $10,000
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг $3,000
Нийт ашиг $7,000
 Үйл ажиллагааны зардалууд
Борлуулалт удирдлагын зардал $2,100
Судалгаа ба хөгжүүлэлтийн зардал $1,000
Элэгдэл $700

Үйл ажиллагааны ашиг $3,200



Борлуулалт, удирдлагын 
зардал 

Борлуулалт ба удирдлагын зардал (БУЗ) нь  тайлант хугацаанд гарч буй бүх 
борлуулахтай холбоотой гарсан шууд болон шууд бус зардалууд багтдаг.Мөн 
менежментийн зардал, сурталчилгаа, томилгоо, хуулийн үйлчилгээ гэх мэт 
зардалууд багтдаг.Coca-Cola гэх мэт томоохон компаниудийн зардал нь хэдэн 
тэрбум доллароор хэмжигддэг байна.Нийт ашигийн хувьтай харьцуулсан 
хувиар бизнес болгон асар өөр өөр хувьтай байдаг. Coca-Cola-ийн  БУЗ нь 
тогтмол 59 хувьтай байдаг ба Moody’s-ийн БУЗ нь тогтмол 25%,Говь-ийн 
зардал нь 22%-ийн зардалтай байдаг нь бизнес бүр өөрсдийн үйл 
ажиллагаанаас хамаарч БУЗ-д мөнгө зарцуулдаг байна.Тогтмол өсөлт муутай 
компаниуд БУЗ-ийг сайн хянаж чадаагүйгээс болж маш их хэмжээний 
зардалыг гаргадаг.GM сүүлийн 5 таван жилийн хугацаанд 28%-аас  83% 
хүртэл нийт ашигт эзлэх БУЗ нь өссөн, Ford  сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 89%-
аас 780% хүртэл өссөн байна. Энэ нь тэд мөнгийг маш их хэмжээгээр зүгээр л 
цацаж байгаагаас ялгаагүй зүйл юм. Хэрвээ тухайн компаниудийн борлуулалт 
буурвал юу болох вэ ? мэдээж БУЗ хэвэндээ байна харин компани шууд 
алдагдал хүлээх хэмжээнд очих боломжтой юм. Хэрвээ компани БУЗ-ийг 
түргэн хугацаанд багасгахгүй бол нийт ашигаас бага багаар идэсээр л байдаг. 
БУЗ нь бага байсан нь компанид ашигтай, өөрөөр хэлбэл дэлхийн аль ч газар 
байсан 30%-аас бага байх нь сайн үзүүлэлт юм.Intel компани БУЗ-ийн зардал 
нь маш бага хэмжээнд байдаг учир нь тэд судалгаа ба хөгжүүлэлтийн зардалд 
мөнгө зарцуулах нь илүү үр дүнтэй гэж үздэг байна.


Борлуулалт $10,000
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг $3,000
Нийт ашиг $7,000
Үйл ажиллагааны зардалууд

Борлуулалт, удирдлагын зардал $2,100
Судалгаа ба хөгжүүлэлтийн зардал $1,000
Элэгдэл $700
Үйл ажиллагааны ашиг $3,200



Судалгаа ба хөгжилийн 
зардал 

Тогтмол өсөлттэй компаниудийг тодорхойлох нэг зүйл бол судалгаа ба 
хөгжүүлэлтийн зардал юм. Технологийн компаниудийн энэ зардал нь их 
байдаг ба тэдний өрсөлдөх гол зүйл нь технологийн дэвшил тул уг зардал нь 
өндөр байх нь аргагүй бизээ. Технологийн Intel компани тогтвортой өсөлтөө 
хадгалахын тулд судалгаа хөгжүүлэлтийн зардалд тогтмол нийт ашигийн 30%-
ийг зарцуулдаг байна.Судалгаа хөгжүүлэлтэнд бага зардал гаргадаг 
компаниуд ирээдүйгээ эрсдэлд оруулж байгаагаас өөрцгүй юм. 


Борлуулалт $10,000
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг $3,000
Нийт ашиг $7,000

Үйл ажиллагааны зардалууд
Борлуулалт, удирдлагын зардал $2,100
Судалгаа ба хөгжүүлэлтийн зардал $1,000
Элэгдэл $700
Үйл ажиллагааны ашиг $3,200



Элэгдэл 

Бүх барилга, тоног төхөөрөмж цаг хугацааны эрхээр элэгдэж байдаг ба тухайн 
тайлант хугацаан дах элэгдсэн  хэмжээг “элэгдэл” гэсэн нэрээн орлогын 
тайланд бүртгэдэг .Хэрвээ компани 10,000$ - оор 10 жилийн хугацаатай хэвлэх 
машин авбал шулуун шугамын аргаар жил болгоны элэгдэл нь 1000$ байна. 
Тогтмол өсөлттэй компаниудийн элэгдэлийн зардал нь бага хэмжээтэй байдаг 
ба нийт ашигт эзлэх хувиар Coca-Cola 6% Wrigley Co., 7% гэх мэт байдаг 
байна. Харин эсрэгээрээ General Motors компаний элэгдэлийн зардал нь 
22%-57% хүртэл өссөн байна.


Борлуулалт $10,000
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг $3,000
Нийт ашиг $7,000

Үйл ажиллагааны зардалууд

Борлуулалт, удирдлагын зардал $2,100
Судалгаа ба хөгжүүлэлтийн зардал $1,000
Элэгдэл $700
Үйл ажиллагааны ашиг $3,200



Хүүгийн зардал 

Тайлант хугацаанд төлсөн нийт хүүгийн төлбөрийг хүүгийн зардал нэрээр 
орлогын тайланд бүртгэдэг.Энэ нь санхүүгийн зардалд ордог учир барааг 
материалыг борлуулах болон үйл ажиллагаатай холбоогүй зардал юм.Тогтмол 
өсөлттэй компаниудын хүүгийн зардал маш бага эсвэл бараг байдаггүй байна. 
Энэ нь тэдгээр компаниудад өр төлбөрийн хэмжээ маш бага байдаг гэсэн үг 
юм.Гэхдээ хүүний зардал нь салбар бүрт өөр байдаг ба АНУ-ын шилдэг 
банкуудын нэг болох Welss Fargo-ийн хүүгийн зардал нь үйл ажиллагааны 
ашигийн 14% байдаг ба энэ нь Coca-Cola-тай харьцуулахад өндөр боловч 
банкны салбартаа харьцангуй бага дүн юм. 


Орлогын тайлан
Борлуулалт $10,000
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг $3,000
Нийт ашиг $7,000

Үйл ажиллагааны зардалууд

Борлуулалт удирдлагын зардал $2,100
Судалгаа ба хөгжүүлэлтийн зардал $1,000
Элэгдэл $700
Үйл ажиллагааны ашиг $3,200
Хүүгийн зардал $200



	 Үндсэн болон бусад хөрөнгө 
борлуулсантай холбоотой олз, гарз 

Хэрвээ компани үндсэн хөрөнгө болон бусад хөрөнгө борлуулбал, үндсэн 
хөрөнгө борлуулсаны олз эсвэл гарз гэж орлогын тайлан дээр бүртгэдэг 
байна.Үндсэн хөрөнгөөс элэгдэлийг хасаж өгсөн дүнгээс илүү үнээр худалдаж 
авбал үндсэн хөрөнгө борлуулсаны олз үүсдэг ба харин эсрэг тохиолдолд гарз 
гардаг байна. Жишээ нь:Зайрмагны үйлдвэр 300,000₮-ийн үнэтэй тоног 
төхөөрөмжтэй ба үүнээс хуримтлагдсан элэгдэлийг хасвал 150,000₮ -ийн 
үнэтэй болно.Тэгээд 200,000₮-оор зарах юм бол үндсэн хөрөнгө борлуулсаны 
олз нь 50,000₮ байх болно. Хэрэв эсрэг тохиолдолд 100,000₮-оор зарвал 
50,000₮-ийн үндсэн хөрөнгө борлуулсаны гарз гарна гэсэн үг юм. Бусад гэдэг 
хэсэгт биет бус хөрөнгө буюу патент,лиценц болон үйл ажиллагааны бус 
хөрөнгө борлуулсантай холбоотой олз, гарзуудыг бүртгэдэг байна.Хөрөнгө 
оруулагчид энэ тоог цэвэр ашигаас хасаж өгдөг ба учир нь гэвэл энэ олз гарз 
нь байнга давтагдаад байдаггүй буюу тогтмол биш орлого зардал юм. Иймд 
цэвэр ашигаас хасаж тооцоолол хийсэн нь зүйтэй юм.


Борлуулалт $10,000
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг $3,000
Нийт ашиг $7,000

Үйл ажиллагааны зардалууд

Борлуулалт удирдлагын зардал $2,100
Судалгаа ба хөгжүүлэлтийн зардал $1,000
Элэгдэл $700
Үйл ажиллагааны ашиг $3,200
Хүүгийн зардал $200
Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны 
олз,гарз

$1,275



Татварын өмнөх орлого 

Татварын өмнөх орлого бол компаний татвараас бусад бүх зардалуудыг  
борлуулалтын орлогоос хассаны дараах дүн юм. Үүнээс татварын зардалыг 
хасаж өгсөнөөр компаний цэвэр ашиг гарч ирдэг байна.


Борлуулалт $10,000
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг $3,000
Нийт ашиг $7,000

Үйл ажиллагааны зардалууд

Борлуулалт удирдлагын зардал $2,100
Судалгаа ба хөгжүүлэлтийн зардал $1,000
Элэгдэл $700
Үйл ажиллагааны ашиг $3,200
Хүүгийн зардал $200
Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны 
олз,гарз

$1,275

Бусад $225

Татварын өмнөх орлого $1,500



Татварын зардал 

Бүх аж ахуй нэгж, хувь хүн олсон орлогоосоо татвар төлөх ёстой байдаг. 
Компани олсон орлогоосоо улсад төлсөн татварын хэмжээг татварын зардал 
нэрийдлээр орлогын тайланд бүртгэдэг байна. 


Борлуулалт $10,000
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг $3,000
Нийт ашиг $7,000

Үйл ажиллагааны зардалууд

Борлуулалт удирдлагын зардал $2,100
Судалгаа ба хөгжүүлэлтийн зардал $1,000
Элэгдэл $700
Үйл ажиллагааны ашиг $3,200
Хүүгийн зардал $200
Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны 
олз,гарз

$1,275

Бусад $225
Татварын өмнөх орлого $1,500

Татварын зардал $525



Цэвэр ашиг 

Цэвэр ашигийн харьцаа=Цэвэр ашиг/Борлуулалт


Бүх үйл ажиллагаа, санхүү татварын зардалыг  компаний нийт борлуулалтын 
орлогоос хассаны дараа компаний цэвэр ашиг гарч ирдэг.Энэ бол компани бүх 
зардалын дараа хэр их мөнгө олсон бэ гэдгийг бидэнд харуулдаг. Хэр их 
ашигтай ажилласан бэ ? гэдэг нь бидэнд тэр компани тогтмол өсөлттэй 
компани мөн эсэхийг тодорхойлоход тусалдаг.Эхний жилийн цэвэр ашигийн 
дүн бол хангалтгүй үзүүлэлт ба олон жилийн тогтвортой цэвэр ашигийн дүнг 
бид нар харсан нь илүү зохистой юм.Тогтмол өсөлттэй компаниудад байдаг 
нэг чухал зүйл бол цэвэр ашигийн нийт борлуулалттай харьцуулсан хувийн 
хэмжээ юм. 100,000$-ийн орлоготой 20,000$-ийн цэвэр ашигтай компани, 
1000,000$-ийн ашигтай 50,000$-ийн цэвэр ашигтай компани хоёроос алийг нь 
сонгох вэ? гэвэл мэдээж 20,000$-ийн цэвэр ашигтай компанийг буюу 20%-ийн 
цэвэр ашигийн харьцаатайг сонгох нь зүйтэй юм. Дэлхийн шилдэг компанийн 
нэг болох Coca-Cola компаний цэвэр ашигийн харьцаа нь 21% , Moody’s Co., 
компани 31% гэх мэт өндөр байдаг байна. Харин эсрэгээрээ үйл ажиллагаан 
уналттай байгаа компани болох General Motors компаний цэвэр ашигийн хувь 
нь дөнгөж 3% байгаа нь тааруу үзүүлэлт юм. Энгийн дүрэм бол цэвэр ашигийн 
харьцаа нь түүхэндээ 20%-с дээш бол маш сайн үзүүлэлттэй компани гэж 
дүгнэж болох юм. Эсрэгээрээ 10%-с доош бол тааруухан буюу хөрөнгө 
оруулалт хийхэн ихээхэн эрсдэлтэй компани юмаа.


Борлуулалт $10,000
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг $3,000
Нийт ашиг $7,000

Үйл ажиллагааны зардалууд
Борлуулалт удирдлагын зардал $2,100
Судалгаа ба хөгжүүлэлтийн зардал $1,000
Элэгдэл $700
Үйл ажиллагааны ашиг $3,200
Хүүгийн зардал $200
Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны 
олз,гарз

$1,275

Бусад $225
Татварын өмнөх орлого $1,500
Татварын зардал $525
Цэвэр ашиг $975



Нэгж хувьцаанд ноогдох  ашиг 

Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг нь цэвэр ашигаас шууд хамааралтай ба 10,000$-
ийн цэвэр ашигтай, 1000ш хувьцаатай бол нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг нь 10$ 
юм.Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг нь жил тутам тогтмол өсөлттэй бол энэ 
компани нь тогтмол өсөлттэй компани гэсэн үг юм.Харин эсрэгээрээ нэгж 
хувьцаанд ногдох ашиг нь савалгаатай буюу өсөлттэй бууралттай байвал 
үзүүлэлт муутай компани гэж дүгнэж болох юм. 


Ашиглсан ном :  









*Тодруулга 

Энэхүү материалд агуулагдсан мэдээлэл нь зөвхөн мэдээллийн чанартай болно. Энд 
дурдагдсан компаниуд, тэдний хувьцаа болон аливаа санхүүгийн хэрэгслийг 
худалдах, худалдан авах санал биш болно. Энэхүү судалгаа болон үүнд агуулагдах 
мэдээлэлд тулгуурлаж гаргасан аливаа шийдвэр нь хувь хүн, хуулийн этгээдийн 
өөрийнх нь эрсдэл болох бөгөөд, үүнээс үүсэж болох шууд болон шууд бус алдагдал, 
хохиролд Апекс Капитал ҮЦК хариуцлага хүлээхгүй болно.  Энэхүү судалгаа нь Апекс 
Капитал ҮЦК-ийн өмч бөгөөд зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан болно. Судалгаанд 
ашигласан мэдээ, мэдээлэл, санал бодол нь бидний найдвартай гэж үзсэн эх 
сурвалжид тулгуурласан болно. Эдгээр мэдээлэл нь нарийвчлал, үнэн бодит байдал, 
найдвартай байдал зэргийн хувьд бүрэн батлагдсан мэдээлэл биш болно. Эдгээр 
мэдээлэл болон санал бодлууд нь урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөж болохыг 
анхаарна уу. Апекс Капитал ҮЦК, тэдний ажилтан, албан тушаалтнууд, холбоотой 
талууд энэхүү судалгаанд дурдагдсан аливаа хувьцаа, санхүүгийн хэрэгслийг 
эзэмшдэг байж болох бөгөөд зах зээл дээрээс нэмж худалдан авах, эсвэл худалдаж 
болно.  
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