
 


Санхүүгийн тайлан хэрхэн 
унших вэ 

(Мѳнгѳн гүйлгээний тайлан)




Мөнгөн гүйлгээний тайлан 

Мѳнгѳн гүйлгээний тайланг бэлтгэхдээ мөнгөн суурьт арга, аккруэл суурьт 
арга гэсэн үндсэн 2 аргыг хэрэглэдэг. Аккруэл суурьт арга гэдэг нь мөнгөөр 
хүлээн авсан эсвэл төлсөн эсэхээс хамаарахгүйгээр орлогыг олсон үед, 
зардлыг гарсан үед нь хүлээн зөвшөөрч бүртгэх аргыг хэлнэ. Харин мөнгөн 
суурьт арга нь мөнгөөр хүлээн авсан буюу төлсөн үед л орлого болон зардлыг 
хүлээн зөвшөөрч бүртгэх аргыг хэлнэ. Ихэнхи бизнес эрхлэгчид өөрсдийн 
худалдан авагчдад зээл олгодог учраас компаниуд аккруэл суурьт аргыг 
ашиглах нь илүү давуу талтай байдаг бөгөөд ингэснээр тэд зээлээр 
борлуулагдсан барааны орлогоо орлогын тайлангийн дансны авлага хэсэгт 
тусгана. Нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл суурьт аргаар зээлийн 
борлуулалтыг орлого болгон бүртгэдэг тул компаниуд бизнесийн үйл 
ажиллагаанд нь орж ирж байгаа бодит мөнгөн урсгалыг тусад нь байлгах 
шаардлагатай болдог. Энэ үүднээс нягтлан бодогчид мөнгөн гүйлгээний 
тайланг үүсгэсэн. Байгууллагын мөнгөн хөрөнгийн өөрчлөлтийг харуулсан 
тайланг мөнгөн гүйлгээний тайлан гэдэг. Мөнгөн хөрөнгө гэдэгт бэлэн мөнгө 
болон мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө орно. Бэлэн мөнгө нь кассанд болон 
харилцах дансанд байгаа мөнгө, хугацаагүй хадгаламжаас бүрддэг. Мөнгөтэй 
адилтгах хөрөнгө гэдэг нь үнэ цэнийг нь өөрчлөх өчүүхэн бага эрсдэл 
мэдэрдэг, мөнгөнд шууд хөрвөх чадвартай хөрөнгө юм. 


Мөнгөн гүйлгээний тайлан нь бидэнд тухайн компани хэр хэмжээний мөнгө 
олж байгаа буюу "мөнгөний орох урсгал"-ыг мөн хэр хэмжээний мөнгө 
зарцуулж байгаа буюу "мөнгөний гарах урсгал”-ыг харуулна. Компанийн 
нягтлан бодогчид санхүүгийн жилийн турш гурван сар тутамд нэг удаа мөнгөн 
гүйлгээний тайланг бэлтгэж гаргадаг.


Мөнгөн гүйлгээний тайлан нь үндсэн 3 хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд :




Үндсэн үйл ажиллагааны 
мѳнгѳн гүйлгээ 

Эхлээд үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ байна. Энэ хэсэгт 
байгууллагын эрхэлж буй үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой мөнгөн 
гүйлгээг харуулна. Энэ мөнгөн гүйлгээ нь аж ахуй нэгжийн өөрөө өөрийгөө 
санхүүжүүлэх чадварыг харуулах үндсэн үзүүлэлт болдог. Хөрөнгө 
оруулагчид байгууллагад хөрөнгө оруулалт хийх эсэх талаар шийдвэрийг 
гаргахдаа үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээг гол үзүүлэлт болгодог. 
Тайлангын энэ хэсгийг шууд болон шууд бус аргаар тооцоолж болдог ба 
хэрвээ шууд бус аргаар тооцоолж байгаа бол тайлангийн эхэнд тухайн 
компаний цэвэр ашгийг бүртгэх ба үүн дээр элэгдэл болон хорогдолын 
зардлыг нэмж ѳгдѳг. Түүнчлэн мөнгөөр гараагүй зээлээр борлуулсан 
борлуулалтын дүнг хасч тооцно. . Эдгээр нь нягтлан бодох бүртгэл талаас 
харахад бодит зардал хэдий ч бэлэн мѳнгѳ хэлбэрээр зардал нь гараагүй 
харин ѳмнѳх жилүүдэд хуримтлагдсан хорогдол учир буцаан нэмж ѳгдѳг.


Энэ аргыг ихэвчлэн тухайн компанийн нягтлангаас бусад хөндлөнгийн 
шинжээч нар орлогын тайлан, баланс дээр нь үндэслэн тооцоолоход хялбар 
байдаг.Шууд аргаар тайлагнасан тохиолдолд илүү нарийн мэдээлэл харах 
боломжтой байдаг./Цалин, бараа материалын зардал,хүүгийн төлбөр,даатгал, 
түрээсийн зардалд төлсөн гэх мэт/. Туршлагатай шинжээч нар эдгээр 
мэдээллээс санхүү байдал, мөнгөн урсгалын хүрэлцээ, менежмент бүр 
цаашлаад тухайн байгууллагын санхүүгийн сахилга бат гэх мэт мэдээллийг 
уншиж, дүгнэлт хийж байдаг. Ихэнх тохиолдолд үйл ажиллагааний мөнгөн 
гүйлгээ сөрөг байх нь хэвийн бус үзүүлэлт бөгөөд компанийн үндсэн үйл 
ажиллагаа доголдолтой байгааг харуулж байдаг. Гэвч улирлын чанартайгаар 
түүхий эд материалын нөөц бэлтгэдэг компанийн хувьд энэ үзүүлэлт нь 
компанийн үйл ажиллагаа доголдсоныг илтгэхгүй тул ямар салбарт, ямар 
онцлогтой үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллага вэ гэдгээс ихээхэн 
хамаарна. Жишээ нь:

          Говь компани нь 4-р сараас 6-р саруудад малчдаас ноос, ноолуур 
худалдан авч, гол түүхий эдийн нөөцөө бэлтгэдэг ба энэ нь 120-150 тэрбум₮ 
буюу 1 жилийн хугацаанд үйлдвэрлэлд зарцуулах түүхий эд материал болж 
байдаг. Иймээс хагас жилийн санхүүгийн тайланд компаний  үндсэн үйл 
ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ дутагдалтай гардаг. Энэ нь компанийн онцлогтой 
холбоотой үүсч буй хэвийн үзэгдэл юм.

          




Барилгын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг компанийн хувьд эхлээд гарах 
мөнгөн урсгал өндөр байх ба барилга ашиглалтанд орсон үеэс үндсэн үйл 
ажиллагааны орох мөнгөн урсгал буюу борлуулалтын орлого нэмэгддэг. Энэ 
хугацаа хэдхэн сараар хэмжигддэгүй ба 2-3 жилийн хугацаанд үргэлжилдэг 
нь бусад салбараас ихээхэн онцлогтой байдаг.

           Импорт худалдааны чиглэлээр  үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын 
хувьд мөнгөн урсгал харьцангуй тогтвортой байдаг тул  улирлаар гаргасан 
мөнгөн гүйлгээний тайлангаас урт хугацааны үйл ажиллагааны дүгнэлт хийхэд 
илүү хялбар байдаг.


Цэвэр орлого $5,981.00

Элэгдэл $1,163.00

Хорогдол $125.00

Үндсэн үйл ажиллагаанаас бий болсон нийт 
бэлэн мөнгө

$7,269.00



Хѳрѳнгѳ оруулалтын үйл 
ажиллагааны мѳнгѳн 

гүйлгээ 

Тайлангийн дараагийн хэсэгт хѳрѳнгѳ оруулалтын үйл ажиллагааны 
мѳнгѳн гүйлгээ :

Энэ хэсэгт тухайн тайлангийн жилд хамаарах  богино ба урт хугацаатай 
хѳрѳнгѳ оруулалт болон эргэлтийн бус хѳрѳнгийн худалдан авалт, 
борлуулалтаас бий болсон мѳнгѳн гүйлгээг харуулна. Мѳн түүнчлэн энэ 
хэсэгт Компани зарж борлуулсан болон худалдан авсан хѳрѳнгийн 
мѳнгѳн дүнг харуулдаг. Хэрэв орж ирснээс их мѳнгѳ зарцуулагдсан бол 
уг утга хасах, харин орж ирсэн мѳнгѳ их бол эерэг утгатай бичигдэнэ. 
Ингэснээр нийт хѳрѳнгѳ оруулалтын үйл ажиллагааны мѳнгѳн 
гүйлгээний дүн гарна. Энэ хэсэгт компани шинэ санал санаачлага 
гарган инноваци нэвтрүүлсэн эсэх, цаашид энэ бизнес илүү хөгжих 
эсэх талаар мэдээлэл авах боломжтой. Учир нь компани тоног 
төхөөрөмж авсан, шинэ төсөл эхлүүлсэн бол бизнесээ өргөжүүлэхээр 
авч хэргэжүүлж буй арга хэмжээ болно. Эсрэгээрээ үндсэн үйл 
ажиллагааны мөнгөн урсгал дутагдалтай байхын хамт үндсэн хөрөнгөө 
зарж борлуулан орлого олсон бол компанийн үйл ажиллагаа хумигдаж 
байгааг илтгэх ба ямар шалтгаанаар үндсэн хөрөнгөө зарж борлуулсан 
бэ гэдэг талаар илүү нарийн судлах шаардлагатай. Биет бус хөрөнгө 
буюу брендийн үнэ цэнэ, нэр хүндээ франчайз хийсэн бол маш эерэг 
үзүүлэлт гэж үзнэ.


Хөрөнгѳ оруулалтын зардал ($1,648.00)

Бусад хөрөнгө оруулалтын бэлэн мөнгөн 
гүйлгээ 

($5,071.00)

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанаас 
бий болсон нийт бэлэн мөнгө

($6,719.00)



Санхүүгийн үйл 
ажиллагааны мѳнгѳн 

гүйлгээ 

Энэ хэсэгт тухайн компаний санхүүгийн үйл ажиллагаатай 
холбоотойгоор гарсан бүхий л мѳнгѳн гүйлгээг бүртгэдэг. Ногдол ашиг 
тараахад гарсан мѳнгѳн гүйлгээ, татан тѳвлѳрүүлсэн санхүүжилтын 
эргэн тѳлѳлт гэх зэрэг мѳнгѳн гүйлгээг тайлангийн энэ хэсэгт бүртгэнэ. 
Санхүүгийн мөнгөн гүйлгээнээс банк болон бусад хөрөнгө 
оруулагчид тухайн компанид хэр их итгэл хүлээлгэж байгааг, эргээд  
компани гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгааг харж 
болдог. Авсан зээлийн хэмжээ өндөр байх нь ямар нэгэн аюулыг 
илтгэхгүй бөгөөд эргэн төлөлтийн дүн хуваарийн дагуу төлөгдсөн эсэх 
нь гол үзүүлэлт болдог.Иймээс энэ санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн 
гүйлгээг баланс дахь өр төлбөрийн дүн хэсэгтэй уялдуулан шинжлэх нь 
илүү үр дүнтэй. Мѳн компани хувьцаагаа зарах эсвэл эргүүлэн 
худалдаж авах, Бонд гаргах болон худалдаж авах зэрэг гүйлгээ 
хийгдсэн бол энэ хэсэгт мѳнгѳн гүйлгээг бүртгэнэ. Жишээ нь


А компани В банкнаас 10 тэрбум₮-ны санхүүжилт татсан ба сар бүр 0.2 
тэрбум₮-ын эргэн төлөлт хийх хуваарьтайгаар гэрээ байгуулсан. Гэтэл 
A компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээнд зарлага 
тусгагдаагүй өглөг тогтмол өсөөд байвал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 
зөрчсөн, мөнгөн урсгал дутагдалтай гэж үзэж болно.


Төлсөн ногдол ашиг ($3,149.00)

Хувьцаа гаргалт (хасалт), цэвэр ($219.00)

Өр төлбөрын хэрэгсэл гаргалт (хасалт), 
цэвэр

$4,341.00

Санхүүгийн үйл ажиллагаанаас бий болсон 
нийт бэлэн мөнгө

$973.00



Тѳгсгѳлд нь эдгээр 3 үзүүлэлтийн нийлбэр дүнгээр компаний нийт 
мөнгөн урсгал тодорхойлогдоно.

• Үндсэн үйл ажиллагаа 

• Хѳрѳнгѳ оруулалтын үйл ажиллагаа

•
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мѳнгѳн гүйлгээг нэгтгэн нэмэснээр тухайн 
компаний тайлант хугацааны цэвэр мѳнгѳн гүйлгээний ѳѳрчлѳлтийг 
харах боломжтой.


Нийт үндсэн үйл ажиллагааны мѳнгѳн гүйлгээ $7,269.00

Нийт хѳрѳнгѳ оруулалтын үйл ажиллагааны мѳнгѳн 
гүйлгээ

($6,719.00)

Нийт санхүүгийн үйл ажиллагааны мѳнгѳн гүйлгээ $973.00

Цэвэр мѳнгѳний ѳѳрчлѳлт $1,523.00



*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. 

Сүхбаатар дүүрэг
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