Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2013
оны 12-р сарын 25-ны 1/150 тоот тушаалаар
батлав.

Маягт ААНБ-2

Монгол Улсын "Статистикийн тухай" хуулийн 22 дугаар зүйлийн
3 дугаар заалтыг үндэслэн мэдээллийн нууцыг хадгална.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 201... оны
үйл ажиллагааны хураангуй мэдээ
I. Хаягийн хэсэг
1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаяг
Регистрийн дугаар
Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын нэр
Нэр
Байршил

1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дараа оны 3-р сарын 1-ний
дотор аймаг, нийслэл (дүүрэг)-ийн статистикийн газар, хэлтэст
цахим болон маягтаар ирүүлнэ.

Код

Аймаг, нийслэл

2. Аймаг, нийслэл (дүүрэг)-ийн статистикийн газар, хэлтэс 3-р
сарын 12-нд Үндэсний статистикийн хороонд цахим шуудангаар
дамжуулна.
3. Шууд мэдээлдэг яам, бусад газар 3-р сарын 12-ны дотор
Үндэсний статистикийн хороонд цахим шуудангаар дамжуулна.

Сум, дүүрэг
Баг, хороо
Гудамж, хороолол

2. Холбоо барих хүний талаарх мэдээлэл

Байшин, байр
Хашаа, хаалганы
дугаар
Утас

Овог, нэр
Албан тушаал

Факс

Гар утас

Утас

Цахим шуудан

Факс
http://

Цахим хуудас

Цахим шуудан

3. Хариуцлагын хэлбэр
Нэр

Код

4. Өмчийн хэлбэр
Нэр

Хувь

Код

Хувьцаат компани

10

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

11

Төрийн өмчийн оролцоотой

…%

12

Бүх гишүүд нь хариуцлагатай нөхөрлөл

20

хамтарсан

…%

13

Зарим гишүүд нь хариуцлагатай нөхөрлөл

21

өмчийн

Хоршоо

30

…%

32

Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар

40

Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар

41

Төсөвт байгууллага

60

Хувийн гадаадтай хамтарсан

Төрийн бус байгууллага

70

гадаад улсын

Сан

71

Бусад

80

өмчийн

11

31

Орон
өмчийн оролцоотой
нутгийн
хамтарсан

…%

Монгол Улсын

33
21

…%

22
23

5. Үйл ажиллагааны чиглэл

ЭЗҮАСА-4.0 код*
1.
2.
3.
4.
*- Кодыг статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн н өхнө.

II. Ажиллагчдын тоо

Үзүүлэлт

МД

Бүгд

А

Б

1=2+3

Ажиллагчдын тоо

201

Үүнээс: судалгаа, шинжилгээний
ажиллагчид

202

Ажилласан цаг

203

Бүтэн цагаар

Бүрэн бус
цагаар

2

3

Үүнээс:
эмэгтэй
4

1

III. Орлого, зардал

А
мөр301=мөр(302+307+311+312)
1. Нийт орлого
мөр302=мөр(303÷306)
Борлуулалтын орлого
- Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн борлуулалтын орлого
- Үйлчилгээний орлого
- Худалдаж авсан барааг борлуулсаны орлого
- Лизингийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг нэгжийн хүүгийн орлого
Өөрийн эцсийн хэрэглээнд зарцуулсан бараа бүтээгдэхүүн
мөр307=мөр(308÷310)

- Харьяа газарт шилжүүлсэн өөрийн бүтээгдэхүүн
- Өөртөө хэрэглэсэн бүтээгдэхүүн
- Ажиллагчиддаа цалингийн оронд олгосон бүтээгдэхүүн
Улсын төсвөөс авсан татаас
мөр312=мөр(313÷322)
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого
- Үндсэн хөрөнгө худалдсаны орлого
- Барилга, байшин түрээслүүлсний орлого
- Машин, тоног төхөөрөмж түрээслүүлсний орлого
- Хүүгийн орлого
- Торгуулийн орлого
- Ногдол ашгийн орлого
- Даатгалын байгууллагаас авсан нөхөн төлбөр
- Хандив, тусламжийн орлого
- Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз
- Бусад орлого (тодорхойлж бичих . . . . . . . . . . . . . . .)
мөр323=мөр(324 ÷326+350+354+359)
2. Нийт зардал

Б
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

Дансны
үндсэн
ангилал
В
х

51-р дансны холбогдох дүн

МД

84-р дансны холбогдох дүн

Үзүүлэлт

х

324

Дахин борлуулахаар худалдан авсан барааны өртөг

325

Үйлчилгээний зардал
мөр 326=мөр(327 ÷349)
- Ашиглалтын зардал
- Бичиг хэргийн зардал
- Шатахуун, шатах, тослох материалын зардал
- Урсгал засварын зардал
- Томилолт (унаа)
- Томилолт (байр, хоол)
- Тээврийн зардал
- Шуудангийн зардал
- Холбоо, интернетийн үйчилгээний төлбөр
- Банк, санхүүгийн үйлчилгээний зардал
- Зээлийн хүү
- Даатгалын төлбөр
- Барилга, байшингийн түрээс
- Машин, тоног төхөөрөмжийн түрээс
- Судалгаа, шинжилгээний ажлын зардал
- Мэргэжлийн (гадны) байгууллагаар үйлчлүүлсний төлбөр
- Зар сурталчилгаа
- Машин, тоног төхөөрөмж, барааны засварлалт, угсралтын үйлчилгээ
- Хөдөлмөр аюулгүй байдлын зардал
- Ажиллагчдын сургалтын зардал
- Эрүүл мэндийн үйлчилгээ
- Цэвэрлэгээ, гоо сайхан, бусад үйлчилгээ
- Бусад зардал
Нийт цалин хөлс
мөр350=мөр(351 ÷353)
- Ажиллагчдын цалингийн зардал
- Ажиллагчдад мөнгөн ба биет хэлбэрээр өгсөн шагнал, тусламж, дэмжлэг
- Аж ахуйн нэгжээс төлсөн нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл
мөр354=мөр(355 ÷358)
Бусад зардал

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

20-р дансны
холбогдох дүн

- Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
- Торгуулийн зардал
- Хандивын зардал
- Гадаад валютын ханшийн зөрүүний гарз
Татвар, хураамж
Ашиг/алдагдал

мөр360=мөр(301-323)

356
357
358
359
360

31-р дансны холбогдох кредит дүн

Түүхий эд, материалын зардал

14 -р дансны
холбогдох
кредит дүн
61-р дансны
холбогдох дүн

х

87-р дансны
холбогдох дүн

х

Үнийн дүн (мян.төг)
1

IV. Материаллаг эргэлтийн хөрөнгийн нөөц
Үзүүлэлт

МД

А

Б

Түүхий эд, материал

401

Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн (дуусаагүй үйлдвэрлэл)

402

Бэлэн бүтээгдэхүүн

403

Мал, амьтад

404

Дахин борлуулахаар худалдан авсан бараа

405

Сав баглаа, боодол

Дансны
үндсэн
ангилал
В

Үнийн дүн (мян.төг)
Оны эхэнд

Оны эцэст

1

2

14-р дансны
холбогдох
дүн

15-р дансны
холбогдох
дүн

406

Нийт нөөц

мөр407=мөр(401÷406)

407

х

МД

Дансны
үндсэн
ангилал

V. Хөрөнгийн нийт хуримтлал

А
мөр501= мөр(502+503+507+512+515+516)
Үндсэн хөрөнгө
Орон сууцны барилга
мөр503=мөр(504÷506)
Бусад барилга, байгууламж
- Орон сууцны бус барилга
- Бусад байгууламж
- Газар, хөрс сайжруулалт
Машин, тоног төхөөрөмж
мөр507= мөр(508÷510)
- Тээврийн хэрэгсэл
- Мэдээлэл, холбооны тоног төхөөрөмж
- Бусад машин, тоног төхөөрөмж
мөр510>=мөр511
- Тавилга, эд хогшил
мөр 512= мөр(513+514)
Өсөж үрждэг хөрөнгө
- Мал, амьтад
- Олон наст ургамал
Үйлдвэрлэгдэхгүй хөрөнгийн эзэмших эрх шилжихтэй холбогдсон зардал
мөр516= мөр(517 ÷519+522+523)
Оюуны өмчийн бүтээгдэхүүн
- Судалгаа, шинжилгээний ажил
- Геологи хайгуулын ажил болон үнэлгээ
мөр519=мөр(520+521)
- Компьютерийн програм хангамж, мэдээллийн сан
- Компьютерийн програм хангамж
- Мэдээллийн сан
- Утга зохиол, урлагийн эх бүтээл
- Оюуны өмчийн бусад хөрөнгө
мөр524= мөр(525÷527)
Үнэт зүйлс
- Үнэт металл, чулуу
- Эртний эдлэл, гар урлалын бүтээл
- Бусад үнэт зүйлс

Б
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

В

Үнийн дүн (мян.төг)
Оны эхэнд

Оны эцэст

1

2

20-р дансны холбогдох дүн

Үзүүлэлт

Захирал (Эзэн)……………………………………………
Тамга
тэмдэг

Ерөнхий (ахлах) нягтлан бодогч………………………
Эдийн засагч……………….…….……….………………

201… оны … сарын … өдөр

3

Маягт нөхөх заавар
Энэхүү тайланг өмчийн бүх хэлбэрийн санхүүгийн тайлан тэнцэл гаргадаг аж ахуйн нэгж, байгууллага тогтоосон хугацаанд нь
үнэн зөв, бүрэн нөхөж ирүүлнэ.

I. Хаягийн хэсэг
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаяг. Байгууллагын нэр, регистрийн дугаарыг улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тусгагдсанаар
товчлохгүйгээр, оршин байгаа аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг хороо, гудамж хороолол, байшин, байр, хашаа хаалганы
дугаар, тухайн байгууллагын утасны дугаар, цахим хаягийг нөхнө.
Хариуцлага болон өмчийн хэлбэр. Байгууллагын хариуцлагын болон өмчийн хэлбэрийг нөхөхдөө холбогдох кодыг
дугуйлна.
Үйл ажиллагааны чиглэл. Эдийн засгийн үйл ажиллагааны стандарт ангиллын дагуу үйл ажиллагааны чиглэлийг
дэлгэрэнгүй тодорхой бичнэ. Yйл ажиллагааны чиглэлийн кодыг 5 оронгийн түвшинд “Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл
ажиллагааны салбарын ангилал” (ISIC-4.0) дагуу аймаг, дүүргийн статистикийн мэргэжилтнүүд нөхнө.

II. Ажиллагчдын тоо
Ажиллагчид цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож, хөдөлмөр эрхлэлж буй иргэнийг
хэлнэ.
Бүтэн цагаар ажиллагчид нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн ажлын ердийн цаг, эсвэл хууль, тогтоомжийн дагуу хэвшсэн ажлын
цагаар ажиллагчид. Тухайн санхүүгийн жилийн турш бүтэн цагаар ажилласан ажиллагчдын сарын дундаж тоогоор
ажиллагчдын тоог илэрхийлж болно.
Бүрэн бус цагаар ажиллагчид хөдөлмөрийн гэрээ болон ажил гүйцэтгэх, бусад гэрээний дагуу ажиллаж, долоо хоногийн
ажлын цаг, ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэлээс бага хугацаагаар ажиллагчидыг хамруулна (Цагийн ажил хийж буй
хөдөлмөрийн насны суралцагчийг хамруулахгүй).

III. Орлого, зардал
1. Нийт орлого
Борлуулалтын орлого. Борлуулалтын үнийн дүнг онцгой татвар ороогүй үнээр нөхнө.
Өөрийн эцсийн хэрэглээнд зориулсан бараа бүтээгдэхүүн. Өөрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг өөртөө хэрэглэсэн
бол түүнийг нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээнд оруулж тусгана. Өөрийн хэрэгцээнд хэрэглэсэн бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн
үнээр үнэлнэ. Эсвэл бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд зарцуулсан зардлын дүнгээр тооцон нийт үйлдвэрлэлтэд оруулж тооцно.
Улсын төсвөөс авсан татаас. Засгийн газраас үндэслэн буцаан төлөх нөхцөлгүйгээр олгодог урсгал төлбөр юм.
2. Нийт зардал
Тухайн тайлант хугацаанд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулахад орц байдлаар зарцуулсан бараа, үйлчилгээний материалын
зардал болон үйлчилгээний төлбөрийг хамруулж тооцно.
Түүхий эд, материалын зардал. Түүхий эд, материалын зардал нь дахин борлуулахаар биш, харин үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллагаандаа завсрын орцоор хэрэглэхээр төлөвлөж буй бүтээгдэхүүн орно.
Дахин борлуулахаар худалдан авсан барааны өртөг. Аж ахуйн нэгж байгууллага буюу бөөний болон жижиглэн
худалдаачдын үйлчлүүлэгчдэд борлуулах зорилгоор худалдан авсан бараа байна.
Татвар, хураамж. Бүх төрлийн татвар, хураамж орно. (Үйлчилгээний хураамж орохгүй.)

IV. Материаллаг эргэлтийн хөрөнгийн нөөц
Тайлант эсвэл тайлант хугацаанаас өмнө үйлдвэрлэсэн, борлуулахад бэлэн байгаа, эсвэл үйлдвэрлэлийн болон өөр бусад
үйл ажиллагаанд хэрэглэхээр төлөвлөж байгаа бүтээгдэхүүнээс бүрдэх хөрөнгө юм.
Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн (дуусаагүй үйлдвэрлэл) (мөр 402) нь аж ахуйн нэгж, байгууллагаас эдийн засгийн
бусад нэгжүүдэд нийлүүлэхэд үйлдвэрлэл нь хараахан дуусаагүй байгаа үйлдвэрлэлээс бүрдэнэ.
Бэлэн бүтээгдэхүүнд (мөр 403) хэдийгээр уг бүтээгдэхүүнийг цаашид үйлдвэрлэлийн өөр боловсруулалтад завсрын
хэрэглээгээр ашиглах байсан ч түүний үйлдвэрлэлийн бүх шатны үйл явц бүрэн дууссан бүтээгдэхүүнийг оруулна. Дахин
борлуулахаар худалдаж авсан бүтээгдэхүүнд (мөр 405) аж ахуйн нэгж, байгууллага буюу бөөний болон жижиглэн
худалдаачдын үйлчлүүлэгчдэд борлуулах зорилгоор худалдан авсан бараа байна.

V. Хөрөнгийн нийт хуримтлал
Үндсэн хөрөнгө. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд нэгээс дээш жил давтан эсвэл үргэлжлэн ашигладаг хөрөнгө.
Орон сууцны барилга (мөр 502) хүн амьдрахад зориулагдсан болон зориулалтын бус барилга, автомашины гарааж зэргийг
хамруулна.
Бусад барилга, байгууламж (мөр 503) нь орон сууцны бус зориулалттай үйлдвэр, үйлчилгээний барилга, байгууламж,
далан, зам, гүүр, шугам, сүлжээ болон газар, хөрс сайжруулалтаас бүрдэнэ.
Машин, тоног төхөөрөмж (мөр 507) нь өрхийн эцсийн хэрэглээнд эзэмшиж байгаагаас бусад тээврийн хэрэгсэл тоног
төхөөрөмжөөс бүрдэнэ. Харьцангуй бага үнэтэй болон тогтмол худалдан авдаг гар багаж зэргийг машин, тоног төхөөрөмжид
оруулахгүй. Цэрэг дайны зориулалтаар худалдан авсан зэр зэвсгийн системээс бусад машин, тоног төхөөрөмжийг энд
оруулна.
Өсөж үрждэг хөрөнгө (мөр 512) байгууллагын шууд хяналт, удирдлагын дор үр төл болон үр жимсээ байнга давтан өгдөг
мал амьтан, мод, ургамлыг хамруулна.
Үйлдвэрлэгдэхгүй хөрөнгийн эзэмших эрх шилжихтэй холбогдсон зардал (мөр 515) Үйлдвэрлэгдэхгүй хөрөнгөд газар,
байгалийн нөөц, баялаг, ус, эрчим хүчний нөөц орно.
Оюуны өмчийн бүтээгдэхүүн (мөр 516) биет шинж чанаргүй, хүний оюуны хүчин чармайлтаар бий болдог, нэг буюу
түүнээс дээш жил ашиглагддаг, өөрийн эзэмшигчиддээ давуу болон онцгой эрх, өрсөлдөөний давуу талыг олгосон хөрөнгийг
ойлгоно.
Үнэт зүйлсийн хуримтлал (мөр 524) Үнэт зүйлсийн хуримтлалд үйлдвэрлэл, хэрэглээнд ашиглагддаггүй, цаг хугацааны
явцад хэрэглээний чанар эсвэл бодит үнэ цэнээ алддаггүй, үнэ нь улам нэмэгддэг зүйлс орно.
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