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УВАА ОЮУНАА                                                               
                              
Баталгаажуулах үйлчилгээ хариуцсан захирал
МНБ, ТИНБ, Аудитор, БУМ
У +976 9905 1826
И: oyunaa.u@moore-mongolia.mn 

ЧУЛУУНБААТАР НЯМДОРЖ   
   
Зөвлөх үйлчилгээ хариуцсан захирал
БУМ, Эрх зүйч, ҮЦЗЗ-ийн зөвлөх
У: +976-99094647
И: nyamdorj.ch@moore-mongolia.mn

ЖАРГАЛСАЙХАН АРИУНАА     

Гүйцэтгэх захирал
МНБ, ТИНБ, Аудитор, БУМ
У: +976-93111828
И: ariunaa.j@moore-mongolia.mn 

 
ХУВЬСАН ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БУЙ ДЭЛХИЙ ЕРТӨНЦӨД
ХӨГЖИН ДЭВЖИХЭД ТАНЬ БИД ТУСАЛНА

МҮҮРЬ АУДИТ ХХК

Энэхүү материалыг хэвлэн нийтлэх үед үүнд агуулагдсан мэдээлэл нь үнэн зөв гэдэгт бид итгэлтэй байна. Гэхдээ уг мэдээлэлд үндэслэсэн 
үйлдэхүй, эс үйлдэхүйгээс шалтгаалан аливаа этгээдэд учирсан аливаа хохирлыг бид хариуцахгүй болно. Уг материалыг Монгол Улсын 
хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан Мүүрь Аудит ХХК хэвлэн нийтлэв. Мүүрь Аудит ХХК нь Мүүрь Глобал олон улсын сүлжээний гишүүн фирм 
юм. Мүүрь Глобал олон улсын сүлжээ болон гишүүн фирмүүд нь бүгд тус тусдаа хуулийн этгээдүүд болно. Мүүрь Глобал олон улсын сүлжээ 
болон гишүүн фирмүүд нь толгой компани, охин компани, нөхөрлөл, хамтарсан үйлдвэр эсвэл агентын харилцаагүй бөгөөд ийм харилцаатай 
мэтээр ойлгогдох ёсгүй юм. Мүүрь Глобал сүлжээний аль ч гишүүн фирм нь Мүүрь Глобал Нэтворк Лимитед болон сүлжээний гишүүн эсвэл 
корресфондент фирмүүдэд ямар ч хэлбэрийн үүрэг, хамтын хариуцлага хүлээлгэх эрхгүй (шууд, далд утгаар эсвэл бусад хэлбэрээр).

Мүүрь Аудит ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот 14240
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Олимпын гудамж 7/3, Центрум төв 
7 давхар, 701 тоот
Утас: +976 7015 0003          
И-мэйл: info@moore-mongolia.mn

ХОЛБОО БАРИХ



ЯАГААД МҮҮРЬ ГЭЖ?
Таны бизнес онцгой учраас бид ч танд үйлчилгээгээ онцгой 
аргачлалаар үзүүлдэг. Бид таныг боломж бүрийг алдалгүй 

ашиглахад тань туслахын тулд таны хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн 
ойлгоход ихэд анхаардаг. 

Mүүрийнхэн бид ажлаа бусдаас арай 
өөрөөр хийдэг. 
БИД БОЛ:

МАНАЙ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

ГОЛЛОХ 
СЕКТОРУУД:
•  Үйлдвэрлэл
•  Уул уурхай, эрчим хүч
•  Газрын тос
•  Худалдаа
•  Барилга, бүтээн 
байгуулалт
•  Хөдөө аж ахуй
•  Улсын сектор ба ТББ
•  Төсөл хөтөлбөр
•  Санхүүгийн үйлчилгээ

МҮҮРЬ 
ГЛОБАЛ 
СҮЛЖЭЭ:
Мүүрийн зорилго 
бол үйлчлүүлэгчид, 
мэргэжилтнүүд болон 
тэдний ажиллаж, 
амьдарч буй нийгмийг 
хөгжин дэвжихэд нь 
туслах явдал юм. 

Баталгаажуулалтын үйлчилгээ

•  Санхүүгийн тайлангийн аудит
•  Санхүүгийн тайланг нягтлах ажил
     o Санхүүгийн тайланг нягтлах                                                             
гэрээт ажил
     o Завсрын үеийн санхүүгийн 
мэдээллийг нягтлах гэрээт ажил
•  Бусад баталгаажуулах ажил  
     o Гүйцэтгэлийн аудит
     o Нийцлийн аудит

Зөвлөх үйлчилгээ 

•  Нягтлан бодох бүртгэл, татварын 
зөвлөх үйлчилгээ
     o  СТОУС, НББОУС, үндэсний 
стандартын зөвлөгөө 
     o  Татварын зөвлөх үйлчилгээ
     o  НББ хөтлөлтийн 
аутсорсингийн үйлчилгээ
     o  НББ-ийн бодлогын бичиг 
баримт боловсруулалт, зөвлөгөө
     o НББ, татварын сургалт

•  НББ, эдийн засгийн шинжилгээ
     o  Тохиролцсон горимоор 
гүйцэтгэх гэрээт ажил 
     o Эдийн засаг, НББ-ийн 
шинжээчийн дүгнэлт гаргах 
үйлчилгээ

•  Корпорацийн санхүүгийн 
үйлчилгээ
     o  Хөрөнгийн зах зээлийн 
үйлчилгээ (IPO, нэмэлт хувьцаа 
гаргах болон хувьцаа гаргасны 
дараах үйлчилгээнүүд)
     o  Санхүүгийн Due Diligence
     o  Санхүүжилт, хөрөнгө 
босголтын зөвлөх
     o Бизнесийн нэгдэлт, худалдан 
авалт болон борлуулалтын 
зөвлөгөө
    o  Бизнесийн үнэлгээ хийхэд 
туслалцаа үзүүлэх, зөвлөх

ТЭМҮҮЛЭЛТЭЙ

ХАМТАЧ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ

Дээр дурдагдсан тоо баримт нь уг 
материалыг хэвлэх үед тодорхой 
байсан 2018 болон 2019 оны 
статистик мэдээлэлд суурилж 
тооцогдсон болно. Эдгээр тоо 
баримт нь цаг хугацаа өнгөрөхийн 
хэрээр өөрчлөгдөх боломжтой. Тийм 
учраас хэрэв та хамгийн сүүлийн тоо 
баримтыг авахыг хүсвэл бидэнтэй 
холбогдоорой. 

  
Хэрэв та бизнесээ олон улсын түвшинд өргөжүүлэхийг 
хүсэж байгаа бол манай сүлжээний дэлхийн 100 гаруй 
улсад үйл ажиллагаа явуулж буй гишүүн фирмүүд танд 
шаардлагатай тусламж дэмжлэгийг үзүүлэхэд хэзээд 
бэлэн байна.

•  Мүүрь Аудит ХХК нь МУ-ын 7 дахь том аудитын фирм юм. 

•  Мүүрь Глобал сүлжээний гишүүн фирмүүд нь дэлхийн 
өнцөг булан бүрд танд хүрч ажиллах боломжтой. Манай 
Мүүрийн гэр бүл нь дэлхийн томоохон сүлжээ юм. Бид: 
   o  112 улсад
   o  266 фирм
   o  609 оффистой
   o 30,569 ажилтантай 
   o 3.06 тэрбум ам.долларын орлоготой

 Бид өөрчлөлтөд хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг. Таныг шинэ 
эрсдэл, боломж, зах зээл дээр амжилттай ажиллахад тань 
туслах дэмжлэг туслалцааг цаг алдалгүй хүргэхэд бид бэлэн. 

•   Манай нэг баг жилдээ зөвхөн 4-өөс 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ 
үзүүлдэг. Цөөхөн үйлчлүүлэгчтэй байснаараа үйлчлүүлэгч 
бүрд  бүрэн төвлөрч, хэрэгцээ шаардлагыг нь хичээнгүйлэн 
гүйцэлдүүлэх боломжтой болдог. 

•   Бид мэргэжилтнүүдийнхээ сургалт хөгжилд ихээхэн анхаардаг. 
Манай сургалт хөгжлийн үйл ажиллагааны 70%-аас илүү хувь 
нь үйлчлүүлэгчдийн бизнесийн орчинд өрнөж буй өөрчлөлт, 
шинэчлэлтэд зориулж мэргэжилтнүүдийн ур чадвар, мэдлэгийг 
дээшлүүлэхэд чиглэдэг. 

ХАЛАМЖТАЙ

Бид танд нарийн мэргэшсэн, өндөр ур чадвартай 
зөвлөхүүдээр ахлуулсан тогтвортой багаар үйлчилгээ 
үзүүлнэ. Үүний үр дүнд та бизнесийн зорилгодоо хүрэхэд 
тань бодит дэмжлэг болохуйц мэргэжлийн зөвлөгөө авах 
боломжтой болно. 

•   Манай фирмийн хүний нөөцийн эргэц 6% буюу салбарын 
дундажтай харьцуулахад маш бага байдаг.  Энэ нь танд 
үйлчилгээ үзүүлж буй гэрээт ажлын багийн гишүүд солигдох 
магадлал маш бага гэсэн үг юм. 

•  Манай мэргэжилтнүүдийн мэргэжлийн зэрэг: 
      o  43% - Мэргэшсэн Нягтлан Бодогч 
      o  27% - Зөвшөөрөлтэй аудитор
      o  27% - Татварын Итгэмжлэгдсэн Нягтлан Бодогч 

Бид бол танай бизнесийн багийн гишүүн. Тиймээс танд хэрэгцээ 
шаардлага тулгарах тухай бүр таныг дэмжихэд бид үргэлж нээлттэй. 
Таныг шуурхай бөгөөд итгэлтэйгээр шийдвэр гаргахад тусална.  
•  МУ-д 2-р байр (Зөвшөөрөлтэй аудиторын тоо). Бид ахлах 
мэргэжилтнүүдийн оролцоог өндөр байлгадаг. Гэрээт ажилд нийт 
зарцуулсан цагт эзлэх ахлах мэргэжилтнүүдийн оролцооны хувь: 
     o 41% - 2018 он
     o 52% - 2019 он
•  Танд НББ-ийн салбарт 10-с дээш жил ажилласан туршлагатай 
аудитор, зөвлөхүүд үйлчилгээ үзүүлнэ. Гэрээт ажлын багийн 
гишүүний дундаж туршлага нь: 
    o  8 жил НББ-ийн салбарт
    o  4 жил зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр
•  30% нь Магистрын зэрэгтэй. Та дотоодын болон гадаадын 
нэр хүндтэй сургуулиудад суралцсан бизнесийн зөвлөхүүдээс 
үйлчилгээ авах боломжтой.


