
 
 

 

 

Айтүүлс ХК нь технологийн салбарт үйл ажиллагаа 
явуулдаг ба 2017 оны 11 сард хувьцаагаа олон нийтэд  
нэгжийн үнийг 100 төгрөгөөр санал болгосон. 

 

2017 онд Айтүүлс ХК хамгийн өндөр орлоготой 
ажилласан бөгөөд үүний ихэнхи буюу 58 хувийг 
клаудмайнингийн түрээсийн орлого эзэлж байсан 
байна. Энэ нь тус онд крипто валютын үнэ өссөнтэй 
шууд холбоотой. 

 

2018 оны 3-р улирлын байдлаар Айтүүлс ХК-ийн нийт 
орлого 655 сая төгрөгт хүрэв. Өмнөх жилийн 1.3 
тэрбумын орлогод голлох нөлөөг үзүүлж байсан клауд 
майнингийн түрээсийн үйлчилгээг зогсоосонтой 
холбоотойгоор тус орлого огцом буурсан үзүүлэлттэй 
байна. 2018 онд борлуулалтын орлого бидний 
таамаглалаар 895 сая төгрөг хүрэх төлөвтэй байна. 

 

2018 оны 10 сарын 5 өдөр Ай Си Ти групп ХХК өөрийн 
эзэмшлийн 4.1 сая хувьцааг нэгжийг 120 төгрөгөөр Хонг 
Конг улсад бүртгэлтэй Asian Frontier Capital Fund-д 
худалдсан юм. 

2011 онд хамгийн олон байгууллага буюу 85 байгууллага 
энэ төрлийн үйлчилгээг үзүүлж байсан бол 2017 оны 
эцсийн байдлаар 75 компани энэ зах зээлд үйл 
ажиллагаа явуулж байна. Орон даяар нийт вэбсайтын 
дийлэнх нь буюу 62.3% нь гадаад улсад байршдаг. 
Үлдсэн 37.7% нь дотооддоо байршдаг бөгөөд энэхүү 
дотооддоо байршиж буй вэбсайтын 48.3% нь Айтүүлс ХК 
дээр байршдаг. 

Бидний үнэлгээгээр Айтүүлс компанийн бодит үнэлгээ 
4,276,008,145 төгрөг буюу нэгжийн үнэ нь 124.39 төгрөг 
байна. 

 

САНХҮҮГИЙН ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 2013 2014 2015 2016 2017 

Борлуулалтын орлогын өсөлт - 72% 16% 52% 281% 

Нийт ашгийн ахиуц 74% 37% 73% 80% 36% 

Цэвэр ашгийн ахиуц -10% -8% 4% 4% 5% 

Өрийн харьцаа  45% 26% 9% 12% 11% 

Нийт хөрөнгийн өгөөж - -4% 1% 1% 3% 

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж - -3% 1% 1% 2% 

Бирж: МХБ 
Симбол: ITLS 
Зах зээлийн үнэлгээ: 3,481,042,608₮ 
Жилийн дээд үнэ: 254.39₮ 
Жилийн доод үнэ: 100.86₮ 
Ангилал: 2-р ангилал 
Олон нийт эзэмшиж буй хувь: 38.86% 
Өдрийн дундаж арилжааны дүн: 9,353,598.02₮ 
 

Хувьцааны мэдээлэл 

Төлөв: Багаар үнэлэгдсэн 
Санал: Авах 
Зорилтот ханш: 124 
Одоогийн ханш: 100 
Өөрчлөлт %: 24% 
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• Ай Си Ти групп ХХК-ийн 62.5 хувийг эзэмшдэг 
Ворлд френдс ХХК нь 2013 онд үүсгэн 
байгуулагдсан бөгөөд барилга, зам тээвэр, 
худалдаан үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа 
явуулдаг. 
• Айтүүлс ХК-ийн хамгийн том хувьцаа 
эзэмшигч болох Ай Си Ти групп ХХК нь 
технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 4 
охин компанийн нэгдэл компани болно.  
• 2018 оны 10 сарын 5 өдөр Ай Си Ти групп ХХК 
өөрийн эзэмшлийн 4.1 сая хувьцааг нэгжийг 120 
төгрөгөөр Хонг Конг улсад бүртгэлтэй Asian 
Frontier Capital Fund-д худалдсан юм. 
• AFC Asian Frontier Fund нь Бангладеш, Бутан, 
Камбож, Ирак, Лаос, Малдив, Монгол, Мьянмар, 

Непал, Пакистан, Папуа Шинэ Гвиней, Шри Ланк болон Вьетнам зэрэг Азийн хөгжиж буй орнуудын 
хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй өндөр ирээдүйтэй хувьцаат компаниудад хөрөнгө оруулдаг хөрөнгө 
оруулалтын сан юм. Тус сан нь Монгол улсад 2012 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж, томоохон хөрөнгө 
оруулалт хийж эхэлсэн байна. 
• Ингэснээр шинээр гадны стратегийн хөрөнгө оруулагч Айтүүлс ХК-д орж ирэв. 
• Гадны хөрөнгө оруулагчид Айтүүлс ХК-д орж ирсэн нь энэ компанийн хувьд эерэг нөлөө үзүүлнэ.  
• Мөн 10 сарын 29-ны өдөр Айтүүлс ХК-ийн андеррайтераар ажиллаж байсан “Стандарт инвестмент” ҮЦК 

компанийн 9 хувь буюу 3.4 сая ширхэг хувьцааг 120 төгрөгөөр Ай Си Ти групп ХХК-с худалдаж авав. 
 

 Б.Лхамсүрэн (Ай Си Ти групп): Ай Си Ти групп ХХК нь Айтүүлс ХК дахь эзэмшилийн хувиа 34-с доош 
оруулахгүй. 

 

Айтүүлс ХК-ийн толгой компани болох Ай Си Ти групп ХК нь технологийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг 4 
компаниас бүрдэнэ. Эдгээр нь Айконтент ХХК( контент, медиа маркетинг), Айдэйм ХХК( вэбсайт, 
аппликейшн хөгжүүлэлт), Синэт ХХК (интернэтийн үйлчилгээ), Айтүүлс ХК (дата төв клауд майнинг) зэрэг 
компаниудаас бүрдэнэ 

    

 

 

 

 

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ХУВЬЦААНЫ ТОО ЭЗЭМШИЛИЙН ХУВЬ 
ОЛОН НИЙТ         13,387,980  38.86% 
АЙ СИ ТИ ГРУПП ХХК         13,552,238  39.34% 
СТАНДАРТ ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК        3,406,056  9.89% 
ASIAN FRONTIER CAPITAL FUND            4,105,850  11.92% 
НИЙТ ХУВЬЦААНЫ ТОО         34,452,124  100% 

38.86%

39.34%

9.89%

11.92% Олон нийт

Ай Си Ти Групп 
ХХК

Стандарт 
инвестмент ҮЦК

Asian frontier
capital fund



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 онд Айтүүлс ХК хамгийн өндөр орлоготой ажилласан бөгөөд үүний ихэнхи буюу 58 хувийг 
клаудмайнингийн түрээсийн орлого эзэлж байсан байна. Энэ нь тус онд крипто валютын үнэ өссөнтэй шууд 
холбоотой. Орлогын дараагийн томоохон эх үүсвэр нь домайн нэр - 11%, виртуал сервер түрээслэх - 10%, болон 
дотоодод веб байршуулах - 8% зэрэг үйлчилгээ тус тус эзэлж байна. Цаашид Клаудмайнинг түрээсийн орлого 
2018 онд орлого төдийлөн олохгүй ба крипто валютын үнэ өссөн үед орлогын хэмжээг нилээд хувиар 
нэмэгдүүлэх боломжтой.  

Харин зардлын хувьд томоохон зардлыг үндсэн болон нэмэгдэл цалин - 30%, мэргэжлийн үйлчилгээний 
зардал - 26% болон бичиг хэргийн зардал - 10% тус тус эзэлж байна. 
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2018 оны 3-р улирлын байдлаар Айтүүлс ХК-ийн нийт орлого 655 сая төгрөгт хүрэв. Өмнөх жилийн 1.3 тэрбумын 
орлогод голлох нөлөөг үзүүлж байсан клаудмайнингийн түрээсийн үйлчилгээг зогсоосонтой холбоотойгоор 
тус орлого огцом буурсан үзүүлэлттэй байна. Энэ хугацаанд орлогыг бүрдүүлэгч гол бүтээгдэхүүн нь домайн 
нэр - 20%, виртуал сервер түрээслэх - 20%, болон дотоодод веб байршуулах - 16% байна. 2018 онд борлуулалтын 
орлого бидний таамаглалаар 895 сая төгрөг хүрэх таамаглалтай байна.  

Зардлын бүтцийн хувьд үндсэн болон нэмэгдэл цалин - 42%, түрээсийн зардал - 15%, элэгдлийн зардал - 11%, 
бичиг хэргийн зардал - 10% тус тус г эзэлж байна. 
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Хэрэглэгчид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бэлтгэн нийлүүлэгчид 

Айтүүлс ХК нь интернэтийн үйлчилгээнээс бусад бүх мэргэжлийн үйлчилгээгээ өөрсдийн дотоод 
нөөцөөрөө хангадаг байна. Энэхүү интернэтийн үйлчилгээгээ Ай Си Ти ХХК группийн  зэргэлдээ охин 
компани Синэт ХХК-с худалдан авч байна.. 

Салбарын өрсөлдөөн 

 

2009 оноос хойш интернэт хэрэглэгчдийн тоо 
огцом нэмэгдсэнтэй уялдан үүнтэй холбоотой 
үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын тоо ч мөн 
адил дагаад өссөн үзүүлэлттэй байна. 

2011 онд хамгийн олон байгууллага буюу 85 
байгууллага энэ төрлийн үйлчилгээг үзүүлж 
байсан бол 2017 оны эцсийн байдлаар 75 
компани энэ зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж 
байна. 
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Хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгсэл

Хувь хүн

Айтүүлс ХК-ийн харилцагчдын хамгийн их буюу 50 
хувийг ААН, 18 хувийг хувь хүн, 11 хувийг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл эзэлж байна. 
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Орон даяар нийт вэбсайтын дийлэнх нь буюу 62.3% нь гадаад улсад байршдаг. Үлдсэн 37.7% нь дотооддоо 
байршдаг бөгөөд энэхүү дотооддоо байршиж буй вэбсайтын 48.3% нь Айтүүлс ХК дээр байршдаг. 

 

Б.Тамир (Гүйцэтгэх захирал): Монголын нийт вэбсайтын 62.3 
хувь нь гадаад улсад байршдаг. Айтүүлс ХК энэхүү гадаадад 
байршиж буй вэбсайтуудийг 100% Монголдоо байршуулдаг 
болохоор ажиллаж байна.  

 

 

 

Дата төвийн үйлчилгээ 

Дата төвийн хөгжлийн чиг хандлага: 

Дата төвийн хэлбэр, зохион байгуулалтад өөрчлөлт орж, тасралтгүй хөгжүүлэлт хийгдсээр байна. Дата 
төвийн хамгийн сүүлийн үеийн шийдэл нь модуляр, уян хатан, суурилуулалт болон өөрчлөлтийг хурдан хийх 
боломжтой, зөөврийн чанартай болсон. Үүнд контэйнер дата төвийн шийдэл орохоос гадна модуляр буюу 
урьдчилан инженерчлэгдсэн, урьдчилан үйлдвэрлэгдсэн олон хэсгээс бүрдсэн загвар мөн багтана. Модуляр 
хэсгүүд нь цахилгааны дэд станц, эрчим хүчний нөөц эх үүсгэвэр, агаарын хэм болон чийгшлийг тохируулах 
тоног төхөөрөмж, хамгааллын систем болон бусад шаардлагатай үйлчилгээтэй хамт интеграцлагдан 
суурилагдсанаар нэгэн цөм болж, дата төвийн байгууламж болно.  
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Одоогийн санал болгож буй: 

 

o Байршуулах үйлчилгээ: 

Вэбсайт, вэбд суурилсан системүүд, и-мэйл болон зориулалтын сервер, тоног төхөөрөмжүүдийг 
зориулалтын дата төвд байршуулах үйлчилгээ 

 
o Тоног төхөөрөмж, дэд бүтэц түрээслүүлэх үйлчилгээ 

Хэрэглэгчид шаардлагатай сервер, тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийг түрээслүүлэх үйлчилгээ (өөрийн 
хэрэгцээнд тохирсон түрээсийн үйлчилгээ авах нь үнэтэй сервер, тоног төхөөрөмж худалдан авч 
ашигласнаас хямд байдаг) 

 
o Нөөцлөлтийн үйлчилгээ 

Айтүүлc ХК-ийн үзүүлдэг бүхий л бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон хэрэглэгчийн өөр газарт байршуулсан 
мэдээллийн системийг нөөцлөн, эрсдлээс сэргийлэх, шаардлагатай үед нөөцийг сэргээн, учирсан эрсдлээс 
хохирол багатай гарах боломжийг олгодог үйлчилгээ 

 
o Дагалдах үйлчилгээ 

Айтүүлc ХК-ийн үзүүлдэг бүхий л бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнүүдийг дагалдах бусад үйлчилгээ (SSL, IP address, 
SiteLock г.м)  

 
o Мэдээллийн аюулгүй байдлын үйлчилгээ 

Хэрэглэгчдийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр үзүүлж буй зөвлөх буюу гүйцэтгэх үйлчилгээ 

 
o Сургалт 

Харилцагч, хэрэглэгчдэдээ зориулсан хэрэглэгчийг чадавхжуулах, мэдлэг олгох үйлчилгээ 

 
o Тусламж 

Компаниас үзүүлж буй үйлчилгээг ашиглах үед тулгардаг аливаа бизнесийн болоод техникийн асуудлыг 
шийдвэрлэн өгч, хэрэглэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ 

 

Шинээр нэвтрүүлж буй: 

 

o WAF (Вэб програмын галт хана) 

WAF буюу Web Application Firewall нь вэбэд суурилсан аппликейшн болон вэб серверүүдийг гадны 
халдлагаас хамгаална. Гаднаас орж ирэх HPPS, HTTP, SMTP, PoP3 гэх мэт хүсэлтүүд дээр анализ хийж 
тогтоосон дүрмийн дагуу дотоод систем рүү нэвтрүүлэх ба нийтлэг байдаг SQL injection, XXC scripting болон 
Cross-Site халдлагаас хамгаалах боломжийг олгодог. 

WAF-ийн IPS буюу Intrusion Prevention System нь сүлжээгээр урсгах өгөгдлийн урсгалд дүн шинжилгээ 
хийж халдлагад өртөхөөс урьдчилан сэргийлдэг технологи юм. Ихэвчлэн Firewall Background Process  



 
 

 

 

 

түвшинд ажилладаг бөгөөд Firewall-аар дамжин орж байгаа хориглосон, аюул учруулж болзошгүй 
контентуудад анализ хийх, зөвшөөрөгдөөгүй урсгалыг блок хийх маш том давуу талыг олгодог. 

o Startup & Standup багц үйлчилгээ 

Гарааны бизнес эрхлэгч, жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарт хамгийн их тулгамддаг асуудал бол байгууллага, 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ танилцуулах вэб хуудас, бусад байгууллагатай харилцах бизнес имэйл 
байдаггүй тул олон нийтэд танигдахад удаан, зах зээлд эзлэх байр суурийг илтгэж чадахгүй байна. Учир нь 
вэб хуудас, вэб хост, вэб домэйн, бизнес имэйлийн үйлчилгээ нь гарааны бизнес эрхлэгч авахад хэт их 
үнэтэй, вэб сайтын талаарх мэдээлэл хомс байдгаас үүдэлтэй 

Дата төвүүд:  
 

Блокчэйн дата төв  

Энэхүү блокчэйн дата төв нь Дархан хотод байрладаг ба Айтүүлс ХК нь түрээсийн гэрээгээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг бөгөөд толгой компани болох Ай Си Ти групп ХХК-ийн эзэмшилд байдаг. Тус блокчэйн дата төвд 
криптовалют (биткойн, этэриум) олборлох төхөөрөмжийг байрлуулан түрээсийн үйлчилгээ үзүүлдэг. 
Одоогийн байдлаар үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа ба гол үйлчлүүлэгчид нь Япон улсын ААН-үүд 
байна. 

Энэ төвд нийтдээ 10,000 ширхэг крипто валют олборлох төхөөрөмж байршуулах хүчин чадалтай ба одоогийн 
байдлаар 500 гаруй төхөөрөмж байршаад байна. Энэ нь нийт хүчин чадлын ердөө 5 хувийг ашиглаж байгаа 
гэсэн үг юм. 

Нэг төхөөрөмжөөс сардаа 200 мянган төгрөгийн түрээсийн орлого олдог ба үүнээс өртөг нь ойролцоогоор 
160 мянган төгрөг байдаг байна. 

 

 

Улаанбаатар 

Дархан 

1. Блокчэйн дата төв 
2. Модуляр дата төв 

100
% 55
% 

1. Санхүүгийн дата төв 
2. Үүлэн дата төв 

75% 
75
% 



 
 

 

 

 

Б.Лхамсүрэн (Ай Си Ти групп): Төхөөрөмжөө байршуулъя гэсэн хэрэглэгчид маш 
олон байгаа, өнөөдөр гэхэд Япон болон Швейцар улсуудаас төхөөрөмж 
байршуулах санал ирсэн. Бүрэн хүчин чадлаар нь ажиллуулах тал дээр ажиллаж 
байна. Хэрвээ тэгсэн тохиолдолд Айтүүлс ХК зөвхөн энэ төвөөс сардаа 400 сая 
төгрөгийн ашигтай ажиллана. 

 

Санхүүгийн дата төв 

Айтүүлс ХК-ийн ашиглаж байсан өөрийн эзэмшлийн 4 давхар дата төвийг бүрэн ашиглахаар төлөвлөж байна. 
Өмнө нь зөвхөн 1-р давхарыг нь дата хадгалах зориулалтаар ашиглаж байсан бол үлдсэн 3 давхарыг нэмэлт 
дата төвийн зориулалтаар засварлаж энэ ондоо багтан ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Энэхүү дата 
төв нь Улаанбаатар хотын А бүсд байрладаг бөгөөд олон улсын TIER-2 стандартад нийцсэн. 

Тус дата төв нь 2 төрлийн функцтэй байна. Эхний функц нь зөвхөн санхүүгийн байгууллагуудад зориулсан 
илүү нууцлалтай байна. Банк бус санхүүгийн байгууллага, Даатгал, Үнэт цаасны компани гэх банкнаас бусад 
санхүүгийн үйлчилгээ эрхлэх компаниудын датаг хадгалах зориулалттай.  

Хоёр дахь функц нь бусад салбаруудад зориулсан байна. 

 

Модуляр дата төв 

Модуляр дата төв гэдэг нь зориулалтын контайнер хэлбэрийн дата хадгалах агуулахуудаас бүрдсэн парк юм. 
Одоогийн баригдаж байгаа паркд хамгийн олондоо 30 контайнер модуляр  багтаах хүчин чадалтай. Энэхүү 
парк нь олон улсын TIER 3 стандартад нийцсэн, үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг 
хангасан цогц үйлчилгээ бүхий дата төв байна. 

Ашиглалтанд орох үед дата төвд 1 контэйнер модуляр байрших ба тус дата төвөөр үйлчлүүлэхийг хүссэн 
үйлчлүүлэгчид өөрийн гэсэн контэйнер модулярийг худалдан авч тус дэд бүтцэд байршуулна. 

2017 оны 6-р сарын 29 өдөр “Банкны мэдээллийн технологийн шалгуур үзүүлэлтийн журам”-ыг баталсан 
бөгөөд энэхүү журмын 3.2-т “Нөөц төв нь үндсэн төв байрлаж байгаа байршлаас хамгийн багадаа 200 км 
зайтай үндсэн төвд нөлөөлөх боломжтой онцгой нөхцөлд өртөхөөргүй газарзүйн алслагдмал байршилд 
байна.” гэсэн заалтыг 2018 оны 1 дүгээр сарын 1-с эхлэн хэрэгжүүлэхээр тусгаж өгөв. Энэ мэдэгдэл нь Айтүүлс 
ХК-ийн Дархан дахь модуляр дата төвийг эрчимжүүлэх шалтгаан болж өгсөн хэдий ч дээрх шийдвэр 2021 он 
хүртэл хойшлогдсоноор барилгын ажлыг яаравчлах шаардлагагүй болов. Одоогийн байдлаар барилгын ажил 
55 хувийн гүйцэтгэлтэй явж байна. 

 

Олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн 1.3 тэрбум төгрөгийг энэхүү байгууламжид зарцуулах ба дээрх мөнгөн 
хөрөнгийг гүйцэтгэгч компаниудад бүрэн шилжүүлсэн. 

 

Б.Лхамсүрэн (Ай Си Ти групп): Монгол банкнаас гаргасан журам хэрэгжиж 
эхэлснээр арилжааны банкууд өөрсдийн гэсэн модуляр контэйнерийг энэхүү 
дэд бүтцэд байршуулах боломжтой болно.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Үүлэн дата төв 

Аливаа албан байгууллагын дата өгөгдөл шууд Айтүүлс ХК-ийн дата төвд байрших юм. Оффист байрлах 
серверүүд хэрэггүй болж интернэтээр шууд өөрийн дататай холбогдох боломжтой болох боломжтой 
үйлчилгээг үүлэн дата төв олгодог. 

Жишээлбэл: Таны майкрософт эксел файл таны компьютерийн процессорт хадагалагддаг бол үүлэн дата төв 
процессоргүйгээр интернэтээр дамжуулан хаанаас ч таны эксел файлыг хэрэглэх боломжыг олгоно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үүлэн дата төвийг ашигласнаар 
интернэтээр дамжуулан 
хаанаас ч өөрийн датанд 

нэвтрэх боломжтой болно 

Таны компьютерт хадгалахдах 
файл 

Ингэснээр танд компьютерийн процессор хэрэггүй 
болно 





 
 

 

 

  2014 2015 2016 2017 
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН                                 ₮  
Борлуулалты орлого 268,486,227 312,663,010 474,905,307 1,333,663,972 
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 168,908,674 84,679,757 95,126,634 851,449,899 
Нийт ашиг/алдагдал 99,577,553 227,983,253 379,778,673 482,214,072 
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого 25,705 4,742,366 11,487,583 19,300,307 
Үндсэн үйл ажиллагааны зардал 90,438,816 180,717,273 299,661,488 400,290,780 
EBITDA 9,164,442 52,008,346 91,604,768 101,223,599 
Элэгдүүлэлт (26,166,821) (40,016,455) (63,511,400) (30,987,317) 
EBIT (17,002,379) 11,991,891 28,093,368 70,236,282 
Хүүгийн зардал 3,863,378 102,558 7,479,431 289,795 
EBT (20,865,757) 11,889,333 20,613,937 69,946,487 
Татварын зардал 0 781,685 2,285,306 6,994,600 
ТДЦА (20,865,757) 11,107,648 18,328,631 62,951,887 
 

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг борлуулалтын орлогын дунджаар 23 орчим хувийг эзэлдэг ба 
2017 онд 64 хувь болж өссөн ба энэ өсөлт нь мөн 2017 онд крипто олборлох төхөөрөмж худалдан 
авснаар борлуулсан бүтээгдэхүүний өртгийг өсгөсөн. Мөн үндсэн бус үйл ажиллагааны орлогод 
цаашид нэмэгдэх хандлагатай байгаа. Үйл ажиллагаан зардал дунджаар борлуулалтын орлогын 
46 орчим хувийг эзэлдэг.  

 Айтүүлс компанийн борлуулалтын орлого 
2017 онд 1.33 тэрбумд хүрсэн үүний 774 сая нь 
крипто майнинг төхөөрөмжийн түрээсийн 
орлого олсон. Үндсэн үйл ажиллагааны 
борлуулалтын орлого 2014-2015 онд 16 хувиар 
өссөн мөн 2016-2017 онд 18 хувиар өссөн ба 
энэ нь үндсэн үйл ажиллагааны 
борлуулалтын орлогын хамгийн бага 
өсөлтийн хувь ба борлуулалтын орлогын 
өсөлтийг таамаглахдаа 17 хувь байна гэж      
үзсэн. 

  2014 2015 2016 2017 
БАЛАНС                                                          ₮   
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө 70,058,403 5,323,745 16,189,047 412,008,800 
Дансны авлага 11,522,873 33,502,374 66,992,943 40,741,500 
Бараа материал 94,099,786 100,108,222 120,372,341 61,762,200 
Үндсэн хөрөнгө 530,230,833 1,302,605,474 1,157,046,028 2,203,853,300 
Бусад хөрөнгө 146,445,112 175,712,772 257,687,139 438,880,700 
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 852,357,007 1,617,252,587 1,618,287,498 3,157,246,500 
Дансны өглөг 81,955,509 59,478,826 44,844,509 29,314,500 
Бусад өр төлбөр 142,209,328 93,045,186 146,946,874 291,851,500 
Богино хугацаат зээл 

  
5,996,800 13,831,400 

Эздийн өмчийн дүн 628,192,170 1,464,728,575 1,420,499,315 2,822,249,100 
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН 852,357,007 1,617,252,587 1,618,287,498 3,157,246,500 



 
 

 

Айтүүлс ХК-ийн үнэлгээг орлогын хандлага болон зах зээлийн хандлагаар тус тус хийж гүйцэтгэлээ.  

Хорогдуулсан мөнгөн гүйлгээ 

 2018 
 

2019 2020 2021 2022 
EBITDA 277,607,157 430,816,466 698,791,725 1,097,170,387 1,646,776,268 
Хүүгийн зардал (276,628) (223,472) (169,252) (113,948) (57,538) 
Татвар (27,760,716) (43,081,647) (69,879,173) (109,717,039) (164,677,627) 
Дансны авлага өөрчлөлт 20,753,435 (8,888,787) (15,077,788) (21,244,461) (27,778,807) 
Бараа материал өөрчлөлт (144,204,401) (91,594,322) (155,368,757) (218,913,106) (286,246,143) 
Дансны өглөг өөрчлөлт 84,539,260 50,631,306 85,884,396 121,010,300 158,230,507 
Бусад хөрөнгийн өөрчлөлт 259,779,308 (30,447,237) (35,623,267) (41,679,222) (48,764,690) 
Бусад өр төлбөрийн өөрчлөлт 11,617,472 51,589,725 60,359,979 70,621,175 82,626,775 
Капиталын зардал (440,770,660) (126,721,565) (126,721,565) (126,721,565) (126,721,565) 
Цэвэр мөнгөн урсгал 41,284,228 232,080,469 442,196,299 770,412,521 1,233,387,179 

 

Хорогдуулсан мөнгөн гүйлгээний аргаар үнэлгээг хийхэд нэгж хувьцааны ханш 124 төгрөгөөр үнэлэгдэв.  

                                                                                                                                    Үнэлгээний голлох өгөгдөл: 

1. Өмнөх жилүүдэд борлуулалтын 
орлогын өсөлт хэлбэлзэл өндөртэй 
байсан ба 2016-2017 оны өсөлт 180 
хувиар өссөн дүнтэй байна. 2017 онд 
крипто олборлох төхөөрөмжийн 
түрээсийн орлого нийт орлогын 52 
хувийг эзэлсэн байна. 

2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 
дунджаар 23 хувь 2017 оны крипто 
олборлох төхөөрөмж худалдан 
авалтын шок нөлөөг арилгасан дүн 

3. 2019 оноос Модуляр дата төв 
ашиглалтанд орно гэж үзсэн 

4. Терминал өсөлтийн хувь 5% 
5. Жигнэсэн дундаж өртөг(WACC)  

22.58%  

Мэдрэмжийн шинжилгээ 

    WACC   
  20% 21% 22% 23% 24% 

 3%  4,321,856,579   3,998,223,699   3,711,312,086   3,455,504,799   3,226,260,151  

 4%  4,540,534,804   4,186,257,758   3,874,104,439   3,597,311,053   3,350,472,106  

Terminal growth 5%  4,788,370,127   4,397,796,075   4,056,048,834   3,754,873,559   3,487,759,004  

 6%  5,779,711,417   5,227,677,164   4,757,834,356   4,353,611,079   4,002,584,872  

 7%  6,230,321,094   5,596,513,204   5,063,740,866   4,610,212,874   4,219,955,794  

 

 

Тасралттай мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнэ цэнэ ₮1,215,220,980 

Тасралтгүй мөнгөн урсгал ₮7,367,988,133 

Тасралтгүй мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнэ цэнэ ₮2,662,609,766 

Бизнесийн үнэ цэнэ ₮3,877,830,745 

Нийт өр төлбөр (₮13,831,400) 

Бэлэн мөнгө ₮412,008,800 

Өмчийн үнэ цэнэ ₮4,276,008,145 

Гаргасан хувьцааны тоо 34,452,124.00 

Нэгж хувьцааны үнэ ₮124 



 
 

 

 

 

Зах зээлийн хандлага 

Айтүүлс компанийн өмчийн үнэ цэнийг мэдээллийн технологи салбарын дундаж 
үржүүлэгчээр харьцуулан тооцоход 3,447,302,153 төгрөг буюу нэгж хувьцааны үнэ 
100.06 төгрөг гарлаа. 

 Салбарын дундаж Өмчийн үнэ цэнэ 

Бизнесийн үнэ цэнэ/ХТЭХӨА 17.82 ₮4,519,480,699 

Бизнесийн үнэ цэнэ/ХТӨА 19.67 ₮2,865,229,998 

Хувьцааны үнэ/Цэвэр ашиг 21.22 ₮2,957,195,772 

Дундаж 

Нэгж хувьцааны үнэ 

₮3,447,302,156 

Нэгж хувьцааны үнэ ₮100.06 

                   

Үнэлгээнээс гажих хүчин зүйлс 

• Капиталын жигнэсэн дундаж өртөг бидний тооцооллоос бага байх. Энд 
Монгол улсын эдийн засгийн эрсдэлийг тооцсон байдаг.  

• Модуляр дата төв ашиглалтанд орох хугацаа хойшлох 
• Макро орчны хүчин зүйлс 
• Криптовалютын үнийн өсөлт(Клауд майнингийн түрээсийн орлогыг 

нэмэгдүүлэх боломжтой) 

 

 

                                      

Айтүүлс компанийн хувьцааны ханш 100 төгрөгт хүрч анх хувьцаагаа олон нийтэд 
санал болгосноос хойших хамгийн доод ханшид хүрсэн ба энэ нь санхүү, үйл 
ажиллагаанд хувьцааны ханшид нөлөөлөх өөрчлөлт гараагүй болон гол төсөл 
болох модуляр дата төв ашиглалтанд орох хугацаа хойшилсонтой холбоотой.   

Айтүүлс компанийн өмчийн үнэ цэнийг 2 аргаар тооцсон. Зах зээлийн 
хандлагаар тооцход нэгж хувьцааны үнэ 100.06 төгрөг гарсан ба энэ нь одоо 
байгаа хувьцааны ханш бодит үнэ дээрээ тогтсон байна гэж хэлж болохоор 
байна. Гэхдээ харьцуулалтын арга компанийн ирээдүйн өсөлтийг тооцдоггүй сул 
талтай. Харин хорогдуулсан мөнгөн гүйлгээний аргаар тооцоход нэгж хувьцааны 
үнэ 124 төгрөг гарсан ба 2019 онд модуляр дата төвийг ашиглалтанд орно гэж 
үзсэн.  

Одоо байгаа зах зээлийн ханшийг хувьцааны бодит ханшаас доогуур үнэлэгдсэн 
гэж харж байгаа ба цаашид нэгж хувьцааны үнэ 124 төгрөгт хүрэх боломжтой гэж 
бид үзэж байна. 

 



 
 

 

 

 

 

Холбоо барих 

Ард Секюритиз ҮЦК 

Утас: 11-321899, 96025445 

И-мэйл: info@ardsecurities.com 

Вэб хаяг: http://www.ardsecurities.com 

"Ард Холдингс"-ын байр 2 дугаар 
давхар, Ерөнхий сайд Амарын 
гудамж, Сүхбаатар дүүрэг, 
Улаанбаатар хот, Монгол улс 

 

 

 

 

Энэхүү мэдээлэл нь Ард Секюритиз ҮЦК-аас зөвхөн мэдээллийн зорилгоор бэлтгэгдсэн 

болно. Илэрхийлсэн үзэл бодол нь зөвхөн шинжээчийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 

зах зээл болон бусад хүчин зүйлсийн нөлөөллөөр өөрчлөгдөх боломжтой юм. Бүх мэдээ, 

мэдээллүүд нь үүнд Ард Секюритиз ҮЦК-ийн эх сурвалж болгосон буюу гаргасан мэдээлэл 

үнэн бодит гэж үзсэн эх сурвалжаас авсан боловч нарийвчлал нь баталгаажаагүй болно. 

Өнгөрсөн үзүүлэлт нь ирээдүйн үр дүнгийн баталгаа болохгүй. Тиймээс та өөрт нийцсэн 

хөрөнгө оруулалт эсвэл арилжаа хийхдээ бие даан буюу өөрийн зөвлөхтэйгөө 

зөвшилцөж шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэдгийг анхаарна уу! 
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