“Хай Би Ойл” ХК-ийн 2018 оны 2 дугаар улирлын
үйл ажиллагааны тайлан
Нэр: “Хай Би Ойл” ХК
Хаяг: Улаанбаатар хот, СХД, 20-р хороо, Сонсголонгийн /18135/ 110 тоот
Утас: (+976) – 9909 8989, 9116 7117
Улсын бүртгэлийн мэдээлэл:
№ 9010001063,
Регистрын дугаар
№ 2615134
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Техникийн тосны үйлдвэрлэл,
гадаад дотоод худалдаа
Үнэт цаасны тоо ширхэг:
52,118,954
Үйлдвэрлэл, борлуулалтын тухайд: Үйлдвэрлэл, борлуулалтын тухайд:
Өмнөх оны тосны үлдэгдэл түүхий эдийн нөөц 72’039 литр, боловсруулсан тос /Мазут/
36’035 литр байсан ба 2018 он гарснаас хойш тайлант хугацаанд “Хай Би Ойл” ХК нь
нийт 382’627л буюу 94’554’440 төгрөгийн түүхий эдийг байгууллага болон хувь хүнээс
цуглуулсан байна. Үүнээс 314’647л мазут боловсруулан авч 5 аж ахуйн нэгжид
229’423’050 төгрөгийн үнэ бүхий 267’553л мазутыг борлуулсан байна. Дээрх тоон
үзүүлэлтүүдийн задаргааг харуулбал:
Түүхий эд материал:
Нэр
Түүхий эд буюу
ажилласан масло
Нийт

Нэгж

2017 оны үлдэгдэл

2018 оны хагас жилд

литр

72’039

382’627

литр

454’666

Борлуулалт:
№

Худалдан авсан
байгууллагын нэр

Хэмжээ

НӨАТ орсон үнэ /төгрөг/

1

“МБИндустрал” ХХК

62’756 л

Нэгж үнэ
850

2

“УВТ инвест” ХХК

74,620 л

900

67’158’000

3

“Наранбулаг хан” ХХК

97’777 л

850

83’110’450

4

“Дэвжих-Эрдэнэ” ХХК

10’800 л

850

9’180’000

5

“Монстрой инженеринг” ХХК

21’600 л

770

16’632’000

Бүгд дүн

267’553

Нийт үнэ
53’342’600

229’423’050

Гэрээ хэлцэлүүд болон томоохон худалдан авагчид:
2018 оны тайлант хугацаанд түрээсийн болон санхүүгийн үйл ажиллагаатай
холбогдолтой 1 гэрээ, ажил үйлчилгээ үзүүлэх 3 гэрээ, худалдах ба худалдан авахтай

холбогдолтой 4 ширхэг гэрээнүүдийг тус бүр байгуулсан байна. 2018 оны эхний хагас
жилд хийгдсэн гэрээнүүдийг жагсаавал:
№

Гэрээ байгуулсан
компани

Гэрээний агуулга

Эхлэх

Дуусах

7

Түрээс, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой
Аудитын ажил
“Далайван Аудит” ХХК
2018/03/30 2018/04/27
гүйцэтгэх
Ажил, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ
Хог хаягдлын
СХД-ийн татвар болон
үйлчилгээний
2018/04/25 2018/12/31
ТҮТөв
хураамж,
тээвэрлэх гэрээ
ЦТП, хүчний
трансформаторт
Иргэн Г.Хишигт
хийгдэх засвар
2018/06/25 2018/07/01
үйлчилгээний
ажлын гэрээ
Газрын төлөв
байдал, чанарын
“И Эйч Эс Эм” ХХК
улсын хянан
2018/01/05 2018/11/01
баталгааны ажил
гүйцэтгэх гэрээ
Худалдах, худалдан авах гэрээ
Ажиллсан масло
“ММК” ХХК
худалдан авах
2018/05/31 2019/05/31
гэрээний сунгалт
Ажиллсан масло
“Их билэг” ХХК
2018/06/19 2019/06/19
худалдан авах
“Наранбулаг хан”ХХК
Мазут худалдах
2018/04/10 2019/04/10

8

“УВТ Инвест” ХХК

1

2

3

4

5
6

Мазут худалдах

2018/05/01

2019/05/01

Гэрээний
үнэ

15’500’000₮

Нэг рейс бүр
60’000₮

751’500₮

2’000’000₮

Газар дээрээс
нь очиж авах
Газар дээрээс
нь очиж авах
170’000’000₮
360’000’000₮

“Хог хаягдлын тухай хууль” энэ оны эхэн сард шинэчлэгдэн батлагдснаар
Аюултай хог хаягдал (үүнд: техникийн хаягдал тос орж байгаа) үүсгэгч болон дахин
боловсруулах үйлдвэр, ААН-д улсын хэмжээнд хяналт шалгалт эрчимтэй хийгдэж, жил
бүр Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Байгаль Орчны хэлтэсээс Улаанбаатар хот
орчмын авто техникийн засвар үйлчилгээний төвүүд, техникийн хаягдал тос гарах
бүхий л байгууллага, ААН-д хуулийн заалтын дагуух үйл ажиллагаа явагдаж буй
эсэхэд хяналт шалгалт явагдснаар манай байгууллагад түүхий эд нийлүүлэх засвар
үйлчилгээний төвүүдийн тоо нэмэгдэх хандлагатай байгаа. Гэрээлж байгаа засварын
үйлчилгээний төвүүдээс ажилласан маслыг бид өөрсдийн унаагаар газар дээрээс нь
татан авч үйлдвэрт төвлөрүүлэхээр гэрээг хийж байна. Хан-Уул дүүргийн Тамгын
газрын Авто засвар, үйлчилгээний асуудал хариуцсан хэлтэс, Монголын хог хаягдлыг
дахин боловсруулах үндэсний холбоо ТББ-тай хамтран тус дүүрэгт үйл ажиллагаа
эрхэлж байгаа Авто засвар үйлчилгээний төвүүдээс гарах техникийн хаягдал тосыг
хуримтлуулж авах, байгальд ээлтэй байдлаар устгах эсхүл дахин боловсруулах ажил

гэрээний шатанд явж байна. Байгаль Орчны Яамнаас компанийн байгаль орчны
ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг гаргуулан авч нарийвчилсан болон гамшиг эрсдлийн
үнэлгээнүүд хийгдэж байгаа ба эцэслэн дуусаагүй болно.

Үйлдвэрийн нутаг дэвсгэрт хамаарах Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой
байдлын хэлтэсээс Үйлдвэрийн галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийг гаргуулж авсан.

Хөрөнгө оруулалт, засаж сайжруулсан зүйлс:
2018 оны эхний хагас жилд үйлдвэрийн хашаанд байрлах ЦТП цахилгааны дэд
станцын трансформатор хэсгийн дээд таг болон тэлэгч резин жийрэгнүүд элэгдэн
сэтэрч багагүй хэмжээний трансформаторын тос алдсан байсан тул өндөр хүчдэлийн
мэргэжилтэн цахилгаанчаар засвар үйлчилгээний гэрээг хийж, нийт 751’500₮
төгрөгийн зардал гарсан. Цаашид трансформаторт хийсэн тосны чанар муудаж байгаа
тул тосыг бүтэн сольж, трансформаторыг угаалгах шаардлагатай байгаа болно.

Үйлдвэрийн

тосны

түргэн

халаагчийн

цахилгааны

шитний

электрон

төхөөрөмжүүдийг хөргөх хөргөлт муу байсан тул хуучин хөргөх сэнсийг шинэчилж
хүчин чадал ихтэй сэнсээр сольж хаалганд нь суурилуулан зарим халж шатсан утас
кабелиудыг сольж монтажлан хэвийн ажиллагаатай болгосон ба үүнд нийт 277’250₮
төгрөгийн зардал гарсан. Шитний электрон төхөөрөмжүүдийн хөргөлт ба шит доторх
температурыг хэмжих термометр суурилуулж, ажлын үед хаалгыг хааж хөдөлмөрийн
аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллаж байгаа болно.

Тайлант хугацаанд ажилчдын унаа машин (Prado, Starex) болон тосны цистернд
(Kia Rhino) ээлжит урсгал засвар, сэлбэг хэрэгсэл, хот дотор явах түр зөвшөөрөл (хагас
жилээр), тээврийн улсын үзлэг, оношилгоо, даатгалд зэрэгт хамруулсан.

Оффисын урд мод тарьсан талбайн хэсэгт хашлага хийж, зүлэгжүүлсэн.

Санхүүгийн хагас жилийн тайлангийн үзүүлэлтүүд:
2018 оны эхний хагас жилд 208’566’491 төгрөгийн орлоготой, 151’681’619
төгрөгийн өртөгтэй, цалин хөлсний зардалд 88’423’101 төгрөг, нийгмийн даатгалын
шимтгэлд 20’387’307 төгрөг, засвар үйлчилгээний зардалд 2’774’652 төгрөг, бусад
зардалд 57’543’594 төгрөгийн зардлууд гарсан байна.
Ажилчдад 600’000 төгрөг, Нийгмийн даатгалын байгууллагад 15’550’000
төгрөг, ХХОАТатварт 6’248’373 төгрөг, ОАТатварт 3’651’773 төгрөг, газрын төлбөрт
780’120 төгрөг, ҮХЭХАТатварт 4’958’455 төгрөг, НӨАТатварт 5’158’915 төгрөг,
аудитын үйлчилгээнд 10’750’000 төгрөг, бараа материал худалдан авахад 35’444’000
төгрөг зарцуулсан байна.
2018 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн хураангуй:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

А. ҮЛДЭГДЛИЙН ТЭНЦЭЛ
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө
Дансны авлага
Бусад авлага
Бараа материал
Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн
Үндсэн хөрөнгө
Биет бус хөрөнгө
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН
Дансны өглөг
Цалингийн өглөг
Татварын өр
НДШ-ийн өглөг
Бусад богино хугацаат өр төлбөр
Өр төлбөрийн дүн
Хувийн өмч
Нэмж төлөгдсөн капитал
Хуримтлагдсан ашиг
Эздийн өмчийн дүн
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ
Б. ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН
Борлуулалтын орлого ( цэвэр )
Борлуулалтын өртөг
Нийт ашиг ( алдагдал )
Хүүгийн орлого
Бусад орлого
Ерөнхий ба удирдлагын зардал
Санхүүгийн зардал
Бусад зардал

01 сарын 01
13,640,999.08
1,313,971,201.00
750,248,806.53
123,893,540.20
30,903,513.88
2,232,658,060.69
1,257,356,848.40

06 сарын 30
16,968,288.94
1,375,632,546.00
804,016,119.00
154,269,013.78
28,368,369.66
2,379,254,337.38
1,218,858,599.74

1,636,952,132.00
2,894,308,980.40
5,126,967,041.09
248,110,776.54
128,362,989.49
106,046,015.04
3,243,799.65
110,138,112.00
595,901,692.72
5,211,895,400.00
4,592,503,138.14
-5,273,333,189.77
4,531,065,348.37
5,126,967,041.09

1,636,952,132.00
2,855,810,731.74
5,235,065,069.12
328,500,215.43
128,972,866.47
120,509,686.21
8,081,106.48
126,911,052.00
712,974,926.59
5,211,895,400.00
4,592,503,138.14
-5,282,308,395.61
4,522,090,142.53
5,235,065,069.12

208,566,490.91
151,681,619.44
56,884,871.47
48,127,384.08

208,566,490.91
151,681,619.44
56,884,871.47
48,127,384.08

130,297,220.23

130,297,220.23

1,807,428.07

1,807,428.07

31
32

Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз ( гарз )
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг ( алдагдал )

33

Орлогын татварын зардал

34

Татварын дараах ашиг ( алдагдал )

22,929,924.78
-4,162,467.47

22,929,924.78
-4,162,467.47

4,812,738.37

4,812,738.37

-8,975,205.84

-8,975,205.84

Үнэт цаас гаргагчийн хяналтын багц эзэмшигчдийн мэдээлэл:
Компани нь нийт 52’118’954 ширхэг хувьцаатай ба 366 хувьцаа эзэмшигчидтэй
байна. Үүнээс нийт хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшигч этгээд:
№
1
2
3
4
5

Хувьцаа эзэмшигчийн нэр
Hermes Petroleum(L)Berhad
Firebird Mongol Holdings A S.A.R.L
Firebird Global Master Holdings-2 S.A.R.L
Triton energy limited
“БиДиСЕК” ХК
Дүн

Нийт хувьцааны
Тоо ширхэг
Хувь
17’327’908
33.25%
9’829’928
18.86%
6’779’913
13.01%
4’167’934
8.00%
5’014’528
9.62%
82.74%

Компанийн тухай хуулийн 87, 89 дүгээр зүйлд заасан их хэмжээний болон
сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийсэн эсэх талаархи мэдээлэл:
Компани их хэмжээний хэлцэл болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгээгүй.
“Хай Би Ойл” ХК нь 2018 оны 04 сарын 30-ны өдрийн Даваа гаригийн 14:00 цагт
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг “Баянгол” зочид буудлын хурлын танхимд
зарлан хуралдуулж дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн.
1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. Компанийн аудитын хорооны тайланг хэлэлцэн батлах
3. 2018 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
5. ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2018 оны зардлын төсвийг батлах
6. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн
батлах
Удирдлагын талаархи мэдээлэл:
2018 онд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр Б.Лхагвадорж, Ө.Хүдрээ,
Ж.Эрдэмбилэг, Б.Мянганбаяр, Б.Батнайрамдал, Б.Мягмаржав нар, хараат бус
гишүүдээр Б.Болормаа, М.Батчулуун, М.Батсүрэн нар сонгогдож Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн даргаар Б.Лхагвадорж, Гүйцэтгэх захирлаар Ө.Хүдрээ нар ажиллаж байна.
Ногдол ашгийн талаархи мэдээлэл:
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар 2017 оны үйл ажиллагаанаас ногдол
ашиг хуваарилахгүй тухай шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчид 100%-ийн саналаар
баталсан.

