
 

“Хай Би Ойл” ХК-ийн 2017 оны эхний  

хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 

 

Нэр:  “Хай Би Ойл” ХК 

Хаяг: Улаанбаатар хот, СХД, 20-р хороо, Сонсголонгийн /18135/ 110 тоот 

Утас: 99098989, 91167117 

Улсын бүртгэлийн мэдээлэл:  № 9010001063,  

Регистрын дугаар    № 2615134 

Үйл ажиллагааны чиглэл:  Техникийн тосны үйлдвэрлэл, гадаад дотоод 

худалдаа  

Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо:  52,118,954  

 

Үйлдвэрлэл, борлуулалтын тухайд: Үйлдвэрлэл, борлуулалтын тухайд: 

Энэ ондоо тос боловсруулах үйлдвэрлэлийг хэвийн явуулах үүднээс зарим нэг 

чухал тоног төхөөрөмжид засвар үйлчилгээг урьдчилж хийснээр боловсруулах 

үйлдвэрлэлд  ачаалал өгөхгүй жигд ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэн ажилласан. Өмнөх 

оны тосны үлдэгдэл  түүхий эдийн нөөц 51’800 литр, боловсруулсан тос /Мазут/ 76’620 

литр байсан ба 2017 он гарснаас хойш тайлант хугацаанд “Хай Би Ойл” ХК нь нийт 

402’295л  буюу 104’788’850 төгрөгийн түүхий эдийг байгууллага болон хувь хүнээс 

цуглуулсан байна. Үүнээс 172’005л хаягдал буюу бохир тосыг үйлдвэрлэлд оруулж, 5н 

аж ахуйн нэгжид 183’955’700 төгрөгийн үнэ бүхий 202’013л мазутыг борлуулсан 

байна. Дээрх тоон үзүүлэлтүүдийн задаргааг харуулбал:  

Түүхий эд: 

Нэр Нэгж 2016 оны үлдэгдэл 2017 оны хагас жилд 

Үйлдвэрлэлийн  

түүхий эд буюу 

ажилласан масло 

 

литр 

 

51’800 

 

402’295 

Нийт литр 454’095 

 

Борлуулалт: 

№ 
Худалдан авсан  

байгууллагын нэр 

Хэмжээ 

/литр/ 

НӨАТ орсон үнэ /төгрөг/ 

Нэгж үнэ Нийт үнэ 

1 “МБИндустрал” ХХК 37’800 900 34’020’000 

2 “УВТ инвест” ХХК 42’880 950 40’736’000 

3 “Наранбулаг хан” ХХК 73’333 900 65’999’700 

4 “Дэвжих-Эрдэнэ” ХХК 6’000 900 5’400’000 

5 “Эко асфальт” ХХК 42’000 900 37’800’000 

Бүгд дүн 202’013  183’955’700 

 



2017.06.30-ны өдрийн байдлаар түүхий эд болон боловсруулсан бэлэн бүтээгдэхүүний 

нөөц дараах байдалтай байна. 

  Түүхий эд буюу ажилласан маслын нөөц 282’090 литр 

  Боловсруулсан тос /Мазут/ 41’950’800 төгрөг бүхий 46’612 литр.  

Гэрээ хэлцэлүүд болон томоохон худалдан авагчид: 

 2017 оны тайлант хугацаанд түрээсийн болон санхүүгийн үйл ажиллагаатай 

холбогдолтой 1 гэрээ, ажил үйлчилгээ үзүүлэх  2 гэрээ, худалдах ба худалдан авахтай 

холбогдолтой 11 ширхэг гэрээнүүдийг тус бүр байгуулсан байна. 2017 оны эхний хагас 

жилд хийгдсэн гэрээнүүдийг жагсаавал: 

№ 
Гэрээ байгуулсан 

компани 
Гэрээний агуулга Эхлэх Дуусах Гэрээний үнэ 

Түрээс, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой 

1 “БДО Аудит” ХХК 
Аудитын ажил 

гүйцэтгэх 
   

Ажил, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ 

2 Иргэн Д.Санжаажамц 
Ажилласан масло 

тээвэрлэх гэрээ 
2017/02//06 - 1’000’000₮ 

3 Иргэн Г.Хишигт 
ЦТП, цахилгааны 

ажлын гэрээ 
2017/03/16 2017/03/26 1’484’400₮ 

Худалдах, худалдан авах гэрээ 

4 “B Alpha” ЗҮТөв 
Ажиллсан масло  

худалдан авах 
  

Газар дээрээс 

нь очиж авах 

5 
“Монгол Хьюндай 

автомотив” ХХК 

Ажиллсан масло  

худалдан авах 
  

Газар дээрээс 

нь очиж авах 

6 “ММК” ХХК 
Ажиллсан масло  

худалдан авах 
  

Газар дээрээс 

нь очиж авах 

7 M-Oil Lubricants 
Ажиллсан масло  

худалдан авах 
  

Газар дээрээс 

нь очиж авах 

8 MSM group 
Ажиллсан масло  

худалдан авах 
  

Газар дээрээс 

нь очиж авах 

9 Wolkswagen 
Ажиллсан масло  

худалдан авах 
  

Газар дээрээс 

нь очиж авах 

10 
“Дельта авто сервис” 

ХХК 

Ажиллсан масло  

худалдан авах 
  

Газар дээрээс 

нь очиж авах 

11 “Мөнххада” ХХК 
Ажиллсан масло  

худалдан авах 
  

Газар дээрээс 

нь очиж авах 

12 “Наранбулаг хан”ХХК Мазут худалдах 2017/05/08 2018/05/08 180’000’000₮ 

13 “Эко асфальт” ХХК Мазут худалдах 2017/05/09 2018/05/09 27’000’000₮ 

14 “УВТ Инвест” ХХК Мазжт худалдах 2017/06/07 2018/06/07 142’500’000₮ 

 

Оны эхээр улсын Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас Улаанбаатар хот 

орчмын авто техникийн засвар үйлчилгээний төвүүдэд техникийн хаягдал тос буюу 

аюултай хог хаягдлыг заавал зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаатай байгууллагад өгч байх 

заалтын дагуух хяналт шалгалт явагдснаар манай байгууллагад түүхий эд нийлүүлэх 

засварын төвүүдийн тоо нэмэгдсэн болно. Дээрх гэрээтэй засварын төвүүдээс 

ажилласан маслыг бид өөрсдийн унаагаар газар дээрээс нь буюу засварын төвөөс татан 

үйлдвэрт төвлөрүүлэхээр гэрээг хийсэн болно. 



Хөрөнгө оруулалт, засаж сайжруулсан зүйлс: 

 2017 оны эхний хагас жилд үйлдвэрийн хашаанд байрлах ЦТП-ийн 0,4кВт 

талын шаазангийн тусгаарлагч резин муудаж улмаар трансформаторын тос их 

хэмжээгээр алдсан, суурийн клем зэвэрч суларсан, хүчний тохируулга алдагдсан, 

өндөр хүчдэл талын гал хамгаалагчууд шатаж, зарим тоноглолын ашиглалтын хугацаа 

хэтэрсэн байсан тул өндөр хүчдэлийн мэргэжилтнээр шинэчлэн засварлуулсан. 3-н 

фазын тоолуурыг хэмжилзүйн төвөөр баталгаажуулж, хүчний трансформаторын 

гоожилтыг зогсоож, банкийг хөргөлтийн тосоор дүүргүүлэн ОПН цэнэг шавхагч 

нэмэлтээр суурилуулсан. Үүнд .................... зардал гарсан. 

 

 



 

 

Тосны үйлдвэрийн түргэн халаагч тогооны тениуд хэлбэрээ алдан муудсан байсныг 

Хятад улсаас тенийг захиалгаар хийлгэн хүлээж авсан. Мөн халаагч тогооны цахилгаан 

шитний удирдлагын микропроцессорт гэмтэл гарсныг халаагч тогоог хийсэн хувь 

хүнээр засварлуулсан. Зарим тохируулгын автомат болон халсан кабелийг клемийн 

хамт өөрсдийн ажилчдаар шинэчлэн солиулж .................. төгрөгийн зардал гарсан.  

 

 



     

     

 



 

 

    

 

Үйлдвэрийн дамжлагад нэмэлт шүүр хийж, хөргөлтийн усны дамжлагыг худгаас 

үйлдвэр хүртэл трубагаар шийдсэн, мөн худгаас суулгасан мод хүрэх усны шланг, хог 

зөөвөрлөх тэргэнцэрийн дугуй зэрэг сэлбэг материалд 1’517’450 төгрөг зарцуулсан. 



     

     



 

 

 

 

     

 

 

 



 

 

Тайлант хугацаанд ажилчдын унаа машин (Prado, Starex) болон тосны цистернд 

(Kia Rhino) ээлжит урсгал засвар, сэлбэг хэрэгсэл, хот дотор явах түр зөвшөөрөл, 

тээврийн улсын үзлэг, оношилгоо, даатгалд зэрэгт хамруулж 7’118’049 төгрөгийн 

зардал гарсан.  

    



 

 

   

 

 



Санхүүгийн хагас жилийн тайлангийн үзүүлэлтүүд: 

 

№ а. Үлдэгдлийн тэнцэл 01 сарын 01 06 сарын 30 

1 Хөрөнгө   

1.1.1 Мөнгөн хөрөнгө         133,812,130.90         22,086,306.28  

1.1.2 Авлага        336,009,013.00       180,405,490.00  

1.1.3 Татвар, НДШ-ийн авлага                  13,172.40  

1.1.4 Бусад авлага 1,579,384,304.70  1,587,680,730.85  

1.1.5 Бараа материал 75,070,207.61  132,976,481.53  

1.1.7 Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо    13,641,757.44         13,782,452.80  

1.2.1 Эргэлтийн хөрөнгийн дүн 2,137,917,413.65  1,936,944,633.86  

1.2.2 Үндсэн хөрөнгө  1,267,300,045.92 1,229,625,554.76 

1.2.4 Урт  хугацаат хөрөнгө оруулалт 5,058,172,132.00 5,058,172,132.00 

 1.2.10 Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 6,325,472,177.92 6,287,797,686.76 

 1.3 Нийт хөрөнгийн дүн 8,463,389,591.57 8,224,742,320.62 

2.1.1 Дансны өглөг 222,090,436.09 200,019,215.46 

2.1.2 Цалингийн өглөг 126,074,408.27 119,987,170.27 

2.1.3 Татварын өр 84,252,615.37 82,797,747.95 

2.1.4 НДШ-ийн өглөг 28,083.00  

2.1.10 Бусад богино хугацаат өр төлбөр  463,957,962.00 477,162,466.00 

2.2 Өр төлбөрийн дүн 896,403,504.73 879,966,599.68 

2.3 Эзний өмч 5,211,895,400.00 5,211,895,400.00 

2.3.5 Нэмж төлөгдсөн капитал 4,592,503,138.14 4,592,503,138.14 

2.3.9 Хуримтлагдсан ашиг (2,237,412,451.30) (2,459,622,817.20) 

2.3.11 Эзэмшигчийн өмчийн дүн  7,566,986,086.84 7,344,775,720.94 

 2.4 Өр төлбөр ба эздийн өмч  7,344,775,720.94 7,344,775,720.94 

  
б. Орлого үр дүнгийн тайлан 01 сарын 01 06 сарын 30 

1 Цэвэр борлуулалт         167,277,909.08     

2 ББӨ   143,593,675.42     

3 Нийт ашиг   23,684,233.66 

5 Хүүгийн орлого   48,188,418.05 

10 Ерөнхий ба удирдлагын зардал   144,231,327.00 

11 Санхүүгийн зардал   43,433,613.12 

12 Бусад зардал   10,511,740.00 

13 
Гадаад валютын ханшийн 

зөрүүний олз ( гарз )  
(134,521,110.14) 

18 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг   (217,391,525.43) 

19 Орлогын татварын зардал           4,818,842.07   

22 
Тайлант үеийн цэвэр ашиг                          

( алдагдал )  
(222,210,367.50) 

 

 

 

  

 



Үнэт цаас гаргагчийн хяналтын багц эзэмшигчдийн мэдээлэл: 

Хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшигч этгээд: 

№ Хувьцаа эзэмшигчийн нэр Нийт хувьцааны хувь  

1 Hermes Petroleum(L)Berhad 33.25% 

2 Firebird Mongol Holdings A S.A.R.L 18.86% 

3 Firebird Global Master Holdings-2 S.A.R.L 13.01% 

4 “БиДиСЕК” ХК 6.98% 

   

 

Ногдол ашгийн талаархи мэдээлэл: 

Компани нь 2017 онд алдагдалтай ажилласан ба нэмж хувьцаа гаргасантай 

холбогдуулан 2017 оны үйл ажиллагаанаас ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн 100% саналаар баталсан.  

Компанийн тухай хуулийн 87, 89 дүгээр зүйлд заасан их хэмжээний болон 

сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийсэн эсэх талаархи мэдээлэл 

 

Компани их хэмжээний хэлцэл хийгээгүй бөгөөд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлийг 

Компанийн тухай хуулийн 89.1 дугаар зүйлийн дагуу хийсэн. 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр Б.Лхагвадорж, Ө.Хүдрээ, 

Б.Пүрэвбаатар, Д.Даянбилгүүн, Ж.Эрдэмбилэг, Б.Мянганбаяр  хараат бус гишүүдээр 

Х.Батхишиг, М.Батсүрэн, Б.Болормаа, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар 

Б.Лхагвадорж, Гүйцэтгэх захирлаар Ө.Хүдрээ,Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн 

бичгийн даргаар Н.Батнайрамдал нар ажиллаж байна.  

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх захирал 

нар 100 хувь компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан.   

Үнэт цаас гаргачийн удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтны танилцуулга 

№ Овог, нэр Албан тушаал 

 

Боловсрол 

1 Бүрэнмэнд овогтой 

Лхагвадорж 

ТУЗ-ийн дарга дээд 

2 Өлзийсайхан овогтой Хүдрээ Гүйцэтгэх захирал ТУЗ-ийн 

ердийн гишүүн,  

дээд 

3 Баярсайхан овогтой 

Пүрэвбатаар 

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, Санхүү 

эрхэлсэн захирал 

дээд 

4 Батсүх овогтой Мянганбаяр ТУЗ-ийн ердийн гишүүн 

 

дээд 

5 Жүгдэрнамжил овогтой 

Эрдэмбилэг 

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн дээд 

6 Данзан овогтой Даянбилгүүн 

 

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн дээд 



7 Халтар овогтой Батхишиг  ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 

 

дээд 

8 Мажигсүрэн овогтой 

Батсүрэн 

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн дээд 

9 Б.Болормаа ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 

 

дээд 

10 Наранбадрах овогтой 

Батнайрамдал 

 

ТУЗ-ийн нарийн бичиг дээд 

 

“Хай Би Ойл” ХК 2017 оны 04 сарын 26-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  

хурлыг зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн. 

a. Компанийн 2016  оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх 

ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах 

b. Компанийн аудитын хорооны тайланг хэлэлцэн батлах 

c. 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах 

d. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох 

e. ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2017 оны зардлын төсвийг батлах  

f. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн 

батлах  

g. Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах  

 

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгосон бөгөөд 2017 

оны 06 сарын 02-ны өдөр Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулан ТУЗ-ийн 

дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсон. 

А. Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын дэд хороог Х.Батхишиг, 

Б.Пүрэвбаатар, Б.Болормаа гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Аудитын хорооны 

даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Батхишигийг томилсон.  

Б. Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшууллын дэд хороог 

Ж.Эрдэмбилэг, Х.Батхишиг, М.Батсүрэн  гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Цалин 

урамшууллын дэд хорооны даргаар ТУЗ-ийн гишүүн Ж.Эрдэмбилэгийг томилсон.  

В. Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх дэд хороог Х.Батхишиг, 

М.Батсүрэн, Б.Мянганыаяр  гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Нэр дэвшүүлэх дэд 

хорооны даргаар ТУЗ-ийн  гишүүн Б.Мянганбаяр-г томилсон.  



 


