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Товч танилцуулга;

Э-Транс ложистикс Хувьцаат компанийн толгой компани болох Э-Транс Хязгаарлагдал
хариуцлагтай компани нь 2007 оноос Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын 1-р багийн
нутагт төмөр зам дагасан байрлалд салбар зам барин ачаа шилжүүлэн ачих терминал
байгуулах төсөл хэрэгжүүлснээр манай компанийн үйл ажиллагааны эхлэл тавигдсан гэж
үздэг.
2007-2008 онд шилжүүлэн ачих терминалын бүтээн байгуулалтыг хийж ашиглалтанд
оруулсан бөгөөд 2009 оны 4 дүгээр сард анхны тээврийн хэрэгслээс вагонд шилжүүлэн
ачих ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
2010 онд шилжүүлэн ачих терминалынхаа үйл ажиллагааг тусгаарлан Э-Транс ложистикс
хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид шилжүүлсэн.
2012 оны 04 сард Монголын Хөрөнгийн бирж дээр бүртгүүлэн хувьцаат компани болсон ба
924 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт татан техник тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж,
дэд бүтцээ сайжруулах, бүтээн босох ажлыг зохион байгуулсан.
2011-2015 оны хооронд тус компани нь ZOOMLION маркийн автокран, 5 тонны даацтай
бага оврийн ус зөөвөрлөх машин, ачааг өргөж буулгаж зөөвөрлөх зориулалттай 2 ш
погрузчик, боодлын ачааг шилжүүлэн ачих туузан дамжуурга бүхий төхөөрөмж, ажлын
хэрэгцээнд Пулсар, Прусс, Старекс маркийн авто машинууд зэрэг техник тоног
төхөөрөмжийн шинэчлэлт, гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээ бүхий өөрийн оффисийн байр,
1500м2 агуулах, уурын зуух барьж ашиглалтанд оруулсан зэрэг бүтээн байгуулалт хийсэн.
2011 онд Э-Транс ложистикс ХХК-нд үйл ажиллагаа нь шилжин ирсэнээс хойш нийт 21,523
вагон буюу 1,377,472 тонн ачааг шилжүүлэн ачиж харилцагч байгууллага, аж ахуйн нэгж,
иргэдийн захиалгын дагуу түргэн шуурхай, найдвартай хүргүүлж ажилласан байна.

1.1 Компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, стратеги, түүний хэрэгжилтийн
талаарх мэдээлэл;
Тус компани нь 2016 онд үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлд заагдсан 7 ажил
үйлчилгээг 30 салбар ажлын хүрээнд тогтоосон хугацаанд хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд
хагас жилийн байдлаар төлөвлөгөөний биелэлт хангалттай түвшинд байна. Гэхдээ тус
компанийн үндсэн үйл ажиллагаа болох ачаа барааг шилжүүлэн ачих терминалын үйл
ажиллагаа өмнөх оны мөн үеийнхээс тодорхой хэмжээгээр буурсан үзүүлэлттэй гарч
байна. Энэ нь улс орны эдийн засгийн уналт, иргэд аж ахуйн нэгжийн худалдан авах
чадварын бууралт, автозамаар ачаа тээвэрлэх явдал ихэссэн гэж дүгнэж байна.
Тус компани нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө зарим төрлийн ачаа барааг төмөр
замаар тээвэрлэх боломж нөхцлийг судлах, тэдгээр ачаа барааг импортоор оруулж ирдэг
иргэд, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгч, захирал нартай хамтран ажиллах боломжийг судлах
талаар тусгайлан оруулан биелэлтийг хангуулахаар ажиллаж байна. Ингэх болсон
шалтгаан нь үйлчлүүлэгчээ алдахаас сэргийлэх, үйлчлүүлэгчийг өрсөлдөгч компаниас
урьтаж олж авах, өөрийн үйл ажиллагаагаа сурталчилан таниулах, тэдгээрт хамгийн
анхны ашигтай санал тавих бололцоотой бөгөөд ингэснээр өөрийн үйл ажиллагаагаа
хэвийн хэмжээнд явуулахад шаардлагатай ажил үйлчилгээг олж авах, цаашид компанийн
стратеги зорилтыг хангахад түлхэц болох боломж гэж үзсэн.
Төмөр замаар тээвэр хийж байгаа тус компанийн хувьд үндсэн үйл ажиллагаа нь
Улаанбаатар төмөр замын үйл ажиллагаанаас шууд хамааралтай байдаг тул төмөр замын
бус ачаа тээврийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх боломж нөхцлийг судлаж
байна.
Үндсэн үйл ажиллагаанаас гадна ажилчдын ажлын байран дахь хөдөлмөр хамгаалал,
эрүү ахуйн аюулгүй байдлыг хамгаалах, ажилчдын өдөр тутмын ажлын хариуцлагыг
дээшлүүлэх талаар тодорхой ажлуудыг үе шаттай зохион байгуулан компанийн дэргэдэх
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл, үйлдвэрлэлийн ослыг судлах байнгын
комиссын бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн ажиллах журмыг ажилчдад танилцуулан, өдөр тутмын
үйл ажиллагаандаа хэрэглэх аюулыг мэдээлэх хуудас, түүнийг ашиглах журмыг
боловсруулан гүйцэтгэх захирлаар батлуулан мөрдүүлэн ажиллаж байна.
Ажилчдыг зөвхөн ээлжийн хугацаанд үүрэг гүйцэтгэхэд анхаарахаас илүү өөрийн ажлын
чиг үүргийн дагуух мэдлэгээ дээшлүүхэд анхаарч 2016 онд зохион байгуулагдах сургалтын
хуваарийг гарган ажилчин бүр оногдсон 1-2 сэдвээр хичээл бэлтгэн бусад ажилчдадаа
сургалт зохион байгуулж байгаа нь төмөр замын нарийн мэргэжлээр ажиллагсдын
мэдлэгээ нэмэгдүүлэхэд нэмэр болсон ажил болж байна.
1.2. Компанийн эрхэлж буй үйл ажиллагааны салбарт эзлэх байр суурь;
Тус компанийн ажил үйлчилгээний гол хэлбэр нь ачаа шилжүүлэн ачих үйл ажиллагаа
бөгөөд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нутаг дэвсгэр дэх шилжүүлэн ачих бусад
терминалуудаас дараах хүчин зүйлсээр давуу талтай байдаг.
1. Газар нутгийн байрлал: Компани нь БНХАУ-тай хиллэдэг улсын хилээс 5 км, худалдаа,
аялал жуулчлалын чөлөөт бүс Эрээн хотоос 10 км, хилийн шалган нэвтрүүлэх 3-р цэгээс
100 метрийн зайд байрладаг.
2. Нэг дороос үйлчилгээ авах боломжтой: Тус компанийн гаалийн хяналтын бүсээр
зарлагдан үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээг

нэвтрүүлэн үйлчлүүлэгч нарын цаг, хөдөлмөрийг хэмнэж ирсэн. Мөн ачаа барааг
шилжүүлэн ачих ачигч нарыг үйлчлүүэгч нарт зуучилан түргэн шуурхай найдвартай
шилжүүлэн ачих үйлчилгээг үзүүлдэг.
3. Техник тоног төхөөрөмжийн цогц үйлчилгээ: Үйлчлүүлэгч нарын хүсэл шаардлагад
нийцүүлэн ачаа барааг шилжүүлэн ачих ажиллагаанд техник тоног төхөөрөмжийг
ашигласнаар шилжүүлэн ачих үйл ажиллагаа түргэн шуурхай, элдэв гологдолгүй, бүрэн
бүтэн захиалагч нарт хүргэгдэх нөхцөл бүрддэг.
4. Харуул хамгаалалтын найдвартай байдал: Тус компани 24 цагийн харуул хамгаалалтыг
харуул хамгаалалтын алба хаагч нараар гүйцэтгүүлдэг бөгөөд харуул хамгаалалтын пост,
төв оффисоос хяналтын IP камерын системээр гаалийн хяналтын бүс, ачилтын талбай,
орж гарах үүд зэрэг бүх газрыг хянадаг.
5. Гаалийн баталгаат агуулах, хяналтын бүсийн цогц үйлчилгээ: Үйлчлүүлэгч нар нь
өөрийн ачаа бараагаа холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн баталгаат агуулах,
гаалийн хяналтын бүсэдтөлбөртэйгөөр хадгалуулах боложтой.
Доорх хүснэгтээс тус суманд үйл ажиллгаа эрхэлж байгаа бусад терминалын байдлыг
харуулав.
Хүснэгт 1.
Терминал
УБ Төмөр замын
харьяа
шилжүүлэн ачих
өртөө 1
УБ Төмөр замын
харьяа
шилжүүлэн ачих
өртөө 2
УБ Төмөр замын
харьяа
шилжүүлэн ачих
өртөө 3

Хилийн хяналтын
цэгээс терминал
хүртэлх зай

6 км

4 км

11 км

Үйл ажиллагааны чиглэл
Нарийн
болон
өргөн
царигын вагон хооронд хүнд
даацын ачаа шилжүүлэн
ачих болох хялбар муудах
ачаа, чингэлгийг шилжүүлэн
ачдаг.
Нарийн царигаас өргөн
царигын вагонд болон
автомашинаас вагонд
чингэлэг шилжүүлэн ачдаг.
Автомашинаас вагонд
цемент шилжүүлэн ачдаг.

Онцлог
- Нэг цэгийн
үйлчилгээ
- Хүнд даацын ачаа
шилжүүлдэг
2016 оны 07 дугаар
сарын
1-нээс
чингэлэг буулгахыг
больсон.
Барилгын материал
болон
өргөн
хэрэглээний бараа
шилжүүлэн ачдаг.

1.3. Компанийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээлд гарсан томоохон
өөрчлөлт, үүнтэй холбоотой үүсч болох эрсдлийн тухай мэдээлэл;
Хүснэгт 2. Ачилтыг ачааны төрлөөр нь ялгаж харуулсан нь:
Сар

Цемент

1.

16

Барилгын төрөл
бүрийн
материал
33

Кран

Модон
материал

Бусад

Нийт

10

49

108

2.
3.
4.
5.
6.

35
126
457
602
402

6
48
63
66
82

3
2
7
10
1

2
10
10
9
14

39
5
17
12
19

85
191
554
699
518

График 1. 2015 оны мөн үеийг 2016 оны мөн үетэй харьцуулсан байдал

1200
1000

955

946

921

800
699
600

554

400
200
0

518

439

100
108
1 сар

191

76
85
2 сар

3 сар

2015 оны хагас жил

4 сар
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2016 оны хагас жил

Компанийн үндсэн үйл ажиллагааны өсөлт бууралтыг графикаас харвал 2016 оны хагас
жилийн байдал нь өмнөх жилүүдээс эхлэн явагдсан улс орны эдийн засгийн хямрал,
барилгын салбарын зогсонги байдал, худалдан авах чадварын бууралт, бараа эргэлтийн
багасалт зэрэг эдийн засгийн нөхцөл байдлыг даган буурсан байдалтай байна.
Үүнээс гадна Улаанбаатар төмөр замаас 2016 оны 01 сарын 01-нээс болон 2016 оны 07
дугаар сарын 01-нээс төмөр замын орон нутгийн харилцааны ачаа тээвэрлэлтийн
тарифыг 20-30% нэмэгдүүлсэн нь иргэд, аж ахуйн нэгжээс төмөр замаар ачаа бараа
тээвэрлүүлэхэд хүндрэлтэй байдлыг үүсгэсэн. Энэхүү нэмэгдсэн тарифанд тус компанийн
салбар замаар голчилон тээвэрлэгддэг цемент, барилгын материал,мод, модон материал,
төмөр зэрэг ачаануудын тариф 5-20%, хоёр удаагийн нэмэлтээр 41% хүртэл нэмэгдсэн
байдалтай байна. Мөн компанийн эзэмшлийн салбар замаар вагон тавьж өгсөн, татаж
авсан тариф 22,800 төгрөгнөөс 30,000, салбар замд сэлгээ хийхэд мөрдөгдөх тариф
30,000 төгрөгнөөс 50,000 төгрөг болж нэмэгдсэн зэрэг эдийн засаг хүндэрсэн үед
компанийн санхүүгийн байдалд нөлөөлөх шийдвэрүүд гарсан.
1.4. Тайлант хугацаанд компанийн үйл ажиллагаанд гарсан томоохон үйл
явдлын талаарх мэдээлэл;
2016 оны эхний хагас жилд Улаанбаатар төмөр замаас харьяа шилжүүлэн ачих
терминалууддаа үйлчлүүлэгч олж авах үүднээс өөрийн ачилтын тарифаа тодорхой хувиар

2 удаа багасгасан. Компанийн зүгээс үйлчлүүлэгчдээ алдахаас урьдчилан сэргийлэх
зорилгоор мөн тодорхой хувиар ачилтын зардлыг буулгасан, найдвартай хамтран
ажиллагч байгууллага, иргэдэд зориулсан бонустай үйлчилгээ хэрэгжүүлсэн, сэлгээ
таталт тавилтыг аль болох түргэсгэсэн зэрэг үйлчлүүлэгчдээ дэмжсэн үйл ажиллагаа
явуулсаны үр дүнд одоо тодорхой тооны найдвартай үйлчлүүлэгчтэй болсон гэж үзэж
болно.
Хүснэгт 3. 2012-2016 оны хагас жилээр ачигдсан вагоны тоо / сараар /
Сар
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Дүн

2012 он
194
116
265
303
351
442
1671

2013 он
228
95
262
403
360
463
1811

1014 он
170
70
334
301
291
301
1467

2015 он
100
76
439
955
946
921
3437

2016 он
108
82
191
554
699
518
2152

График 2. 2012-2016 оны хагас жилийн ачилт, буултын харьцуулсан үзүүлэлт / жилээр /
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Үндсэн үйл ажиллагааны орлого болох ачилт буултын орлого шинэчлэгдсэн НӨАТ-ын
хуулийн дагуу НӨАТ ногдох болсноор борлуулалтын орлогоос 30 961 550 төгрөгийг
нэмэгдсэн өртгийн албан татварт шилжүүлсэн. Мөн цементний тээврийн хөлсийг МЧ-3
2016.01.01-2016.03.31 хүртэл 10 000 төгрөгөөр, 2016 оны 04 дүгээр сарын 01-нээс 06
сарын 30-ны өдрийн хооронд тарифаа 25 000 төгрөгөөр бууруулсан ба хэрэглэгчээ
алдахгүйн тулд компани дагаж 35 000 төгрөгөөр бууруулсан. Ингэснээр 65,795,000
төгрөгний алдагдал хүлээсэн боловч тодорхой тооны үйлчлүүлэгчийг өөртөө татаж
чадсан.

2. УДИРДЛАГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Компанийн удирдлагын бүтэц бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт;
Компанийн удирдлагын бүтэц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт ороогүй болно.
2.2. Компанийн ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан
тушаалтны талаарх мэдээлэл;
Гүйцэтгэх удирдлага
д/д

Овог нэр

Албан тушаал

1.

Чулуун Амарсанаа

Гүйцэтгэх захирал

2.

Эрдэнэбаатар
Ариунтуяа

Ерөнхий нягтлан
бодогч

3.

Хаваан Батхишиг

Менежер

4.

Гомбо Оюунгэрэл

Гаалийн хяналтын
талбайн эрхлэгч

5.

Ганжуур Пүрэвсүрэн

Механик

6.

Нямсүрэн Баярмаа

Касс-нярав

Боловсрол,
мэргэжил
Дээд, уулын
инженер
Дээд, математикч,
нягтлан бодогч
Дээд, бизнесийн
удирлага
Дээд, багш
Тусгай дунд,
токарьчин
Дээд, нягтлан
бодогч

Ажлын туршлага
Тус компанийг
үүсгэн байгуулсан.
2011 оноос хойш
ажиллаж байна.
2012 оноос хойш
ажиллаж байна.
2011 оноос хойш
ажиллаж байна.
2011 оноос хойш
ажиллаж байна.
2012 оноос хойш
ажиллаж байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл
д/д

Овог нэр

Албан тушаал

Боловсрол

ТУЗ-ын дарга

Дээд

1.

Чулууны Энхболд

2.

Чулууны Амарсанаа

ТУЗ-ын гишүүн

Дээд

3.

Санжмятавын
Отгонбаяр

ТУЗ-ын гишүүн

Дээд

4.

Сэджавын Санжаа

ТУЗ-ын гишүүн

Дээд

ТУЗ-ын гишүүн

Дээд

ТУЗ-ын гишүүн

Дээд

ТУЗ-ын гишүүн

Дээд

ТУЗ-ын гишүүн

Дээд

ТУЗ-ын гишүүн

Дээд

5.
6.
7.
8.
9.

Баярсайханы
Пүрэвбаатар
Бадангийн
Батбаатар
Бүрэнмэндийн
Лхагвадорж
Ариунболдын
Батболд
Халтарын Батхишиг

3. САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын туршлага
Э-Транс ХХК, Ерөнхий
захирал
Э-Транс Ложистикс ХК,
Гүйцэтгэх захирал
Э-Транс ХХК, Ерөнхий
менежер
Мэдээлэл аудит ХХК,
мэргэжилтэн
Си Би Эм ХХК,
Санхүүгийн шинжээч
Си Би Эм ХХК, Гүйцэтгэх
захирал
Би Ди Сек ХК, Тэргүүн
дэд захирал
Оптимал проект ХХК,
Захирал
Нефть Ойл ХХК,
Гүйцэтгэх захирал

3.1. Компанийн хагас жилийн санхүүгийн тайлан, санхүүгийн нөхцөл байдалд
хийсэн дүн шинжилгээ;
Улсын хэмжээнд даган мөрддөг НББ-ийн дансны нэгдсэн зааврын дагуу үндсэн дансуудыг
ангилан туслах дансуудыг өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан
коджуулан хэрэглэж байгаа бөгөөд дансны жагсаалт нь баланс болон орлого, үр дүнгийн
тайлангуудын дансуудаас бүрддэг. Санхүүгийн жилийн татвар ногдох орлого, зардлаа
Монгол Улсын Аж ахуйн нэгж, байгууллагын орлогын албан татварын тухай хууль болон
бусад холбогдох хуулийн хүрээнд бэлтгэн тайлагнадаг.
Санхүүгийн тайлангаа НББ-ийн аккруэл суурьд үндэслэн бэлтгэдэг ба холбогдох хуулийн
дагуу улирлын тайлангаа дараа сарын 20-ны дотор, жилийн тайлангаа дараа оны 2 сарын
10-ны дотор баталгаажуулан Төрийн сан болон Татварын хэлтэс, МХБ, СЗХ зэрэг
байгууллагуудад хүргүүлдэг. Мөн тус компани нь санхүүгийн тайлангаа өөрийн веб
сайтандаа байршуулдаг ба энэ нь манай дотоодын харилцагч нараас гадна дэлхийн аль ч
улс орноос харилцагчид санхүүгийн мэдээллийг бодитой, шуурхай авах боломжийг
олгодог.
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
2
2.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1
2.1.2.1
2.1.2.6
2.2
2.3

ХӨРӨНГӨ
Эргэлтийн хөрөнгө
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
Дансны авлага
Татвар, НДШ – ийн авлага
Бараа материал
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Үндсэн хөрөнгө
Биет бус хөрөнгө
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН
Өр төлбөр баэ зэмшигчдийн өмч
ӨР ТӨЛБӨР
Дансны өглөг
Татварын өр
Богино хугацаат зээл
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн
Урт хугацаат өр төлбөр
Урт хугацаат зээл
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн
Өр төлбөрийн нийт дүн
Эзэмшигчдийн өмч

2016 оны 01-р
сарын 01
0.00
90,754,968.17
23,716,200.00
3,692,299.12
70,057,209.73
188,220,677.01
0.00
5,171,885,092.31
845,357,461.75
1,062,012.70
6,018,304,566.76
6,206,525,243.77
0.00
0.00
117,205,764.00
1,352,755.00
199,361,276.77
317,919,795.76
0.00
0.00
0.00
317,919,795.76
0.00

2016 оны 6-р
сарын 30
0.00
127,177,557.06
14,170,368.00
13,018.42
88,359,150.64
229,720,094.11
0.00
5,081,756,114.69
807,917,916.92
1,062,012.70
5,890,736,044.31
6,120,456,138.41
0.00
0.00
80,205,764.00
8,354,301.37
(0.00)
88,560,065.36
0.00
200,000,000.00
200,000,000.00
288,560,065.36
0.00

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.11
2.4

Өмч:

- төрийн
- хувийн
- Хувьцаат
Нэмж төлөгдсөн капитал
Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг
Хуримтлагдсан ашиг
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн
Өр төлбөр ба эзэмшигчдын өмчийн
дүн

0.00
4,620,000,000.13
0.00
154,000,000.00
774,858,080.00
339,747,367.87
5,888,605,448.00

0.00
4,620,000,000.13
0.00
154,000,000.00
774,858,080.00
283,037,992.92
5,831,896,073.05

6,206,525,243.77

6,120,456,138.41

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
Гүйлгээний нэр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Борлуулалтын орлого (цэвэр)
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
Нийт ашиг (алдагдал)
Түрээсийн орлого
Хүүний орлого
Бусад орлого
Ерөнхий ба удирдлагын зардал
Санхүүгийн зардал
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)
Бусад ашиг (алдагдал)
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)
Орлогын татварын зардал
Татварын дараах ашиг (алдагдал)
Зогсоосон үйлажиллагааны татварын дараах ашиг
алдагдал
Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал
Бусад дэлгэрэнгүй орлого
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү
Бусад олз (гарз)
Орлогын нийт дүн
Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)

Тайлант он
408,495,607.36
0.00
408,495,607.36
15,272,727.27
1,148,538.40
33,911,145.45
497,840,818.93
13,207,622.38
490,847.68
(4,979,799.82)
(56,709,374.95)
0.00
(56,709,374.95)
0.00
(56,709,374.95)
0.00
0.00
0.00
0.00
(56,709,374.95)
0.00

3.2. Компанийн тухай хуульд заасан их хэмжээний болон сонирхолын
зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээлэл;
Компанийн тухай хуулийн 87, 89 дүгээр зүйлд заасан их хэмжээний гэрээ хэлцэл
хийгдээгүй болно.

3.3. Жилийн туршид авсан зээлийн жагсаалт, түүний эргэн төлөлт болон
барьцаа, баталгаа гаргасан талаарх мэдээлэл
Худалдаа хөгжлийн банкнаас 3 жилийн хугацаатай сарын 1,8%-ийн 200,000,000 сая
төгрөгний зээл авч Хас банкинд дахь 99800 долларын зээлийг хаасан. Ам.долларын
өсөлтөөс шалтгаалан ханшийн зөрүүний алдагдал их үүсч төлөлтийн явцад их
алдагдалтай байдаг байсан бөгөөд ам.доллорын ханшийн өсөлт бууралтын ирээдүйн
байдал цаашид ч мөн өсөх нөхцөл байдалтай байсан тул ТУЗ-ын гишүүдийн саналыг авч
ТУЗ-ын шйидвэрийг үндэслэн зээл авсан. Зээлийн эргэн төлөлтийг гаргахдаа үйл
ажиллагааны онцлогоос шалтгаалан хэрхэн зээлийн эргэн төлөлтийг хийж байхаар
зээлийн хуваарийг гаргасан. Зээлийн барьцаа хөрөнгөнд нэг цэгийн үйлчилгээний
барилгыг барьцаалсан.

4. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
4.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, түүний шийдвэр
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2016.04.15-ны өдөр нийт хувьцааны 92.55% буюу
42,759,098 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 11 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнтэй
хуралдсан. Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн.
- Компанийн тухай хуулийн 94 дүгээр зүйлд өөрчлөлт орсноор Хувьцаат компанийн
дүрэмд аудитын байгууллагыг заавал ажиллуулах тухай заалт нэмж оруулахыг
хувьцаа эзэмшигчдийн 99.9994% нь зөвшөөрсөн, 0.0006% нь түтгэлзсэн, 0% нь
татгалзсан байна.
- Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг
хувьцаа эзэмшигчдийн 100% нь зөвшөөрсөн, 0% нь түтгэлзсэн, 0% нь татгалзсан.
- Компанийн бизнес үйл ажиллагааны тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн 100% нь
зөвшөөрсөн, 0% нь түтгэлзсэн, 0% нь татгалзсан байна.
- Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хувьцаа эзэмшигчдийн 100% нь
зөвшөөрсөн, 0% нь түтгэлзсэн 0% нь татгалзсан байна.
- Компанийн аудитын хорооны тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн 100% нь зөвшөөрсөн,
0% нь түтгэлзсэн, 0% нь татгалзсан байна.
- ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсвийг батлах тухай асуудлаар хувьцаа
эзэмшигчдийн 100% нь зөвшөөрсөн, 0% нь түтгэлзсэн 0% нь татгалзсан байна.
- Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн 99.9994% нь
зөвшөөрсөн, 0% нь түтгэлзсэн 0.0006% нь татгалзсан байна.
- Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүдээр Ч.Энхболд,
Б.Пүрэвбаатар, Б.Батбаатар, С.Отгонбаяр, Ч.Амарсанаа, Б.Лхагвадорж нар, хараат
бус гишүүдээр С.Санжаа, А.Батболд, Х.Батхишиг нар сонгогдсон.
4.2. Компанийн хяналтыг жинхэнэ хэрэгжүүлэгч этгээдийн талаарх мэдээлэл;
д/д
1.

Овог нэр / хуулийн этгээдийн нэр /
Э-Транс ХХК

2.

Би Ди Сек ХК

Албан тушаал
Ачаа тээврийн компани
Брокер дилер,
андеррайтэрийн компани

Хувьцааны хувь
50%
31.43%

3.

Монголиан Транспортэйшн
Холдинг ХХК

Хөрөнгө оруулалтын сан,
Люксенбургийн вант улс

11.08%

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга болох Чулууны Энхболд, гишүүн Санжмятавын
Отгонбаяр, Баярсайханы Пүрэвбаатар, Бадангийн Батбаатар, Бүрэнмэндийн Лхагвадорж
болон гүйцэтгэх захирал Чулууны Амарсанаа нар нь компанийн хараат гишүүд болно.
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн болох Ариунболдын Батболд, Халтарын Батхишиг,
Сэджавын Санжаа нар нь компанийн хараат бус гишүүд болно.
4.3. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн өөрчлөлтийн мэдээлэл;
Компани нь Э-Транс ХХК, Монголиан Транспортэйшн Холдинг ХХК, БиДиСек ҮЦК ХК гэсэн
5%-иас дээш хувь эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчтэй бөгөөд 2016 оны хагас жилд нөлөө
бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсэд өөрчлөлт ороогүй болно.
5. НОГДОЛ АШГИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
5.1. Компанийн тухайн жилийн ногдол ашгийн тухай;
Компани нь өөрийн үйл ажиллагааг өргөтгөх зорилгоор эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх
тал дээрч анхаарч Хас банкнаас зээл авсан ба зээлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан
ногдол ашиг олгоогүй байна.

