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ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ
Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
-

Компани 2018 оны эхний хагас жилд олон сайн мэдээ эерэг үзүүлэлттэй ажиллаж
26402 ширхэг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж борлуулсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй
харьцуулахад 1.6 дахин

өссөн үзүүлэлт бөгөөд үйлдвэрлэл ба борлуулалтын

гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд сайн байлаа.
-

2018 оны 6 сарын 8-ны өдрөөс үйлдвэрлэл оффисийн барилгын ажлыг эхлүүлсэн
бөгөөд гүйцэтгэгчээр Тэнгэр Хишиг компанийг сонгон ажиллуулж байна. Тайлан
гарах өдрийн байдлаар барилгын ажил

төлөвлөгдсөн хуваарийн дагуу хэвийн

явагдаж, бетон суурь цутгах ажил дуусах шатандаа явж байна.
-

Мөн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж худалдан авч, шинээр суурилуулах ажлыг
эцэслэн шийдвэрлэж, захиалсан тоног төхөөрөмжүүдийг 2018 оны 7 сарын 11-ны
өдөр хүлээн авлаа.

Компанийн анхдагч зах зээлээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах,
маркетинг, боруулалтын оновчтой бодлого хэрэгжүүлэх, үйлдвэрлэлийн зардлын хэмжээг
үе шаттайгаар бууруулах, орлого болон ашгийн түвшинг нэмэгдүүлэх нь Гүйцэтгэх
захирлын зүгээс 2018 онд баримтлан ажиллах зарчим байх болно.

Бид таны итгэлийг зүтгэлээр хариулна.

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ц.ГҮРРАГЧАА
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КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ
КОМПАНИЙН ТОВЧ ТҮҮХ
Манай компани нь 2011 онд цахилгаан, электроникийн инженерүүдийн санаачлагаар
үүсгэн байгуулагдаж, цахилгааны угсралт, суурилуулалт, автоматжуулалтын үйл
ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Бид 2011-2014 онд дээрх ажлуудыг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ LED
гэрлийн үйлдвэрлэлийн судалгааны ажлыг амжилттай гүйцэтгэснээр 2014 оны 9 сард
“Эрдэнэт лед” гэрлийн үйлдвэрээ ашиглалтад оруулсан. Ингэснээр компанийн үндсэн
бизнес нь LED гэрэл үйлдвэрлэл болон өргөжиж, одоогоор 36 нэр төрлийн LED гэрэл
үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлж байна.
2017 оны 10 сарын 9-ний өдрийн Санхүүгийн зохицуулах хорооны 176 тоот тогтоолоор
олон нийтэд хувьцаагаа худалдаалах зөвшөөрөл гарч 11 сарын 1-ний өдөр хувьцааны
анхдагч арилжааг Монголын үнэт цаасны бирж ХХК нь эрхлэн гүйцэтгэж

1,592 сая

төгрөгийг амжилттай татан төвлөрүүлснээр нээлттэй хувьцаат компани болсон.
2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 17 ажилтантай, 629 гаруй сая төгрөгийн
борлуулалтын орлоготой, олон улсын стандарт, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн
брэнд бүтээгдэхүүн нийлүүлэгч, зах зээлд танигдсан, нэр хүндтэй компани болон
өргөжөөд байна.

КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ
Зураг 1. Компанийн засаглалын бүтэц /2018 оны 7 сарын 20-ны байдлаар/
Хувьцаа эзэмшигчдийн
хурал

Нарийн бичгийн дарга

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Аудитын хороо
Цалин урамшууллын
хороо
Нэр дэвшүүлэх хороо

Гүйцэтгэх захирал

Захиргаа, Санхүү,
Төлөвлөлтийн хэлтэс

Маркетинг, борлуулалтын
хэлтэс

Үйлдвэрлэл, ХАБЭА-н
хэлтэс
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ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ
Манай компани нь LED гэрлийн өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг хангах үйлдвэрлэлийн
шинэ барилга барих, тоног төхөөрөмжөө боловсронгуй болгон шинэ шугам нэмэх,
маркетинг сурталчилгааны ажлыг өргөжүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүнийг бий болгоход
шаардагдах хөрөнгө оруулалтыг татан төвлөрүүлэх зорилт тавин ажилласан.
Үнэт цаасны биржийн Бүртгэлийн журмын 5 дугаар бүлгийн 5.12(1)(а)-д заасны дагуу
Нийт гаргасан үнэт цаасны 25-аас доошгүй хувийг олон нийт эзэмшсэн байх шалгуурын
дагуу нийт зарласан 78 070 758 ширхэг хувьцааны 34.0 хувь болох 26 544 058 ширхэг
хувьцааг 60 төгрөгөөр нийтэд санал болгон 1 592 643 480 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг
анхдагч зах зээлээс татан төвлөрүүлсэн юм.
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний нийт гүйцэтгэл 56%-тай байгаа ба үүнээс барилга
41%, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж 51%, эргэлтийн хөрөнгө 100%, үнэт цаас гаргалтын
зардал 100%-ийн тус тус гүйцэтгэлтэй явагдаж байна.
2018 оны 7 сарын 20-ны өдрийн байдлаар аж ахуй нэгж, хувь хүн нийлсэн 432 хувьцаа
эзэмшигчтэй болсон ба Компанийн нийт хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг
эзэмшдэг дараах нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид байна. Үүнд:

Т.Барс
16.5%
Олон нийт
34.0%
Ц.Гүррагчаа
16.5%

Г.Түвшин
16.5%

Д.Мөнхбаяр
16.5%
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Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
Компанийн тухай хуулийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2018 оны
4 сарын 21-ний өдөр Орхон аймагт зарлан хуралдуулсан. Хувьцаа эзэмшигчдэд жилийн
үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг танилцуулж хувьцаа эзэмшигчид 100% хангалттай гэж
үнэлсэн. Хурлын үеэр ТУЗ-аас ногдол ашиг тараах болсон шийдвэрийг олон нийтэд
мэдээлсэн. Хурлыг Компанийн тухай хууль, Компанийн засаглалын кодекс, компанийн
дүрэм, бусад холбогдох хууль, тогтоомжид заасан хугацаанд зохион байгуулсан.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
Компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнээс бүрддэг бөгөөд бүгд компанийн засаглалын сургалтанд
хамрагдсан. ТУЗ нь 2018 оны хагас жилд сар бүр хуралдаж компанийн журмыг
боловсруулж, бизнес төлөвлөгөөг баталсан. Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалт,
бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, гүйцэтгэх захирлыг томилж, түүнд
зөвлөн ажиллаж байна. Компанийн засаглалын кодексийн 5 дугаар зүйлийн 5.2.5 дахь
заалтыг мөрдөн ажиллаж, засаглалыг сайжруулахын тулд 2018 оны 05 сарын 14-ний
өдрийн 19 тоот тогтоолоор ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Баярсайханыг ТУЗ-ийн даргаар
томилсон.
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, гишүүдийн чиг үүрэг
№

Овог

Нэр

Албан тушаал

1

Хүрэлдорж

БАЯРСАЙХАН

ТУЗ-ийн дарга, хараат бус гишүүн

2

Төмөрбат

БАРС

ТУЗ-ийн гишүүн, үүсгэн байгуулагч

3

Цэнд-Аюуш

ГҮРРАГЧАА

ТУЗ-ийн гишүүн, үүсгэн байгуулагч

4

Далхаа

МӨНХБАЯР

ТУЗ-ийн гишүүн, үүсгэн байгуулагч

5

Ганхуяг

ТҮВШИН

ТУЗ-ийн гишүүн, үүсгэн байгуулагч

6

Дагвапунцаг

АЛТАНГЭРЭЛ

ТУЗ-ийн гишүүн

7

Тэрбиш

БЯМБАА

ТУЗ-ийн гишүүн

8

Гочоо

МӨНХ-ЭРДЭНЭ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
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9

Мөнхжаргал

ГАНБАТ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

10

Баянмандал

ПҮРЭВДОЛГОР

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Гүррагчаа, Д.Мөнхбаяр, Т.Барс, Г.Түвшин нар нь компанийн үүсгэн
байгуулагчид ба компанийн тогтвортой, тогтмол, өсөлттэй ажиллах бодлогыг хариуцан
ажилладаг.
ТУЗ-ийн гишүүн Д.Алтангэрэл, Т.Бямба нар нь компанийг эрсдэл багатай ажиллахад
анхаарч ажилладаг.
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн хүлээх үүрэг:
Г.Мөнх-Эрдэнэ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах, тэгш эрхийг хэрэгжүүлэх,
хувьцааны ханшийн өсөлтийг хариуцан ажилладаг. Х.Баярсайхан нь компанийг эдийн
засгийн үр өгөөжтэй байлгах, ТУЗ-ийн хурал, ХЭХ-г даргалан ажиллах үүрэгтэй.
М.Ганбат нь бизнесийн тогтвортой байдал, хэвийн үйл ажиллагаатай ажиллахад анхаарч
ажилладаг.
Тайлант хугацаанд ТУЗ нь 6 удаа хуралдаж 21 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн.
Компанийн хуулийн холбогдох заалтын дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх аудит, цалин
урамшуулал, нэр дэвшүүлэх хороодыг байгуулж, дарга гишүүдийг томилоод байна.
ТУЗ-ийн хурлын ирцийн мэдээлэл
Хуралдсан огноо
№

2018 он
01.21

02.24

03.10

04.30

05.14

06.28

ТУЗ-н гишүүдийн
ирц
1

Т.Барс

+

+

+

+

+

+

2

Ц.Гүррагчаа

+

+

+

+

+

+

3

Г.Түвшин

+

+

+

+

+

+

4

Д.Мөнхбаяр

+

+

+

+

+

+

5

Д.Алтангэрэл

+

+

+

+

+

+
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6

Т.Бямбаа

-

-

-

-

-

-

7

Х.Баярсайхан

+

+

+

+

+

+

8

М.Ганбат

+

-

+

-

+

+

9

Г.Мөнх-Эрдэнэ

+

+

-

+

+

-

ТУЗ-өөс баталсан журмууд:
1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам
2. Аудитын хорооны журам
3. Цалин урамшуулал, нэр дэвшүүлэх хорооны журам
4. Ногдол ашгийн бодлого, ногдол ашиг хуваарилах журам
5. Эрсдэлийн удирдлагын журам
6. Хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах журам
7. Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам
ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүтэц, зохион байгуулалт:
№

Хороодын нэр
1
2

Нэр дэвшүүлэх
хороо

Нэр
Д.Мөнхбаяр
Т.Барс

3

Г.Мөнх-Эрдэнэ

4

Г.Мөнх-Эрдэнэ

5

Аудитын хороо

Х.Баярсайхан
Г.Түвшин

6
7

Цалин

8

урамшууллын

9

хороо

Д.Алтангэрэл
М.Ганбат
Х.Баярсайхан

Албан тушаал
Дарга
Гишүүн
Дарга
Гишүүн
Дарга
Гишүүн

Хороодууд тайлант хугацаанд тус бүр 1 удаа хуралдаж аудитын хороо ХЭХ-д компанийн
2017 оны жилийн эцсийн тайланд дүгнэлт өгсөн. Цалин урамшууллын хороо 2018 оны 3
сарын 10-ны өдөр хуралдаж гүйцэтгэх захиралд жилийн үр дүнгийн урамшуулал олгох
шийдвэр гаргасан. Нэр дэвшүүлэх хороо 2018 оны 5 сарын 14-ний өдөр хуралдаж ТУЗ-ийн
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даргад Х.Баярсайхан, Д.Алтангэрэл нарыг нэр дэвшүүлсэн. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын
хурлын ирц 100% байсан.

НОГДОЛ АШГИЙН БОДЛОГО
Компани тогтмол өсөлттэй ногдол ашгийн бодлогыг баримтална. ТУЗ-ийн 2017 оны 4
сарын 3-ны өдрийн 03 тоот тогтоолоор баталсан “Ногдол ашгийн бодлого, ногдол ашиг
хуваарилах журам”-д заасны дагуу Компани жил бүрийн цэвэр ашгийн 5-8 хувийг ногдол
ашигт хуваарилах бөгөөд ногдол ашигт хуваарилах цэвэр ашгийн хувь хэмжээг жил бүр
тогтмол нэмэгдүүлэх бодлого баримталж байсан. 2018 оны 1 сарын 21-ний өдрийн 03 тоот
тогтоолоор Ногдол ашигт хуваарилах дүнг Компанийн тухайн жилийн цэвэр ашгийн 20%иас доошгүй байхаар тогтоосон.
Компани ХК-ийн хэлбэрт шилжээд удаагүй ч өмнөх оны ашгаас бидэнд итгэл хүлээлгэн
хөрөнгө оруулсан хувьцаа эзэмшигчдэдээ холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу ногдол
ашиг хуваарилах шийдвэр гаргасан.
ТУЗ-ийн 2018.02.24-ний өдрийн хурлын 10-р тогтоолоор ногдол ашиг тараах шийдвэр
гарсны дагуу 2017 оны цэвэр ашгийн 29,18% болох 39,035,379 төгрөгийг хувьцаа
эзэмшигчдэд хуваарилах болсон. Үүнээс татварын 10%-г хасаад 35,131,841 төгрөгийг
хуваарилахаас 2-р улирлын байдлаар 432 хувьцаа эзэмшигчээс 68,29% буюу 295 хувьцаа
эзэмшигчдэд 91,70% буюу 32,215,146 төгрөгийн ногдол ашгийг тараагаад байна.
Үүсгэн байгуулагчдын зүгээс өөрсдөд ногдох ашгийнхаа 20%-ийг дээж болгон авч, үлдсэн
80%-ийг бусад хувьцаа эзэмшигчиддээ тэнцүүлэн тараасан нь Монголын хөрөнгийн зах
зээлд онцлох үйл явдал болсон.
Тарааж дуусах хугацаа 2018 оны 8 сарын 1-ний өдөр байна.
Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээлэл
Тайлант хугацаанд Компани өөрийн балансын активын нийт дүнгийн 25 хувиас дээш
буюу 537 сая төгрөг түүнтэй тэнцэх хэмжээний хэлцэл хийгдээгүй. Компани нь өөрийн
хувьцааны 20 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч болон
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гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан, тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой
этгээдүүдтэй хэлцэл хийгээгүй болно.

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БОЛОН ХУВЬЦААНЫ ХАНШ
Компанийн зүгээс Монголын Үнэт Цаасны Бирж ХХК-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3)
болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.30-т заасны дагуу
үнэт цаасны арилжааны мэдээг сар бүр олон нийтэд мэдээлдэг. 2018 оны 6 сарын байдлаар
Компанийн үнэн цаасны арилжаа дараах үзүүлэлттэй байсан:
Д/д

Мэдээллийн төрөл

2018 оны 5 сар
21

2018 оны 6 сар
20

3,513,184,110

3,044,759,562

29,168,000

22,985,400

-

281,100,000

636,600

577,500

Зөрүү

51
42
45.82
45
-1

50
38
39.80
39
-6

Хувь

-2.17%

-13.33%

1

Арилжигдсан өдрийн тоо

2

Компанийн зах зээлийн нийт үнэлгээ
(төгрөгөөр)
Арилжааны дүн
Энгийн арилжаа
(төгрөгөөр)
Тохиролцооны
хэлцэл
Арилжигдсан үнэт цаасны тоо ширхэг

3

4
5

6

Ханш (төгрөгөөр)
Дээд
Доод
Дундаж
Хаалт
Ханшийн
өөрчлөлт

Тоо

2018 оны 4 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хувьцааны товчилсон нэр болох “AEL”-ийг “AND”
болгон өөрчлөгдсөн.
Монголын Үнэт Цаасны Бирж ХХК-ийн 157 дахь арилжаагаар Анд-Энерги ХК (AND)-ийн
нийт гаргасан хувьцааны 6 хувийг 60 төгрөгийн нэгжийн үнэтэй 281,100,000 төгрөгөөр,
164 дэх арилжаагаар хувьцааны 4.2 хувийг 40 төгрөгийн нэгжийн үнэтэй 131,008,00
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төгрөгөөрөөр тус тус Арилжааны журмын 2.1.5-д заасан “Тохиролцооны хэлцэл”-ээр
арилжаалагдсан.

КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУРААНГҮЙ
Компанийн 2018-2021 онд дотоодын гэрлийн зах зээлийн 5 хувийг хангах, стандартад
нийцсэн чанартай шинэлэг бүтээгдэхүүнийг бүтээж олон улсын зах зээлд нийлүүлэх
зорилгын хүрээнд 2018 оны эхний хагас жилд нийт 23,000 ширхэг гэрэл үйлдвэрлэж, 2
цахилгаан угсралт, автоматжуулалтын ажил гүйцэтгэх зорилго тавьсан. Төлөвлөгөө
14.8%-иар давж, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 252.5%-ийн өсөлттэй ажиллаад
байна.
Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2018 оны эхний хагас жил
Үйлдвэрлэсэн гэрлийн тоо

Өсөлтийн тоо

Өсөлтийн тоо

ширхэг

хэмжээ

хэмжээ

Огноо
2017он

2018 он

(ширхэгээр)

(хувиар)

1сар

2111

2435

+324

+15.3

2 сар

360

984

+624

+173.3

3 сар

735

2064

+1329

+180.8

4 сар

1337

3219

+1882

+140.8

5 сар

797

4550

+3753

+471

6 сар

2149

13,150

+12,001

+512

Нийт

7489

26,402

+19,913

+252.5

Тендер
Тайлант хугацаанд “гэрэлтүүлэг болон цахилгаан угсралт, автоматжуулалт”-ын ажлын
дараах тендерүүдийг гүйцэтгэсэн.
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- Орхон аймгийн Жаргалант сумын гэрэлтүүлэг
- Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын гэрэлтүүлэг
Хангамж
Гүйцэтгэх захирлын 2018 оны 2 сарын 1-ний өдрийн Б/04 тоот тушаалаар хангамжийн
менежерийг анх удаа томилон ажиллуулж байна.
Хэлтэс нэгжүүд шаардлагатай түүхий эд материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл,
технологийн болон туслах материалуудыг тухайн жил эхлэхээс өмнө урьдчилан тооцоолж
төсөвлүүлнэ. Хангамжийн менежер тухайн төсөвт үндэслэн захиалгыг хийх буюу
худалдан авалтыг хийхдээ дэвшилтэт шинэ техник технологи нэвтрvvлэх, эдийн засгийн
vр өгөөжтэй, хэмнэлттэй, чанартай байх зарчимыг баримтлан ажиллана.
2018 оны бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан өртгийг бууруулах зорилтот ажлын хүрээнд,
татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн төлөвлөгөөн дахь тоног төхөөрөмж худалдан авах
зорилгоор БНХАУ-руу 4-р сард компанийн төлөөлөгчид явсан. Тус томилолтоор
шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авсанаас гадна үндсэн түүхий эдийн
өртгийг бууруулах судалгааг хийж туршилтын бүтээгдэхүүнүүдийг авч ирж туршиж үзэж
байна.
Эрдмин ХХК-тай хамтын ажиллагааны хүрээнд утасны үнэ нэмэгдэхээс өмнө гэрэл
үйлдвэрлэхэд хэрэглэгддэг цахилгааны утасны нөөцийг хангаад байна. Түүхий эд,
материалыг их хэмжээгээр хуримтлуулах зорилгоор нийт 353,023,424.91 төгрөгийн татан
авалт хийсэн бөгөөд ингэснээр түүхий эд, материалын нэгжийн үнэ 0.96%, тээврийн
зардал 3.0% тус тус буурсан. Үүнээс 210,000,000.00 төгрөг нь татан төвлөрүүлсэн
хөрөнгөөс гараад байна.
Захиргаа, санхүү, төлөвлөлтийн хэлтэсээс хэрэгжүүлж буй компанийн брэндбүүкийг
мөрдөн ажиллах ажлын хүрээнд эмэгтэй ажилчдын ажлын хувцасыг компанийн
брэндбүүкийн өнгө аяст тохируулан Эрд-Сүлж ХХК-д захиалан хийлгэсэн ба зардал
хэмнэх үүднээс эрэгтэй ажилчдын хувцасны нормын хугацаа дуусмагц шинээр хийлгэхээр
төлөвлөөд байна. Түүнчлэн жолооч, туслах ажилтан, тогооч, манаачийн хувцасыг
захиалсан байна.
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Нормчлол
Компани Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-д бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ байгуулж 21000 гэрэл
үйлдвэрлэх болж, ажлын ачаалал нэмэгдэж тугалга, лазер машинаар хаягжуулалт хийхэд
гарах утаа ихэссэн тул уртасгасан хуваариар ажиллаж буй нийт ажилчдад тарагны норм
тогтоож, ханган ажилласан.
Үйлдвэрлэл, ХАБЭА-ийн хэлтэсийн ажилчдад багаж хэрэгслийн хувийн хэрэг үүсгэж
гэрлийн үйлдвэрийн ажилчдад байвал зохих зайлшгүй шаардлагатай багажаар хангасан.
Бичиг хэргийн ажилчдад бичиг хэргийн норм тогтоож туршилтын хугацаанд ажилчдыг
нормын бараа бүтээгдэхүүн хангалттай гэж үнэлэгдсэн тул Гүйцэтгэх захирлын 2018 оны
05 сарын 09-ний өдрийн А/04 тушаалаар ажилчдад бичиг хэргийн норм тогтоосон.
Тушаалын дагуу шаардлагатай бичиг хэргийн материалыг олгохоос гадна, нэн
шаардлагатай материалыг худалдан авч хангах ажлыг гүйцэтгэж байна.

МАРКЕТИНГ
Компани 2018 оны 1-р улиралд маркетингийн үйлчилгээ үзүүлэгч Эрч-Нэмэх ХХК-тай
хамтран ажиллах гэрээ байгуулж брэндбүүкийг хийлгэсэн. Цаашид ч маркетинг,
борлуулалтын бүх ажлыг хариуцуулан ажиллахаар төлөвлөсөн байсан боловч компани
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хүний нөөцөө бэлтгэн тогтвортой ажиллахын тулд маркетинг борлуулалтын хэлтсийг
байгуулж маркетинг борлуулалтын хэлтэсийн дарга, 2 борлуулалтын менежер гээд 3
ажлын байрыг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.
Харин олон нийтийн цахим маркетинг, веб хөгжүүлэлт зэргийг BZP ХХК хариуцан
ажиллана. www.andenergy.mn веб хөгжүүлэлтийн ажил 80%-тай явж байна.
Брэндбүүкийн өнгө аяст нийцүүлэн сав баглаа боодол, брошур, катологийн загварыг
шинэчлэсэн.
Улаанбаатар хотод “Мишээл барилгын их дэлгүүр”-ийн 87-р павилонд нэрийн барааны
дэлгүүрийг шинээр нээхэд дотор засал чимэглэлийн чимхлүүр ажил үлдээд байна.
Тайлант хугацаанд нийт 3 үзэсгэлэнд оролцож, давхардсан тоогоор 5000 хүнд компанийг
таниулан ажилласан. Тухайлбал:
1. 2018.03.23-нд “Авто зам барилга засвар шинэ технологийн экспо” үзэсгэлэнд оролцож
600-700 хүнд компаниа таниулсан.
2. 2018.04.27-2018.04.29-ний өдрүүдэд “Барилга-Экспо” үзэсгэлэн яармагт оролцож 12001300 орчим хүнд компаниа таниулсан.
3. 2018.05.02-2018.05.04-ний өдрүүдэд JCI Олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд Эрдэнэт
хотоо төлөөлөн оролцож доор дурьдсан компаниудаас хамтран ажиллах санал авсан:


Чингис зочид буудал



Милко ХК



Эвсэг кашмер



Электромонтаж дэлгүүр



Герман улсын Франкфурт хотын Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчтэй уулзаж,
хамтран ажиллахаар болсон.
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Шинэчилсэн баглаа боодол
Компанийн гэрлэн бүтээгдэхүүнүүд 2018 оны 6 сарын 29-ний өдрөөс эхлэн тус
баглаа боодолтойгоор худалдаалагдаж байна.
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Борлуулалт
Өмнөх жилийн борлуулалтын орлого 241,293,398 төгрөг байсан бол энэ оны хагас жилийн
борлуулалтын орлого 629,746,530 төгрөгт хүрсэн байна. Эндээс манай компанийн
борлуулалт 1,6 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.
Борлуулалтын менежер хуваарь гарган компаниудаар явж бүтээгдэхүүний давуу талыг
тайлбарлан, зөвлөгөө өгч, танилцуулах материал тараан ажиллаж байна.
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байгуулж

5сар

6сар

Өсөлт бууралт

хамтран

ажилласан

томоохон

байгууллагууд
1. “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь нийт 21450 ширхэг гэрэл захиалсан бөгөөд, нийт
гэрлийн захиалгыг 7 шатлалаар нийлүүлсэн. Эхний нийлүүлэлт 2018 оны 5 сарын
9-ний өдөр эхэлж 2018 оны 7 сарын 6-ний өдөр гэрээт хугацаандаа дууссан.
2. 2018.05.14-ний өдөр “Эрдэнэт Дулааны Цахилгаан Станц”-ын нийт захиалгыг
нийлүүлж дуусгасан.
3. Улаанбаатар Төмөр зам ТӨХК / 100% нийлүүлэлт хийгдсэн/
4. Шатахуун түгээх станц гэх мэт томоохон байгууллагуудтай хамтран ажиллаж
/100% нийлүүлэлт хийгдсэн/ байна.
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Ажлын байр
2018 оны 2-р улирлын байдлаар Маркетинг борлуулалтын хэлтэст 3, Үйлдвэрлэл ХАБЭАн хэлтэст шинээр 3, Захиргаа, Санхүү, Төлөвлөлтийн хэлтэст 1 ажилтанг тус тус шинээр
авсан. 2-р улирлын байдлаар 5 ажилтан гадагшаа шилжилт хөдөлгөөн хийж ажлын байраа
өөрчилсөн байна.
Монгол Улсын Их Сургуулийн Эрдэнэт салбар сургуулийн Нягтлан бодох бүртгэлийн 4-р
курсын оюутан И.Энхзаяа 45 хоног, Орхон аймгийн МСҮТ-ийн оюутан У.Эрдэнэбаяр 14
хоногийн үйлдвэрлэлийн дадлагыг 100% амжилттай гүйцэтгэж дууссан.
2018 оны 06-р сарын 30-ны байдлаар 2 ажилтан туршилтын хугацаанд, 17 үндсэн
ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Сургалт
Мэргэшсэн хүний нөөцийг бий болгох бодлогын хүрээнд Чанарын менежер, төсөвчин
Э.Нямгэрэлийг Эрчим хүчний яамнаас зохион байгуулсан Эрчим хүчний салбарын
тэргүүлэх, мэргэшсэн төсөвчний мэргэжлийн зэрэг олгох, ахиулах, сунгах сургалтанд
сургаж "МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН"-тэй болсон. Мөн 2 ажилтнаа JCI монгол
байгууллагын академид хамруулж, 2 ажилтнаа урамшуулан БНХАУ-ын Жининь хот руу
бизнес аялалд явуулсан.

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА
Манай хамт олон үндсэн үйл ажиллагаагаа явуулахын зэрэгцээ нийгмийн хариуцлагын
чиглэлээр тодорхой ажлуудыг санаачлан, холбогдох байгууллага, хувь хүмүүстэй тогтмол
хамтран ажиллаж байна. Үүнд:
- Үйлдвэрийн байр байрлаж буй Уртын гол багийн засаг даргатай хамтран хүүхдийн
баярын арга хэмжээг хамтран зохион байгуулж, тус багт харьяалагдах 17 ихэр
хүүхдүүдийг сонгон компанийн гарын бэлэг гардуулсан.
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- Уртын гол багийн 5-13 насны хүүхдүүдийн дунд “ГЭРЭЛТЭЙ АМЬДАРЪЯ” гар
зургийн уралдааныг зарласан бөгөөд ангилал тус бүрд 1-2 байр өргөмжлөл, гарын
бэлгээр шагнаж урамшуулсан.

-

Орхон аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хөдөлмөр
халамж үйлчилгээний газраас хэрэгжүүлж буй “НЭГ ӨРХ- НЭГ АЖЛЫН БАЙР”
дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Орхон аймгийн Жаргалант сумын гэр хорооллын
гэрэлтүүлгийг шинээр хийх тендерийн ажлыг гүйцэтгэх явцад Жаргалант сумын
иргэн Б.Эрдэнэчулуун, У.Батзориг нарыг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд авч
ажиллуулсан.
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БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
Компанийн үйлдвэрлэдэг АP-600х600 гэрлийн корпус, плат, тэжээлийн блокыг шинэчлэн
туршиж байна. Дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадвартай оюуны бүтээл үйлдвэрлэх
судалгаагаа эхлүүлж Бээжин, Тяньжин, Гуанжоу, Хонконг, Шэнжэн, Хөх хот, Эрээн, УБ,
Эрдэнэт гэсэн маршрутаар 18 хоногийн хугацаанд томилолтоор ажилласан байна. Тус
хугацаанд Хонконгт болсон гэрэлтүүлгийн “Hong Kong International Lighting Fair”
болон Шэнжэнд болсон Электроникийн “Shenzhen 2018 - The 91th China Electronics
Fair”, “CITE 2018 - The 6th China Information Technology Expo” үзэсгэлэнд оролцож,
өндөр технологийн шийдэл, гэрлийн үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж,
Монгол

улсдаа

бас

нэгэн

шинэ

технологи

оруулж

ирэхээр

болоод

байна.
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ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ОФФИСЫН БАРИЛГЫН АЖИЛ
Үйлдвэрлэл оффисын барилгын загвар зураг

Үйлдвэрлэл оффисын барилгын шав тавих ёслол (2018 оны 6 сарын 07)
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Хөрс хуулалтын ажил (2018 оны 6 сарын 8-15)

Бетон суурь цутгах ажил (2018 оны 06 сарын 19-ны өдрөөс эхлэн явагдаж байна)

КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН
ТАЙЛАН 2018 ОН

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
Орлогын тайлан
Борлуулалтын орлого (цэвэр)
629,746,530.36
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)

103,725,061.88

Татварын дараах ашиг (алдагдал)

99,812,630.88

Баланс
Нийт хөрөнгийн дүн

2 368,042,811. 35

Үүнээс: Үндсэн хөрөнгө

839,063,300.40

Компанийн үзүүлэлтүүд
Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо

26402

Борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо

24674

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал /1 өдөрт дунджаар, ширхэг/

150-300

Ажилчдын тоо

17
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АНД-ЭНЕРГИ ХК
Орхон аймаг, Уртын гол баг,
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