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САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
Хараат бус аудиторын дүгнэлт

Санхүүгийн тайлан 

Сонирхолын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх тодорхойлолт

Эрсдлийн удирдлага

МАНАЙ КОМПАНИ 
Ерөнхий танилцуулга

Эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйл, үйл ажиллагааны зарчим

Түүхэн замнал

Гүйцэтгэх захирлын мэндчилгээ

Бүтэц, зохион байгуулалт

Бүтэц, зохион байгуулалтад гарсан өөрчлөлтүүд

2019 ОНД БИД
Онцлох үйл явдлууд

Үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн шинэ арга барил, техник, технологи

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

Санхүү, үйл ажиллагааны гол үзүүлэлтүүд

АГУУЛГА

02-08

20-21

09-19
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КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ
Засаглалын тогтолцоо

Хувьцаа эзэмшигчид

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Эрх бүхий албан тушаалтнууд

Хөрөнгийн зах зээл ба компанийн хувьцаа

Ногдол ашиг

Сургалт хөгжил

Нийгмийн хариуцлагын тайлан

БИДНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Гэрэлтүүлгийн салбарын тухай

Бүтээгдэхүүн 

Бидний харилцагчид

22-31

32-41
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КОМПАНИЙН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уртын 

гол баг, Баян-Зам 3-6 тоот

Утас: 77013300, 88351238

И-мэйл: Info.andenergy@gmail.com

Вэб сайт: www.andenergy.mn

Фейсбүүк: Аnd energy

Анд-Энерги хувьцаат компани

- LED гэрэл, гэрлэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 

- Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, засвар үйлчилгээ

- Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

- Худалдаа

ТУЗ-н дарга: Хүрэлцоожийн Баярсайхан

Гүйцэтгэх захирал: Цэнд-Аюушийн Гүррагчаа

Өдөрт 500-800 гэрэл үйлдвэрлэх

Компанийн 

оноосон нэр

Үйл ажиллагааны 

чиглэл

Албан ёсны хаяг

Компанийн удирдлага

Үүсгэн 

байгуулагдсан огноо

Ажилчдын тоо

2011 оны 5-р сарын 23 өдөр

Дэлгүүрийн тоо

32

Үйлдвэрлэлийн 

хүчин чадал

Орхон аймаг-1: Үйлдвэрийн байранд

Улаанбаатар хот-1: Мишээл Барилгын Их дэлгүүрийн 2 

давхарт 87-р павильон 
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ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Мэдлэгт суурилсан үнэ цэнэтэй бүтээлээр дэлхий 
ертөнцийг гэрэлтүүлнэ.

АЛСЫН ХАРАА

Бид 2020 оноос дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх үнэ цэнэтэй 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, Монгол улсын хөгжил дэвшил, 
эдийн засгийн өсөлтөд үнэтэй хувь нэмэр оруулна. 

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

- Зөв засаглал; 

- Эрдэм, мэдлэг; 

- Шинэ санаачилга, бүтээлч байдал; 

- Хамтын хүч

УРИА ҮГ
Гэрэлтэй амьдаръя

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРЧИМ

- Харилцагч, хэрэглэгчийг инээмсэглэлээр угтаж, итгэлээр 
үдэх

- Эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлж, ажилчдыг өсөн 
дэвших бодлого баримтлан ажиллах

- Хамтын хүч, бүтээлч сэтгэлгээ, шинэ санал, санаачлагыг 
дэмжин ажиллах

- Техник технологийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн, байгаль 
орчинд ээлтэй үйлдвэрлэлийг явуулах

- Хууль, дүрмийг чандлан сахиулан ажиллах

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019
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20142014

4-н найзын санаачлагаар 
Анд-Энерги ХХК нь

- Гадаад худалдаа

- Цахилгаан тоног 
төхөөрөмжийн угсралт, 
суурилуулалтын чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулахаар 
үүсгэн байгуулагдав. 

4-н найзын санаачлагаар 
Анд-Энерги ХХК нь

- Гадаад худалдаа

- Цахилгаан тоног 
төхөөрөмжийн угсралт, 
суурилуулалтын чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулахаар 
үүсгэн байгуулагдав. 

20112011

АНХНЫ АЖИЛ

48 сая төгрөгийн 
өртөг бүхий 
“нийтийн 
эзэмшлийн 
гудамж талбайн 
гэрэлтүүлэг”-н 
ажлыг хийж 
гүйцэтгэв.

АНХНЫ АЖИЛ

48 сая төгрөгийн 
өртөг бүхий 
“нийтийн 
эзэмшлийн 
гудамж талбайн 
гэрэлтүүлэг”-н 
ажлыг хийж 
гүйцэтгэв.

20132013

АНХНЫ 
АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН 
АЖИЛ

Насосны станцын 6кВ-н 
асинхрон хөдөлгүүрийг 
асаах цахилгаан 
тоноглолыг угсарч, 
суурилуулан, Удирдлагын 
хэлхээг  SIEMENS фирмийн 
S7-300 Логик 
контроллерын 
тусламжтайгаар 
автоматжуулав. 

АНХНЫ 
АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН 
АЖИЛ

Насосны станцын 6кВ-н 
асинхрон хөдөлгүүрийг 
асаах цахилгаан 
тоноглолыг угсарч, 
суурилуулан, Удирдлагын 
хэлхээг  SIEMENS фирмийн 
S7-300 Логик 
контроллерын 
тусламжтайгаар 
автоматжуулав. 

2014.6-9 сар2014.6-9 сар

Монголын анхны 
гэрлийн үйлдвэр болох 
Эрдэнэт Лед гэрлийн 
үйлдвэрийг барьж 
ашиглалтад оруулав

Монголын анхны 
гэрлийн үйлдвэр болох 
Эрдэнэт Лед гэрлийн 
үйлдвэрийг барьж 
ашиглалтад оруулав

2015.62015.6

Өөрийн үйлдвэрт 
хийсэн 60 Вт-н гудамжны 
гэрлээр Булган аймгийн 
Бүрэгхангай, Төв 
аймгийн Заамар 
сумуудыг гэрэлтүүлж 
өгөв.

Өөрийн үйлдвэрт 
хийсэн 60 Вт-н гудамжны 
гэрлээр Булган аймгийн 
Бүрэгхангай, Төв 
аймгийн Заамар 
сумуудыг гэрэлтүүлж 
өгөв.

2015.10 сар2015.10 сар

АНХНЫ ШАГНАЛ

Хангайн бүсийн түншлэл-
2015 үзэсгэлэн 
худалдаанд оролцож 
“Импортыг орлох 
бүтээгдэхүүн” -ээр 
шалгарч цом, 
өргөмжлөлөөр 
шагнуулсан.

АНХНЫ ШАГНАЛ

Хангайн бүсийн түншлэл-
2015 үзэсгэлэн 
худалдаанд оролцож 
“Импортыг орлох 
бүтээгдэхүүн” -ээр 
шалгарч цом, 
өргөмжлөлөөр 
шагнуулсан.

2015.102015.10

ОРХОН аймгийн шилдэг 
байгууллагаар шалгарав,

Мөн Орхон аймгийн ИТХ-н 
Дээд шагнал “Цагаан 
арслан” цомоор шагнуулав.

Орхон аймгийн ХАҮТ-с зохион 
байгуулдаг ENTREPRENEUR-
2015-д оролцож “Онцлох 
бизнес эрхлэгч”- р шалгарав.

ОРХОН аймгийн шилдэг 
байгууллагаар шалгарав,

Мөн Орхон аймгийн ИТХ-н 
Дээд шагнал “Цагаан 
арслан” цомоор шагнуулав.

Орхон аймгийн ХАҮТ-с зохион 
байгуулдаг ENTREPRENEUR-
2015-д оролцож “Онцлох 
бизнес эрхлэгч”- р шалгарав.

20162016

- Дэвшилтэд технологитой 
бүтээгдэхүүн

- Хотын ногоон шийдлүүд-
2016 үзэсгэлэнгийн шилдэг 
оролцогч

- Улаанбаатар түншлэл-2016 
шилдэг оролцогч

- Шилдэг татвар төлөгч-2016

- Дэвшилтэд технологитой 
бүтээгдэхүүн

- Хотын ногоон шийдлүүд-
2016 үзэсгэлэнгийн шилдэг 
оролцогч

- Улаанбаатар түншлэл-2016 
шилдэг оролцогч

- Шилдэг татвар төлөгч-2016Орхон аймаг дахь 
ХАҮТ-н гишүүнээр 
элсэв.

Орхон аймаг дахь 
ХАҮТ-н гишүүнээр 
элсэв.

2015.122015.12 2017.10-112017.10-11

- Олон нийтэд хувьцаагаа 
худалдаалах Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны 176 тоот 
тогтоол гарав.

- МҮЦБ ХК дээр анхдагч зах 
зээлийн арилжаа амжилттай 
болж 1,592 сая төгрөгийг 
татан төвлөрүүлэв.

20182018

2018.01.06 өдөр Улаанбаатар 
хотод АНХНЫ хувьцаа 
эзэмшигчдийн ээлжит бус 
хурлыг зарлан хуралдуулав.

2018.04.21 өдөр Орхон аймагт 
Хувьцаа эзэмшигчдийн 
ээлжит хурлыг зарлан 
хуралдуулав.

2018.01.06 өдөр Улаанбаатар 
хотод АНХНЫ хувьцаа 
эзэмшигчдийн ээлжит бус 
хурлыг зарлан хуралдуулав.

2018.04.21 өдөр Орхон аймагт 
Хувьцаа эзэмшигчдийн 
ээлжит хурлыг зарлан 
хуралдуулав.

2018.02.242018.02.24

Хувьцаат компанийн 
анхны ногдол ашиг

ТУЗ-н 02-р сарын 24 
өдрийн хурлаар Нэгж 
хувьцаанд 50 мөнгөний 
ногдол ашиг олгохоор 
шийдвэрлэж. 39 035 379 
төгрөгийг 432 хувьцаа 
эзэмшигчдэд 
хуваарилахаар 
шийдвэрлэв

Хувьцаат компанийн 
анхны ногдол ашиг

ТУЗ-н 02-р сарын 24 
өдрийн хурлаар Нэгж 
хувьцаанд 50 мөнгөний 
ногдол ашиг олгохоор 
шийдвэрлэж. 39 035 379 
төгрөгийг 432 хувьцаа 
эзэмшигчдэд 
хуваарилахаар 
шийдвэрлэв

2018.062018.06

2016.06.07 өдөр 
татан төвлөрүүлсэн 
хөрөнгөөр баригдах 
үйлдвэр, оффисын 
барилгын шав тавьж, 
барилгын ажил 
эхлэв.

2016.06.07 өдөр 
татан төвлөрүүлсэн 
хөрөнгөөр баригдах 
үйлдвэр, оффисын 
барилгын шав тавьж, 
барилгын ажил 
эхлэв.

2018.102018.10

Оюутолгой ХХК-тай 
хамтран ажиллах 
гэрээ байгуулав.

УБ хотод Мишээл 
барилгын их дэлгүүр 
дээр Нэрийн дэлгүүр 
нээв.

Оюутолгой ХХК-тай 
хамтран ажиллах 
гэрээ байгуулав.

УБ хотод Мишээл 
барилгын их дэлгүүр 
дээр Нэрийн дэлгүүр 
нээв.

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

2019.032019.03

2019.03.25нд 
Yйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ болон 
оффисын 3 давхар 
шинэ барилгыг 
бүрэн ашиглалтад 
оруулав.

2019.03.25нд 
Yйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ болон 
оффисын 3 давхар 
шинэ барилгыг 
бүрэн ашиглалтад 
оруулав.

2019.092019.09

2019.09.14 

Лед гэрлийн үйлдвэр 

байгуулагдсаны 5 

жилийн ой тохиов

2019.09.14 

Лед гэрлийн үйлдвэр 

байгуулагдсаны 5 

жилийн ой тохиов

2019.122019.12
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ОРХОН АЙМГИЙН 

ШИЛДЭГ БҮТЭЭН 

БАЙГУУЛАГЧ АЖ АХУЙ НЭГЖ

АВТО ЗАМ, БАРИЛГЫН 

САЛБАРЫН ОНЫ ОНЦЛОХ 

БАЙГУУЛЛГА-аар тус тус 

шагнагдав. 

 “Байгаль орчинд 

ээлтэй дэвшилтэт арга, 

технологи нэвтрүүлсэн 

иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагыг урамшуулах 

журам”-ын шаардлагыг 

манай компанийн 

үйлдвэрлэж буй 

бүтээгдэхүүн хангасан тул 

НОГООН ГЭРЧИЛГЭЭ авав.

ОРХОН АЙМГИЙН 

ШИЛДЭГ БҮТЭЭН 

БАЙГУУЛАГЧ АЖ АХУЙ НЭГЖ

АВТО ЗАМ, БАРИЛГЫН 

САЛБАРЫН ОНЫ ОНЦЛОХ 

БАЙГУУЛЛГА-аар тус тус 

шагнагдав. 

 “Байгаль орчинд 

ээлтэй дэвшилтэт арга, 

технологи нэвтрүүлсэн 

иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагыг урамшуулах 

журам”-ын шаардлагыг 

манай компанийн 

үйлдвэрлэж буй 

бүтээгдэхүүн хангасан тул 

НОГООН ГЭРЧИЛГЭЭ авав.



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

Анд-Энерги ХК |6

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ                                          Ц. ГҮРРАГЧАА

Монголын анхны гэрэл цацруулсан баялаг үйлдвэрлэгч 
Анд-Энерги ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчид, бизнесийн түнш, 
хамтран ажиллагсад та бүхэндээ чин сэтгэлийн халуун 

мэндчилгээ дэвшүүлье.

“Гэрэлтэй амьдаръя” уриатай Анд-Энерги ХК нь 2011 онд Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хэлбэрээр үүсгэн 

байгуулагдаж,  2017 оны 11-р сард Хувьцаат компани болсон ба нийт 430 гаруй хувьцаа эзэмшигчидтэй, Орхон аймаг болоод 

Монгол улсынхаа эдийн засаг, эрчим хүч, барилгын салбарт тодорхой хувь нэмэр оруулсаар ирсэн жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийн томоохон төлөөлөл болоод байна. 

Үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа цахилгаан тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын угсралт, суурилуулалт, 

LED гэрэлтүүлгийн үйлдвэрлэл, гадаад  дотоод худалдааны чиглэлтэйгээр үйл ажиллагаагаа өнөөдрийг хүртэл амжилттай 

тасралтгүй явуулж байгаа бөгөөд түүхэн энэ жилүүдэд байгууллагын маань үе үеийн ажилчид, хамт олны хүчин зүтгэл, 

хөдөлмөрийн үр дүнд улам өргөжин тэлж, орон нутагтаа татвар төлөлт, ажиллах хүчээрээ тэргүүлэх компанийн нэг болоод 

байгааг дуулгахад таатай байна.

Өнгөрсөн 2019 онд Хувьцаа эзэмшигч та бүгдийнхээ итгэл,  сэтгэлийн ачаар үйлдвэр, оффис, худалдаа, үйлчилгээний 

зориулалттай 3 давхар 1000м2 талбай бүхий LED гэрлийн үйлдвэрийн өргөтгөлийн барилгыг барьж, ашиглалтад оруулан 

ажлын байрыг 9-р нэмэгдүүлж , шинээр 15 хүнийг ажилд авч, нийт 32 чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлж, дэлхийд 

тэргүүлэгч Шнайдер – Электрик компанитай түншилж, Орчин үеийн дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлэн, жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийн шинэ өнгө төрхийг бий болгож чадсан билээ.

2019 онд бид 2,4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй, жилд 1,38 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой, 32 хүнийг ажлын 

байраар хангасан, улсын төсөвт 252,1 сая төгрөгийн татвар, хураамж төвлөрүүлсэн орон нутгийн томоохон компани болоод 

байна.

Бид цаашид гэрлийн гол эд анги болох тэжээлийн блок болон хэрэглэгчдийн онцлогт тохирсон, үндэсний хэв шинжийг 

агуулсан, өнгө загварын дэвшил бүхий гэрэлтүүлгийг дотоодын түүхий эд ашиглан үйлдвэрлэх бодлого барин ажиллана.

Миний бие тус компанийн гүйцэтгэх захирлын хувиар Анд-Энерги ХК-ийг монгол улсын гэрэлтүүлэг үйлдвэрлэлийн 

зах зээлд тэргүүлэгч байх, улс орныхоо эдийн засгийн өсөлтөд хувь нэмрээ оруулах ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ, ХАРИЛЦАГЧ, 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ, АЖИЛТНУУДЫНХАА САЙН САЙХНЫ ТӨЛӨӨ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн жишиг компани 

байлгахыг эрхэм зорилгоо болгон ажиллах болно.

Бидний ололт амжилтыг цаг үргэлж дэмжиж байдаг та бүхэндээ сайн сайхныг хүсэж, цаашдын 

ажил үйлст тань өндрөөс өндөр амжилт хүсэн ерөөе.



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ТУЗ-Н НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

МАРКЕТИНГ, 

БОРЛУУЛАЛТЫН 

АЛБА

СУДАЛГАА ХӨГЖИЛ 

БА 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН 

АЛБА

САНХҮҮ, 

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН 

АЛБА

ЗАХИРГАА, АЖ 

АХУЙН АЛБА

АУДИТЫН ХОРОО

ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛЫН ХОРОО

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРОО

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Компанийн бүтэц, зохион байгуулалтыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар 

сарын 28-ны өдрийн 07 тоот тогтоолоор шинэчлэн баталсан

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ТУЗ-Н НАРЫН БИЧГИЙН ДАРГА

МАРКЕТИНГ, 

БОРЛУУЛАЛТЫН 

ХЭЛТЭС

ЗАХИРГАА,САНХҮҮ, 

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН 

ХЭЛТЭС

СУДАЛГАА, 

ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

АУДИТЫН ХОРОО

ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛЫН ХОРОО

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРОО

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

2018 оны бүтэц, зохион байгуулалтын схем
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТАД ГАРСАН 

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

1. МАРКЕТИНГ, БОРЛУУЛАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ

- Орхон аймгийн 100 айл барилгын материал дээр байрлаж байсан нэрийн дэлгүүрийг 
Гэрээт борлуулагч болгон өөрчилж, шинээр үйлдвэр, оффисын барилгынхаа 1 давхарт 
нэрийн дэлгүүрийг нээсэн.

- Худалдагчийн 2 ажлын байрыг шинээр бий болгосон.

- Маркетинг, борлуулалтын алба нь: Албаны дарга-1, УБ дахь үйл ажиллагаа хариуцсан 

менежер-1, Борлуулалтын менежер-1,  Борлуулалтын ажилтан-1, УБ дахь нэрийн барааны 

дэлгүүрийн худалдагч-2, Орхон аймаг дахь нэрийн барааны дэлгүүрийн худалдагч-2 гэсэн 

нийт 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилласан.

2.СУДАЛГАА ХӨГЖИЛ БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ

- Судалгаа хөгжлийн хэлтэс гэж байсныг Үйлдвэрлэлтэй нийлүүлэн Судалгаа хөгжил ба 
Үйлдвэрлэлийн алба болгон өөрчилсөн.

- Судалгаа, хөгжил хариуцсан ахлах инженер, чанар шалгагч, гагнуурчин зэрэг ажлын 
байруудыг шинээр бий болгосон.

- СХбаҮАлба нь: Албаны дарга (Ерөнхий инженер)-1, Үйлдвэрийн мастер (ХАБЭА 

хариуцсан ажилтан)-1, Судалгаа хөгжил хариуцсан инженер-1, Цахилгаанчин-4, Чанар 

шалгагч-1, Гагнуурчин-1, Цахилгааны угсрагч-2, Сагстай өргөгчийн оператор-1,   гэсэн нийт 

12 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилласан.

3.САНХҮҮ, ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ

- Захиргаа, Санхүү төлөвлөлтийн хэлтэс гэж байсныг Санхүү төлөвлөлтийн алба, 
Захиргаа, аж ахуйн алба гэж салгасан.

- Хангамжийн менежер гэсэн орон тоог, ажлын онцлогт тохируулан Хангамж,төсөв 
хариуцсан мэргэжилтэн гэж өөрчлөн ажлын цар хүрээг нэмэгдүүлсэн.

- СТАлба нь: албаны дарга, Хангамж, төсөв хариуцсан мэргэжилтэн-1, тооцооны 
нягтлан бодогч-1, нярав-1 гэсэн нийт 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилласан.

4. ЗАХИРГАА, АЖ АХУЙТАЙ ХОЛБООТОЙ

- Захиргаа, Санхүү төлөвлөлтийн хэлтэс гэж байсныг Санхүү төлөвлөлтийн алба, 
Захиргаа гэж салган аж ахуйн албыг шинээр бий болгон Захиргаа аж ахуйн алба болгон 
өөрчилсөн.

- Цэвэрлэгч гэсэн ажлын байрыг шинээр бий болгосон.

- ЗАААлба нь: албаны дарга (Хүний нөөцийн менежер)-1, тогооч-1, цэвэрлэгч-1, галч, 
манаач-3 гэсэн нийт 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилласан.

2019 оны  байдлаар нийт 9 ажлын байрыг бий болгон 15 хүнийг шинээр ажилд авч, 
6 хүн өөрийн хүсэлтээр ажлаасаа гарсан. 

Манай компани нь 2019 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар 4 алба, нийт 32 
ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
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2019 ОНД БИД

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

ШИНЭ ҮЙЛДВЭРЭЭ НЭЭЛЭЭ 

2019 оны 03-р сарын 25 өдөр Шинэ үйлдвэр, 
оффис, дэлгүүрийн нээлтийг хийсэн.

Тус барилга нь нийт 1038,5м2 талбай бүхий 3-н 
давхар бөгөөд ажилчдын тав тухтай ажиллах нөхцөл 
болон үйлдвэр, үйлчилгээ, албан ажил явуулах цогц 
шийдэлтэй болсноороо онцлог юм. 

ОРА МЕТАЛЛ ХХК, МОБИКОМ ХХК-ийн 
гэрэлтүүлгийн ажлыг гүйцэтгэв 

2019 оны 03,04-р сард ОРА МЕТАЛЛ ХХК-ийн 
гадна гэрэлтүүлгийг шинээр суурилуулах ажил, 
МОБИКОМ ХХК-ийн төв оффисын дотор 
гэрэлтүүлгийг LED гэрлээр солих ажлыг амжилттай 
гүйцэтгэв.

ОРХОН АЙМАГ, ГОВИЛ БАГИЙН АВТОЗАМ 
ДАГУУХ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ LED гэрлээр солих 

ажлыг гүйцэтгэв. 

2019 оны 04-р сард ГОВИЛ багийн авто зам 
дагуух 45 ширхэг шонгийн гэрлийг LED гэрлээр 
сольж, хуучин шонг засварлан, тэгшилж, будах 
ажлыг амжилттай гүйцэтгэв.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ-2019

04-р сарын 09,10-ны өдрүүдэд Орхон аймгийн 
Засаг даргын санаачлагаар 2 жилд 1удаа зохион 
байгуулагддаг “ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ 2019” 
арга хэмжээний хүрээнд өөрийн үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүнээрээ үзэсгэлэн гарган амжилттай 
оролцсон  
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“ӨГЛӨӨНИЙ МЕНЕЖЕР” ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

06-р сарын 19-ний өдөр Орхон аймаг дахь 
Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас, гишүүн 
байгууллагуудынхаа дунд зохион байгуулдаг 
“Өглөөний менежер” үйл ажиллагаа манай 
компанийн байран дээр боллоо.

Тус үйл ажиллагааны үеэр Хувьцаат компани 
болсон туршлага, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг 
хэрхэн зүй зохистой зарцуулсан болон Шинэ 
үйлдвэрийн зохион байгуулалт, Гэрлийн үүсэл, 
хөгжлийг харуулсан үзүүлэн, LED гэрлийн 
үйлдвэрийн процессууд, LED гэрлийн хэмнэлт, 
хэрэглээний талаар танилцуулж, Орхон аймгийнхаа 
бизнес эрхлэгчидтэй туршлага солилцон өглөөний 
цайгаар дайлав.

СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН 
МЭРГЭЖИЛТНҮҮД, ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАВ

Орхон аймагт зохион байгуулагдсан Стандарт 

хэмжил зүйн  мэргэжилтнүүдийн уулзалт семинарын 

үеэр манай байгууллагыг сонгон үйлдвэрийн үйл 

ажиллагаа болон үйлдвэрлэж буй 

бүтээгдэхүүнүүдтэй танилцан, шаардлагатай  

стандартуудыг хамтран хийх,  гэрлийн лабораторийг 

итгэмжлэх үйл явцад туслалцаа үзүүлэн хамтран 

ажиллахаар болов. 

ЭРДЭНЭТ ТӨҮГ, ОЮУТОЛГОЙ ХХК, АПУ 
ХХК, ЭДЦС ТӨХК-ийн захиалсан 10 гаруй нэр 

төрлийн гэрлүүдийг үйлдвэрлэв

2019 оны 04-06-р саруудад  нийт 210 гаруй сая 
төгрөгийн өртөг бүхий ........ ширхэг гэрлийг 
үйлдвэрлэн нийлүүлэв.
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ЭРДЭНЭТ ТӨҮГ-н БҮ-н, УХ-н бүх тоног 
төхөөрөмжийг хянах, автомат хяналтын систем 

хийх ажлыг гүйцэтгэв

03-05-р сар хүртэлх 2 сарын хугацаанд УХ-н 
бүх (60 гаруй) тоног төхөөрөмжийг хянах, автомат 
хяналтын системийг SIEMENS Фирмийн Simatic S7 
Логик контроллер дээр программчлан хийж, тоног 
төхөөрөмжийн ажиллагааг WINCC Программ дээр 
дүрслэн 65 инчийн 2 ширхэг дэлгэцэн дээр  
харуулснаар ажлыг амжилттай гүйцэтгэв. 

Уг автомат хяналтын систем нь УХ-н 
операторыг шуурхай мэдээллээр бүрэн хангаж, 
тоног төхөөрөмжийн гэмтэл, саатлыг хурдан 
хугацаанд илрүүлэх боломж бүрдсэн ба томоохон 
хэмжээний төсөлт ажил болсон.

“НЭГ АЙЛ-НЭГ ГЭРЭЛ” ТӨСЛИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААГ ЭХЛҮҮЛЭВ

“Нэг айл-Нэг гэрэл” төслийн суурь судалгааг 
Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Уртын гол 
багийн 75 өрх айлыг хамруулан хийсэн бөгөөд 
дараагийн үе шат болох өөрийн үйлдвэрлэсэн 
гэрлийг суурилуулах ажлыг эхлүүлээд байна. 

Цаашид тус төслийг 21 аймаг, сумууд, УБ хот 
зэрэг газруудад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж 
байна.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ 
ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

04-р сарын 27 өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн 
ээлжит хурлыг УБ хот, Новотел зочид буудлын 
хурлын танхимд зохион байгууллаа. Хуралд нийт 
57,192,458 саналын эрхтэй 58 хувьцаа эзэмшигч 
хүрэлцэн ирж, хурлын ирц 73,3% байв. 
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ГУДАМЖ, АВТО ЗАМЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН 
АЖЛУУДЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭВ

06-р сард Орхон аймгийн орон нутгийн 

хөгжлийн сангаар санхүүжигдэх дараах нэр төрлийн 

гэрэлтүүлгийн ажлын тендерт амжилттай оролцон 

шалгарч, гэрэлтүүлгийн ажлыг богино хугацаанд 

амжилттай гүйцэтгэж дууслаа. Үүнд:

1. 13-р сургуулийн орчмын авто зам дагуух 

гэрэлтүүлгийн ажил; 

2. Жаргалант сумын хойд гэр хорооллын баруун 

хэсгийн гудамж хоорондын гэрэлтүүлгийн ажил;

3. Баянцагаан баг ПДУ хэсгийн үлдэгдэл гудамжны 

гэрэлтүүлгийн ажил  

EVENT АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

04.27-нд Мишээл барилгын их дэлгүүрийн 

EVENT HALL танхимд  Монгол улсын хилийн 

цэргийн ангиудын арын албаны мэргэжилтнүүдэд 

LED гэрийн хэмнэлт, үр ашгийг танилцуулсан 

EVENT арга хэмжээг зохион байгууллаа 

ФОРУМД ОРОЛЦОВ

06.27-30-ний өдрүүдэд Мишээл Экспо төв дээр 

зохион байгуулагдсан Хятад-Монголын  бизнес 

эрхлэгчдийн  форумд оролцов. 
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН РАШААНТ 

СУМЫН ГУДАМЖ, АВТО ЗАМЫН 

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛЫГ ХИЙЖ 

ГҮЙЦЭТГЭВ

2019 оны 8 сард Хөвсгөл аймгийн рашаант 

сумын гэрэлтүүлгийн ажлыг 10 хоногийн хугацаанд 

хийж гүйцэтгэн, хүлээлгэн өгөв.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ЗАХИАЛСАН 30 

ГАРУЙ НЭР ТӨРЛИЙН ГЭРЛҮҮДИЙГ 

ҮЙЛДВЭРЛЭЖ НИЙЛҮҮЛЭВ.

10-12 сард ДЦС-4 ТӨХК-ийн захиалсан 30 

гаруй нэр төрлийн таван мянган ширхэг 150 сая 

төгрөгний гэрэлтүүлгийг үйлдвэрлэн нийлүүлэв. 

 

   

ШНАЙДЕР ЭЛЕКТРИК 

КОМПАНИЙН ТӨСЛИЙН ХАМТЧААР 

СОНГОГДОВ

2019 оны 10 сард Шнайдер Электрик 

компанийн төслийн хамтрагчаар сонгогдож 

хамтран ажиллахаар болсон. 

ОРХОН АЙМГИЙН ТӨР, ХУВИЙН 

ХЭВШЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН 

ХӨШӨӨ ДУРСГАЛЫН ГАДНА 

ПАСАДНЫ ГЭРЛЭН ЧИМЭГЛЭЛИЙН 

АЖЛУУДЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭВ

2019 оны 10-12-р саруудад Орхон аймгийн 

төрийн байгууллага, хувийн хэвшлийн 

байгууллага болон хөшөө дурсгалуудын нийт 37 

байгууллагын гадна пасадны гэрлэн чимэглэлийн 

ажлуудыг хийж гүйцэтгэв.
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

НОГООН ГЭРЧИЛГЭЭ

 
 “Байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт арга, 

технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагыг урамшуулах журам”-ын 

шаардлагыг манай компанийн үйлдвэрлэж буй 

бүтээгдэхүүн хангасан тул НОГООН 

ГЭРЧИЛГЭЭ авав.

АВТО ЗАМ БАРИЛГЫН САЛБАРЫН 

ОНЫ ОНЦЛОХ АЖ АХУЙ НЭГЖ 

БАЙГУУЛЛАГААР ШАЛГАРАВ

МҮХАТ-ын Орхон аймаг дахь салбар

 /ENTREPRENEUR 2019/ 

ОРХОН АЙМГИЙН ШИЛДЭГ 

“БҮТЭЭН БАЙГУУЛАГЧ” АЖ АХУЙ 

НЭГЖ БОЛОВ

Орон нутгийн бүтээн байгуулалт, нийгэм 

эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулсныг 

үнэлж “ШИЛДЭГ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАГЧ АЖ 

АХУЙН НЭГЖ”-ээр өргөмжилж цом, мөнгөн 

шагналаар шагнуулав.
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ДЭЛГҮҮРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

НЭЭВ

2019 оны 12 -р сард компанийн байрны нэг 

давхарыг  кафе, хүнсний дэлгүүрийн 

зориулалтаар тохижуулж үйл ажиллагааг нээв



ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА НЭВТЭРҮҮЛСЭН 

ШИНЭ АРГА БАРИЛ,ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИ

ИЖ БҮРЭН LED ГЭРЛИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН 
ШУГАМЫГ УГСАРЧ АШИГЛАЛТАД 

ОРУУЛАВ

2019 оны 03-р сард 8-н төрлийн шинэ тоног 

төхөөрөмж бүхий  LED гэрлийн үйлдвэрийн 

шугамыг ашиглалтад оруулснаар цагт 20000 диод 

өрөх хүчин чадалтай болж үйлдвэрийн хүчин чадал 

5 дахин нэмэгдсэн ба олон төрлийн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэх боломж бүрдсэн.

Мөн гэрэл шалгах стенд, лабораторыг 

ашиглалтад оруулснаар LED гэрлийн чанар 

дээшилж, бүтээгдэхүүний үнэ цэнэ нэмэгдсэн.
Зураг-1 /Автомат өрөгч машин/

Зураг-4 /Гэрэл шалгах стенд/

Зураг-3 /Угсралтын ширээ/Зураг-3 /Угсралтын ширээ/Зураг-2 /Плат гагнагч машин/Зураг-2 /Плат гагнагч машин/

Зураг-5 /Лаборатори/Зураг-5 /Лаборатори/
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ТЕХНОЛОГИЙН КАРТТАЙ БОЛОВ

Ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах, 

үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний гарцыг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор, үйлдвэрийн ажилчин бүрийг Технологийн 

карт хөтөлүүлдэг болсноор,  бүтээгдэхүүний гарц 

50%-р нэмэгдсэн ба бүтээгдэхүүн тус бүрийн 

үйлдвэрлэгдэн гарах хугацааг тодорхойлох 

боломжтой болсон.  

ГАР АЖИЛБАРЫГ ХӨНГӨВЧИЛЖ 
БҮТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭВ.

Гэрлийн тэжээлийн блок бэлдэх явц удаашралтай 

байсныг судлаж үзэхэд, тэжээлийн блокны утас 

тугалагдах хэсэг дээр их хугацаа зарцуулж байсан 

тул утас тугалагдагчыг шинээр авснаар тус 

ажилбарын бүтээмж 50%-р нэмэгдсэн. 

ЛАЗЕРААР ЗҮСЭГЧ МАШИНТАЙ БОЛОВ

Гэрлэн хаяг болон бусад төрлийн бэлэг 

дурсгал, гэрлийн корпус хийх зориулалтаар 

худалдан авсан ба шинэ үйлдвэрийнхээ бүхийл 

хаягжуулалтыг хийж эд материалын болоод эдийн 

засгийн хэмнэлт гаргасан.

Мөн тус тоног төхөөрөмжийг түшэглэн нэмэлт үйл 

ажиллагаа явуулах боломж бүрдсэн.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
Гар ажилгааг багасгаж, хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх,  зорилгоор ACL-32-18W гэрлийн PCB 

платны схемийг шинээр зохион зурж, туршилт амжилттай болсноор Хятад улсад олон тоогоор хэвлүүлэн 

үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв. Ингэснээр бараг 80%-р хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдсэн. Цаашид ч үйлдвэрлэж 

буй гэрлийнхээ PCB платуудыг өөрийн онцлогт тохируулан шат дараалалтай шинэчлэн, патентжуулах 

бодлого барин ажиллаж байна. 

ӨмнөӨмнө Дараа ньДараа нь

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

1

2

3

4

6

5

7

8

9

31806 мянган гэрэл үйлдвэрлэх,  3-4 багц цахилгаан тоног 

төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэх, 3-5 цахилгаан угсралт, автоматжуулалтын 

ажил гүйцэтгэж борлуулалтын орлогыг бүрдүүлэх. 

Үйлдвэрлэлийн технологийн схемийг хүний нөөцдөө тулгуурлан, 

хөдөлмөр зарцуулалтыг хамгийн бага байхаар оновчлон боловсруулж, ажлын 

байранд 5 сайн үйлсийг хэрэгжүүлэх замаар бүтээгдэхүүний гарцыг 

нэмэгдүүлэх

Онцлох бүтээгдэхүүнийг сонгон суурь судалгаа хийж, загвар дизайныг 

өөрчлөх замаар бүтээгдэхүүний нэр төрлийг хамгийн оновчтой хэмжээнд 

бууруулах, (Малчин, аялагч, Т8, LED чийдэн), мөн үндэсний өв соёлыг 

хадгалсан бүтээгдэхүүн шинээр бий болгох 

Компанийн Санхүүгийн төлөвлөлт, хуваарилалтыг үйл ажиллагааны 

онцлогтой уялдуулан хийх, нягтлан бодох бүртгэлийг онлайн системд оруулан 

бүртгэх, Түүхий эдийн татан авалтыг оновчлох, нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 

өртгийг бууруулах замаар ашгийг нэмэгдүүлэх

Сүлжээ дэлгүүрийн загварыг “Анд Маркет” - н үйл ажиллагаанд 

нэвтэрүүлэх, үндэсний сүлжээ дэлгүүр болгох зорилтыг хэрэгжүүлэх

Компанийн ирээдүйн 5 жилийн төлөвлөлтийг Маркетинг, борлуулалт, 

үйлдвэрлэлийн судалгаанд үндэслэн хийх

Компанийн үйл ажиллагааны зан төлөвт тохирсон хүний нөөцийг 

бүрдүүлэх, сургаж хөгжүүлэх замаар мэргэшсэн менежментийн болон ИТА-г 

бий болгон ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх

Компанийн үйл ажиллагааны зан төлөвт тохирсон хүний нөөцийг 

бүрдүүлэх, сургаж хөгжүүлэх замаар мэргэшсэн менежментийн болон ИТА-г 

бий болгон ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
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Мэдлэг түгээх маркетингийн бодлогоор AND брендийн танигдалтыг 

нэмэгдүүлэх, борлуулалтын сувгууддаа онлайн борлуулалтын үйлчилгээг 

нэвтрүүлэн жижиглэнгийн борлуулалтын орлогын нэмэгдүүлэх

Мэдлэг түгээх маркетингийн бодлогоор AND брендийн танигдалтыг 

нэмэгдүүлэх, борлуулалтын сувгууддаа онлайн борлуулалтын үйлчилгээг 

нэвтрүүлэн жижиглэнгийн борлуулалтын орлогын нэмэгдүүлэх

Гэрлэн бүтээгдэхүүний MNS Стандартыг боловсруулан үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх, үндэсний хэмжээний итгэмжлэгдсэн гэрэлтүүлэг хэмжих 

лабораторитой болох, оюуны өмчөөр баталгаажсан бүтээгдэхүүнүүдийг 

нэмэгдүүлэх.

Гэрлэн бүтээгдэхүүний MNS Стандартыг боловсруулан үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх, үндэсний хэмжээний итгэмжлэгдсэн гэрэлтүүлэг хэмжих 

лабораторитой болох, оюуны өмчөөр баталгаажсан бүтээгдэхүүнүүдийг 

нэмэгдүүлэх.



 Цэвэр ашиг

 22,9 сая

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

 Төлсөн татвар

 252,1 сая

 Үндсэн хөрөнгө

 111,1 сая

Гэрлийн 
борлуулалт

558 сая

БОРЛУУЛАЛТ

Автоматжуулалт, 
гэрлтүүлгийн ажил

822 сая

Салбар дэлгүүр -2

Гэрээт борлуулагч -2

Үйлдвэрлэсэн 
гэрлийн тоо

25 699

АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ 

Автоматжуулалтын 
ажил

1

Гэрэлтүүлгийн  
ажил

10

Нийт ажилтануудын 
тоо

32

ХҮНИЙ НӨӨЦ

17

15

Захиргаа-5

Борлуулалт-8

Үйлдвэр- 14

Аж ахуй- 5
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ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ТАТВАР ХУРААМЖ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019
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БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГОБОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО

ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН ГЭРЛИЙН ТООҮЙЛДВЭРЛЭСЭН ГЭРЛИЙН ТОО

ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ТАТАН АВАЛТ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ТАТАН АВАЛТ 

ЦЭВЭР АШГИЙН ХЭМЖЭЭЦЭВЭР АШГИЙН ХЭМЖЭЭ



ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

LED Гэрлийн салбар

LED гэрэл гэрэлтүүлгийн үйлдвэрлэл борлуулалтын хэмжээ сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй 

тогтмол өсч байна. Улайсдаг гэрэлтүүлгээс LED гэрэл цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлттэй 

байдаг нь байгууллага, өрхийн сонголтод эерэгээр нөлөөлж байна. 2019 оны мэдээгээр 

дэлхийн зах зээлийн хувьд 35 орчим тэрбум ам.доллар бөгөөд 2023 онд 45 тэрбум ам.доллар, 

2030 онд 84 тэрбум ам.долларт хүрэх төлөвтэй байгааг судлаачид илэрхийлж байна. 

2024 он гэхэд LED гэрэл гэрэлтүүлэг, гэрэлтүүлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгчид жилдээ 28% -ийн 

ашиг олно гэж төлөвлөж байна. LED чип үйлдвэрлэгчид Үүнд:

1. Everlight Electronics 

2. GYLED

3. Lite-on Technology

4. Mitsubishi

5. Osram

6. Epistar – диод 

7. GE 

8. Philips зэрэг үйлдвэрлэгчид байна. 

Манай компани Epistar брендийн диодыг үйлдвэрлэлдээ ашиглаж байна. 

Дотоод зах зээл

Манай улсын LED технологи, гэрэл гэрэлтүүлгийн зах зээл импортын бүтээгдэхүүнээс 

хамааралтай байдаг. Гэрэл гэрэлтүүлгийн зах зээлийн хувьд импортын гэрэлний 90 хувь нь 

БНХАУ-аас хамааралтай байгаа бөгөөд борлуулалтын дараах сувгуудаар борлуулагдаж байна. 

Үүнд

          Барилгын материалын төрөлжсөн худалдааны төв, дэлгүүр

          Онлайн худалдаа

          БНХАУ-ын үйлдвэрлэгч нарын төлөөлөгчийн газар, гэрээт дэлгүүр

           Гэрэл хэрэглэгч нь байгууллага, хувь хүн бөгөөд дотор, гадна талбайд ашиглаж байна. 

Манай улсад бүртгэлтэй идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж буй 71,9 мянган аж ахуй нэгж, 

цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангагдсан 879,3 мянган өрх гэрэл гэрэлтүүлэг хэрэглэж 

байна. Эдгээр хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн ашиглалтын хугацаа урттай, орчин үеийн 

интериорын шийдэлд тохирсон загвар хийцтэй гэрэл үйлдвэрлэн, борлуулалтын оновчтой 

суваг сонгон, үр дүнтэй маркетингийн арга хэрэгсэл ашиглан борлуулалтаа нэмэгдүүлэх, зах 

зээлээ өргөтгөх боломжтой юм.

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САЛБАРЫН ТУХАЙГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САЛБАРЫН ТУХАЙ

БИДНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААБИДНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН

LED Чийдэн

Зориулалт: Ахуйн 

хэрэглээний

Чадал: 5Вт, 7Вт, 9Вт, 12Вт

Цагаан, шар туяатай

LED Нүдэн гэрэл

Зориулалт: Ахуйн 

хэрэглээний

Чадал: 3Вт, 5Вт

Бүрхүүлийн сонголттой

LED Candle гэрэл

/Абжурны/

Зориулалт: Ахуйн 

хэрэглээний

Чадал: 5Вт

Гадна бүрхүүлийн 

сонголттой

LED Нүдэн гэрэл

Зориулалт: Ахуйн 

хэрэглээний

Чадал: 3Вт, 5Вт

Гадна бүрхүүлийн 

сонголттой

LED Прожектор

Зориулалт: Гадна 

гэрэлтүүлэг

Чадал: 50Вт, 100Вт, 150Вт

Хүчдэл: 85-265В

LED Түмпэн гэрэл

Зориулалт: Үйлдвэрийн 

/IP65/

Чадал: 50Вт, 100Вт, 150Вт

Хүчдэл: 85-265В

LED Т8 төрлийн суурьтай 

гэрэл

Зориулалт: Дотор 

гэрэлтүүлэг

Чадал: 9Вт, 18Вт, 36Вт

Хүчдэл: 85-265В

LED Т8 төрлийн суурьгүй 

гэрэл

Зориулалт: Дотор 

гэрэлтүүлэг

Чадал: 9Вт, 18Вт, 22Вт

Хүчдэл: 85-265В

LED Толгой гэрэл

Зориулалт: Гадна 

гэрэлтүүлэг

Чадал: 50Вт, 80Вт, 150Вт

Хүчдэл: 85-265В

LED Толгой гэрэл

Зориулалт: Гадна 

гэрэлтүүлэг

Чадал: 60Вт, 100Вт, 120Вт, 

180Вт

Хүчдэл: 85-265В

LED таазны гэрэл

/C32/

Зориулалт: Дотор 

гэрэлтүүлэг

Чадал: 32Вт

Хүчдэл: 85-265В

LED Таазны гэрэл

 /Панел/

Зориулалт: Дотор 

гэрэлтүүлэг

Чадал: 48Вт

Хүчдэл: 85-265В

LED Малчны гэрэл

Зориулалт: Ахуйн 

хэрэглээний

Чадал: 10Вт

Туяаны /өнгө/ сонголттой

Хүчдэл: Тогтмол 12В

LED Аялалын гэрэл

Зориулалт: Ахуйн 

хэрэглээний

Чадал: 3Вт

Хүчдэл: Тогтмол 5В 
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

Анд-Энерги ХК нь хувьцаа эзэмшигчид болон бусад оролцогч талуудын сонирхлын тэнцвэрийг 

хангах, компанийн үйл ажиллагааны бодлого, үндсэн чиглэлийг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх, хянахад 

чиглэгдсэн дараах засаглалын бүтэц, зохион байгуулалттайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Манай компани Компанийн тухай хууль, Монголын компанийн засаглалын кодекс, гаднын 

компаниудын сайн засаглалын туршлагаас суралцан Сайн засаглалыг нэвтрүүлэх, компанийн 

засаглалаар манлайлахаар чармайн ажиллаж ирсэн бөгөөд Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх ажлын 

хүрээнд Монголын хувьцаат компаниудын холбоо ТББ-ийн гишүүнээр элсэн харилцан туршлага 

солилцон ажиллаж байна.

Компанийн сайн засаглалыг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд дараах журмуудыг мөрдөн ажиллаж 

байна.

Ø Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам

Ø Аудитын хорооны журам 

Ø Нэр дэвшүүлэх хорооны журмыг шинэчлэн батлах

Ø Цалин, урамшууллын хорооны журмыг батлах

Ø Ногдол ашгийн бодлого, ногдол ашиг хуваарилах журам батлах

Ø Эрсдэлийн удирдлагын журам батлах

Ø Хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах журам батлах

Ø Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам.

ЗАСАГЛАЛЫН БҮТЭЦ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРОО

· БОДЛОГО

· ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

· KPI

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН

ЧИГЛҮҮЛЭХ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

Томилох, чөлөөлөх / Цалин, 

урамшууллыг тогтоох

Хяналт тавих, 

дүгнэлт өгөх
Тайлагнах

Тайлагнах

ЦАЛИН 

УРАМШУУЛЛЫН 

ХОРОО

· БОДЛОГО

· ТӨСӨВ

· ДЭЭД, ДООД ХЯЗГААР

АУДИТЫН ХОРОО

· ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО

· ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

· ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Хяналт тавих, 

дүгнэлт өгөх
Тайлагнах ТайлагнахХяналт тавих, 

дүгнэлт өгөх

Санал оруулах / 

Тайлагнах

Санал оруулах / 

Тайлагнах
Томилох, 

чөлөөлөх
Санал оруулах / 

Тайлагнах
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ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

Хувьцаа эзэмшигчийн 

нэр

Хувьцааны тоо /

мян.ш/
Эзэмшлийн хувь

Т.БАРС

Ц.ГҮРРАГЧАА

Д.МӨНХБАЯР

Г.ТҮВШИН

16.5%

16.5%

16.5%

16.5%

12 881 675

12 881 675

12 881 675

12 881 675

НИЙТ ХУВЬЦААНЫ 

ТОО

78 070 758

НИЙТ ХУВЬЦАА 

ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТОО

428

/2019.04,27-ны байдлаар/

НӨЛӨӨ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

16.5%

16.5%

16.5%16.5%

6.1

6

21.9
Т.Барс

Ц.Гүррагчаа

Д.Мөнхбаяр

Г.Түвшин

Э.Энхсайхан

Э.Энхзул

Бусад  

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

Анд-Энерги ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхээ хэрэгжүүлэх гол хэлбэр,  компанийн эрх барих дээд 

байгууллага нь нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал юм. Хувцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 4-

р сарын 27-ны өдөр Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Новотел зочид буудлын хурлын танхимд 

зохион байгуулагдсан. 2019 оны 4-р сарын 08-ны өдөр буюу хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт 

гаргах бүртгэлийн өдрийн байдлаар Компанийн эргэлтэд гаргасан 78,070,758 ширхэг энгийн хувьцааг 

эзэмшиж байсан нийт 424 хувьцаа эзэмшигчдээс хуралд нийт 57,192,458 ширхэг энгийн хувьцаа 

эзэмшигч буюу саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 73,3% болох 58 иргэн, хуулийн этгээд 

оролцсоноор Компанийн тухай хуулийн 69.1-т заасны дагуу хурал хүчин төгөлдөр болсон. Хурлаар 

дараах асуудлуудыг хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн.

ü Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг  

хэлэлцүүлэн батлав. 

ü Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт, ТУЗ-

ийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцүүлэн  батлав. 

ü Компанийн шинэчилсэн дүрмийн төслийг батлав. 

Анд-Энерги ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхээ хэрэгжүүлэх гол хэлбэр,  компанийн эрх барих дээд 

байгууллага нь нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал юм. Хувцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 4-

р сарын 27-ны өдөр Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Новотел зочид буудлын хурлын танхимд 

зохион байгуулагдсан. 2019 оны 4-р сарын 08-ны өдөр буюу хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт 

гаргах бүртгэлийн өдрийн байдлаар Компанийн эргэлтэд гаргасан 78,070,758 ширхэг энгийн хувьцааг 

эзэмшиж байсан нийт 424 хувьцаа эзэмшигчдээс хуралд нийт 57,192,458 ширхэг энгийн хувьцаа 

эзэмшигч буюу саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 73,3% болох 58 иргэн, хуулийн этгээд 

оролцсоноор Компанийн тухай хуулийн 69.1-т заасны дагуу хурал хүчин төгөлдөр болсон. Хурлаар 

дараах асуудлуудыг хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн.

ü Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг  

хэлэлцүүлэн батлав. 

ü Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт, ТУЗ-

ийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцүүлэн  батлав. 

ü Компанийн шинэчилсэн дүрмийн төслийг батлав. 

Анд-Энерги ХК |23
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ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Анд-Энерги ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалж, тэднийг 

төлөөлж компанийн үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлагаар хангах, чиглүүлэх, хяналт тавих чиг үүргийг 

хэрэгжүүлдэг бөгөөд ердийн 6, хараат бус 3, нийт 9 гишүүнтэй, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин 

урамшууллын хороо, Аудитын хороод гэсэн зохион байгуулалтын бүтэцтэйгээр ажилладаг. 

Анд-Энерги ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалж, тэднийг 

төлөөлж компанийн үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлагаар хангах, чиглүүлэх, хяналт тавих чиг үүргийг 

хэрэгжүүлдэг бөгөөд ердийн 6, хараат бус 3, нийт 9 гишүүнтэй, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин 

урамшууллын хороо, Аудитын хороод гэсэн зохион байгуулалтын бүтэцтэйгээр ажилладаг. 

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД

Нэр дэвшүүлэх хороо

ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны зорилго нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг ТУЗ-

ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад гүйцэтгэх удирдлагууд, эрх бүхий албан тушаалтнуудыг сонгон 

шалгаруулах, тэдгээрийн ажил үүргийг тодорхойлох, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх чиглэлээр чиг үүргээ 

хэрэгжүүлэхэд нь туслахад оршино.

Цалин, урамшууллын хороо

ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны зорилго нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг 

ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад гүйцэтгэх удирдлагууд, эрх бүхий албан тушаалтнуудын 

цалин урамшууллыг томьёолох, тогтоох, компанийн хэмжээнд цалин урамшууллын бодлогыг 

тодорхойлох, эдгээрийн талаар хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн санал, дүгнэлт гаргах чиглэлээр чиг 

үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь туслахад оршино.

Аудитын хороо

ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл, аудитын хорооны зорилго нь байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, аудитын 

үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлагналын үнэн зөв байдал, компанийн дотоод хяналт, журмуудын 

нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, холбогдох хууль, дүрэмд нийцсэн байдал, эрсдэлийн удирдлагын 

бодлого, стратегийг тодорхойлох, эрсдэлийн удирдлагын хэрэгжилтэд хяналт тавих, хараат бус 

аудиторын мэргэжлийн ур чадвар, хараат бус байдлыг үнэлэх, сонгох зэрэг үйл ажиллагаанд хяналт 

тавих замаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд 

оршино.

2019 оны байдлаар ТУЗ нь нийт 3 удаа, нэр дэвшүүлэх хороо 1 удаа, аудитын хороо 1 удаа тус тус 

хуралдаж, холбогдох чиг үүргийн дагуу нийт 15 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэн, 10 тогтоол гарган 

компанийн үйл ажиллагааг чиглүүлэн, хяналт тавьж ажилласан байна. 

Ø Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга өөрчлөх 

Ø Эд хөрөнгийг актлах

Ø Аудитын байгууллгыг сонгох 

Ø Санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах

Ø Зээл авахыг зөвшөөрөх

Ø Компанийн үйл ажиллагааны болон, санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөх

Ø Ногдол ашиг хуваарилах эсэх

Ø Компанийн удирдлага, зохион байгуулалт, бүтцийг шинэчлэх 

Ø Үйлдвэрийн барилгыг улсын болон техникийн коммист хүлээлгэн өгөх

Ø Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах

2019 оны байдлаар ТУЗ нь нийт 3 удаа, нэр дэвшүүлэх хороо 1 удаа, аудитын хороо 1 удаа тус тус 

хуралдаж, холбогдох чиг үүргийн дагуу нийт 15 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэн, 10 тогтоол гарган 

компанийн үйл ажиллагааг чиглүүлэн, хяналт тавьж ажилласан байна. 

Ø Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга өөрчлөх 

Ø Эд хөрөнгийг актлах

Ø Аудитын байгууллгыг сонгох 

Ø Санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах

Ø Зээл авахыг зөвшөөрөх

Ø Компанийн үйл ажиллагааны болон, санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөх

Ø Ногдол ашиг хуваарилах эсэх

Ø Компанийн удирдлага, зохион байгуулалт, бүтцийг шинэчлэх 

Ø Үйлдвэрийн барилгыг улсын болон техникийн коммист хүлээлгэн өгөх

Ø Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах
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ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД

Хүрэлцоож

БАЯРСАЙХАН

ТУЗ-ийн дарга

Хараат бус гишүүн

/Цалин, урамшууллын хороо болон Аудитын 

хорооны гишүүн/

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Баяжуулах үйлдвэрийн 

тэргүүлэх эдийн засагч

Гочоо

МӨНХ-ЭРДЭНЭ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

/Аудитын хорооны дарга, Нэр 

дэвшүүлэх хорооны гишүүн/

Голомт банкны НУГ-ын диллер

Мөнхжаргал

ГАНБАТ

ТУЗ-ийн хараат бус 

гишүүн

/Цалин, урамшууллын 

хорооны гишүүн/

Орхон аймаг дахь МХАҮТ-

ын дарга

Цэнд-Аюуш

ГҮРРАГЧАА

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Анд-Энерги ХК-ийн 

Гүйцэтгэх захирал

Төмөрбат

БАРС

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн 

/Нэр дэвшүүлэх хорооны 

гишүүн/

Анд-Энерги ХК-ийн 

Ерөнхий инженер

Ганхуяг

ТҮВШИН

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

/Аудитын хорооны гишүүн/

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн 

Баяжуулах үйлдвэрийн 

автоматикийн ахлах инженер

Далхаа

МӨНХБАЯР

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн 

/Нэр дэвшүүлэх хорооны 

дарга/

Анд-Энерги ХК-ийн 

Маркетинг, Борлуулалтын 

албаны дарга

Дагвапунцаг

АЛТАНГЭРЭЛ

ТУЗ-ийн ердийн 

гишүүн

/Цалин, урамшууллын 

хорооны дарга/

АЦХ ХХК-ийн 

Гүйцэтгэх захирал

Т.БЯМБАА

ТУЗ-ийн ердийн 

гишүүн

МАЗХ-ны 

ерөнхийлөгч

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮД
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КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУД

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

ОВОГ НЭР

АЛБАН ТУШААЛ

МЭРГЭЖИЛ 

АЖЛЫН ТУРШЛАГА

УУЛ УУРХАЙН ЦАХИЛГААН МЕХАНИК 

ИНЖЕНЕР

ШУТИС-ийн УУС-г Уул уурхайн цахилгаан 

механик инженер мэргэжлээр төгссөн, магистр 

зэрэгтэй.

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-д цахилгаанчин, 

тохируулгын инженер, цахилгаан механикаар 

ажиллаж байсан.

2011 онд Анд-Энерги ХХК-г үүсгэн байгуулж, 

Ерөнхий инженер, 2017 оноос одоог хүртэл 

Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. 

УУЛ УУРХАЙН ЦАХИЛГААН МЕХАНИК 

ИНЖЕНЕР

ШУТИС-ийн УУС-г Уул уурхайн цахилгаан механик 

инженер мэргэжлээр төгссөн, магистр зэрэгтэй.

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-д цахилгаанчин, тохируулгын 

инженер, ахлах инженерээр ажиллаж байсан.

2011 онд Анд-Энерги ХХК-г үүсгэн байгуулж, 

Гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн дарга, 2018 оноос одоог 

хүртэл Ерөнхий инженер, Үйлдвэр эрхэлсэн даргаар 

ажиллаж байна. 

АВТО МЕХАНИК ИНЖЕНЕР

ШУТИС-ийг Автомеханик инженер мэргэжлээр 

төгссөн.

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-д цахилгаанчнаар ажиллаж 

байсан.

2014 онд Анд-Энерги ХХК-ийн Эрдэнэт Лед 

гэрлийн үйлдвэрийг үүсгэн байгуулж, 2018 оноос 

одоог хүртэл Маркетинг, борлуулалтын албаны 

даргаар ажиллаж байна. 

ЦЭНД-АЮУШИЙН  

ГҮРРАГЧАА

Гүйцэтгэх

 захирал

ТӨМӨРБАТЫН 

 БАРС

Ерөнхий инженер

ДАЛХААГИЙН  

МӨНХБАЯР

Маркетинг, 

борлуулалтын албаны 

дарга
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НЯГТЛАН БОДОГЧ

2008 онд Сутай дээд сургуулийг нягтлан бодогч 

мэргэжлээр төгссөн.

2008 – 2015 онуудад АЦХ ХХК-д нягтлан бодогчоор 

ажиллаж байсан.

2015 оноос өнөөг хүртэл Анд-Энерги ХК-ийн 

Ерөнхий нягтлан бодогч, Cанхүү, төлөвлөлтийн 

албаны даргаар ажиллаж байна. 

ЧУЛУУНБАТЫН

 МӨНХСАРУУЛ

Ерөнхий 

нягтлан бодогч

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МЕНЕЖЕР

2008 онд Газарчин дээд сургуулийг Аялал 

жуулчлалын менежер мэргэжлээр, 

2018 онд ШУТИС, БАТС-г Бизнесийн удирдлагын 

магистр зэрэгтэй.

2010-2016 онуудад Аirtrans ХХК, Захиалга хүлээн 

авагч

2016-2019 онуудад Анд-Энерги ХК, Хүний нөөцийн 

менежер

2019 оноос  Анд-Энерги ХК, Захиргаа, Аж ахуйн 

албаны дарга

БАТЦЭРЭНГИЙН

 ТОГОС-ЭРДЭНЭ

Хүний нөөцийн менежер

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БА МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

2002 онд ШУТИС-ийн КтМС-ийг Үйлдвэрлэл ба 

Маркетингийн менежмент мэргэжлээр төгссөн. 

Бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй.

2007 -2014 онуудад Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн 

Баяжуулах үйлдвэрт Бүтээмжийн менежер, 

2014 оноос  өнөөг хүртэл Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-

ийн Бүтээмжийн мэргэжилтнээр ажиллаж байна. 

2019 онд Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-н нарийн 

бичгийн дарга

ЛУУВААНЧИГИЙН

ДЭЛГЭРМАА

ТУЗ-н 

Нарийн бичгийн дарга
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ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА

ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА

2019 ОНЫ ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

Мэдээллийн төрөл

2018.12 сар

Гаргасан хувьцааны тоо 78,070,758

Компанийн зах зээлийн нийт үнэлгээ (төгрөгөөр) 3 044 759 562

Энгийн арилжаа 236,759,100

Тохиролцооны арилжаа 281 100 000 -

Арилжигдсан үнэт цаасны тоо ширхэг 577 500

53

33

43

1

2

3

4

5

6

Арилжааны дүн 

(төгрөгөөр)

Д/д

Тоо

2019.06 сар

78,070,758

37473963984

423094340

74 400

Дээд үнэ

Доод үнэ

Дундаж үнэ

Хаалтын үнэ

50

38

39,8

39

2019.12 сар

2 732 476 5303 122 830 320

423 094 340

5 347 50014 550 100

52

39

45.5
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НОГДОЛ АШИГ

Ногдол ашгийн бодлого

Компани тогтмол өсөлттэй ногдол ашгийн бодлогыг баримтална. ТУЗ-ийн 2017 оны 04 сарын 03-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 01 сарын 21-ний өдрийн 03 тоот тогтоолоор Ногдол ашигт хуваарилах 

дүнг Компанийн тухайн жилийн цэвэр ашгийн 20%-иас доошгүй байхаар тогтоосон.

Компани 2018 оны 02 сарын 24-ний өдрийн 10 тоот тогтоолоор нэгж хувьцаанд 50 мөнгөний ногдол ашиг 

хуваарилахаар шийдвэрлэсэн. Нийт ашгийн 29,2 хувь буюу 39 035 411 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчиддээ 2018 оны 05 

сарын 01-ний өдрөөс тараасан.

Компани 2020 оны 02 сарын 15-ны өдрийн 02 тоот тогтоолоор  Нэгж хувьцаанд  1.2 төгрөг (нэг төгрөг хорин мөнгө) -

ний ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн. Нийт 93 684 909 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчиддээ 2020 оны 05 сарын 01-

ний өдрөөс тараана. 
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СУРГАЛТ ХӨГЖИЛ

САГСТАЙ ӨРГӨГЧИЙН ОПЕРАТОРЧИНТОЙ 

БОЛОВ

Мэргэшсэн хүний нөөцийг бий болгох бодлогын 

хүрээнд “Алтан боломж” техник сургалтын төвд 

Жолооч Д.Жадамбыг “Сагстай өргөгчийн 

оператор”-н мэргэжлээр сургалтад суралцуулж 

хос мэргэжилтэй эзэмшүүлэв.

ХАРИЛЦАА БА ХАНДЛАГА СУРГАЛТ 

БОЛОВ

Орхон аймгийн Худалдаа аж үйлдвэрийн 

танхимаас "Харилцаа ба хандлага", "Багийн 

менежмент" сэдвээр манай байгууллагын нийт 

ажилтнуудад сургалт хийв.

ШИНЭ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ БОЛОВ

Шинээр орж байгаа ажилтнуудад ажлын чиг 

баримжаа олгох, компанийн үйл ажиллагааг 

танилцуулах зорилгоор чиглүүлэх сургалт 

хийгдсэн ба уг сургалтад нийт 8 ажилтан 

хамрагдсан.

УР ЧАДВАРЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ДОТООД  

СУРГАЛТУУД БОЛОВ

Ажлын бүтээмж, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, багаар 

хэрхэн ажиллах, ХАБЭА-н сургалт,  цахилгааны 

онолын мэдлэгийг дээшлүүлэх, чиглэлээр дотоод 

сургалтыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 

нийт 25 ажилтан  тус тус сургалтад хамрагдсан
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТАЙЛАН

ГЭР БҮЛИЙН ӨДӨРЛӨГ 

Компанийнхаа үнэт зүйл болсон ажилчдыг 

тогтвор суурьшилтай ажлуулах зорилгоор 

компанийн үйл ажиллагаа, цаашдын зорилго, 

ажиллах орчин, хамт олон болон ажилчдын 

бүтээж буй баялгийг ар гэрийн хүмүүст нь 

танилцуулах арга хэмжээг Олон улсын хүүхдийн 

эрхийг хамгаалах баярын өдрийг тохиолдуулан 

зохион байгуулж, гэр бүлийн хамт нэгэн өдрийг 

хөгжилтэй, дурсгалтай өнгөрүүлэв.

“ГЭРЭЛТЭЙ АМЬДАРЪЯ” ГАР ЗУРГИЙН 

УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлагч Анд-Энерги 

ХК нь 2016 оноос хойш  Уртын гол багийн 5-13 

насны хүүхдүүдийн дунд жил бүр уламжлал 

болгон зохион байгуулдаг “ГЭРЭЛТЭЙ 

АМЬДАРЪЯ” гар зургийн уралдаанаа зохиож 

ангилал тус бүрд 1-3 байрыг шалгаруулж 

өргөмжлөл, гарын бэлгээр шагнаж урамшуулав.

Мөн Гэрлийн үйлдвэр байгуулагдсаны 5 

жилийн ойд зориулан Олон улсын хүүхдийн 

эрхийг хамгаалах өдрөөр гэр хорооллын 

гудамжаар явж, санамсаргүйгээр тааралдсан 55 

хүүхдэд хүүхдийн баярын бэлэг бэлэглэв.

НОГООН АЖЛЫН БАЙР

Байгууллагын эзэмшлийн талбайн тохижилтыг 

шинэ санаа, санаачлага өрнүүлэн тохилог, таатай, 

ногоон ажлын орчинг бий болгох зорилгоор шар 

хуайс, шинэс, гүйлс, монос зэрэг 1300ш модыг 

хамт олноороо тарьж ногоон төгөл болгох зорилт 

дэвшүүлэв.

“ХҮНСНИЙ 20”-Н НҮХЭН ГАРЦЫН 

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ ХИЙВ

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Улаанбаатар 

хотын Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо “Хүнсний 

20”-н нүхэн гарцанд 2 сая төгрөгийн өртөг бүхий, 

өөрийн үйлдвэрийн 44ш Led Гэрлийг  

“Элит констракшн” ХХК-тай хамтран 

суурилуулж, иргэд ая тухтай, аюулгүй зорчиход 

өөрийн хувь нэмрээ оруулав. 
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САНХҮҮГИЙН 

ТАЙЛАН
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ХАРУУТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТХАРУУТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ
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МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНМӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
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ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАНӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
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СОНИРХОЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ БОЛОН ХАРААТ БУС 

АУДИТОРЫН ТАЙЛАН

СОНИРХОЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ БОЛОН ХАРААТ БУС 

АУДИТОРЫН ТАЙЛАН
ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГАЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

Анд-Энерги ХК |40



ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

Анд-Энерги ХК |41



ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

Анд-Энерги ХК |42



АНД-ЭНЕРГИ ХК

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, 

Уртын гол баг, Баян-Зам 3-6 тоот

Утас: 77013300, 88351238

И-мэйл: Info.andenergy@gmail.om

Вэб сайт: www.andenergy.mn

Фейсбүүк: And energy
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