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КОМПАНИЙН ТУХАЙ

ÝÐÕÝÌ ÇÎÐÈËÃÎ
Èííîâàöè øèíãýñýí ¿éëäâýðëýë òåõíîëîãèîðîî ñàëáàðàà ìàíëàéëàí õºãæ¿¿ëæ, õ¿íèé àìüäðàõ îð÷èíã
ýð¿¿ë òàâ òóõòàé, áàéãàëü äýëõèéä ýýëòýé, áàðèëãà õèéöèéí ýðñäýëã¿é, èðýýä¿é õîé÷äîî ºâë¿¿ëýí
¿ëäýýõ, ÿìàãò ºñºõ ¿íý öýíý á¿õèé áàòàëãààò õºðºíãº îðóóëàëòûã áèé áîëãîõ

ÓÐÈÀ ¯Ã
1 ÷óëóóíû 7 ãàéõàìøèã
Áèäíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé öºìä áàéãàëèéí ÷óëóóíû õ¿÷ îðøèíî.
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КОМПАНИЙН ТУХАЙ

ÊÎÌÏÀÍÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ
ÅÐªÍÕÈÉ ÌÝÄÝÝËÝË
Êîìïàíèéí îíîîñîí íýð:

“Ìîíãîë Áàçàëüò” õóâüöààò êîìïàíè

Áàéãóóëàãäñàí îãíîî:

2007

¯éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:

×óëóóí õºâºíãèéí ¿éëäâýð

Êîìïàíèéí àëáàí ¸ñíû õàÿã:

Ìîíãîë Óëñ, Óëààíáààòàð õîò, Ñ¿õáààòàð
ä¿¿ðýã, 1-ð õîðîî, Ôëàìèíãî òàóýð, 403
òîîò.
Óòàñ: (976) 7511-4444
Âýá: www.basaltwool.mn
E-mail: monbasalt@rockwool.mn
Ôýéñá¿¿ê: Mongol Basalt JSC

ÓÄÈÐÄËÀÃÀ, Õ¯ÍÈÉ ÍªªÖ
ÒÓÇ-èéí äàðãà:

Ë.Àðèóíáîëä

Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë:

À.Ýíõãýðýë

Àæèë÷äûí òîî:

64

¯ÉËÄÂÝÐËÝË
¯éëäâýðèéí õ¿÷èí ÷àäàë:
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КОМПАНИЙН ТУХАЙ

ÊÎÌÏÀÍÈÉÍ ÁÈÇÍÅÑÈÉÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ
“Ìîíãîë Áàçàëüò”ÕÊ íü 2007 îíä Ìîíãîë Óëñûí àíõíû ÷óëóóí õºâºí äóëààí òóñãààðëàã÷ ìàòåðèàëûí ¿éëäâýðýý àøèãëàëòàíä îðóóëñàí.
Áèä ¿éëäâýðýý áàéãóóëàõäàà Îðîñ, Ãåðìàí, Äàíè, ßïîí, Õÿòàä çýðýã óëñóóäûí òåõíîëîãè õºãæ¿¿ëýëòèéí “Ýðäýì øèíæèëãýýíèé
áàéãóóëëàãà”-óóäòàé õàìòðàí àæèëëàñàí áà ýäãýýð óëñóóäûí ºíäºð òåõíîëîãèéí “ÍÎÓ ÕÀÓ”-ã Ìîíãîëûí áàçàëüò ÷óëóóíä ò¿øèãëýí
áîëîâñðóóëæ, ººðèéí ºâºðìºö îðö øèéäëèéã ãàðãàí Ìîíãîë Óëñûí Îþóíû ªì÷èéí Ãàçðààð áàòàëãààæóóëàí ïàòåíò àâñàí þì.
Èéíõ¿¿ ìàíàé êîìïàíè ºíãºðñºí 12 æèëèéí õóãàöààíä “BASALTWOOL” áðýíä íýðýýð äîòîîäûí áàðèëãà, àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí
õýðýãëýã÷èä áîëîí èðãýääýý á¿òýýãäýõ¿¿íýý íèéë¿¿ëæ áàéíà.
ÄÓÍÄ ÕÓÃÀÖÀÀÍÛ ÑÒÐÀÒÅÃÈ ÇÎÐÈËÒ

2022
Áðýíäèíã õºãæ¿¿ëýëò
- BASALTWOOL ® áðýíäèéã çîðèëòîò çàõ çýýëä, õýðýãëýýíèé ºðãºí ñîíãîëòòîé, òåõíèêèéí äàâóó øèéäýëòýé, ¿íýýð ºðñºëäºõ ÷àäâàðòàéãààð
äîòîîäûí áîëîí ãàäààäûí çàõ çýýëä àìæèëòòàé íýâòð¿¿ëýõ
- Òºâ Àçèéí Áàçàëüò Äóëààëãûí Ìàòåðèàëûí #1 ¿éëäâýðëýã÷, áîðëóóëàã÷ áîëîõ
Áîðëóóëàëò
- 2022 îí õ¿ðòýë æèë á¿ð äóíäæààð 45%-èéí ºñºëò ãàðãàí êîìïàíèéí íèéò áîðëóóëàëòûã 14 òýðáóì òºãðºã áîëãîõ
- Ãàäààä çàõ çýýë äýýð BASALTWOOL® áðýíäèéí äèñòðèáüþòîðûí ¿éë àæèëëàãààã òýëýõ
- 2021 îí ãýõýä áîðëóóëàëòûí 50%-60%-èéã ãàäààäûí ýêñïîðò á¿ðä¿¿ëäýã áîëîõ
- Äîòîîä çàõ çýýë äýýð òýðã¿¿ëýã÷ áàéð ñóóðèéã òîãòîîí, äýëõèéí æèøèãò íèéöñýí ÷àíàð ñòàíäàðòòàé á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýã äîòîîäûí
õýðýãëýã÷äýä íèéë¿¿ëýõ
×àíàð
- Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àíàðûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîîã ñàéæðóóëàõ, îëîí óëñûí ISO 9001:2015 ñòàíäàðòûã 2020 îí ãýõýä íýâòð¿¿ëýõ
Á¿òýýãäýõ¿¿í õºãæ¿¿ëýëò
- BASALTWOOL® áðýíäèéí 5 á¿òýýãäýõ¿¿íòýé áîëîõ
×óëóóí õºâºí õàâòàí / batts /
×óëóóí õºâºí óÿí / flexible /
×óëóóí õºâºí ø¿ðøäýã / spray wool /
×óëóóí õºâºí øóãàì õîîëîé / pi pe /
×óëóóí õºâºí øàâàðäëàãàòàé / cement mortar BASALTWOOL® /
www.basaltwool.mn

Үйл ажиллагаан тайлан 2019 4

КОМПАНИЙН ТУХАЙ

Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í
BASALTWOOL - ×улуун хөвөн хавтан

BASALTWOOL - Øугам, хоолойн дулаалга

Øүршдэг - BASALTWOOL

BASALTWOOL - Õэсэгчлэн угсрах сэндвич

BASALTWOOL - Ôайбер хавтан

Ãàëä øàòäàãã¿é
-180îC +1,100 îC-ò òýñâýðëýõ òóë ãàëûí ýðñäëýýñ
á¿ðýí õàìãààëíà

Õàëóóí áîëîí õ¿éòíýýñ òóñãààðëàíà
Äóëààí äàìæóóëàõ êîýôôèöåíò ê=0.036âò/ìê

Óñ, ÷èéã øèíãýýõã¿é
Óñíû óóðûí òàðõàëòûã òýñâýðëýõ êîýôôèöåíò
ê=1 áóþó àãààðûíõòàé òýíö¿¿

Ãàæèëòàíä òîãòâîðòîé
90%-èéí õàðüöàíãóé ÷èéãøèë áà +700 îC äàõü
ººð÷ëºëò 1%-ààñ õýòðýõã¿é

Äóó ÷èìýýã øèíãýýæ òóñãààðëàíà
45ÄÁ-ààñ äýýø òóñãààðëàíà
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Борлуулалт маркетингын тоо баримтууд

ÕÓÉËÌÀË ÕªÍÆÈË

2019 онд 9-н нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн ба зах зээлд 113,8 мянган боодол
буюу 339,2 мянган м2 чулуун хөвөн, 3,5 мянган метр урт шугам хоолойн дулаалга худалдан
борлуулсан байна.
2019 онд
361 аж ахуйн нэгж, 758 иргэнд бүтээгдэхүүн худалдан борлуулсан ба нийт
харилцагчдын 85% нь шинэ харилцагч, 76% нь аж ахуйн нэгж байгууллага байлаа.
Бид мөн 18 байгууллагатай 3,000,000,000 төгрөгийн үнийн дүн бүхий бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
гэрээ байгуулж хамтран ажилласан байна.

САНХҮҮГИЙН ОРЧИНД

×ÓËÓÓÍ ÕªÂªÍ
ÕÀÂÒÀÍ

ØÓÃÀÌ ÕÎÎËÎÉÍ
ÄÓËÀÀËÃÀ

ÕÝÑÝÃ×ËÝÍ
ÓÃÑÐÀÕ ÑÝÍÄÂÈ×

ÕÀÂÒÀÍ
ÔÀÉÁÅÐ ÖÅÌÅÍÒÝÍ
ÃÀÄÀÐÃÓÓÒÀÉ

www.basaltwool.mn
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САНХҮҮГИЙН ОРЧИНД

Борлуулалтын орлого, ашгийн үзүүлэлтүүд
Тайлант хугацаанд 1910тн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн. Энэ нь технологийн шинэчлэл хийгдсэнээр үйлдвэр 10-14 хоног тасралтгүй хугацаагаар ажиллах боломжтой
болсон бөгөөд сүүлийн улиралд нийт бүтээгдэхүүний 51% -г үйлдвэрлэсэн нь 2020 онд бид илүү үр ашигтай ажиллах нөхцөл бүрдсэнийг харуулж байна.

Үйлдвэрлэл, тн

Борлуулалтын орлого, мян.төг

1,910

Нийт ашиг, мян.төг

4,270,599
3,478,296

1,283

217,166
2018 он

2019 он

2018 он

2019 он

2018 он

335,036

2019 он

Өмнөх онтой харьцуулахад борлуулалт 30% иар өссөн байна.
2019 онд техник тенологийн шинэчлэлийн ажлууд хийгдэж байгаа ч ашигт ажиллагаагаа 54% иар нэмэгдүүлж чадлаа. Цэвэр ашиг 335 сая.төг байгаа нь нэгж
хувьцаанд EPS=5.94 төг байна.

Санхүү байдлын тайлангийн гол үзүүлэлтүүд
Тайлант оныг өнгөрсөн онтой харьцуулан анхаарал татах өсөлтүүдийг авч үзвэл урьдчилж олсон орлого 512 сая.төг-өөр нэмэгдсэн нь томоохон хэмжээний бүтээн
байгуулалтыг хийж буй барилгын компаниуд урьдчилгаа төлж гүйцэтгэл хийгдэх гэрээнүүд хийгдсэн.

Бараа материал, мян.төг

Нийт хөрөнгийн дүн, мян.төг

Хуримтлагдсан ашиг, мян.төг

30,161,607
652,795

2018 он

740,553

29,314,877

2019 он

2018 он
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979,633
830,774

2019 он

2018 он

2019 он
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ҮЙЛДВЭРИЙН ОРЧИНД

Инженер техникийн албаны онцлох ажлууд
Хайлах зууханд сифон суурьлуулан улалгааны системийг сайжруулсанаар
үйлдвэрийг 10-14 хоног буюу 240-336 цаг тасралтгүй ажиллуулж, төлөвлөгөөний
дагуу ажиллаж хэвшсэн.
Түүхий эд, цавуу, химийн бодис бусад материалийн татан авалтыг богино
хугацаанд төлөвлөн татан авч байна.
Авагч талд хөргөлтийн шинэ конвейр суурьлуулан, пакетлагчийг ойртуулан хүн
цагийг 1 ээлжинд 1-2 хүнээр хэмнэсэн.
Цавууны форсункны системийг сайжруулан шинэчилсэн.
Пакетлагчын системийн сайжруулалт засвар үйлчилгээг тогтмолжуулсанаар
баглаа боодлын хорогдол эрс багассан.
Түүхий эдийн функеруудын доор шигшүүр тор тавьсанаар түүхий эд зуух руу
шороотой орохоо больж зуухны ажиллагаа тогтворжсон.

Зуухны галыг хуучин модоор асаах системийг өөрчилж дизель буугаар асаах
системд шилжүүлсэнээр асаалтын зардал цаг хугацааг хэмнэсэн.
Бутлуураас гарсан 2-р зэрэглэлийн жижиг фракцтай шохойн чулууг үйлдвэрлэл
зууханд ашиглаж шохойн чулууны зарцуулалтын хэмнэлтийг хийсэн.
Технологийн шинэчилсэн зааварыг боловсруулж батлуулсан.
Оёмол хөнжлийн машиныг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж технологийн паспорт
ажиллуулах заавар хийсэн.
Зуухны ачаа гулсуурын системийг сайжруулж түүхий эдийн зуухны дотор буулт
хайлалтын төвөө олсоноор зуухны ажиллагаа сайжирсан.
Үйлдвэрт мэргэжлийн байгууллага авчирч дуу авиа ажлын байрны нөхцөлийг
тодорхойлуулсан.

Түүүхий эд болон бэлэн бүтээгдэхүүний жингийн системийг сайжруулсан.

Үйлдвэрийн хөдөлмөр хамгаалал ажилчдын ажиллах аюулгүй байдлыг хангахаар
аюулгүйн кант тэмдэг тэмдэглэгээ татах ажилууд хийгдсэн.

Дизель зуухны засвар үйлчилгээг стандартын дагуу хийлгэж дизель зуухны
түлшний зарцуулалтыг 15-20%-иар бууруулсан.

Түүхий эд базальт бэлтгэл, шохойн чулууны бэлтгэл ажлыг уурхайд дээр
цагаалуулж бутлуулж татан авалтыг хийж гүйцэтгэж байна.

8 Үйл ажиллагаан тайлан 2019

www.basaltwool.mn

ХАБЭА-н хүрээнд хийгдсэн ажлууд

Үйлдвэрийн
ажилчдын
эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах
зорилгоор 120м2 байрыг 67,600,000
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтааар зураг төслийн дагуу гүйцэтгүүлж ашиглалтанд
оруулж, тохижуулж бэлэн болгосон.
Инженер техникийн ажилчдын 24м2 өрөөг үйлдвэрийн ашиглагддаггүй талбайд
бариулж 16,440,000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар орох, гарах шат, дулаан
цахилгааныг шийдэж ашиглалтанд оруулсан.

	Гал
тогооны
байрыг
12,2м2-аар
өргөтгөж
26,400,000
төгрөгийн
хөрөнгө
оруулалтаар
тоног
төхөөрөмж
шинээр
авч
урсгал
болон
хэсэгчилсэн засварын
ажлуудыг
хийж
гүйцэтгүүлсэн.
	Компанийн гаднах төв хаалгыг том оврын автомашин чөлөөтэй
нэвтрүүлэх зорилгоор 13,336,000 төгрөгөөр бүрэн шинэчлэж, талбайг
бетондож тохижуулсан.

ҮЙЛДВЭРИЙН ОРЧИНД

	Компанийн
оффисын
өргөтгөлийн
2
давхар
96м2
барилгыг 58,680,000 төгрөгийн
хөрөнгө
оруулалтаар
зураг
төсөл төсвийн дагуу гүйцэтгэж
ашиглалтанд оруулсан.

Вагранк зуухны барилгыг 328м2-аар өргөтгөж 10,600,000 төгрөгөөр
хаалга, цонх, хана, дээврийг бүрэн сольж дулаалах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
Үйлдвэр болон үйлдвэрийн ажилчдын эрүүл ахуй орчныг сайжруулах
байрыг 76,5 метр төвийн дулаан, цэвэр усны шугамд холбох ажлыг хийж
гүйцэтгүүлэх ажилд 76,514,300 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийв.

2019 онд хөдөлмөрийн нөхцөл сайжруулах техник технологийн шинэчлэлд
2223362.3 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг зарцуулсан.

www.basaltwool.mn

2019 онд компанийн хөдөлмөрийн нөхцөл сайжруулах эрүүл мэнд нийгмийн
хамгаалал хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг сайжруулахад 112315,4
мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна.
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ГАДААД ОРЧИНД

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
	Монголын эмэгтэйчүүдийн сан ТББ, өндөр настан Өөдөс, эмзэг
бүлгийн иргэн У.Ариунболд нарт нийт 53,9 сая төгрөгийн ажлыг өөрийн болон
захиалагчийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн байна.

	Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн ЕБС 5 дугаар сургууль, 22-р цэцэрлэг,
19-р хорооны өрхийн эмнэлэг болон 100 гаруй өрхийн дулааны алдагдлыг
хэмжиж, дүгнэлт гарган зөвлөлгөө мэдээлэл өгөх ажилд 5,600,000 төгрөг
зарцуулсан байна.

www.basaltwool.mn

	Барилга Хот Байгуулалтын Яам-ны захиалшаар Чингэлтэй дүүргийн
8,9,10-р хороонд хэргэжсэн “Шинэ хороо” төслийн хүрээнд 53 айлын ажлыг
дуусган амжилттай хүлээлгэн өгсөн.

	МУИС, ШУТИС, МҮИС, БТК, БК-ийн оюутнуудын дадлагын хугацаанд
хүлээн авч үйлдэврлэлийн үйл ажиллагаа процесстой танилцуулах, МонголГерманы хамтарсан техникийн коллежийн дадлагажигч оюутнуудыг ажлын
байраар хангаж, дадлагын хугацаанд 2,000,000/хоёр сая/ төгрөгийн тэтгэмж
олгон дэмжиж ажиллалаа.
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ОЛОН ИЙТЭД, ЗАЛУУЧУУД

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд

	Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн захиалгаар өрх толгойлсон
эмэгтэйчүүдийг дэмжих, тэдний амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх, эрүүл
ахуйн баталгаат эко жишиг орчин бий болгох зорилгоор компанийн өөрийн
үйлдвэрлэсэн бүтээгдхүүнийг ашиглан 40м2 орон сууцыг 1 сарын дотор барьж
байгуулан ашиглалтанд оруулаад байна.

GIZ /Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг/ -аас санаачлан
хэрэгжүүлж байгаа “БАРИЛГЫН САЛБАР ДАХЬ СТРАТЕГИЙН ТҮНШЛЭЛ”
төсөлд 50,000 еврогийн санхүүжилт гарган хамтрагчаар оролцож байна.
Хамтарсан төслийн зорилго нь Монгол улсын барилгын салбарт мэргэжлийн
боловсрол, сургалт болон түүний чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх
явдал юм.
Төлөвлөгдсөн арга хэмжээнүүд нь сургалтын байгууллага болон үйлдвэрлэл
дээрх сургалт, цаашдын боловсролыг хөгжүүлэн өргөжүүлэх, нөөц, эрчим
хүчний хэмнэлттэй барилгын технологийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд
нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн юм.
Оюутнуудын дадлагын хугацаанд олж авах мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх,
үндэсний үйлдвэрээ дэмжих сэтгэлгээг хөгжүүлэх, бүтээлчээр ажиллах урам
зоригийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол - Германы хамтарсан техникийн
коллежийн дадлагажигч оюутнуудыг ажлын байраар хангаж, дадлагын
хугацаанд 1,000,000 /нэг сая/-ийн тэтгэмж олгон дэмжиж ажиллалаа.
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Байгальд ээлтэй эко технологоор үйлдвэрлэгдсэн “BASALTWOOL” нэрийн
бүтээгдхүүний хэрэглээ, ач холбогдлыг сурталчлах зорилгоор компанийн
ажилтнуудын болон нийт хүүхдүүдийн дунд гар зургийн уралдааныг зохион
байгуулж, оролцогчдыг шагнан урамшуулж, хүүхдийн баярын арга хэмжээг
“Мишээл экспо” төвд байрших компанийн SHOW ROOM-д амжилттай зохион
байгууллаа.

www.basaltwool.mn

ОЛОН ИЙТЭД, ЗАЛУУЧУУД

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд

“ДУЛААН ШИЙДЭЛ” ТӨСӨЛ

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхүүдэд эрчим
хүчний хэмнэлтийн талаар зөвлөгөө өгөх, санхүүгийн
байгууллагад зуучлах иргэдийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл
GERES олон улсын байгууллагын санаачлан хэрэгжүүлж байгаа “ДУЛААН ШИЙДЭЛ” төсөлд хамтрагчаар оролцож байна.

www.basaltwool.mn

Үйл ажиллагаан тайлан 2019 12

Шинэ дэвшилтэт материал, байгаль орчинд ээлтэй технологи нэвтрүүлсэн, ашигласан байдал
Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ
ТӨХК-ийн захиалгаар хийгдсэн
1400 метр дулааны төв шугамын
дулаалгын ажлын үйлдвэрлэл,
тээвэрлэлт, угсралтын ажлыг хийж
хүлээлгэн өгсөн.

Бид Дэлхийн банкны санхүүжилтээр 2017 оноос эхэлсэн Нийслэлийн цэвэр
агаар төсөлтэй жил бүр хамтран ажилласаар байна.

Мишээл Барилгын их дэлгүүрт байрлах “BASALTWOOL” сургалт, зөвлөмжийн
төвд Нийслэлийн дүүргүүдийн удирдлага, хорооны Засаг дарга нар болон
төвийн дүүргийн 50 гаруй гэр хороодын 15 мянга гаруй өрхийн тэргүүн,
иргэдэд зохион байгуулалттайгаар үзүүлж, байшин орон сууцыг хэрхэн
дулаалах сургалт зөвлөмжийг тогтомол бгч байна.

Дулаалгын материалын төлбөрийг нэг дор төлөх боломжгүй, хуримтлал
үүсгэж чадаагүй гэр бүл иргэдэд дулаалганд зориулсан, санхүүгийн дарамт
болохооргүй бага хүүтэй ногоон зээлийг авах боломжыг “ХААН банк, ХАС
банк, Төрийн банкуудтай хамтран ажиллан олгож байна.
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ГАДААД ОРЧИНД

Дулаан
тусгаарлагч
материал
үйлдвэрлэгчийн хувьд
амины
орон сууцуудын дулааны алдагдлыг
бууруулах, нүүрсний хэрэглээг
багасгах зорилгоор “Эрчим хүчний
хэмнэлтийн тухай” Монгол Улсын
хууль, “Агаар орчны бохирдлыг
бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-т
нийцүүлэн “ДУЛААЛГА АЯН”-ыг
эхлүүлэн төрийн болон хувийн
хэвшлийн аж ахуйн нэгж, иргэдтэйгээ хамтран ажиллан тодорхой үр дүнд хүрч
байна.

ЗАСАГЛАЛ

Á¯ÒÝÖ, ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒ
КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ
“Ìîíãîë Áàçàëüò”ÕÊ-èéí õóâüä êîìïàíèéí çàñàãëàë
ãýäýã íü õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí õºðºíãèéã ¿íý
Õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí
õóðàë

öýíýòýé, ¿ð ºãººæòýé áîëãîõûí òóëä íèéò Õóâüöàà
ýçýìøèã÷èä, Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºë, Ã¿éöýòãýõ
Äîòîîä àóäèò

óäèðäëàãà áîëîí áóñàä îðîëöîã÷ òàëóóä õîîðîíäûí
èòãýëöýë, á¿õèé ë õàðèëöàà, ¿¿ðýã, õàðèóöëàãûí

Òºëººëºí óäèðäàõ
çºâëºë

çîõèñòîé õàðüöààã òîãòîîõîä ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé
¿éë ÿâö, òîãòîëöîî þì.
Êîìïàíè íü êîìïàíèéí çàñàãëàëûí ÷óõàë

Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë

õýìæ¿¿ð áîëîõ èë òîä áàéäëàà óëàì ñàéæðóóëàí
òºãºëäºðæ¿¿ëýõýýð çîðèí àæèëëàæ áàéíà.

Çàõèðãàà, õ¿íèé íººö

Ñàíõ¿¿ãèéí àëáà

ÕÓÂÜÖÀÀ ÝÇÝÌØÈÃ×ÄÈÉÍ ÕÓÐÀË
“Ìîíãîë Áàçàëüò”ÕÊ-èéí ýðõ áàðèõ äýýä

Áîðëóóëàëòûí õýëòýñ

¯éëâëýðëýëèéí àëáà

áàéãóóëëàãà íü Õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí õóðàë /ÕÝÕ/
áºãººä ÕÝÕ íü ýýëæèò áîëîí ýýëæèò áóñ ãýñýí õî¸ð
õýëáýðòýé áàéíà. ÕÝÕ-èéã Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºë

Ñóäàëãàà, õºãæèë,
èííîâàöèéí ãàçàð

Ìàðêåòèíã, îëîí
íèéòèéí õàðèëöààíû
àëáà

áîëîí “Êîìïàíèéí òóõàé õóóëü” áîëîí êîìïàíèéí
ä¿ðýìä çààñàí ¿íäýñëýëýýð çàðëàí õóðàëäóóëæ
áîëíî.

www.basaltwool.mn
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Хараат бус гишүүд

Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºë /ÒÓÇ/ íü “Êîìïàíèéí òóõàé õóóëü” áîëîí
“Ìîíãîë Áàçàëüò” ÕÊ-èéí ä¿ðýìä çààñíû äàãóó Õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí õóðëûí
÷ºëººò öàãò êîìïàíèéí ýðõ áàðèõ áàéãóóëëàãà þì.
ÒÓÇ íü êîìïàíèéí ¿éë àæèëëàãààã åðºíõèé óäèðäëàãààð õàíãàæ,
¿éë àæèëëàãààíä õÿíàëò òàâèõ, ÷èã ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëýõýýñ ãàäíà õóâüöàà
ýçýìøèã÷äèéí ýðõèéã êîìïàíèä òºëººëºí õàìãààëäàã.

ØÀÐÀÂÑÀÌÁÓÓ ÝÍÕÒªÐ
Ìýðãýæèë:
Ýðõ ç¿é÷, Áàíêíû Óäèðäëàãà

ÒÓÇ íü æèë á¿ð êîìïàíèéí ñòðàòåãèéí çîðèëò, áèçíåñ òºëºâëºãººã
áàòàëæ, òºëºâëºãººíèé áèåëýëòèéã òîãòìîë õÿíàí, õîëáîãäîõ ¿¿ðýã, ÷èãëýëèéã
ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãàä ºã÷ àæèëëàäàã.
“Ìîíãîë Áàçàëüò” ÕÊ-èéí îäîîãèéí ÒÓÇ íü 2019 îíû 04 ñàðûí 29-íû
ºäºð áîëñîí Õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí ýýëæèò õóðëààñ ñîíãîãäîí àæèëëàæ áàéíà.
ÒÓÇ-èéí Íàðèéí áè÷ãèéí äàðãààð Á.Àìàðáàÿñãàëàí 2018 îíîîñ
àæèëëàæ áàéíà.
ÒÓÇ íü äýðãýäýý äàðààõ 3 äýä õîðîîòîé ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áà
“Ìîíãîë Áàçàëüò” ÕÊ-èéí 2019 îíû 6 ñàðûí 5-íû ºäðèéí ÒÓÇ-èéí õóðëààñ
Àóäèòûí õîðîî, Öàëèí óðàìøóóëëûí õîðîî, Íýð äýâø¿¿ëýõ õîðîî íü äàðààõ
á¿ðýëäýõ¿¿íòýé òîìèëîãäîí àæèëëàæ áàéíà.

×ÀÍÑÀÀ ÇÎÐÈÃÒÁÀÀÒÀÐ
Ìýðãýæèë:
Õóóëü÷, Ýäèéí çàñàã÷

ÒÓÇ-ÈÉÍ ÄÝÐÃÝÄÝÕ ÕÎÐÎÎÄ
1. Àóäèòûí õîðîî
Äàðãà: ×. Çîðèãòáààòàð, ãèø¿¿ä: Á.Øàðàâñàìáóó, Ò.Öýíä-Àþóø
2. Íýð äýâø¿¿ëýõ õîðîî
Äàðãà: Ø.Ýíõòºð, ãèø¿¿ä: Õàí Ãþ Áóíã, Ò.Öýíä-Àþóø
3. Öàëèí óðàìøóóëëûí õîðîî
Äàðãà: Ë.Àðèóíáîëä, ãèø¿¿ä: ×.Çîðèãòáààòàð, Ø.Ýíõòºð
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Ò¯ÂØÈÍÒªÐ ÖÝÍÄ-ÀÞÓØ
Ìýðãýæèë:
Áèçíåñèéí óäèðäëàãà,
Êîìïàíèéí çàñàãëàëûí ýêñïåðò,
Ýäèéí çàñàã÷

www.basaltwool.mn

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ÒªËªªËªÍ ÓÄÈÐÄÀÕ ÇªÂËªË

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Ердийн гишүүд

ËÕÀÃÂÀÆÀÂ ÀÐÈÓÍÁÎËÄ
Ìýðãýæèë:
Öàõèóðûí èñýëä ñóóðèëàãäñàí ýðäýñèéí õàéëàõ
áîëîí äóëààíààð áîëîâñðóóëàõ òåõíîëîãèéí
¿éëäâýðèéí èíæåíåð, Ýäèéí Çàñàã÷

ÃÀËÁÀÄÐÀÕ ÃÀÍÇÎÐÈÃ

ÀÐÈÓÍÁÎËÄ ÝÍÕÃÝÐÝË
Ìýðãýæèë:
¯éëäâýð ¯éë àæèëëàãààíû Ìåíåæìåíò,
Ñàíõ¿¿ Ìåíåæìåíò

ÁÀÄÐÀÕ ØÀÐÀÂÑÀÌÁÓÓ

Ìýðãýæèë:
Öýðãèéí êîìàíäëàã÷, Óëñ òºð ñóäëàà÷

Ìýðãýæèë:
Íÿãòëàí áîäîã÷, Ãàâúÿàò Ýäèéí çàñàã÷,
/ PhD Äîêòîð öîë, Ýäèéí Çàñãèéí Óõààíû Äîêòîð /

Ï¯ÐÝÂÁÀÍÇÐÀÃ× ÑÀÉÍÁÈËÝÃ

HAN KYU BONG /ÕÀÍ ÃÞ ÁÓÍÃ/

Ìýðãýæèë:
Òåõíîëîãèéí Èíæåíåð, Ñàíõ¿¿÷

Ìýðãýæèë:
Áèçíåñ óäèðäëàãûí ìàñòåð
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КОМПАНИЙН ДОТООД

Гүйцэтгэх удирлагын баг

КОРПАНЦЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Албан тушаал: Үйлдвэр эрхэлсэн захирал
Мэргэжил: Технологийн инженер

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
ÀÐÈÓÍÁÎËÄ ÝÍÕÃÝÐÝË
Ï.ÁÀÀÑÀÍ-Î×ÈÐ
Албан тушаал: Үйлдвэрийн дарга, ерөнхий технологич
Мэргэжил: Òåõíîëîãèéí Èíæåíåð ìýðãýæèëòýé.

Ä.ÑÀÉÍÁÀÀÒÀÐ
Албан тушаал: Åðºíõèé Ìåíåæåð
Мэргэжил: Èíæåíåð Ýäèéí Çàñàã÷,
Áèçíåñ óäèðäëàãà

Х.БАТДЭЛГЭР
Албан тушаал: ИТА-ны ерөнхий инженер
Мэргэжил: Цахилгааны инженер

Б.НАРАНГЭРЭЛ

Ö.ÁÀÉÃÀËÌÀÀ

Албан тушаал: Ерөнхий нягтлан бодогч
Мэргэжил: Мэргэшсэн Нÿãòëàí Áîäîã÷,
ìýðãýøñýí àóäèòîð

Албан тушаал: Äîòîîä õÿíàëòûí ажилтан
Мэргэжил:Íÿãòëàí Áîäîã÷/Äîòîîä õÿíàëòûí
ìýðãýøñýí àóäèòîð
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Хүний нөөц

АЖИЛЧДЫН ТОО

2019 îíä øèíýýð ýäèéí çàñàã÷, òîîöîîíû íÿãòëàí áîäîã÷, äîòîîä
àóäèòîð, ¿éëäâýðèéí èíæåíåð òåõíîëîãè÷, áîðëóóëàëò ìàðêåòèíãèéí
ìýðãýæèëòýí, ñóðãàëò çºâëºëãºº õàðèóöñàí èíæåíåð, ¿íäñýí õºðºíãº áàðàà
ìàòåðèàëûí íÿðàâ, ýýëæèéí òîãîî÷, ãàë òîãîîíû òóñëàõ àæèëòàí, àâòûí
ìåõàíèê èíæåíåð, çàñâàðûí ìåõàíèê, öàõèëãààíû òåõíèê, öåíòðôóãèéí
çàñâàð÷èí, à÷ààëàã÷èéí îïåðîòîð çýðýã àæëûí áàéðûã øèíýýð áèé áîëãîæ,
íèéò 15 õ¿íèéã àæëûí áàéðààð õàíãàñàí.
Êîìïàíèéí ¿éë àæèëëàãààíû òàñðàëòã¿é áàéäëûã õàíãàõ, àæèëòíóóäûí
ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàð, ÷àäàâõèéã äýýøë¿¿ëýõ, õ¿íèé íººöèéí áîäëîãî
õýðýãæ¿¿ëýëòèéí àæëûí õ¿ðýýíä “BIZNETWORK” àæëûí áàéðíû çàðûí íýãäñýí
ñàéò áîëîí íèéñëýë, ä¿¿ðãèéí õºäºëìºð ýðõëýëòèéã äýìæèõ ñàíòàé áàéíãûí
õàìòðàí àæèëëàæ, õýðýãöýýò àæëûí áàéðíû çàõèàëãà, èäýâõèæ¿¿ëýëòèéã
òàñðàëòã¿é ÿâóóëñíààð 2019 îíû õàâðûí òºãñºã÷äººñ ìýðãýæëèéí àæèëòàí 1,
èíæåíåð òåõíèêèéí àæèëòàí 3, ñàíõ¿¿ á¿ðòãýëèéí àæèëòàí 1, íèéò 5 àæèëòàí
øèíýýð àæèëä àâ÷ äàäëàãàæóóëàí àæèëëóóëæ áàéíà.

www.basaltwool.mn
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КОМПАНИЙН ДОТООД

2019 онд шинээр эдийн засагч, тооцооны нягтлан
бодогч, дотоод аудитор, үйлдвэрийн инженер технологич,
борлуулалт маркетингийн мэргэжилтэн, сургалт зөвлөлгөө
хариуцсан инженер, үндсэн хөрөнгө бараа материалын
нярав, ээлжийн тогооч, гал тогооны туслах ажилтан, автын
механик инженер, засварын механик, цахилгааны техник,
центрфугийн засварчин, ачаалагчийн оперотор, бүтээгдэхүүн
авагч зэрэг ажлын байрыг шинээр бий болгож, нийт 20 хүнийг
ажлын байраар ханган ажиллаж байна.

АЛБА ХЭЛТЭСТ
Захиргаа	 - 17
Үйлдвэр	

- 38

Борлуулалт	- 9

АЖИЛЧДЫН ТОО
ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА

НАСНЫ БҮТЭЦ
50-аас дээш	- 31%

66% 33%
Эрэгтэй

Эмэгтэй

40-50 нас	 - 14%
30-40 нас	 - 30%
20-30 нас	 - 25%
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БИДНИЙ АМЖИЛТ

2019 оны шагнал, урамшуулал

Монгол улсын Засгийн Газар,
БОАЖЯ-аас ногоон технологи, ногоон
иноваци нэвтрүүлэгч байгууллага
“НОГООН ГЭРЧИЛГЭЭ”

Монгол Улсын Засгийн Газар,
Барилга Хот Байгуулалтын Яам

“Барилга-Орон сууц-2019”

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН 2019 ОНЫ
ШИЛДЭГ ААН БАЙГУУЛЛАГА

ШИЛДЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ
/БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ/

“Монголын эмэгтэйчүүдийн сан”

“Улаанбаатар барилга 2019”

ОНЦЛОХ ХАНДИВЛАГЧ

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ, ШИНЭ ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ

19 Үйл ажиллагаан тайлан 2019
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ÕÓÂÜÖÀÀÍÛ ÌÝÄÝÝËÝË
Õóâüöààíû õàíø

>>>

Õààëòûí õàíø:
(2019.12.31)

Ñèìáîë: MSE:MBW
258.73¥

Êîä: 544

+17.65¥ (+7.32%)

“Ìîíãîë Áàçàëüò”ÕÊ-èéí õóâüöààны ханш дотоодын хөрөнгийн çàõ çýýë äýýð èäýâõèòýé
арилжигдаж, õóâüöààíû õàíø өмнөх оноос өсөлт үзүүллээ. Ýíýõ¿¿ ºñºëò íü òàéëàíò
õóãàöààíä ÌÕÁèðæ äýýð ºíäºð ºñºëò ¿ç¿¿ëñýí õóâüöààíû íýãä áàãòàв. Õóâüöààíû äýýä
õàíø íü 360.32¥, äîîä õàíø 230.53¥, äóíäàæ õàíø 236¥ áàéлаа.
Õóâüöààíû àðèëæàà

400

Õóâüöààíû õàíøèéí ãðàôèê

350

300

250

Òàéëàíò õóãàöààíä ¿íýò öààñíû õî¸ðäîã÷ çàõ çýýë 3.34 ñàÿ øèðõýã õóâüöàà 970.7 ñàÿ
òºãðºãººð àðèëæèãäëàà. Õºðºíãº îðóóëàã÷äûí á¿òöèéã õàðâàë 96% íü ãàäíû õºðºíãº
îðóóëàã÷èä áàéãàà áîë 4% íü äîòîîäûí òîãëîã÷èä áàéâ.

200

150

100

12/31/2018

Çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý >>>

14.6
(2019.12.31)

òýð.òºã

+995.76 (+7.32%)

3/31/2019

6/30/2019

9/30/2019

12/31/2019

Õóâüöààíû õàíø

/сая.òºã/

Жèëèéí эцсийн áàéäëààð ”Ìîíãîë Áàçàëüò”ÕÊ-èéí ¿íýëãýý íü íèéò çàõ çýýëèéí
¿íýëãýýíèé 0.54%-èéã ýçýëæ áàéíà.
Õóâüöàà ýçýìøèã÷èä

5%-ààñ äýýø
ýçýìøèã÷èä

Ìîíãîëûí õºðºíãº
îðóóëàã÷èä

70.0%¥

98%¥

“Ìîíãîë Áàçàëüò” ÕÊ íü 2019.12.31-íий ºäðèéí áàéäëààð 2,258 õóâüöàà ýçýìøèã÷òýé
áàéãàà áà 5%-ààñ äýýø õóâü ýçýìøäýã 5 õóâüöàà ýçýìøèã÷, 5%-ààñ áàãà õóâüöàà
ýçýìøäýã 2,253 õóâüöàà ýçýìøèã÷ áàéíà.
Íèéò õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí 2% íü ãàäíû õºðºíãº îðóóëàã÷èä áàéãàà íü áóñàä
êîìïàíèóäòàé õàðüöóóëàõàä ºíäºð ¿ç¿¿ëýëò þì.

www.basaltwool.mn

5%-ààñ áàãà
ýçýìøèã÷èä

Ãàäààäûí õºðºíãº
îðóóëàã÷èä

30.0%¥

2%¥

Үйл ажиллагаан тайлан 2019 20

ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÁÀÉÄËÛÍ ÒÀÉËÀÍ
¯Ç¯¯ËÝËÒ

( ‘000 òºãðºãººð )
2018.12.31

2019.12.31

3,909,193

2,156,825

322,465

297,126

-

132

40,001

52,533

652,795

740,533

Óðüä÷èëæ òºëñºí çàðäàë/òîîöîî

1,594,738

3,056,759

Ýðãýëòèéí õºðºíãèéí ä¿í

6,519,191

6,303,908

-

-

19,993,301

12,965,867

2,802,385

10,891,832

Ýðãýëòèéí áóñ õºðºíãèéí ä¿í

22,795,686

23,857,700

ÍÈÉÒ ÕªÐªÍÃÈÉÍ Ä¯Í

29,314,877

30,161,607

ªÐ ÒªËÁªÐ ÁÀ ÝÇÝÌØÈÃ×ÄÈÉÍ ªÌ×

-

-

ªð òºëáºð

-

-

Áîãèíî õóãàöààò ºð òºëáºð

-

-

130,141

31,567

-

-

149,119

286,577

-

-

1,195,827

-

-

130,323

18,000

529,809

203,400

100,316

1,696,488

1,078,592

САНХҮҮ

Ýðãýëòèéí õºðºíãº
Ìºíãºí õºðºíãº
Äàíñíû àâëàãà
Òàòâàð, ÍÄØ-èéí àâëàãà
Áóñàä àâëàãà
Áàðàà ìàòåðèàë

Ýðãýëòèéí áóñ õºðºíãº
¯íäñýí õºðºíãº
Áèåò áóñ õºðºíãº

Äàíñíû ºãëºã
Öàëèíãèéí ºãëºã
Òàòâàðûí ºð
ÍÄØ-èéí ºãëºã
Áàíêíû áîãèíî õóãàöààò çýýë
Íîãäîë àøãèéí ºãëºã
Óðüä÷èëæ îðñîí îðëîãî
Áóñàä áîãèíî õóãàöààò ºð òºëáºð
Áîãèíî õóãàöààò ºð òºëáºðèéí ä¿í
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ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÁÀÉÄËÛÍ ÒÀÉËÀÍ /ҮРГЭЛЖЛЭЛ/
САНХҮҮ

( ‘000 òºãðºãººð )
¯Ç¯¯ËÝËÒ

2018.12.31

2019.12.31

Óðò õóãàöààò ºð òºëáºð

-

1,951,916

Óðò õóãàöààò çýýë

-

-

Óðò õóãàöààò ºð òºëáºðèéí ä¿í

-

1,951,916

1,696,488

3,030,509

ÝÇÝÌØÈÃ×ÄÈÉÍ ªÌ×

-

-

ªì÷

-

-

5,641,700

5,641,700

-

-

Õàëààñíû õóâüöàà

-

-

Íýìæ òºëºãäñºí êàïèòàë

-

20,509,765

21,145,916

-

830,774

979,633

Ýçäèéí ºì÷èéí ä¿í

27,618,389

27,131,099

ªÐ ÒªËÁªÐ ÁÀ ÝÇÄÈÉÍ ªÌ×ÈÉÍ Ä¯Í

29,314,877

30,161,607

ªð òºëáºðèéí íèéò ä¿í

á) õóâèéí
â) õóâüöààò

Ýçýìøèã÷äèéí ºì÷èéí áóñàä õýñýã
Õóðèìòëàãäñàí àøèã, àëäàãäàë

www.basaltwool.mn
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ÎÐËÎÃÎ ¯Ð Ä¯ÍÃÈÉÍ ÒÀÉËÀÍ
САНХҮҮ

( ‘000 òºãðºãººð )
¯Ç¯¯ËÝËÒ

2018.12.31

2019.12.31

Áîðëóóëàëòûí îðëîãî (öýâýð)

3,478,296

4,270,599

Áîðëóóëàëòûí ºðòºã

2,640,415

2,908,268

837,880

1,362,330

-

-

339,791

278,589

16,461

8,708

Áîðëóóëàëò, ìàðêåòèíãèéí çàðäàë

452,871

560,750

Åðºíõèé áà óäèðäëàãûí çàðäàë

407,200

534,765

Áóñàä çàðäàë

80,801

167,620

Ãàäààä âàëþòûí õàíøèéí çºð¿¿íèé îëç ãàðç

-2,116

3,955

-

-

251,145

390,447

33,979

55,411

Òàòâàðûí äàðààõ àøèã (àëäàãäàë)

217,166

335,036

Òàéëàíò ¿åèéí öýâýð àøèã (àëäàãäàë)

217,166

335,036

Íèéò àøèã (àëäàãäàë)
Ò¿ðýýñèéí îðëîãî
Õ¿¿íèé îðëîãî
Áóñàä îðëîãî

Áóñàä àøèã (àëäàãäàë)
Òàòâàð òºëºõèéí ºìíºõ àøèã (àëäàãäàë)
Îðëîãûí òàòâàðûí çàðäàë
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ÌªÍÃªÍ Ã¯ÉËÃÝÝÍÈÉ ÒÀÉËÀÍ
САНХҮҮ

( ‘000 òºãðºãººð )
¯Ç¯¯ËÝËÒ

2018.12.31

2019.12.31

Ìºíãºí îðëîãûí ä¿í

3,453,459

4,653,164

Áàðàà áîðëóóëñàí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëñýíèé îðëîãî

3,452,125

4,653,014

Áóñàä ìºíãºí îðëîãî

1,334

150

Ìºíãºí çàðëàãûí ä¿í

4,945,319

5,039,740

344,937

685,367

97,633

223,215

2,291,484

2,464,994

85,400

1,064

Ò¿ëø øàòàõóóí, òýýâðèéí õºëñ, ñýëáýã õýðýãñýëä òºëñºí ìºíãº

354,662

409,048

Õ¿¿íèé òºëáºðò òºëñºí ìºíãº

237,317

167,147

Òàòâàðûí áàéãóóëëàãàä òºëñºí ìºíãº

540,311

461,706

9,707

9,996

983,868

617,204

¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû öýâýð ìºíãºí ã¿éëãýýíèé ä¿í

-1,491,860

-386,576

Õºðºíãº îðóóëàëòûí ¿éë àæèëëàãààíû ìºíãºí ã¿éëãýý

-

-

Ìºíãºí îðëîãûí ä¿í

339,791

278,589

Õ¿ëýýí àâñàí õ¿¿íèé îðëîãî

339,791

278,589

Ìºíãºí çàðëàãûí ä¿í

936,977

2,357,537

¯íäñýí õºðºíãº îëæ ýçýìøèõýä òºëñºí

935,627

2,347,249

1,350

10,288

-

-

-597,185

-2,078,949

8,527,568

5,473,945

¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû ìºíãºí ã¿éëãýý

Àæèë÷äàä îëãîñîí ìºíãº
Íèéãìèéí äààòãàëûí áàéãóóëëàãàä òºëñºí ìºíãº
Ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë õóäàëäàí àâàõàä òºëñºí ìºíãº
Àøèãëàëòûí çàðäàëä òºëñºí ìºíãº

Äààòãàëûí òºëáºðò òºëñºí ìºíãº
Áóñàä ìºíãºí çàðëàãà

Áèåò áóñ õºðºíãº îëæ ýçýìøèõýä òºëñºí
Áóñàä óðò õóãàöààò õºðºíãº îëæ ýçýìøèõýä òºëñºí
Õºðºíãº îðóóëàëòûí ¿éë àæèëëàãààíû öýâýð ìºíãºí ã¿éëãýýíèé ä¿í
Ìºíãºí îðëîãûí ä¿í

www.basaltwool.mn
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ÌªÍÃªÍ Ã¯ÉËÃÝÝÍÈÉ ÒÀÉËÀÍ /ҮРГЭЛЖЛЭЛ/
САНХҮҮ

( ‘000 òºãðºãººð )
¯Ç¯¯ËÝËÒ

2018.12.31

2019.12.31

Ìºíãºí îðëîãûí ä¿í

8,527,568

5,473,945

Çýýë àâñàí, ºðèéí ¿íýò öààñ ãàðãàñíààñ õ¿ëýýí àâñàí

2,692,476

5,465,000

Õóâüöàà áîëîí ºì÷èéí áóñàä ¿íýò öààñ ãàðãàñíààñ õ¿ëýýí àâñàí

5,835,064

0

0

4,210

28

4,735

Ìºíãºí çàðëàãûí ä¿í

2,644,590

4,760,790

Çýýë, ºðèéí ¿íýò öààñíû òºëáºðò òºëñºí ìºíãº

2,264,843

4,708,911

0

51,099

2,145

780

Ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ìºíãºí ã¿éëãýýíèé ä¿í

5,882,979

713,156

Á¿õ öýâýð ìºíãºí ã¿éëãýý

3,793,933

(1,752,369)

115,260

3,909,193

3,909,193

2,156,825

Òºðºë á¿ðèéí õàíäèâ
Áóñàä îðëîãî

Òºëñºí íîãäîë àøèã
Валютын хашийн тэгшитгэлийн алдагдал

Ìºíãº, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãèéí ýõíèé ¿ëäýãäýë
Ìºíãºí, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãèéí ýöñèéí ¿ëäýãäýë
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ªÌ×ÈÉÍ ªªÐ×ËªËÒÈÉÍ ÒÀÉËÀÍ
САНХҮҮ

( ‘000 òºãðºãººð )
¯Ç¯¯ËÝËÒ
2018 îíû 01-ð ñàðûí 01-íèé ¿ëäýãäýë
Á¿ðòãýëèéí áîäëîãûí ººð÷ëºëò
Çàëðóóëñàí ¿ëäýãäýë

Íýìæ òºëºãäñºí
êàïèòàë

ªì÷

Õóðèìòëàãäñàí
àøèã

Íèéò ä¿í

3,949,191

-

613,608

21,666,603

-

-

-

-

3,949,191

-

613,608.

21,666,603

217,166

217,166

Òàéëàíãèéí ¿åèéí öýâýð àøèã

-

Áóñàä äýëãýðýíã¿é îðëîãî

-

-

-

-

1,692,509

-

-

5,734,621

Çàðëàñàí íîãäîë àøèã

-

-

-

-

Äàõèí ¿íýëãýýíèé íýìýãäëèéí õýðýãæñýí ä¿í

-

-

-

-

5,641,700

21,145,915.5

830,774

27,618,389

-

-

-

-

5,641,700

21,145,916

830,774

27,618,389

Òàéëàíãèéí ¿åèéí öýâýð àøèã

-

-

335,036

335,036

Áóñàä äýëãýðýíã¿é îðëîãî

-

-

-

-

ªì÷èä ãàðñàí ººð÷ëºëò

-

-636,150

-

-636,150

Çàðëàñàí íîãäîë àøèã

-

-

-186,176

-186,176

Äàõèí ¿íýëãýýíèé íýìýãäëèéí õýðýãæñýí ä¿í

-

-

-

-

5,641,700

20,509,765

979,633

27,131,099

ªì÷èä ãàðñàí ººð÷ëºëò

2018 îíû 12-ð ñàðûí 31-íèé ¿ëäýãäýë
Á¿ðòãýëèéí áîäëîãûí ººð÷ëºëò
Çàëðóóëñàí ¿ëäýãäýë

2019 îíû 12-ð ñàðûí 31-íèé ¿ëäýãäýë
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Ìàðãààøèéí õºãæëèéã ºíººäºð õàìòäàà á¿òýýíý...

