ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

2020

Ерөнхий танилцуулга
ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Компанийн оноосон нэр:
Байгуулагдсан огноо:
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Компанийн албан ёсны хаяг:

“Монгол Базальт” хувьцаат компани
2007
Чулуун хөвөнгийн үйлдвэр
Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар
дүүрэг, 1-р хороо, Фламинго тауэр, 403 тоот.
Утас: (976) 7511-4444
Вэб: www.basaltwool.mn
E-mail: monbasalt@rockwool.mn
Фэйсбүүк: Mongol Basalt JSC

УДИРДЛАГА, ХҮНИЙ НӨӨЦ
ТУЗ-ийн дарга:
Гүйцэтгэх захирал:
Ажилчдын тоо:

Л.Ариунболд

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
Үйлдвэрийн хүчин чадал: Цагт 1.5 тонн

А.Энхгэрэл
66

ХУВЬЦААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Хувьцааны симбол/ код:
МХБиржид бүртгэгдсэн:
Нийт гаргасан хувьцаа:
Хувьцааны ханш:

www.basaltwool.mn

MSE:MBW / 544
2018.04.05
56,417,000 ширхэг
180.34 төгрөг /2020.12.31/

1

Эрхэм зорилго

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Инноваци шингэсэн үйлдвэрлэл технологиороо салбараа
манлайлан хөгжүүлж, хүний амьдрах орчинг эрүүл
тав тухтай, байгаль дэлхийд ээлтэй, барилга хийцийн
эрсдэлгүй, ирээдүй хойчдоо өвлүүлэн үлдээх, ямагт өсөх
үнэ цэнэ бүхий баталгаат хөрөнгө оруулалтыг бий болгох.

УРИА ҮГ
1 чулууны 7 гайхамшиг
Бидний бүтээгдэхүүний цөмд байгалийн чулууны хүч оршино.

2

www.basaltwool.mn

Бүтэц, зохион байгуулалт

Хувьцаа эзэмшигчдийн
хурал
Дотоод аудит
Төлөөлөн удирдах
зөвлөл

Гүйцэтгэх захирал

Санхүүгийн алба
Захиргаа, хүний нөөц
Үйлдвэрлэлийн алба
Борлуулалтын хэлтэс

Маркетинг, олон
нийтийн харилцааны алба

Судалгаа, хөгжил,
инновацийн газар

www.basaltwool.mn
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Гүйцэтгэх удирлагын баг

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
АРИУНБОЛД ЭНХГЭРЭЛ

Ц.БАЙГАЛМАА

Албан тушаал: Дотоод хяналтын ажилтан
Мэргэжил:Нягтлан Бодогч/Дотоод
хяналтын мэргэшсэн аудитор

Х.БАТДЭЛГЭР

4

Албан тушаал: ИТА-ны ерөнхий инженер
Мэргэжил: Цахилгааны инженер

КРОПАНЦЕВ СЕРГЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ

Албан тушаал: Үйлдвэр эрхэлсэн захирал
Мэргэжил: Технологийн инженер

П.БААСАН-ОЧИР

Албан тушаал: Үйлдвэрийн дарга,
ерөнхий технологич
Мэргэжил: Технологийн Инженер
мэргэжилтэй.

Б.БОЛОРТУЯА

Албан тушаал: Ерөнхий нягтлан бодогч
Мэргэжил: Нягтлан Бодогч
www.basaltwool.mn

Хүний нөөц

Ажилтануудын ажилласан
сарын график
Монгол Базальт ХК 2020 оны тайлант хугацаанд 103 хүнийг
66 ажлын байранд үндсэн ажилтны тогтвортой ажлын байраар
хангаж нийт 863сая төгрөгөөр цалинжуулсан бөгөөд нэг хүнд
дунджаар 1.25 сая төгрөгийн цалин олгосон нь цар тахлын
үеийн эдийн засгийн хүнд нөхцөлд чухал үзүүлэлт бөгөөд сарын
дундаж цалингийн хэмжээ салбарын үзүүлэлттэй ижил түвшинд
байна.

50%
28%
17%
5%
1-3

АЖИЛЧДЫН ТОО

7-9

10-12

АЛБА ХЭЛТЭСТ

66

Захиргаа

- 17

Үйлдвэр

- 38

2020 онд ажилласан нийт ажилчдын 52 нь тасралтгүй 12 сар
ажиллаж, 23 нь 4-9 сар ажиллаж байгаа бол 28% буюу 29 нь
1-3 сар ажилласан байна. Эдгээр ажилтнуудын 26% нь эмэгтэй
ба нийт эмэгтэй ажилтнуудын 30% нь үйлдвэрт үлдсэн хувь нь
санхүү, борлуулалт болон захиргааны албанд ажиллаж байна.

Борлуулалт - 11

АЖИЛЧДЫН ТОО
ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА

Маркетингийн менежер-2 , борлуулалтын албаны дарга-1,
аж ахуйн нярав-1, үйлдвэр хариуцсан нярав-1, сургалт зөвлөгөө
хариуцсан менежер-2 зэрэг нийт 7 ажлын байрыг нэмэгдүүлэн
ажиллаа. Нийт ажилтаны 41% нь бүрэн болон бүрэн бус дунд
боловсролтой, 59% нь дээд боловсролтой бөгөөд үүний 38 нь
бакалавр зэрэгтэй, 1 магистерант, 1 доктор зэрэгтэй байна.

НАСНЫ БҮТЭЦ
50-аас дээш- 20%

74% 26%
Эрэгтэй

4-6

Эмэгтэй

40-50 нас

- 12%

30-40 нас

- 30%

20-30 нас

- 27%

Үндсэн ажилтаны цалин (мян.төг)
100,000.0
90,000.0
80,000.0
70,000.0
60,000.0
50,000.0
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
-

1

2

3

4

2019 он
www.basaltwool.mn
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9

10
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2020 он
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Хувьцааны мэдээлэл
Хувьцааны ханш
Тайлант хугацаанд хоёрдогч зах зээлд
арилжаалагдсан нийт хувьцааны дээд ханш нь
264.9₮, доод ханш нь 180.02₮ бөгөөд дундаж ханш
нь 210.2₮ байсан бол 2020 оны хаалтын ханш
180.34₮ байлаа.

Хаалтын ханш
(2020.12.31)
180.34₮

-78.4₮

258.73₮
Өмнөх ханш
(2019.12.31)

Хувьцааны арилжаа
Арилжаалагдсан ширхэг /мян.ш/

Үнийн дүн /мян.төг/

2020.01.31

Огноо

65.19

16,827.19

2020.02.29

220.22

54,220.44

2020.03.31

64.27

13,769.43

2020.04.30

4.99

17,012.82

2020.05.31

62.97

12,683.36

2020.06.30

54.60

10,993.82

2020.07.30

115.44

23,062.64

2020.08.30

22.67

4,395.38

2020.09.30

36.82

6,976.31

2020.10.30

41.49

7,672.16

2020.11.30

22.47

4,173.64

2020.12.30

28.95

5,246.97

818.23

177,034.17

Нийт

5%-с дээш хувьцаа
эзэмшигчид 70%

30%
70%

5%-с доош хувьцаа
эзэмшигчид 30%

“Монгол Базальт” ХК нь 2020.12.31ны байдлаар 5%-с дээш хувьцааг 5
хувьцаа эзэмшигч байгаа бол үлдсэн
хувьцаа эзэмшигчид нь 5%-с доош
хувьцаа эзэмшиж байна.

Хувьцааны ханшийн график
300
250
200
150
100
50
0
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Хувьцааны ханш
www.basaltwool.mn

Санхүүгийн үйл ажиллагааны тоо баримт
САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАНГИЙН ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Тайлант хугацааны санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад бараа материалын хэмжээ
26%, нийт хөрөнгийн хэмжээ 3.4% өссөн нь үйлдвэрийн технологийн дамжлагын шинэчлэлийн ажлыг 2021
онд үргэлжлүүлэн хийхтэй холбоотой бэлэн бүтээгдэхүүн болон сэлбэг материалын нөөц бүрдүүлсэн, тайлант
хугацаанд капитал хөрөнгийн бүтээн байгуулалт хийсэнтэй холбоотой. Мөн өмнөх оны цэвэр ашгийг нийт хувьцаа
эзэмшигчдэд 100% олгосон нь хуримтлагдсан ашгийг бууруулсан байна.

Хуримтлагдсан ашиг (сая.төг)

Бараа материал (сая.төг)
933.24

979.63
916.69

740.53

2019 он

2019 он

2020 он

2020 он

Нийт хөрөнгө (сая.төг)
31,194.18
30,161.61

2019 он

2020 он

АШИГТ АЖИЛЛАГАА
Монгол Базальт ХК нь 2020 оны тайлант хугацаанд цар тахлын улмаас хөл хорио тогтоосон 2, 11, 12-р саруудаас
бусад үеүүдэд үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг бүрэн хангахын сацуу их бүтээн
байгуулалтыг өрнүүлж ажиллаа. Борлуулалтын орлого өмнөх оны мөн үеэс 1.02 тэрбум төгрөгөөр, борлуулалтын
орлогод эзлэх цэвэр ашгийн хэмжээ 2%-р тус тус буурсан ч 2019 онд борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 68.1%
байсныг 2020 онд 65.4% болгон өмнөх оныхоос 2.7%-р бууруулж чадсан нь томоохон ололт юм. Мөн үйл
ажиллагааны зардалын хэмжээг өмнөх оныхтой мөнгөн дүнгээр харьцуулж үзэхэд 21.9% үндсэн үйл ажиллагааны
бус бусад зардал 74.2%-р тус тус бууруулан ажилласан байна

Борлуулалтын өртөг
68.1

Үйл ажиллагааны зардал (мян.төг)

1,095.5

65.4

2019 он

2020 он

855.09

2019 он

2020 он

КАПИТАЛ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
Сүүлийн жилүүдэд үйлдвэрлэл технологийн шинэчлэлийн их бүтээн байгуулалтын үеийн үйлдвэрлэлийн
шат дамжлагийн өргөтгөл болон бусад капитал хөрөнгө оруулалтад нийт 8 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан бөгөөд
үний 48%-ийг татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн бол үлдсэн 52%-ийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэн
ажилласан байна.

www.basaltwool.mn
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Бүтээгдэхүүн борлуулалтын тоо баримт
Чулуун хөвөнгийн борлуулалт / боодол /
Нийт

5 М-80 /8см/25,000

1,242

20,000
7 М -120 /8 см/

2

2,677

болон

жижиглэнгийн
COVID-19

цар

М-130 /2см/

2,115

661
20
зориулалттай 26 хүнд
маркын252 чулуун

2

М-60/10 см /

146,669

буюу

орж барилгын гадна фассад дулаалгын

252
2,677

1,242

М -120 /8 см/

-

2,115

661
3,208

20

М- 100 / 8см/

252

26

М130 /10 см /

2,115

М -120 /8 см/

661

М- 100 / 8см/

15 М-130 /2см/
ДҮН

М-80 /8см/

М-60 /8см/

М-100 /5 см/

14 М130 /10 см /

М-80 /5см/

М-60 /5см/

13 М40 /5см/

5,000

2

20

-

зориулалтаар

тахлын үед барилгын салбар уналтанд

7,901

М-80 /8см/

1,242

10,000
2,677

М -100 /10 см/

26

М-80 /10см/

3,208

М-60 М40
/8см//5см/

15,845

5,000
11 М-70 /5см/

М-60/10 см /

10 М -100 /10 см/

хүн

15,845
давамгайлсан

14,413

15,000

21,449

дуулаалгын

21,449
худалдан
авагчидын худалдан авалт

20,000 15,845

29,824
7,901

хувь

25,000
21,449

М-60 /5см/

14,413

9 М-80 /10см/
10,000

12 М-80/4 см/

30,000

хөвөнгийн

М-130 /2см/

3,208

М130 /10 см /

4 М-60 /8см/30,000

М40 /5см/

35,000

М-80/4 см/

7,901

М-70 /5см/

35,000

М -100 /10 см/

3 М-100 /5 см/

/
15,000
8 М-60/10 см

борлуулалтын тоо хэмжээнээс харахад

47,034

сууцын
29,824

14,413

40,000

6 М- 100 / 8см/

хавтангын

Чулуун хөвөнгийн борлуулалт / боодол /
өндөр байна.
Энэ нь амьны орон

47,034

29,824

хөвөн

М-60/5 маркын хөвөнгийн борлуулалт

1 М-60 /5см/40,000
2 М-80 /5см/

чулуун

45,000

М-80 /10см/

Тоо хэмжээ / боодол
/

М-100 М-80/4
/5 см/ см/

47,034

45,000 нэр төрөл
Бүтээгдэхүүний

ДД

50,000

М-80М-70
/5см//5см/

50,000

борлуулалтын

буурсантай холбоотой.

хэмжээ

Шугам хоолойн
дулаалгын борлуулалт/метр/
Шугам хоолойн дулаалгын борлуулалт/метр/

Шугам хоолойн дулаалгын борлуулалт/метр/

ШУГАМ ХООЛОЙН БОРЛУУЛАЛТ

хоолойн

2,150
2,000

1,000

1.2*0.08*0.1 оёмол хөнжил

130

130

100
1.2*2*0.1 оёмол хөнжил

200

1.7*1.2*0.1 оёмол хөнжил

240

160

1.4*1.2*0.1 оёмол хөнжил

25

Ф-426 СТУ шугам хоолойн

12

1*6*0.05 оёмол хөнжил

254

Ф-325 СТУ шугам хоолойн

1.2*2*0.1 оёмол хөнжил

100

Ф160 шугам хоолой

Ф140 шугам хоолой

381
1.7*1.2*0.1 оёмол хөнжил

1.2*0.08*0.1 оёмол хөнжил

40

130

Ф110 шугам хоолой

1.4*1.2*0.1 оёмол хөнжил

200

529130

Ф85 шугам хоолой

187

Ф72 шугам хоолой

-

хөнжил бүтээгдэхүүн ашигласан нь
нөлөөлсөн байна.

25

259

200

539
1*6*0.05 оёмол хөнжил

засвар шинэчлэлийн ажилд оёмол

12

205

240

Ф57 шугам хоолой

шугамын

Ф160 шугам хоолой

Ф140 шугам хоолой

Ф110 шугам хоолой

уурын

Ф85 шугам хоолой

Ф72 шугам хоолой

Ф57 шугам хоолой

Ф48 шугам хоолой

Ф40 шугам хоолой

Ф32 шугам хоолой

үйлдвэрийнхээ

500

160

Ф-426 СТУ шугам хоолойн

болон Уулын баяжуулах эрдэнэт
үйлдвэр зэрэг томоохон компаниуд

872

254

Ф48 шугам хоолой

1,356
40
381
872
254
12
25
160
240
2,150
200
130
130
100
7,969

Ф-325 СТУ шугам хоолойн

539

200

187

1,356

Ф-325 шугам хоолойн

40

529
байгаа нь Таван Толгой
381
529 Түлш ХХК

1,500

Ф270 шугам хоолой

872

Ф40 шугам хоолой

200

Ф220 шугам хоолой

259
1,356
шинээр гаргасан оёмол
хөнжил
187

бүтээгдэхүүн өндөр борлуулалттай
539

2,150

2,500

Ф32 шугам
Ф-325хоолой
шугам хоолойн

шугам

Тоо хэмжээ /метр/

борлуулалтыг харахад205зах зээлд

Ф25 шугам хоолой
1,500
Ф32 шугам
хоолой
Ф40 шугам хоолой
Ф48 шугам хоолой
1,000
Ф57 шугам хоолой
Ф72 шугам хоолой
Ф85 шугам500
хоолой
259
205
Ф110 шугам хоолой
Ф140 шугам- хоолой
Ф160 шугам хоолой
Ф220 шугам хоолой
Ф270 шугам хоолой
Ф-325 шугам хоолойн
Ф-325 СТУ шугам хоолойн
Ф-426 СТУ шугам хоолойн
1*6*0.05 оёмол хөнжил
1.4*1.2*0.1 оёмол хөнжил
1.2*0.08*0.1 оёмол хөнжил
1.7*1.2*0.1 оёмол хөнжил
1.2*2*0.1 оёмол хөнжил
НИЙТ ДҮН
Ф25 шугам хоолой

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

оны

Ф25 шугам
хоолой
Ф270
шугам хоолой

2020

2,000
Бүтээгдэхүүний
нэр төрөл

ДД

Ф220 шугам хоолой

2,500

Маркетинг зар сурталчилгааны зардал

Маркетинг зар сурталчилгааны зардал

Хандив тусламжийн зардал

39,025,112

Маркетинг зар сурталчилгааны зардал сая.төг
Борлуулалт маркетингийн бусад зардал

16,826,839

1 Сошиал медиа

2 Шуудан холбоо

Зар сурталчилгаа

25,149,745

6,130,040

Түрээсийн зардал
28,377,376

Борлуулалт маркетингийн бусад зардал
4 Зар сурталчилгаа
Борлуулалт маркетингийн
5 бусад зардал

16.8

6,130,040
Шуудан холбоо

Зар сурталчилгаа

16,826,839
Сошиал медиа

6.1

39,025,112

2020 оны маркетинг зар сурталчилгааны

Борлуулалт маркетингийн бусад зардал

Хандив тусламжийн зардал

3 Түрээсийн зардал

Хандив тусламжийн зардал

16,826,839

зардал өмнөх оны мөн үеэс 42% буурсан

39.0

28,377,376
Зар сурталчилгаа

байна. Энэ нь COVID-19 цар тахлын

6,130,040

улмаас олон нийтийг хамарсан үзэсгэлэн

25,149,745
Түрээсийн зардал

арга

Шуудан холбоо

6 Хандив тусламжийн зардал
Нийт

Түрээсийн
28.3 40,000,00045,000,000
-зардал
5,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,000
39,025,112
115,509,112

Шуудан холбоо

30.2

28,377,376

болон

25,149,745

ажиллагаа

бусад

зохион

төрлийн

байгуулахыг

хориглосонтой холбоотой бөгөөд 2019

Сошиал медиа

25.1
-

Сошиал медиа

үйл

хэмжээ,

онд нийт 14 үзэсгэлэнд оролцож байсан

5,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,00040,000,00045,000,000

бол 2020 онд нийт 2 үзэсгэлэнд оролцож
бүтээгдэхүүн үйл ажиллагаагаа нийтэд
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сурталчлан танилцуулсан байна.
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Чулуун хөвөнгийн б

Бүтээгдэхүүн

ЧУЛУУН ХӨВӨН
ХАВТАН

HOUSE ROCK
ХУЙЛМАЛ ХӨНЖИЛ

ГАЛД ШАТДАГГҮЙ
ХАЛУУН БОЛОН
ХҮЙТНЭЭС ТУСГААРЛАНА

БАЗАЛИТ FLEX
УЯН, ЗӨӨЛӨН
АКУСТИК ХАВТАН

УС, ЧИЙГ ШИНГЭЭХГҮЙ
ДУУ ЧИМЭЭГ ШИНГЭЭЖ
ТУСГААРЛАНА

ГАЖИЛТАНД ТОГТВОРТОЙ
УРТ УДААН ЭДЭЛГЭЭ,
ҮНЭ ЦЭНИЙН БАТАЛГАА

ГИДРОПОНИК
ХӨРСГҮЙ
ТАРИАЛАЛТ

БАЙГАЛÜД ЭЭЛТЭЙ ЭÊО

ХЭСЭГЧЛЭН
УГСРАХ СЭНДВИЧ

ШУГАМ ХООЛОЙН
ДУЛААЛГА

ХАВТАН
ФАЙБЕР ЦЕМЕНТЭН
ГАДАРГУУТАЙ

www.basaltwool.mn
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Шинэ дэвшилтэт материал, байгаль орчинд ээлтэй
технологи нэвтрүүлсэн, ашигласан байдал
ХАМГИЙН
ЧАНАРТАЙД
ХАМГИЙН
ХЯМД

NEW
БАЗАЛИТ
FLEX

БАЗАЛИТ FLEX М-50 МАРК
Амины орон сууцнд зориулсан М-50
маркын хөнгөн, хэрэглэхэд хялбар чулуун
хөвөн хавтанг шинээр нэвтрүүлснээр
ижил төрлийн дулаалгын материалуудтай
харьцуулахад хамгийн хямд бөгөөд
хамгийн чанартай бүтээгдэхүүн юм.

ГИДРОПОНИК
Базальт ÷óлóóã õаéлóóлан ¿éлäâýðлýñýн õºâºнã зºâõºн õ¿нä, õºнãºн аж ¿éлäâýðт
õýðýãлýýä зоãñоõã¿é õºäºº аж аõóéн шинý ñалбаð болñон ãиäðопоник теõнолоãиä ºðãºн
õýðýãлýãäýж баéна. Энýõ¿¿ теõнолоãи нь ýнãиéн таðиалалттаé õаðьцóóлаõаä óñыã 80%
õýмнýäýã ба óðãалтыã 22% õóðäаñãаäаã.
БНСУ-ðóó 600 бооäол Гиäðопоник õºðñиéã ýкñпоðтлож ýõниé óðãацаа амжилттаé
óðãóóлааä баéна.
Дóлаалãын матеðиалын тºлбºðиéã нýã äоð тºлºõ боломжã¿é, õóðимтлал ¿¿ñãýж ÷аäааã¿é ãýð
б¿л иðãýäýä äóлаалãанä зоðиóлñан, ñанõ¿¿ãиéн äаðамт болоõооðã¿é баãа õ¿¿тýé ноãоон зýýлиéã
аâаõ боломжыã “ХААН банк, ХАС банк, Тºðиéн банкóóäтаé õамтðан ажиллан олãож баéна.
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Компанийн засаглал
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүд
Төлөөлөн удирдах зөвлөл /ТУЗ/ нь “Компанийн
тухай хууль” болон “Монгол Базальт” ХК-ийн
дүрэмд заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих
байгууллага юм.
ТУЗ нь компанийн үйл ажиллагааг
ерөнхий удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагаанд
хяналт тавих, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээс гадна
хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг компанид төлөөлөн
хамгаалдаг.

ШАРАВСАМБУУ ЭНХТӨР

Мэргэжил: Эрх зүйч, Банкны Удирдлага

ТУЗ нь жил бүр компанийн стратегийн
зорилт, бизнес төлөвлөгөөг баталж, төлөвлөгөөний
биелэлтийг тогтмол хянан, холбогдох үүрэг,
чиглэлийг гүйцэтгэх удирдлагад өгч ажилладаг.
“Монгол Базальт” ХК-ийн одоогийн ТУЗ
нь 2020 оны 04 сарын 03-ны өдөр болсон Хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас сонгогдон ажиллаж
байна.

ЧАНСАА ЗОРИГТБААТАР
Мэргэжил: Хуульч, Эдийн засагч

ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн даргаар
Б.Амарбаясгалан ажиллаж байгаа бөгөөд тэрээр
2007-2008 онд “Нако Түлш”ХК-ийн ТУЗ-н гишүүн,
2005-2017 онд “Хөх ган”ХК-ийн ТУЗ-н Нарийн
бичгийн даргаар, 2013-2017 онд “Би Ди СЕК”ҮЦКийн Хөрөнгө оруулалтын албаны ахлах менежер,
2018 оноос “Монгол Базальт”ХК-ийн ТУЗ-н Нарийн
бичгийн даргаар ажиллаж байна.
ТУЗ нь дэргэдээ дараах 3 дэд хороотой үйл
ажиллагаагаа явуулж ба “Монгол Базальт” ХК-ийн
2019 оны 6 сарын 5-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаас
Аудитын хороо, Цалин урамшууллын хороо,
Нэр дэвшүүлэх хороо нь дараах бүрэлдэхүүнтэй
томилогдон ажиллаж байна.
ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД
1. Аудитын хороо

ТҮВШИНТӨР ЦЭНД-АЮУШ
Мэргэжил:
Бизнесийн удирдлага,
Компанийн засаглалын эксперт,
Эдийн засагч

Дарга: Ч. Зоригтбаатар, гишүүд:
Б.Шаравсамбуу, Т.Цэнд-Аюуш
2. Нэр дэвшүүлэх хороо
Дарга: Ш.Энхтөр, гишүүд:
Хан Гю Бунг, Т.Цэнд-Аюуш
3. Цалин урамшууллын хороо
Дарга: Л.Ариунболд, гишүүд:
Ч.Зоригтбаатар, Ш.Энхтөр

www.basaltwool.mn
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Компанийн засаглал
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүд

ЛХАГВАЖАВ АРИУНБОЛД

Мэргэжил:
Цахиурын исэлд суурилагдсан эрдэсийн хайлах болон
дулаанаар боловсруулах технологийн үйлдвэрийн
инженер, Эдийн Засагч, Үйлдвэрийн гавьяат ажилтан
/Техникийн Ухааны доктор, Аж Ph.D доктор/

ГАЛБАДРАХ ГАНЗОРИГ

Мэргэжил: Цэргийн командлагч, Улс төр судлаач

ПҮРЭВБАНЗРАГЧ САЙНБИЛЭГ

Мэргэжил: Технологийн Инженер, Санхүүч
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АРИУНБОЛД ЭНХГЭРЭЛ

Мэргэжил:
Үйлдвэр Үйл ажиллагааны Менежмент,
Санхүү Менежмент

БАДРАХ ШАРАВСАМБУУ

Мэргэжил:
Нягтлан бодогч, Гавъяат Эдийн засагч,
/ PhD Доктор, Эдийн Засгийн Ухааны Доктор /

HAN KYU BONG /ХАН ГЮ БУНГ/
Мэргэжил: Бизнес удирдлагын мастер

www.basaltwool.mn

Сургалт, сурталчилгааны төв
ХАН-УУЛ дүүрэг
Мишээл Их Дэлгүүрт дэхь “Монгол Базальт” ХК Сургалт Инновацийн Төвд барилга орон сууц, шугам хоолойн
дулаалгын ач холбогдол чулуун хөвөн дээр ургамал тарих технологын талаах иргэд аж ахуй нэгжид 6 удаагийн
сургалт хийсэн бөгөөд нийт 150 хүнд сургалт мэдээлэл өгсөн байна.

ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэг
Чингэлтэй дүүргийн мэдээлэл иновацын төвд Чингэлттэй дүүргийн хороо, хэсгийн ахлагч нарын дунд
дулаалгын материалын шинж чанар ногоон зээлийн мэдээлэл хүргэсэн бөгөөд сургалатад 50 хүн хамрагдсан.

СОНГИНО ХАЙРХАН дүүрэг
ЧИН дэхь “Монгол Базальт” ХК Сургалт Инновацийн Төвд СХД-н 1,2,35-р хорооны 35 хүнд дулаалгын ач
холбогдол дулаалгын материалын стандартын талаар сургалт хийсэн.

www.basaltwool.mn
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Инженер техникийн албаны онцлох ажлууд
Монгол базальт ХК-ны дулаан
тусгаарлагч материалын үйлдвэр нь
2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 15
удаагын үйлдвэр хөдлөлтөөр 1872,3
тонн чулуун хөвөн хавтанг тасралтгүй
үйлдвэрлэсэн байна.

СТУ-н цехд 2020 онд
Ф-326-ын
хоолой-160
м, Ф-426-ын хоолой-40
метрийг тус тус хийж
гүйцэтгэсэн бөгөөд нийт200 метр сту шугам
хоолойн дулаалга хийж
гүйцэтгэсэн байна.

Монгол базальт ХК-ны дулаан тусгаарлагч
материалийн үйлдвэрийн оёмол хөнжлийн хэсэгт
2020 онд 550 м2 оёмол хөнжилд фольмадикан
барьж оёcон, 8 см-н зузаантай 103 метр, 10 см-н
зузаантай 958 метр шилэн даавуу гадаргуутай
хөнжил хийгдсэн бөгөөд түүнчлэн 1950 метр 5
см-н зузаантай хөвөнд фольмадикан тор барьж
оёх ажил хийж гүйцэтгэсэн.

Технологийн алба 2020 оны 3-р улиралд оёмол
хөжил үйлдвэрлэлийн хэсэгт туршилтын үйлдвэрлэл
хуйлмал хөнжил оёж турших үйлдвэрлэлд нвтрүүлэх
ажил хийгдсэн бөгөөд 5 см-н зузаантай 2 метрийн
урттай болон 10 см-н зузаантай 2 метрийн урттай
хуйлмал оёмол шилэн даавуу гадаргуутай хөнжлийг
базальт файбер утсаар оёж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх
туршалтын ажил хийдсэн.
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ХАБЭА-н хүрээнд хийгдсэн ажлууд
Үйлдвэрийн ажилчдын эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах зорилгоор
120м2 байрыг 76,020,300 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтааар зураг төслийн
дагуу гүйцэтгүүлж ашиглалтанд оруулж, тохижуулж бэлэн болгосон.

Үйлдвэр болон үйлдвэрийн ажилчдын эрүүл ахуй
орчныг сайжруулах байрыг 76,5 метр төвийн дулаан,
цэвэр усны шугамд холбох ажлыг хийж гүйцэтгүүлэх
ажилд 94,342,520 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийв.

Инженер техникийн ажилчдын 24м2 өрөөг үйлдвэрийн
ашиглагддаггүй талбайд бариулж 16,440,000 төгрөгийн
хөрөнгө оруулалтаар орох, гарах шат, дулаан цахилгааныг
шийдэж ашиглалтанд оруулсан.

2020 онд компанийн хөдөлмөрийн нөхцөл сайжруулах эрүүл мэнд нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал эрүүл ахуйг сайжруулах төлөвлөгөөний дагуу ажлууд 100% гүйцэтгэлтэй хийгдсэн байна.

www.basaltwool.mn
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Санхүүгийн тайлан
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
ҮЗҮҮЛЭЛТ

( ‘000 төгрөгөөр )
2019.12.31

2020.12.31

-

-

2,156,824,564.11

860,235,403.28

297,126,060.03

1,106,308,623.35

131,779.00

-

52,533,035.20

68,719,382.63

-

-

740,533,450.45

933,235,554.78

3,056,758,967.03

871,523,380.99

Бусад эргэлтийн хөрөнгө

-

184,939,200.00

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус
хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)

-

-

6,303,907,855.82

4,024,961,545.03

-

-

Үндсэн хөрөнгө

12,965,867,182.44

14,244,884,367.80

Биет бус хөрөнгө

10,891,832,382.96

12,924,332,080.89

Биологийн хөрөнгө

-

-

Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

-

-

Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө

-

-

Хойшлогдсон татварын хөрөнгө

-

-

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

-

-

Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

-

-

Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн

23,857,699,565.40

27,169,216,448.69

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

30,161,607,421.22

31,194,177,993.72

Өр төлбөр ба эздийн өмч

-

-

ӨР ТӨЛБӨР

-

-

Богино хугацаат өр төлбөр

-

-

31,566,767.53

205,658,474.83

-

-

286,577,230.74

292,938,822.36

НДШ-ийн өглөг

-

27,643,196.16

Богино хугацаат зээл

-

1,882,100,000.00

Хүүний өглөг

-

-

Ноогдол ашгийн өглөг

130,323,434.99

130,323,434.99

Урьдчилж орсон орлого

529,809,270.70

9,101,343.18

-

-

100,315,669.99

146,082,495.39

-

-

ХӨРӨНГӨ
Эргэлтийн хөрөнгө
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
Дансны авлага
Татвар, НДШ-ийн авлага
Бусад авлага
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
Бараа материал
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн
Эргэлтийн бус хөрөнгө

Дансны өглөг
Цалингийн өглөг
Татварын өр

Нөөц /өр төлбөр/
Бусад богино хугацаат өр төлбөр
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус
хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр
төлбөр

16

www.basaltwool.mn

Санхүүгийн тайлан
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН /ҮРГЭЛЖЛЭЛ/
ҮЗҮҮЛЭЛТ

( ‘000 төгрөгөөр )

2019.12.31

2020.12.31

1,078,592,373.95

2,693,847,766.91

-

-

Урт хугацаат зээл

1,951,916,438.36

1,432,176,165.85

Нөөц /өр төлбөр/

-

-

Хойшлогдсон татварын өр

-

-

Бусад урт хугацаат өр төлбөр

-

-

Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн

1,951,916,438.36

1,432,176,165.85

Өр төлбөрийн нийт дүн

3,030,508,812.31

4,126,023,932.76

Эздийн өмч

-

-

Өмч : - төрийн

-

-

- хувийн

5,641,700,000.00

5,641,700,000.00

-

-

-

-

20,509,765,227.48

20,509,765,227.48

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

-

-

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

-

-

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

-

-

979,633,381.43

916,688,833.48

Эздийн өмчийн дүн

27,131,098,608.91

27,068,154,060.96

Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн

30,161,607,421.22

31,194,177,993.72

Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн
Урт хугацаат өр төлбөр

- хувьцаат
Халаасны хувьцаа
Нэмж төлөгдсөн капитал

Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)

www.basaltwool.mn
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Санхүүгийн тайлан
ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
ҮЗҮҮЛЭЛТ

2019.12.31

2020.12.31

Борлуулалтын орлого (цэвэр)

4,270,598,520.31

3,246,997,4 64.99

Борлуулалтын өртөг

2,908,268,326.06

2,123,004,5 75.08

Нийт ашиг (алдагдал)

1,362,330,194.25

1,123,992,889.91

-

-

278,588,683.60

75,942,9 16.32

Ногдол ашгийн орлого

-

-

Эрхийн шимтгэлийн орлого

-

-

8,707,915.81

4,674,3 69.53

Борлуулалт маркетингийн зардал

560,749,914.86

432,531,3 94.91

Ерөнхий ба удирдлагын зардал

534,765,162.27

422,560,3 10.30

-

107,422,3 57.07

167,620,234.18

43,181,4 90.78

3,955,291.98

-527,6 07.99

Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)

-

-

Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)

-

-

Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)

-

-

Бусад ашиг (алдагдал)

-

-12,023,9 83.86

390,446,774.33

186,363,030.85

55,411,171.65

23,639,5 78.69

335,035,602.68

162,723,452.16

-

-

335,035,602.68

162,723,452.16

Бусад дэлгэрэнгүй орлого

-

-

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү

-

-

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү

-

-

Бусад олз (гарз)

-

-

335,035,602.68

162,723,452.16

-

-

Түрээсийн орлого
Хүүний орлого

Бусад орлого

Санхүүгийн зардал
Бусад зардал
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)

Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)
Орлогын татварын зардал
Татварын дараах ашиг (алдагдал)
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг
(алдагдал)
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)

Орлогын нийт дүн
Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)
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Санхүүгийн тайлан
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
ҮЗҮҮЛЭЛТ

( ‘000 төгрөгөөр )
2019.12.31

2020.12.31

-

-

Мөнгөн орлогын дүн (+)

4,653,164,037.56

2,838,613,393.76

Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого

4,653,014,037.56

2,838,613,393.76

Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого

-

-

Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө

-

-

Буцаан авсан албан татвар

-

-

Татаас, санхүүжилтийн орлого

-

-

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Бусад мөнгөн орлого
Мөнгөн зарлагын дүн (-)

150,000.00
5,039,739,488.24

4,925,238,153.20

Ажиллагчдад төлсөн

685,366,651.54

712,507,309.60

Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн

223,214,571.16

70,706,699.54

2,464,993,592.49

3,386,578,230.91

1,063,867.25

66,509,697.28

Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн

409,047,972.96

26,743,337.46

Хүүний төлбөрт төлсөн

167,147,033.08

127,696,177.81

Татварын байгууллагад төлсөн

461,705,549.62

187,981,157.86

9,996,031.00

9,788,277.60

617,204,219.14

336,727,265.14

-386,575,450.68

-2,086,624,759.44

-

-

Мөнгөн орлогын дүн (+)

278,588,683.60

75,218,364.94

Хүлээн авсан хүүний орлого

278,588,683.60

75,218,3 64.94

Хүлээн авсан ногдол ашиг

-

-

Мөнгөн зарлагын дүн (-)

2,357,537,356.47

209,995,302.09

Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн

2,347,249,356.47

207,504,393.00

10,288,000.00

2,490,909.09

-2,078,948,672.87

-134,776,937.15

-

-

Мөнгөн орлогын дүн (+)

5,469,210,240.23

5,224,659,895.80

Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан

5,465,000,000.00

5,224,000,000.00

-

0.00

4,210,240.23

659,895.80

Бараа материал худалдан авахад төлсөн
Ашиглалтын зардалд төлсөн

Даатгалын төлбөрт төлсөн
Бусад мөнгөн зарлага
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний
дүн
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн
гүйлгээ

Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн
гүйлгээний дүн
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргасна ас
хүлээн авсан
Төрөл бүрийн хандив
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Санхүүгийн тайлан
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН /ҮРГЭЛЖЛЭЛ/
ҮЗҮҮЛЭЛТ

( ‘000 төгрөгөөр )

2019.12.31

2020.12.31

Мөнгөн зарлагын дүн (-)

4,760,009,895.13

4,299,847,360.04

Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө

4,708,910,684.93

3,877,702,496.40

Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн

-

-

Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн

-

-

51,099,210.20

204,447,360.00

-

217,697,503.64

709,200,345.10

924,812,535.76

Валютын ханшийн зөрүү

3,955,291.98

-

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ

-1,752,368,486.47

-1,296,589,160.83

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

3,909,193,050.58

2,156,824,564.11

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

2,156,824,564.11

860,235,403.28

Төлсөн ногдол ашиг
Бусад зарлага
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн
гүйлгээний дүн
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Санхүүгийн тайлан
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
Өмч

НТК

Хуримтлагдсан
ашиг

Нийт дүн

5,641,700,000.00

21,145,915,459.34

830,773,878.65

27,618,389,337.99

-

-

-

-

5,641,700,000.00

21,145,915,459.34

830,773,878.65

27,618,389,337.99

Тайлант үеийн цэвэр ашиг
(алдагдал)

-

-

335,035,602.68

335,035,602.68

Бусад дэлгэрэнгүй орлого

-

-

-

-

Өмчид гарсан өөрчлөлт

-

(636,150,231.86)

-

(636,150,231.86)

Зарласан ногдол ашиг

-

-

(186,176,100.00)

(186,176,100.00)

Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн
хэрэгжсэн дүн

-

-

-

-

5,641,700,000.00

20,509,765,227.48

979,633,381.33

27,131,098,608.81

НББ-ийн бодлогын өөрчлөлтийн
нөлөө, алдааны залруулга

-

-

-

-

Залруулсан үлдэгдэл

-

-

-

-

Тайлант үеийн цэвэр ашиг
(алдагдал)

-

-

162,723,452.16

162,723,452.16

Бусад дэлгэрэнгүй орлого

-

-

-

-

Өмчид гарсан өөрчлөлт

-

-

-

-

Зарласан ногдол ашиг

-

-

(225,668,000.00)

(225,668,000.00)

Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн
хэрэгжсэн дүн

-

-

-

-

5,641,700,000.00

20,509,765,227.48

916,688,833.49

27,068,154,060.97

ҮЗҮҮЛЭЛТ
2018 оны 12-р сарын 31-ний
үлдэгдэл
НББ-ийн бодлогын өөрчлөлтийн
нөлөө, алдааны залруулга
Залруулсан үлдэгдэл

2019 оны 12-р сарын 31-ний
үлдэгдэл

2020 оны 12-р сарын 31-ний
үлдэгдэл
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