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Гүйцэтгэх захирлын мэндчилгээ

   Компанийн хэвийн үйл ажиллагаанд эрсдэл үзүүлэх сөрөг хүчин зүйлүүд болох тээвэр
ложистикийн хомсдол, дотоод болон гадаадын бараа материалын үнийн өсөлт, ААН-
үүдийн төлбөрийн чадварын бууралт, томоохон төслүүдийн царцалт, валютын ханшийн
өсөлт зэрэг асуудлуудтай олон сар нүүр тулсан хэдий ч бид онцгой цаг үеийн бодлого
баримталж зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг хангахаар барилгын дулаан тусгаарлагч
байгальд ээлтэй чулуун хөвөн хавтан үйлдвэрлэж эхний хагас жилд 2020 оны
үйлдвэрлэлтэй тэнцэх хэмжээний бүтээгдэхүүн зах зээлд нийлүүлсэн бол 8-11 сард
2021 оны нийт бүтээгдэхүүний 75%-ийг үйлдвэрлэсэн байна. Энэхүү үйлдвэрлэлийн
өсөлт нь эхний улиралд хийгдсэн томоохон капитал хөрөнгө оруулалт болох хөвөн
шарах камерийн технологийн шинэчлэлийн ажлын үр дүн байлаа.
    Цаг үеийн нөхцөл байдалд зохицсон санхүү болон үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны
оновчтой төлөвлөлт хийн компанийн цаашдын үйл ажиллагааг тогтвортой  байлгах
бизнес төлөвлөгөөний дагуу үйлдвэрлэл явуулахыг бид нэн тэргүүний зорилгоо болгон
ажиллаж үйл ажиллагааны зардлаа өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 16%-иар
бууруулан, борлуулалтын орлогоо 3.5 дахин, цэвэр ашигаа 11.7 дахин тус тус өсгөсөн
амжилттайгаар 2021 оныг үдлээ. Үндэсний цор ганц үйлдвэрлэгчийн хувьд
бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, төрлүүд нэмэгдэж үүнийг дагаад санхүүгийн үр дүн
үзүүлэлтүүд улам бүр сайжирч хэрэглэгчид болон нийт, хувьцаа эзэмшигчидийнхээ
хүлээлтийг давуулан биелүүлэх боломж бүрдэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. 

                                  ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ:                                        А.ЭНХГЭРЭЛ

    2020 оноос үргэлжилсэн Ковид-19 цар тахлын үр
дагавар 2021 оны эхний улиралд дотоодын эдийн
засаг, тэр дундаа барилга бүтээн байгуулалтын
салбарын үйл ажиллагаанд хүндрэл бэрхшээлүүд бий
болгосон ч 2021 оны эхний хагас жилийн дунд үеэс
үйл ажиллагаанууд бага багаар сэргэж эхэлсэн билээ.
"Монгол Базальт" ХК-ийн хувьд энэ хугацаанд
ажилтануудаа тогтвортой ажлын байраар хангах,
орлогын эх үүсвэр хангамжийг бууруулахгүй байх
бодлогыг нэн тэргүүнд барьж ажилласан юм.



Компанийн
тухай Компанийн оноосон

нэр:
Байгууллагдсан огноо:
Үйл ажиллагааны
чиглэл:
Албан ёсны хаяг:

Утас: 
Вэб:
E-mail:
Фэйсбүүк:

"Монгол Базальт" ХК

2007
Чулуун хөвөнгийн үйлдвэр

Монгол улс, Улаанбаатар 
хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р 
хороо, Фламинго тауэр, 403
 тоот
(976) 75114444
www.basaltwool.mn
monbasalt@rockwool.mn
Mongol Basalt JSC

Ерөнхий мэдээлэл

ТУЗ-ийн дарга:
Гүйцэтгэх захирал:
Ажилчдын тоо:

Л.Ариунболд
А.Энхгэрэл
75

Цагт 1.8 тн

Удирдлага, хүний нөөц

Үйлдвэрийн хүчин 
чадал:

Үйлдвэрлэл

Хувьцааны мэдээлэл

Хувьцааны симбол
код:
МХБиржид
бүртгэгдсэн:
Нийт гаргасан
хувьцаа:
Хувьцааны ханш:

MSE:MBW / 544

2018.04.05

56,417,000 ширхэг
172.41 төгрөг /2021.12.31/
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Эрхэм зорилго

Уриа үг
Нэг чулууны долоон гайхамшиг

Бидний бүтээгдэхүүний цөмд байгалийн
чулууны хүч оршино.



0 4

Бүтэц зохион
байгуулалт
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Е Р Ө Н Х И Й  Н Я Г Т Л А Н
Б О Д О Г Ч

Б . Б О Л О Р Т У Я А



1 жил 
35%

2-3 жил
33%

4-10 жил
17%

10-с дээш жил
15%

"Монгол базальт" ХК нь удирдлага
санхүүгийн 26, үйлдвэрийн ИТА-17,
үйлдвэрийн ажилтан 32, нийт 75
ажилтантайгаар үйл ажиллагаа
явуулж байгаа ба нэг ээлжиндээ 8-
10 цагийн ажилтан ажиллуулдаг.

Нийт ажилтнуудын 27.5 хувь нь
эмэгтэй, 72.5 хувь нь эрэгтэй
бөгөөд 73 хувь нь 20-50 насны
идэвхитэй хөдөлмөр эрхлэгчид
юм.  Ажилтнуудын боловсролын
бүтцийг авч үзвэл 22% нь бүрэн
дунд ба тусгай мэргэжлийн , 78%
нь дээд боловсролтой бөгөөд
үүнээс магистрант 1, доктор
зэрэгтэй 1 ажилтан тус тус
байна.
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Хүний нөөц Ажилласан  жил
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"Тайлант хугацаанд үнэт цаасны хоёрдогч зах зээл 2.778 сая ширхэг
хувьцаа 496.77 сая төгрөгөөр арилжигдлаа. 

Хувьцааны
мэдээлэл

0 7

Тайлант хугацаанд хоёрдогч зах
зээлд арилжаалагдсан нийт
хувьцааны дээд ханш нь 249.53₮,
доод ханш нь 160.11₮ байсан бол
2021 оны хаалтын ханш 172.41₮
байлаа. 

Хувьцааны дээд 
ханш 249.53₮

Хувьцааны доод
ханш 160.11₮

Хувьцааны ханш

Хувьцааны арилжаа

Хувьцаа эзэмшигчид

Хувьцааны ханшийн график



Санхүү
байдлын гол
үзүүлэлтүүд

22.5%
нийт хөрөнгийн

өсөлт

13.9%
Цэвэр ашиг

"Монгол Базальт" ХК нь 2021 оны эхний хагас жилд
цар тахлын эрсдэлийг даван туулж, үйл ажиллагаагаа
явуулсанаар зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг бүрэн
хангахын төлөө чармайн хичээл зүтгэл гаргаж их
бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж ажилласны үр дүнд
нийт хөрөнгө 22.5%  цэвэр ашгийн түвшин өмнөх оны
мөн үед 5.01% байсан бол 2021 онд 13.9%-д хүрлээ
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Ашигт ажиллагаа

"Монгол Базальт" ХК нь 2021 онд борлуулалтын орлогоо өмнөх оны мөн
үеэс 3.53 дахин нэмэгдүүлэн 11.4 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын
орлоготой ажиллалаа. 2020 онд нийт борлуулалтын орлогын 26.3% нь
борлуулалт удирдлагын зардал эзлэж байсан бол 2021 онд 12.4% болгон
амжилттай бууруулав. 

Санхүү байдал
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Санхүү байдлын
гол үзүүлэлтүүд

Чулуун хөвөнгийн борлуулалт / Боодлоор

1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал
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X 3.53
Борлуулалтын
орлогын өсөлт

 2021 онд борлуулалт маркетингийн алба нийт 251,043 боодол чулуун
хөвөн  худалдан борлуулсан байна. Чулуун хөвөн дулаалгыг зузаанаар
нь ангилан авч үзвэл 5 см-ийн зузаантай чулуун хөвөн 104,775 боодол
буюу 18,860 м3, 7.5 см-ийн зузаантай чулуун хөвөн 39,377 боодол буюу
7,088 м3, 10 см-ийн зузаантай чулуун хөвөн 96,905 боодол буюу 
 23,257 м3, 15 см-ийн зузаантай чулуун хөвөн 9,988 боодол буюу 1798
м3 нийт 51,000 м3 чулуун хөвөн дулаалгын материалыг худалдан
борлуулсанаас 582 аж ахуй нэгж байгууллага 1,200 гаруй иргэн
худалдан авалт хийсэн байна. 

2021 онд базальт лайт маркийн чулуун хөвөн хавтанг зах зээлд шинээр
нэвтрүүлэн хэрэглэгчийн гарт хүргэсэн байна. Стратегийн томоохон ач
холбогдол бүхий байгууллагууд болох ДЦС-2 ТӨХК, ДЦС-3 ТӨХК,
ДЦС-4 ТӨХК, УБДЦС ТӨХК, Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын ДЦС,
Эрдэнэтийн ДЦС,  Таван толгой түлш ХХК-д захиалсан бүтээгдэхүүнийг
цаг хугацаанд нь найдвартай ханган нийлүүлж ажиллалаа. 
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Оролцсон үзэсгэлэн арга хэмжээ

Улаанбаатар барилга 2021 

Өнтэй өвөлжье

Нийслэлийн засаг даргын тамгын
газраас зохион байгуулсан
“ӨНТЭЙ ӨВӨЛЖЬЕ” үзэсгэлэн
арга хэмжээнд оролцож шинэ
бүтээгдэхүүний танилцуулга хийн
иргэдийг чулуун хөвөн дулаалгын
материалыг ашиглан амьны орон
сууц дулаалах зөвлөгөө
мэдээллээр хангав.

Жил бүр Мишээл барилгын их
дэлгүүр дээр зохион
байгууллагддаг "Улаанбаатар
барилга 2021" үзэсгэлэнд
оролцон  шинэ  бүтээгдэхүүний
танилцуулга хийлээ. Мөн чулуун
хөвөн хавтан, шугам хоолойн
дулаалга, базальт арматур, 
 хөрсгүй тариалалтын
бүтээгдэхүүн хэрэглэгч, хамтран
ажиллагч байгууллагууддаа
танилцуулж, мэдээлэл зөвөлгөөг
хүргэлээ.
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Нийгмийн хариуцлага
Basalt hockey cup 2021
Өсвөрийн хоккейн улсын аврага
шалгаруулах тэмцээнийг
"Монголын ирээдүй болсон
хүүхэд багачуудынхаа төлөө бид
зүтгэнэ" уриан дор амжилттай
зохион байгуулав.

Гар зургийн уралдаан
"Монгол Базальт" ХК-ийн 30-н
жилийн ойн хүрээнд Олон улсын
хүүхдийн эрхийн өдрийг
тохиолдуулан “ДУЛААХАН
БАЙШИН НОГООН ХОТ” сэдэвт
хүүхдийн гар зургийн уралдаан
амжилттай зохион байгууллаа.

Фэйсбүүк азтан
"Монгол Базальт" ХК нь
нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
фэйсбүүк фэйж хуудас
дагагчдын дунд  "Байраа дахин
дулаалъя" сэдэвт  уралдаан
зарлаж азтанг Базальтвүүл
чулуун хөвөн дулаалгын
материал авах эрхийн бичгээр
урамшуулав.

Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын
Эрүүл мэндийн төвд хоёр хүнд
зэрэг ашиглах боломжтой
#YUWELL9F3AW загварын
хүчилтөрөгчийн амьсгалын
аппарат, ЕБС-д гал тогооны иж
бүрэн тоног төхөөрөмж болон
хэвлэх хувилах төхөөрөмж
хүлээлгэн өгөв.

Х а н д и в  т у с л а м ж

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B2%D2%AF%D2%AF%D0%BB?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfrDfn-2XksuI3VxCbFPwiL0B6jMMFIEgLqFt9PKbkTmUjkDrb_N1aO4L5PxbMwpHUTLIJ-NWQksABTFG6JfOYRvgZOcQp7wBdAwC2VLlD-mMEYqS5IVN19qbLTPRwP1U0KqmbkSQI6e5pUx3Z-uha&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%83%D0%BD%D1%85%D3%A9%D0%B2%D3%A9%D0%BD?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfrDfn-2XksuI3VxCbFPwiL0B6jMMFIEgLqFt9PKbkTmUjkDrb_N1aO4L5PxbMwpHUTLIJ-NWQksABTFG6JfOYRvgZOcQp7wBdAwC2VLlD-mMEYqS5IVN19qbLTPRwP1U0KqmbkSQI6e5pUx3Z-uha&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/yuwell9f3aw?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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Мөрөөдөл биелдэг юм

Монгол базальт ХК-ийн хамт олон
Араг продакшн ТВ9 телевизийн
хамтран бэлтгэдэг "Мөрөөдөл
биелдэг юм" төсөлд хамтран
ажиллаж Онцгой байдлын албан
хаагч Ж.Пүрэвдэмбэрэлийн байр
сууцыг дулаалах дулаалгын
материал хандивлалаа.

"Базальт Чулуун Хөвөн ашиглан
ургамал тарих” гарын авлага
зааварчилгааны номоо
хэрэглэгчидийн гарт хүргэж
номын нээлтийг Мишээл
барилгын их дэлгүүрт байрлах
Showroom-д зохион байгуулав. 

Нийгмийн хариуцлага

Хөрсгүй тариалалт
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Үйлдвэрлэл технологийн ажлууд

Шугам хоолойн үйлдвэрт  нийт
4,129 метр шугам хоолой, яндан
хоолойн дулаалга үйлдвэрлэн зах
зээлд нийлүүлсэн.

"Монгол базальт" ХК-ийн
дулаан тусгаарлагч
материалын үйлдвэр нь 2021
оны эцсийн байдлаар 18
удаагийн  үйлдвэрийн
тасралтгүй хөдлөлтөөр 3033.1
тонн хөвөн үйлдвэрлэсэн.

"Монгол Базальт" ХК-ийн дулаан тусгаарлагч оёмол хөнжлийн цехд  
 2021 онд Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын Дулааны цахилгаан станцын
захиалгаар Ф325-н 10 см-н зузаантай 120 метр, Ф426-н 10 см-н
зузаантай 150  метр оёмол хөнжил хийж нийлүүлсэн ба бусад
хэрэгдэгчдэд 174 метр 5 см-н зузаантай төмөр торон бүрээстэй оёмол
хөнжил үйлдвэрлэн нийлүүлсэн.
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ХАБЭА
"Монгол Базальт" компанийн технологийн албанаас 2021 онд Хувийн
хамгаалах хэрэгсэл, үйлдвэрлэлийн осол түүнээс урьдчилан сэргийлэх  
талаарх сургалтыг сар бүр тогтмол зохион байгуулж нийт ажилчдыг
хамруулав.

 “Хувийн Хамгаалах Хэрэгсэл”
Сургалтын хөтөлбөр

 
 Сургалтын хөтөлбөр нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:

- Ерөнхий мэдлэг
- Туршилт, судалгаа
- Зөвөлгөө, мэдээлэл
Уг сургалтын ач холбогдол нь:
- Ажлын байран дахь аюулын үнэлгээний талаар тодорхой хэмжээний
мэдлэгтэй болох буюу “яагаад” хувийн хамгаалах хэрэгсэл чухал вэ?
гэдгийг ойлгох.
-Хувийн хамгаалах хэрэгслийн оновчтой зөв хэрэглээ, түүний
шаардлага.
- Хувийн хамгаалах хэрэгсэл зөв арчилгаа, засвар болон устгал
Ажлын байранд “ Эрсдэл аюулын үнэлгээ”-г хийж сурах зэрэг болно.
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ШАРАВСАМБУУ  ЭНХТӨР

ПҮРЭВСҮХ  НЯМДОРЖ

ЧАНСАА  ЗОРИГТБААТАР

Хараат бус
гишүүд

Мэргэжил :  Эрх  зүйч ,
Банкны  удирдлага

Мэргэжил :  Хуульч ,
эдийн  засагч

Мэргэжил :  Бизнесийн
удирдлага ,  компаний
засаглалын  эксперт ,

эдийн  засагч

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.

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
2021 оны 04 сарын 26-ны өдөр болсон
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас
сонгогдон ажиллаж байна.
ТУЗ нь дэргэдээ дараах 3 дэд хороотой үйл
ажиллагаагаа явуулж ба “Монгол Базальт”
ХК-ийн 2021 оны 5 сарын 31-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
Дарга:  Б.Шаравсамбуу
гишүүд:  Ч.Зоригтбаатар, Ш.Энхтөр 
2. Нэр дэвшүүлэх хороо
Дарга: Г.Ганзориг
гишүүд: Хан Гю Бунг, П.Нямдорж,
П.Сайнбилэг
3. Цалин урамшууллын хороо
Дарга: П.Нямдорж
Гишүүд: Ч.Зоригтбаатар, А.Энхгэрэл

Компанийн засаглал
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Санхүү байдлын тайлан  
 /мян.төг/

Санхүүгийн тайлан
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Санхүүгийн тайлагнал

Санхүү байдлын тайлан  
 /мян.төг/



19

Санхүүгийн тайлагнал
 Дэлгэрэнгүй орлогын

тайлан   /мян.төг/




