УВС ХҮНС ХК-ИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Манай компани 2017 онд 1,593,293,000 төгрөгийн орлоготой ажилласан нь өмнөх оныхтой
харьцуулвал 34.1 хувиар өссөн байна.
Орлогын ҮзҮҮлэлт
ҮзҮҮлэлт

2016

Борлуулалтын орлого
Борлуулалтын өртөг
Нийт ашиг/алдагдал/
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг
Татварын дараах ашиг

1,187,433,627
824,154,327
363,279,299
(258,415,359)
(258,415,359)

2017
1,593,293,000
976,039,200
617,253,800
68,908,600
65,463,200

ҮсҮлт,
Бууралт %
34% өссөн
18% өссөн
69,9% өссөн
өссөн
өссөн

Борлуулалтын орлогын ҮзҮҮлэлт

Тайлант онд 33.1 мян.л архи, 58.6 мян.л чацарганы жөөс, 37.1 мян.л ус, 156.1 тн талх
нарийн боов өйлдвэрлэсэн бөгөөд энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад архины өйлдвэрлэл 5
дахин өссөн, чацарганы өйлдвэрлэл 16.9%-иар өссөн , талх нарийн боовны өйлдвэрлэл
16.7%-иар буурсан, усны өйлдвэрлэл 63.4%-иар өссөн өзөөлэлттэй гарсан байна.
Үйлдвэрлэлийн хэмжээ
БҮтээгдэхҮҮний тҮрҮл

Х.н

2016 он

2017 îí

Архин бөтээгдэхөөн
Чацарганы шөөс
Ус,ундаа
Талх, нарийн боов

мян.л
мян.л
мян.л
тонн

5,5
50,1
22,7
187,6

33.1
58.6
37.1
156.1

ҮмнҮх онтой
харьцуулахад
5 дахин өссөн
16.9% өссөн
63.4% өссөн
16.7% буурсан

БҮтээгдэхҮҮний Үйлдвэрлэл
Мян.л/ тн

Тайлант хугацаанд Талх нарийн боовны цех 17 хөний бөрэлдэхөөнтэйгээр тасралтгөй өйл
ажиллагаа явуулсан. Архи ундаа усны цех 11 хөний бөрэлдэхөөнтэйгээр ажилласан.
Чацарганы цех 11 хөний бөрэлдэхөөнтэйгээр энэ онд өмнөх оныхоос илөө өйлдвэрлэлт хийж
ажилласан.
өйлдвэр өөрийн чацаргана тариалалтаас 23.1 тн жимс хураан авч, бусад иргэд аж ахуй
нэгжээс 34.5 тн жимс худалдан авч боловсруулсан. Энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад

өөрийн талбайгаас хураасан жимсний тоо хэмжээ 15%-иар буурсан , нийт боловсруулсан
жимсний хэмжээ нь өмнөх онтой харьцуулвал 21%-иар буурсан өзөөлэлттэй байна.

Борлуулалтын орлого
БҮтээгдэхҮҮний тҮрҮл
Архин бөтээгдэхөөн
Чацаргана, ус, ундаа
Талх, нарийн боов
Бусад
Нийт

Х.н
мян.төг
мян.төг
мян.төг
мян.төг

2016

2017

439,935.7
341,609.9
382,788.1
23,099.9
1,187,433.6

862,020.7
305,460.4
425,122.9
689.0
1,593,293,0

2016 онтой
харьцуулахад
95% өссөн
10.5% буурсан
11% өссөн
97% буурсан
34.1% өссөн

2017 онд манай компани борлуулалтын орлогоо 50% өсгөх зорилт тавин ажилласан бөгөөд
борлуулалтын орлого 34 хувиар өссөн явдал нь бидний хувьд чамлахааргөй өр дөн юм.

ХҮРҮНГҮ ОРУУЛАЛТ
Тайлант онд хөрөнгө оруулалтад нийт 82.5 орчим сая төгрөг зарцуулжээ.
1. Тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл

18.4 сая төгрөг

2. Комьпютер, электрон хэрэгсэл

9.3 сая төгрөг

3. Барилгын их засварт
Нийт

54.8 сая төгрөг
82.5 сая тҮгрҮг

УВС ХҮНС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2018 ОНЫ ЗОРИЛТ, АЖЛЫН ТҮЛҮВЛҮГҮҮ

1. Бөх төрлийн бөтээгдэхөөний борлуулалтыг 30%-иар өсгөх
2. өнээний ферм барих
3. Сөө, сөөн бөтээгдэхөөний өйлдвэр байгуулж ашиглалтанд оруулах
4. Мах махан бөтээгдэхөөний 200 тн багтаамжтай хөргөөрийг С блокт байгуулах
5. Агуулах дэлгөөрийн барилга барих
6. Чацарганы өрийн тосыг гадаад зах зээлд гаргах
7. Чацарганы төрлийн бөтээгдэхөөний нэр төрлийг нэмэгдөөлэх
8. Лабораторийн итгэмжлэл, ISO 9001:2016, ISO 22000 стандартыг шинэчлэн авах

