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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 Тус компани нь ГАДААД ДОТООДЫН ЗОЧИДОД ҮЙЛЧЛЭХ 72 өрөө 140 ор бүхий 

зочид буудал, нэг ээлжиндээ Атланта ресторан 80-100, Хэрлэн паб 30-40 хүн хүлээн авах, 

мөн кофе шоп, караоке  зэргийг шинээр ашиглалтад оруулан, нийт 30 ажиллагсадтай үйл 

ажиллагаа явуулж байна. 

 Энэ хугацаанд компаний үйчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулан үйл 

ажиллагаагаа өргөжүүлэх, зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ болон ашиг орлого нэмэгдүүлэх, 

ажиллагсадаа бүх талаар хөгжүүлэх, мэргэшүүлэхэд ихээхэн анхаарч ажилласан. 

 

      Тус аймагт албаны болон хувийн ажлаар ирэгсдийн судалгаа гаргаж тэдэнд үйлчлэх 

чанар хүртээмжийг дээшлүүлж, зочид буудлын үйлчилгээний тав тухыг нэмэгдүүлэх, 

зоогийн газрын хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээний чанар нэр төрлийг олшруулж 

сайжруулахад анхааран ажиллаж ирлээ.  

           Бид 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар зочид буудлаараа нийт  4863 өрөөнд 

7159  гадаад дотоодын зочид хүлээн авч ажилласан. 

           2019 оны эхний хагас жилээр зочид буудлын 4 ортой энгийн 5 өрөөг эрэлт хэрэгцээ 

ихтэй 2 ортой хагас люкс болгон бүтэн засвар хийж ашиглалтанд оруулсан.  

Мөн 1 ортой люкс  202, 303, 301, 403,  2 ортой хагас люкс 207, 208, 412 өрөөнүүдэд 

урсгал засвар,  зочид буудлын  11 өрөөнд кондешин, караокены 7 өрөөнд кондешин, 

буудлын зориулалттай цагаан хэрэглэл угаах, хатаах,  угаалгын автомат машин, хоол 

үйлдвэрлэх өрөөнд бүтэн засвар  зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн болно.  

2019 оны 2 сард  “ Хис Монголиа “ компаниас зохион байгуулсан “Зочид буудлуудын үйл 

ажиллагаатай танилцах, туршлага судлах” 5 хоногийн  сургалтанд компаний бүтэн 

зардлаар 4 ажилчнаа хамрагдуулсан. 

Мөн улсын баяр наадмыг угтаж  компаний нийт ажилчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэх зорилгоор амралтанд амруулсан.  

 

2019 онд 28-р байранд 24 м.кв-т 6 өрх, 16 м.кв-т 31 өрх, 12 м.кв-т 18  айл, нийт 55 

өрх түрээслэн суудаг. 27-р байранд 24 м.кв-т 12 өрх, 16 м.кв-т 58 өрх, 12 м.кв-т 36  айл,  

нийт     106 өрх түрээслэн суудаг. Энэ онд нийт 161 айл өрхийн жилийн түрээсийн төлбөр 

тайлант хугацаанд 146,273,900 төгрөг орхоос 95,039,500 төгрөг төлөгдөж, 51,234,400 

төгрөгийн авлагатай байна. 

Тус компани нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд аймаг орон нутаг болон 

ажилчдынхаа ар гэр, эрүүл мэнд, компанийн орон сууцанд түрээсээр амьдарч буй 

ахмадууд, хүүхдүүдэд уламжлалт баяраар тодорхой хэмжээний хандив тусламж үзүүлж 

ажилласан. 
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            Цаашид ажилчдынхаа ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор чиглэл, чиглэлд нь 

сургалтанд хамруулж чадваржуулна. 

 

Рестораны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор өргөтгөл хийх ажлын судалгаа 

гаргах. 

 4 ортой энгийн өрөө, 2 ортой хагас люкс, 1 ортой энгийн өрөөнүүдэд урсгал засвар 

хийх.  

Зүүн жигүүрийн 1 давхарын хойшоо эргэсэн 7 байрыг сунгаж авч Хэрлэн пабд 

өргөтгөл хийх. 

Баруун жигүүрийн 1 давхарын хойшоо эргэсэн 7 өрөөг авч захиргаа аж ахуйн өрөө  

болгон засах. 

 

 

2019 оны эхний хагас жилд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт 

№ 
Тайлант хугацаанд хийгдсэн хөрөнгө 

оруулалт, засвар  

Гүйцэтгэл 

/мян.төг/ 

Эзлэх 

хувь 

1 
Зочид буудлын цагаан хэрэглэл, хэрэгсэл угаах 

автомат угаалгын машин, хатаагч авсан 
14,709.6 19.4% 

2 Хагас автомат 2 ш угаалгын машин авсан 1,900.0 2.5% 

3 

Зочид буудлын 5 давхрын урагш эргэсэн  5 

өрөөнд их засвар хийж 2 ортой хагас люкс өрөө 

болгосон 

11,141.8 14.8% 

4 
Караоке 7 өрөө, буудлын 11 өрөөнд нийт 18 ш 

кондешин суурилуулсан 
24,257.0 32.1% 

5 Ачааны машин авсан 22,000.0 29.2% 

6 
Рестораны гал тогооны өрөөнд 3 ш цонх, тор 

хийлгэсэн 
1,520.5 2% 

 Нийт 75,528.9 100% 

 

Мөн 2019 онд хийхээр төлөвлөсөн 28-р байрны  1 давхрын хойшоо эргэсэн 8 

өрөөг сунган авч Хэрлэн пабад өргөтгөл хийх ажлын дотор талын нураалгын ажил 

хийгдээд байна. 
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Санхүүгийн дэлгэрэнгүй тайлан, тодруулгууд                                                                       

2019 оны эхний хагас жилийн эдийн засгийн үзүүлэлтүүд /мян.төг/ 

 

 

 

2019 оны эхний хагас жилийн орлогын бүтэц /мян.төг/ 

Д/Д Үзүүлэлт 2019.06 гүйцэтгэл 
Нийт орлогод 

эзлэх хувь 

1  Үйл ажиллагааны орлого 338,354.1 100% 

1.1 Буудлын үйлчилгээний орлого 144,590.9 42.7% 

1.2 Ресторан, барны орлого 77,791.3 23.0% 

1.3 Байр орон сууцны түрээс 95,039.5 28.1% 

1.4 Дэлгүүр 12,600.0 3.7% 

1.5 Кофе шоп 2,659.4 0.8% 

1.6 Караоке 3,244.5 1.0% 

1.7 Сауны орлого 2,428.5 0.7% 
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2019 оны эхний хагас жилийн зарлагын бүтэц /мян.төг/ 

Д/Д Үзүүлэлт 

2019.06 

зарлагын 

гүйцэтгэл 

2019.06 нийт 

зарлагад 

эзлэх хувь 

  Нийт зардал 307,054.9 100% 

1 ББӨ 67,786.4 22.1 

2 
Борлуулалт, маркетингийн зардал ба 

Ерөнхий ба удирдлагын зардал 
239,268.5 77.9 

2.1 Цалингийн зардал 77,014.6 25.1 

2.2 НДШ 10,642.8 3.4 

2.3 Бичиг хэргийн зардал 727.9 0.1 

2.4 Шуудан холбоо 5,722.0 1.9 

2.5 Цахилгаан дулааны зардал 26,943.9 8.8 

2.6 Цэвэр бохир усны төлбөр 41,192.1 13.4 

2.7 Хог тээврийн зардал 2,402.4 1 

2.8 Зар сурталчилгааны зардал 185.0 0.1 

2.9 Банкны шимтгэл хураамж 916.7 0,2 

2.11 Татвар, төлбөр хураамж 7,614.4 2.5 

2.12 Цэвэрлэгээ үйлчилгээ, бусад зардал 1,135.0 0.3 

2.15 Засвар, тохижилтын зардал 64771,7 21.1 
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ГАНХЭРЛЭН ХК-НИЙ 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН                                 

ТАЙЛАН ТЭНЦЭЛ 
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