Õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí 23-р хуралд зориулав.
2016.04.28

ÕÓÂÜÖÀÀ ÝÇÝÌØÈÃ×
ÝÐÕÝÌ ÃÈØ¯¯ÄÝÝ
Õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí ýýëæèò XXIII õóðàë 2016 îíû 04 ñàðûí 28
ºäºð 16 öàãò Áàÿíãîë ðåñòîðàíä áîëíî.
Õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí õóðëààð õýëýëöýõ àñóóäàë:
1. Компанийн 2015 оны жилийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт.
					ТУЗ-ийн дарга Д.Батжаргал
2. ТУЗ-ийн 2016 оны зардлын төсөв.
Ýýëæèò õóðëààð õýëýëöýõ àñóóäëûí ÷èãëýë áîëîí õîëáîãäîõ
ìàòåðèàëûã Òà á¿õýíä òîëèëóóëæ áàéíà.
Òàíûã õóðàëäàà õ¿ðýëöýí èðýõèéã óðüæ áàéíà.
Ãèø¿¿ä êîìïàíèéí õóðàë çàðëàñàí áàéðàíä 15 öàã 30 ìèíóòààñ
èðãýíèé ¿íýìëýõ, õîëáîãäîõ áóñàä áè÷èã áàðèìòòàéãàà èðæ
á¿ðòã¿¿ëæ õóðàëäàà îðîëöîíî óó.

Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºë
Õóðàë çîõèîí áàéãóóëàõ êîìèññ
Õàðèëöàõ óòàñ: 326778, 312255
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Á¯Õ ÃÈØ¯¯ÄÈÉÍ
ÕÓÐËÛÍ ÄÝÃ
1. Õóðëûí èðöèéã ìýäýýëýõ	

3 ìèí

2. Õóðëûí äàðãûã ñîíãîõ	

3 ìèí

Ç. Õóðàë íýýõ, òîîëëîãûí êîìèññ, ðåäàêöèéí
êîìèññûã òàíèëöóóëàõ, áàòëàõ	

5 ìèí

4. Компанийн 2015 оны жилийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг
хэлэлцэж батлах
5.	ÒÓÇ-èéí 2015 îíû òºñâèéí ã¿éöýòãýë, 2016 îíû òºñºâ
áàòëàõ
ТУЗ-ийн дарга Д.Батжаргал

6. ¯ã õýëýõ, ñàíàë ãàðãàõ /õ¿í á¿ð/

3 ìèí

7. Ñàíàë õóðààëò
8. Ñàíàë õóðààëòûí ä¿í ãàðãàæ õóðëààð õýëýëöñýí àñóóäëûí
òàëààð òîîëëîãûí êîìèññûí ä¿íã ñîíñîõ, òîãòîîë áàòëàõ
/Öàã òîãòîîõã¿é/
Òàéëáàð: Õóðëûã 2.00 öàãò áàãòààíà.
ÕÓÐÀË ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀÕ ÊÎÌÈÑÑ
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ÝÐÕÝÌ ÇÎÐÈËÃÎ:
“Áàÿíãîë çî÷èä áóóäàë” ÕÊ íü çî÷èäîî äýýäýëñýí, çî÷èí
á¿ðòýý ÷èí ñýòãýëýýñýý ¿éë÷èëäýã áàéãóóëàãà áàéíà.

ÀËÑÛÍ ÕÀÐÀÀ:
“Áàÿíãîë çî÷èä áóóäàë” ÕÊ íü çî÷ëîõóéí ¿éë÷èëãýýíèé
ñàëáàðò òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë áàðèìòëàí, ãàäààä
äîòîîäûí áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí àæèëëàæ, îëîí
óëñûí ¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðò, äýâøèëòýò øèíý
¿éë÷èëãýý, òåõíèê òºõººðºìæ àøèãëàí, ÷àäâàðëàã áàã,
àæèëòàíòàéãààð “Áàÿíãîë áðåíä”-èéí ¿éë÷èëãýýã
áóé áîëãîíî.
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ÊÎÌÏÀÍÈÉÍ ÒÓÕÀÉ
ÒÎÂЧ ÌÝÄÝÝËÝË:
•

Áàÿíãîë çî÷èä áóóäëûí ò¿¿õèéí
àíõíû õóóäàñ 1964 îíû 8-ð ñàðûí
12-íû ºäðººñ ýõýëäýг.

•

Сайд нарын  Зөвлөлийн  375-р 
тогтоол гарсан энэ өдрийг Баянгол 
зочид буудлын түүхийн анхны 
“шан” татсан өдөр хэмээдэг.
Áàÿíãîë Çî÷èä áóóäàë íü 360 õ¿í õ¿ëýýí
àâàõ, òàâàí àíãèëàëûí 212 ºðºº,
“Áàÿíãîë çî÷èä áóóäàë” íü
300-450 õ¿í õ¿ëýýí àâàõ áîëîìæòîé
Çàñãèéí Гàçðûí ºì÷ õóâü÷ëàëûí
Áàÿíãîë ðåñòîðàí, Ìîíãîëûí íýã ºäºð
Êîìèññûí 1991 îíû 12 ñàðûí 11
ðåñòîðàí, Àçè-Еâðîï õîîëíû ðåñòîðàí,
ºäðèéí 27-ð òîãòîîëîîð “Áàÿíãîë
äýýä зэрэглэлийн âèíîíû Wine House
çî÷èä
áóóäàë”-ûã
Õóâüöààò
êàôå-áàаð, çî÷íû óãààëãà, ºðººíèé
Êîìïàíè áîëãîí, õóâèéí õýâøëèéí
¿éë÷èëãýý, ¿ñ÷èí ãîî ñàéõàí, èíòåðíåò
àæ àõóé áîëãîí ººð÷èëæ, анхны 
çýðýã 20 ãàðóé òºðëèéí äàãàëäàõ
õóâü íèéë¿¿ëñýí зочид буудал 
¿éë÷èëãýýã çî÷äîä ¿ç¿¿ëæ áàéíà.
болсон байна. ªíººäºð 1066  
õóâü íèéë¿¿ëýã÷òýé, æèë á¿ð
òîãòìîë íîãäîë àøиã õóâààðèëæ,
¿éë àæèëëàãàà íü òîãòìîëæñîí,
хөрөнгийн биржийн  ТОП-20
индекст багтдаг  òîìõîí õóâüöààò
êîìïàíиóäûí íýã áîëñîí.

•

•

Õóâüöààò êîìïàíèéí
àíõíû
çîõèîí áàéãóóëàëòûí õóðëûã 1991
îíû 12-ð ñàðûí 26-íû ºäºð 180
õóâüöàà ýçýìøèã÷ ãèø¿¿äèéí
á¿ðýëäýõ¿¿íòýé õèéñýí.

•

1994 îíîîñ 2003 îíûã õ¿ðòýë “3”
îäòîé çî÷èä áóóäàë

•
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2003 îíû 6 ñàðд явагдсан  Улсын 
Мэргэжлийн Хяналтын  Алба, Дэд 
Бүтцийн  Яам, Аялал  Жуучлалын 
Газраас буудлуудын зэрэглэл 
тогтоох үзлэгээр  “4” îäòîé çî÷èä
áóóäàë болсон.

2015 ÎÍÛ ҮÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ
2015 оны үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлт:
ҮÍÄÑÝÍ
ҮÇҮҮËÝËÒ:
Баянгол зочид буудал нь 2015 онд дунджаар үндсэн 159,ажиллагсадтай зочны урсгалд
тохируулан
болон улирлын
чанартай
авч ажилуулан, зочин, гийчдэдээñóäàëãàà,
Áàÿíãîë
çî÷èäгэрээт
áóóäàë ХК 
íü 2015
îíä ажилчид
¿éë àæèëëàãàà,òºëºâëºãººíäºº
үйлчлэсэн.
äóíäæààð үндсэн 
160-аад  àæèëëàãñàäòàé шинжилгээ  õèéн ÒÓÇ-ººð õýëýëö¿¿ëæ
çî÷íû
óðñãàëä хугацаанд
òîõèðóóëàí
ãýðýýò áîëîí
Тайлангийн
компанийн
гүйцэтгэх àæèëëàñàí ба дэлхийн болон 
удирдлага үндсэн үйл ажиллагааны манай 
óëèðëûí
÷àíàðòàé
àæèë÷èä
àâ÷
àæèëóóëàí,
орны санхүү эдийн засгийн хямралын 
чиглэл болох зорилго, зорилтоо тодорхойлж, урьд оны үйл ажиллагааны дүн, тайлант
çî÷èí,
¿éë÷ëýñýí.
Могнол улсад ирэх жуулчдын тоо 
оныãèé÷äýäýý
зах зээлийн
нөхцөл, улирал бүрийн үйлулмаас 
ажиллагаа,төлөвлөгөөндөө
судалгаа,
өмнөх жилүүдээс буурсан нь 
манай үйл 
шинжилгээ хийн ТУЗ-өөр хэлэлцүүлж ажилласан
боловч дэлхийн болон манай орны
Òàéëàíãèéí õóãàöààíä êîìïàíèéí ã¿éöýòãýõ
ажиллагаанд нөлөөлсөн.
санхүү эдийн засгийн хямралын улмаас Могнол
улсад ирэх жуулчдын тоо өмнөх
óäèðäëàãà
¿íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë
жилүүдээс буурсан.
áîëîõ çîðèëãî, çîðèëòîî òîäîðõîéëæ, 2015 îíû óëèðàë, æèëèéí òàéëàí
жилийнä¿í,
тайлан
тэнцлийг
хугацаанд
нь гаргаж,
аудитийнàóäèòèéí
óðüä2015
îíûоны
¿éë улирал,
àæèëëàãààíû
òàéëàíò
òýíöëèéã
õóãàöààíä
íü ãàðãàæ,
ажиллалаа.
îíûбайгууллагаар
çàõ çýýëèéíбаталгаажуулж
íºõöºë, óëèðàë
á¿ðèéí áàéãóóëëàãààð  áàòàëãààæóóëæ àæèëëàëàà.
Компанийн 2013-2015 оны орлого, зардал, ашгийн харьцуулалт

Êîìïàíèéí 2013-2015 îíû îрлого, зардал, ашгийн харьцуулалт
2013-2015 Income,
Expense
& Profit
2013-2015
Income,
Expense
& Profit

2013-2015 оны орлогын задаргаа харьцуулалт

2013-2015
îíû îрлогûí
задаргаа
õàðüöóóëàлт
Sub Sector
implementation
2013-2015
Sub Sector implementation 2013-2015

2015 онд 386,204 аялагч, жуулчин манай улсад ирсэн бөгөөд 2014 онтой харьцуулàхад 
2015 онд 386,204 аялагч, жуулчин манай улсад ирсэн бөгөөд 2014 онтой харьцуулахад
2%-иар,
2013 онтой харьцуулàхад  
8%-иар тус тус буурсан 
2%-иар,
2013 онтой харьцуулахад 8%-иар
тус тус буурсан үзүүлэлт¿ç¿¿ëýëò
гарсан ньãàðñàí
зочид íü çî÷èä
áóóäëûí
îðëîãî,  ðåñòîðàíû
îðëîãîäзохих
çîõèõ
íºëººëëºº
¿ç¿¿ëñýí.
буудлын
орлого, рестораныºãëºº
өглөөöàéíû
цайны орлогод
нөлөөллөө
үзүүлсэн.
Улсын хилээр орсон6аялагч, жуулчид
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2015 онд 386,204 аялагч, жуулчин манай улсад ирсэн бөгөөд 2014 онтой харьцуулахад
2%-иар, 2013 онтой харьцуулахад 8%-иар тус тус буурсан үзүүлэлт гарсан нь зочид
буудлын орлого, рестораны өглөө цайны орлогод зохих нөлөөллөө үзүүлсэн.
Улсын хилээр орсон àÿëàã÷, жуулчид
Улсын
хилээр орсон аялагч, жуулчид
Travelers to Mongolia -2015

Travelers to Mongolia -2015-

Рестораны орлогын талаар:

ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ ÎÐËÎÃÛÍ
Компанийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарт 2015 онд өглөөний хоолоор
ÒÀËÀÀÐ:
32’852
хүнд, хүлээн авалтаар 41’622 хүнд, нийт 324’664 порц хоолоор үйлчилсэн
байна. Тайлангийн хугацаанд рестораны орлого 2014 оноос 19%-иар буурсан байна.
Êîìïàíèéí хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний  Рåñòîðàíû íèéò îðëîãûí 20%-èéã ºãëººíèé
Рестораны нийт орлогын
20%-ийг өглөөний
хоолны
орлого,
61%-ийг нийтийн
салбарт 2015 онд ºãëººíèé
õîîëîîр 32’852
õîîëíû
îðëîãî,
61%-ийг нийтийн болон 
болон
авалтын 41’622
хоол õ¿íä, нийт 
борлуулалтынхүлээн авалтын õоол борлуулалтын îðëîãî,
орлого, 19%-ийг буфетийн бараа
õ¿íä, хүлээн
õ¿ëýýí àâàëòààð
324’664 порц 
õîîëîîð үéë÷èëсэн 
áàéíà. 19%-ийг буфетийí бараа борлуулалтын 
борлуулалтын
орлого
тус тус эзэлж байна.
Òàéëàíãèéí õóãàöààíä ðåñòîðàíû îðëîãî орëîãî  òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà.
2014 îíîîñ 19%-èàð  буурсан байна.
Рестораны орлогын харьцуулалт

Ðåñòîðàíû îðëîãûí õàðüöóóëàëò
Restaurant
income
Restaurant
income

Буудлын орлогын талаар:
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Тайлангийн хугацаанд нийт ор хоног ашиглалт 2014 оноос 19%, өрөө ашиглалт
18%-иар буурсан байна. 2015 онд тус зочид буудлаар үйлчлүүлэгчдийн 36.7% нь

ÁÓÓÄËÛÍ ÎÐËÎÃÛÍ
ÒÀËÀÀÐ:
Òàéëàíãèéí õóãàöààíä íèéò îð õîíîã
àøèãëàëò 2014 îíîîñ 19%, өðºº àøèãëàëò
18%-иар буурсан байна. 2015 îíä òóñ
çî÷èä áóóäëààð ¿éë÷ë¿¿ëýã÷äèéí 36.7%
íü æóóë÷èí, 46.1% íü ãýðýýò êîìïàíèóä,

0.4% íü ýë÷èí ñàéäûí ÿàìä, 16.8% íü
áèçíåñ  зочид  áàéñàí áà áóóäëûí îðëîãî
2014 оноос  16%-èàð буурсан  ¿ç¿¿ëýëò
ãàðñàí áàéíà.
Hotel Guest

Áóóäëûí
çî÷äûí á¿òýö
Hotel Guest

ÇÀÐÄËÛÍ ÒÀËÀÀÐ:
Зардлын талаар:
2015 онд нийт зардал мөнгөөр өссөн. Ýíý
4.07 тэрбум төгрөг болж 2013íü тогтмол зардлын 
оноос 4%-иар нэмэгдэж,
2015 îíд íèéò çàðäàë  4.07 òýðáóì òºãðºã
2014 оноос 8%-иар, төлөвлөсөнөөс 15%-иар хэмнэгдсэн байна. Материалын өртөг, ус,
áайгаа нь 2013 îíîîñ  4%-èàð нэмэгдсэн,
/цахилгаан, ус, дулаан/  үнийн өсөлт,
зочны хэрэглээ, БҮТЭЗ зэрэг томоохон зардлууд 18-33%-иар төлөвлөснөөс хэмнэлттэй
2014 оноос  8%-иар,гарсан
òºëºâëºñºíººñ
бараа 
материалын үнийн өсөлттэй 
нь зочны тоо болон засвар
тохижилт,
технологийн шинэчлэл хийсэн зэргээс
хамаарсан. Тайлант жилд орлогын
1 төгрөгт ноогдох зардал 64 мөнгө болж өмнөх
15%-èàð буурсан байна. Ìàòåðèàëûí
холбоотой байна.
оноос 1.5 мөнгөөр өссөн. Энэ нь тогтмол зардлын /цахилгаан, ус,дулаан/ үнийн өсөлт,
ºðòºã, óñ, зочны хэрэглээ, БҮТЭЗ
бараа материалын үнийн өсөлттэй
холбоотой байна.
2015 онд инфляцийн өсөлт,
7-р сараас 
зэрэг томоохон зардлууд  18-33%-èàð
Эрчим Хүчний 
Зохицуулах Хорооноос 
2015 онд инфляцийн өсөлт тэр дундаа 7-р сараас
Эрчим Хүчний Зохицуулах
төлөвлөснөөс  хэмнэлттэй  ãàðñàí
íü çî÷íû
Хорооноос цахилгааны чадлын
төлбөр, сэргээгдэх эрчим хүчний төлбөр нэмэж авах
цахилгааны чадлын төлбөр, сэргээгдэх 
òîî áîëîí çàñâàð òîõèæèëò,
òåõíîëîãèéí
болсонтой
холбоотойгоор цахилгааны зардал 30%-иар мөн ус, дулааны суурь үнэ 5эрчим хүчний төлбөр нэмэж авах болсонтой 
15% иар нэмэгдсэн .
øèíý÷ëýë õèéñýí çýðãýýñ хамаарсан.
холбоотойгоор цахилгааны зардал  30%Òàéëàíò æèëä îðëîãûí 1 òºãðºãò íîîãäîõ
иар мөн ус, дулааны суурь үнэ  5-15%-иар 
çàðäàë 64 ìºíãº болж өмнөх оноос  1.5
нэмэгдсэн.

Зàðäàë / Expenses

Зардал / Expenses
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ÀØÈÃ, ҮÐ ÄҮÍÃÈÉÍ
ÒÀËÀÀÐ:
2015 онд 
áîðëóóëàëòûí
îðëîãî болон цэвэр ашигт  íºëººлëөө  ¿ç¿¿ëñýí
төлөвлөлттэй õàðüöóóëáàë 22%-иар, өмнөх  байна, цаашид  алба нэгж бүр зардлын 
îíы гүйцэтгэлтэй  õàðüöóóëáàë 17%-èàð , бодит судалгаа гарган, дүгнэлт хийх,
цэвэр ашиг төлөвлөснөөс  19%-иар, 2014 зардал хэмнэх ажил зохион байгуулна.
оноос 14%-иар тус тус буурсан байна.Энэ 
Маркетингийн  идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр,
Ашиг,
үр дүнгийн талаар:
нь  манай улсад ирэх жуулчдын тоо өмнөх  төлөвлөгөө гарган харилцагчийн тоог 
2015 онд борлуулалтын орлого төлөвлөлттэй
харьцуулбал
22-иар, өмнөх оны
жилүүдээс  буурсан,  тогтмол зардал, бараа 
ºìíºõ
îíîîñ 5%-иар нэмэгдүүлж,  цэвэр 
гүйцэтгэлтэй
харьцуулбал 17%-иар,шалтгаалж 
буурсан, цэвэр
ашиг төлөвлснөөс 19%-иар, 2014
материалын үнэ өссөн зэргээс 
ашгийг 6%-иар нэмхээр төлөвлөөд байна.
оноос
14%-иар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.
компанийн борлуулалтын орлого 
Àøèã / Profit

Ашиг / Profit

ªíãºðñºí îíä õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí ýýëæèò õóðëàà õóóëèéí õóãàöààíä íü
ªíãºðñºí îíä õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí 2015 îíä õóâüöààíû äóíäàæ õàíø 46’190 òºã
çàðëàí õóðàëäóóëæ íýãæ õóâüöààíä 355 òºãðºãèéã íîãäîë àøèã îëãîõîîð øèéäâýðëýñýí
ýýëæèò õóðëàà õóóëèéí õóãàöààíä íü çàðëàí áîëæ  õààëò õàíø 45’000 òºãðºã , äýýä õàíø 
áºãººä òàðààëò
áàéíà.
õóðàëäóóëæ
íýãæ96%-òàé
õóâüöààíä
355 òºãðºãèéã 54’950 òºãðºã áîëсон нь Ìîíãîë óëñûí
íîãäîë
àøèã
îëãîõîîð øèéäâýðëýñýí
¿íýò
öààñíû
çàõ зээлä ìàíàé êîìïàíèéã
2015 îíä õóâüöààíû äóíäàæ õàíø 46’190 òºã
áîëæ
õààëò
õàíø 45’000 òºãðºã , äýýä
áºãººä
òàðààëò
96%-òàé
áàéíà.
èëýðõèéëýõ
÷óõàë
þì. êîìïàíèéã
õàíø 54’950 òºãðºã áîëñîí íü Ìîíãîë óëñûí ¿íýò öààñíû çàõ¿ç¿¿ëýëò
çýýëä ìàíàé
èëýðõèéëýõ ÷óõàë ¿ç¿¿ëýëò þì.
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2010-2015 оны судалгаа /Share average

èëýðõèéëýõ ÷óõàë ¿ç¿¿ëýëò þì.

2010-2015
îíû судалгаа
ñóäàëãàà/Share
/Shareaverage
average
2010-2015 оны
áèðæèéí топ
òîï20
20индекс
èíäåêñ/ /Market
Markettrading
trading
TOP
index
ХÕºðºíãèéí
р нгийн биржийн
TOP
20 20
index

Year
Он

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Year
Он

2010
2011
2012
2013
2014
2015

High price
Äýýä õàíø /òºã/

36450
40000
41900
61000
61000
54950
Charter fund
Ä¿ðìèéí ñàí
/ìÿí.òºã/
54905.0
54905.0
54905.0
54905.0
54998.5
54998.5

Low price
Äîîä õàíø /òºã/

Closing price
Õààëò õàíø /òºã/

22000
27000
33000
37000
51000
38020

Prev
Äóíäàæ õàíø /òºã/

27500
39500
37500
55000
55000
45000

Staff number
Àæèëëàãñäûí
äóíäàæ òîî /õ¿í/
178
175
176
176
176
167

Cost per 1¥ of sales
Îðëîãûí 1 òºãðºãò
íîãäîõ çàðäàë
/ìºíãº/

25590
34821
38511
48176
55284
46190
Shareholders
Õóâüöàà
ýçýìøèã÷äèéí
òîî /õ¿í/

52.90
50.17
48.70
52.53
62.50
64.00

1204
1155
1137
1112
1080
1066

Íýãæ õóâüöààíû äóíäàæ õàíø / The average price per share

Нэгж хувьцааны дундаж ханш / The average price per share

10 судалгаа
Ногдол ашгийн
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Íîãäîë àøãèéí ñóäàëãàà
Divident rate

Îí

Íýãæ õóâüöààíä
îëãîñîí ноогдол 
àøèã /òºã/

Îëãîõîîð
òîîöñîí ä¿í /
ìÿí.òºã/

Íýãæ õóâüöààíû
çàõ çýýëèéí
äóíäàæ ¿íý

Õóâüöààíû
òîî

2010

343

130728,6

25590

423065

2011

350

133396.6

34821

423065

2012

350

133396.6

38511

423065

2013

355

135169.3

48176

423065

2014

355

135169.3

55284

423065

2015

355

135169.3

46190

423065

Íîãäîë àøèã / Dividends

2015 оны засвар тохижилт, хөрөнгө оруулалтын талаар:
Тайлант онд томоохон засвар, тохижилтийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд нийт
274.4 сая төг зарцуулсан байна.
Òàéëàíò   îíä  
çàñâàð, тохижилтийн ажлуудыг 
õèéæ ã¿éöýòãýñýí áºãººä íèéò
 òîìîîõîí
Гадна зам талбайн
сайжруулалт бетон хучилтын ажил

2015 îíû засвар тохижилт, õºðºíãº îðóóëàëòûí òàëààð:

274.4 сая òºã çàðöóóëсан áàéíà.
 Холбооны тоног төхөөрөмж шинэчилсэн /АТC/
• Гадна зам талбайн сайжруулалт бетон хучилтын ажил                 
 Б буудлын гадна үүдэнд ЛЕД дэлгэц шинээр байрлуулсан
• Холбооны тоног төхөөрөмж шинэчилсэн  /АТC/
 Хөгжмийн шинэ тоног төхөөрөмж
 Рестораны халуун хүйтэн усны магистрал шинэчлэл
• Б буудлын гадна үүдэнд ЛЕД дэлгэц шинээр байрлуулсан 
 Оффисын үүдны хаалга, дулаалга
• Хөгжмийн шинэ тоног төхөөрөмж

• Рестораны халуун хүйтэн усны магистрал шинэчлэл
• Оффисын үүдны хаалга, дулаалга                                   

2015 оны татвар төлөлтийн талаар:
11
Тайлант хугацаанд улсад төлөх татвар, шимтгэлийг цаг тухайд төлж хууль
тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлж ирлээ. Үүнд:

2015 ОНЫ ТАТВАР
ТӨЛӨЛТИЙН ТАЛААР:
Тайлант хугацаанд улсад төлөх татвар, шимтгэлийг цаг тухайд төлж  õóóëü
òîãòîîìæîîð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý àìæèëòòàé áèåë¿¿ëæ èðëýý. ¯¿íä:
Îðëîãûí àëáàí òàòâàðò

266’589.1  ìÿí.òºã  

Íýì¿¿ ºðòãèéí àëáàí òàòâàðò

489’775.3 ìÿí.òºã

Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýëä

337’586.0 ìÿí.òºã

Õ¿í àìûí îðëîãûí àëáàí òàòâàðò

137’245’0 ìÿí.òºã

¯ë õºäëºõ õºðºíãèéí òàòâàðò

69’929’8 ìÿí.òºã

Ãàçðûí àëáàí òàòâàðò

7’796.0 ìÿí.òºã

Ìàøèíû òàòâàðò

1’054.0 ìÿí.òºã

НХАТ

13’698.7 мян.төг
ìÿí.òºã

ОгнооОгноо

2011
2011онîí

Улсад төлсөн
татвар
Óëñàä
òºëñºí 1,414,435.3

òàòâàð

2012 онîí
2012
1,937,989.8

2013 он
2013 он
1,575,576.7

2014 он
2014 он
1,632,680

2015 он
2015 он
1,323,674.0

1,414,435.3 1,937,989.8 1,575,576.7 1,632,680 1,323,674.0
/мян.төг/
Òàòâàð òºëºëò
Tax paid
Татвар төлөлт / Tax expense’s

Байгууллагын нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийсэн ажлууд
Ажилчдынхаа нийгмийн асуудалд 12
зориулж 132сая төгрөгийн тусламж,
дэмжлэгийг үзүүлсэн, ажилчдын цалинг 10-25%-иар нэмсэн.

ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÍÈÉÃÌÈÉÍ
ÕÀÐÈÓÖËÀÃÛÍ ÕҮРЭЭНД
ÕÈÉÑÝÍ ÀÆËÓÓÄ
Ажилчдынхаа нийгмийн асуудалд  çîðèóëæ 132сая төгрөгийн тусламж,
дэмжлэгийг үзүүлñýí, ажилчдын цалинг 10-25%-иар нэмсэн.
Êомпанийн анхаарлын төвд байдаг чухал асуудлын нэг  бол  õºãæëèéí
áýðõøýýëòýé иргэдийг ажлын байраар хангах явдал áà ºíººäºð áèä 4 хүнä
ажлын байр îëãîæ, дэмжлэг үзүүлæ áàéíà.
• ßïîíû ç¿ðõ ñóäàñíû ýìãýã ñîãîãèéí íàðèéí ìýðãýæëèéí ýì÷ íàðààñ
á¿ðäñýí HEART SAVING PROJECT òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí ýì÷ íàðûí
áàã, зохион байгуулагч нарыг өөрийн  áóóäàëäаа  ¿íý òºëáºðã¿é
áàéðëóóëæ “Ç¿ðõíèé ýìãýãòýé õ¿¿õýä á¿ðèéã àâàðüÿ” ãýñýí óðèàí äîð
ßïîí ýì÷ íàðûí ñàéõàí ñýòãýë, ¿éë àæèëëàãààã 7 äаõь æèëäýý äýìæèí
àæèëëàæ, ç¿ðõíèé ýìãýãòýé õ¿¿õýä á¿ðò àìüäðàë áýëýãëýõ àðèóí ¿éëñò
2015 îíä 30 ãàðóé ñàÿ òºãðºãèéí äýìæëýã ¿ç¿¿ëñýí.
• 2015 îíû 3 ñàðä çîõèîí áàéãóóëàãäñàí Азийн зүүн бүсийн волейболын 
аврага шалгаруулах тэмцээн ивээн тэтгэгчээр, 2015 îíû 7 сард зохион 
байгуулагдсан жудо бөхийн  “Чингис Хаан” Гран  При тэмцээний 
ерөнхий ивээн тэтгэгчээр, 2015 оны 9 сард зохион байгуулагдсан Олон 
улсын туялзуур сэлэмний  OK CUP тэмцээний ивээн тэтгэгчээр  òóñ òóñ
оролцсон.
• 2015 îíä  áèåèéí òàìèð îëîí íèéòèéí àðãà õýìæýýíèé õ¿ðýýíä, õàìòðàí
äýìæèæ àæèëëàäàã “Æåíêî-34” æ¿äî áºõèéí êëóáûí òàìèð÷äûã
äýìæèæ àæèëëàñàí.
•

Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо /МХҮХ/-нд эд материал,
бараа бүтээгдхүүнээр тусламж дэмжлэг үзүүлсэн.

• 2015 онд Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт суманд болсон гал түймрийн 
аюулын үед ажилчдын 1 өдрийн цалинг хандвилсан.
• 2015 онд нарийн  мэргэжлийн эмч нараар ажилчидыг эрүүл  мэндийн 
үзлэгт хамруулж байгууллагаас зардлыг даасан.
• Баянгол зочид буудал нь 1991 онд Хувьцаат Компани болсноосоо хойш
жил бүр тасралтгүй ногдол ашгаа хувьцаа эзэмшигч нарт хувиарлаж 
байгаа бөгөөд зөвхөн 2003-2015 онуудад 1 тэрбум 500 сая төгрөгний 
ногдол ашиг хувиарласан байна.

ÁÀЯÍÃÎË ÇÎ×ÈÄ ÁÓÓÄÀË ÕÊ-ÍÈÉ
2016 ÎÍÛ ÇÎÐÈËÃÎ, ÇÎÐÈËÒ
ÝÐÕÝÌ ÇÎÐÈËÃÎ:
Áàÿíãîë çî÷èä áóóäàë Õóâüöààò êîìïàíè íü
çî÷äîî äýýäýëñýí, çî÷èí á¿ðòýý ÷èí ñýòãýëýýñýý
¿éë÷èëäýã áàéãóóëàãà.

ÇÎÐÈËÃÎ-2016:
2016 оны АСЕМ-ын дээд хэмжээний уулзалтын болон
зочид гийчдийн тав тухтай, àþóëã¿é орчныг бүрдүүлж,
байгууллагын гадна, дотор засвар тохижилт, тавилга,
төхөөрөмжүүдээ
нэмэгдүүлэх

зэрэг

шинэчлэх,
ажилд

интернетийн

хөрөнгө

оруулалт

хурдыг
хийн,

мэргэжлийн туршлагатай баг – хамт олон үйлчлүүлэгч
бүрийн сэтгэлд нийцсэн шинэлэг үйлчилгээгээрээ буудлын
ор ашиглалтыг 2015 îíîîñ 11% íýìýãä¿¿ëíý.
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ÁÎÐËÓÓËÀËÒ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ,
ÇÎЧÍÛ ҮÉËЧÈËÃÝÝ:
Зах зээл, үйлчилгээнд нийцсэн үнийн санал 
гаргаж хэрэгжүүлнэ
Хөнгөлөлт, урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн 
хөтөлбөр, төлөвлөгөө гаргана
Зочид буудлын захиалгын On-line сайтуудтай 
шууд холбоо тогтоож хамтран  ажиллана
Шинэ үйлчилгээ гаргах, Багц бүтээгдэхүүний 
олон төрлийн үнэ гаргах
Çî÷íû ¿éë÷èëãýýíä  òîõèëîã àþóëã¿é îð÷èíã
á¿ðä¿¿ëæ,íàéðñàã õàðèëöààã çî÷èí á¿ðò
ìýäð¿¿ëíý.
Компанийн давуу талаа ашиглах боломж,
судалгаа хийх, хэрэгжүүлэх
Хуучин харилцагчдаа татах,  тэдэнд шинэ багц,
нэмэлт үйлчилгээ санал болгох

ªÐÒӨÃ, ÇÀÐÄÀË ÕЯÌÄÐÓÓËÀÕ:
Алба нэгж бүр зардлын бодит судалгаа гарган,
дүгнэлт хийх, зардал хэмнэх ажил зохион 
байгуулах
Тогтмол болон урсгал зардлын хэмнэлт гаргах
Зардлын хэмнэлтийг тооцон урамшуулах,
ажилтан нэг бүрийг оролцуулах /үнэ болон тоо 
хэмжээгээрх/
2015 оны хэтэрсэн зардал тус бүр дээр судалгаа 
хийх /үнэ болон тоо хэмжээгээр/
Хасч болох, багасгаж болох зардлын судалгаа 
хийж хэрэгжүүлэх аян зохион байгуулна
Хоолны өртөг хямдруулж, урамшуулал олгох 
тогтолцоог хэрэгжүүлнэ
Бүтэц, орон тоог зөв зохион байгуулж, цалин,
урамшлыг боловсронгуй болгоно 

ÕӨÐӨÍÃӨ ÎÐÓÓËÀËÒ,
ÒÎÕÈÆÈËÒÛÍ:

ÀÆÈËЧÄÛÍ ÍÈÉÃÌÈÉÍ
ÀÑÓÓÄÀË, ÕӨÃÆÈË, ÑÓÐÃÀËÒ:

Зочны үйлчилгээнд нийцсэн их засвар,
тохижилтын ажил хийх, хөрөнгө оруулалтын 
өгөөжийг нэмэгдүүлэх
Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл 
хийх, шинээр худалдан авах
Буудлын гадна тохижилт, фасад,  гарц,
реклам чимэглэлийн засвар тохижилт хийнэ
Буудлын зочны өрөөний тавилага шинэчлэх 
Зочны үйлчилгээний шаазан эдлэл, шилэн 
эдлэлийг шинэчлэх
Wi-Fi интернэтийн шинэчлэл хийх
Телевизийн сувгийн сонголт, сигналын 
чанарыг  сайжруулах

Ажиллагсдын сургалт, хөгжил, нийгмийн асуудлын 
төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх

ÊÎÌÏÀÍÈÉÍ ÕÀÌÒÛÍ
ÀÆÈËËÀÃÀÀ, ÕÀÐÈÓÖËÀÃÀ:

ÝÊÎ-ÍÎÃÎÎÍ ÕӨÃÆÈË,
ÝÐҮҮË ÎÐЧÈÍ,ÝÐҮҮË ÕҮÍÑ
ЧÈÃËÝËÝÝÐ: :

Харилцагч байгууллагын уулзалт  арга 
хэмжээг зохион байгуулах, /Бүх  чиглэлийн 
байгууллагуудтай уулзалт хийх/
Хувьцаа эзэмшигчтэй харилцаатай ажиллах,
уулзалт хийх, ээлжит хурал зохион байгуулах
Нийгэмд чиглэн зохион байгуулагдсан ажлуудад 
оролцох, хамтран ажиллах
Спорт, урлагийн арга хэмжээ, тэмцээнийг 
дэмжиж ажиллах

Компани  дээр мөрдөгдөж буй дүрэм, журам,
ажлын байрны тодорхойлолт, стандартыг шинэчлэх
Ажлын байрны сургалтыг байнга зохион байгуулах,
сургалтын хөтөлбөр гаргах
Ажиллах хүчний залгамж халааг бэлтгэх,
мэргэжлийн сургуультай хамтран ажиллах, урт 
хугацааны хөтөлбөр боловсруулах 
Ажиллагсдынхаа байр орон сууцны нөхцөлийг 
сайжруулах, урт хугацааны зээлд хамруулах тал дээр 
дэмжлэг үзүүлэх

Буудлын орчинд ногоон байгууламж, мод тарих,
зүлэгжүүлэх, цэцэрлэгжүүлэх ажил хийх
Зочны үйлчилгээнд эрүүл, аюулгүй, тайван 
орчныг бүрдүүлж өгөх
Эрүүл, баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүнээр 
зочинд үйлчлэх
Цахилгаан бага хэрэглэдэг гэрэл чийдэн,
төхөөрөмж ашиглах
Ногоон санамжийн хуудсын дагуу цагаан 
хэрэглэлийг солих
Усны хэрэглээ, цэвэрлэгээний бодисын хэрэглээг 
зохистой болгох
Байгальд ээлтэй  хэвлэмэл материал болон уут,
торыг ашиглах

16

“ÁÀßÍÃÎË ÇÎ×ÈÄ ÁÓÓÄÀË “ÕÊ
ÕÓÂÜÖÀÀ ÝÇÝÌØÈÃ×ÄÈÉÍ XXIII ÕÓÐËÛÍ
ÒÎÃÒÎÎË
2016.04.28

¹1

Óëààíáààòàð õîò

Õóðàë õ¿÷èí òºãºëäºðò òîîöîõ òóõàé
“Áàÿíãîë çî÷èä áóóäàë”ÕÊ-èéí õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí XXIII
õóðëûí òîîëëîãûí êîìèññûí á¿ðòãýëèéí ìýäýý, Êîìïàíèéí
ä¿ðìèéí 7.4 ç¿éëèéã ¿íäýñëýí ÒÎÃÒÎÎÕ íü:
1. Áàÿíãîë çî÷èä áóóäàë ÕÊ-èéí õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí 23-ð
õóðàëä 423055 ø õóâüöààã ýçýìøñýí, …… õóâü íèéë¿¿ëýã÷äýýñ,
èðñýí ………. ø õóâüöààã ýçýìøñýí,….. õóâü íèéë¿¿ëýã÷ íü íèéò
õóâüöààíû …. õóâü áîëñîí òóë Êîìïàíèéí òóõàé õóóëèéí 69.1
ä¿ãýýð ç¿éë, Êîìïàíèéí ä¿ðìèéí 7.4 ä¿ãýýð ç¿éëèéã ¿íäýñëýí
õóðëûã õ¿÷èí òºãºëäºðò òîîöîí õóðàëäóóëñóãàé.

Õóðëûí äàðãà .................... /

/		
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“ÁÀßÍÃÎË ÇÎ×ÈÄ ÁÓÓÄÀË ” ÕÊ-ÈÉÍ
ХУВÜÖÀÀ ÝÇÝÌØÈÃ×ÄÈÉÍ XXIII ÕÓÐËÛÍ
ÒÎÃÒÎÎЛ
2016.04.28

¹2

Óëààíáààòàð õîò

ÒÎÃÒÎÎË ÁÀÒËÀÕ ÒÓÕÀÉ
Õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí XXIII õóðëààñ ÒÎÃÒÎÎÕ íü :
1.
”Áàÿíãîë çî÷èä áóóäàë” Õóâüöààò êîìïàíèéí 2015
оны áèçíåñèéí үйл ажиллагааíû áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä
ТУЗ-өөс ãàðãàñàí ä¿ãíýëòèéã çºâøººð÷, 2016 оны çîðèëò, ¿éë
àæèëëàãààíû òºëºâëºãººã õýðýãæ¿¿ëýõèéã äààëãàñóãàé.
2.

Êîìïàíèéí ÒÓÇ-èéí 2016 îíû çàðäëûã áàòàëñóãàé..

Õóðëûí äàðãà ............................. /
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