“БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ” ХК
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
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Улаанбаатар хот

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
”Баянгол зочид буудал” хувьцаат компани нь зочдоо дээдэлсэн,
зочин бүртээ чин сэтгэлээсээ үйлчилдэг байгууллага”

КОМПАНИЙН
ТУХАЙ

Алсын хараа

“Баянгол зочид буудал” хувьцаат

Баянгол Зочид Буудал ХК-нь

компани нь зочлохуйн үйлчилгээний

1964 онд анх байгуулагдсан бөгөөд

салбарт

1991 онд хувьцаат компани болж
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дугаар

6

Улсын
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дэвшилтэт
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гадаад
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үйл
олон

улсын үйлчилгээний стандарт болон

буудлуудын зэрэглэл тогтоох үзлэгээр

үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжид

4 одтой зочид буудал болсон байна.

нийцсэн

Одоогийн байдлаар 360 орчим

“Баянгол

брэнд”-ийн

үйлчилгээг буй болгоно.

зочин хүлээн авах,таван ангилалын
205 өрөөтэй. Рестораны хувьд 300-450
хүн

зэрэг

хүлээн

авах

“Баянгол

Зорилт

ресторан”, үндэсний хоолоор үйлчлэх
“Монголын нэг өдөр ресторан”, дээд
зэрэглэлийн виноны

“Wine House”

кафе-баараар үйлчлэхээс гадна зочны
угаалга, өрөөний үйлчилгээ, үсчин
гоо сайхан, саун, фитнес интернет
зэрэг 20 гаруй төрлийн дагалдах
үйлчилгээг зочдод үзүүлж байна.

Зочид

гийчдийн

бүрдүүлэх

хөрөнгө

ая

тухтай

орчныг

оруулалт

хийж,

мэргэжлийн туршлагатай МЭРГЭШСЭН багхамт олон үйлчлүүлэгч бүрийн сэтгэлд
нийцсэн шинэлэг үйлчилгээгээрээ буудлын
ор

ашиглалтыг

бууруулахгүйгээр,

борлуулалтын нийт орлогыг 8,5 тэрбум
төгрөг болгож, татварын өмнөх ашгийг
өнгөрсөн оны хэмжээнд байлгахаар зорьж
ажилласан.

КОМПАНИЙ БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ
МЭДЭЭЛЭЛ

 Баянгол Зочид буудал нь 360 зочин хүлээн авах, таван ангиллын 205 өрөө,
300-450 хүн хүлээн авах боломжтой Баянгол ресторан, Монголын нэг өдөр
ресторан, Ази-Европ хоолны ресторан, дээд зэрэглэлийн виноны Wine House
кафе-баар, зочны угаалга, өрөөний үйлчилгээ, үсчин гоо сайхан, интернет
зэрэг 20 гаруй төрлийн дагалдах үйлчилгээг зочдод үзүүлж байна.
 2020 онд Сovid-19 ын улмаас хүнд нөхцөл байдалд үйл ажиллагаагаа
явуулсан ч ДЭМБ, УОК, ЭМЯ, НОК, ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ, ЦЕГ, МХГ, НЗДаргын
захирамж, зөвлөмжийг удирдлага болгон ажиллаж 2020 оны 11 сард Монгол
Улсын “Хөл бөмбөгийн шигшээ баг”-ийн тамирчдыг хүлээн авч байрлуулж
ажилласан.
 Мөн УОКомиссын хүсэлтээр тус байгууллагын шуурхай штабын алба
хаагчдад хүргэлтийн хоолоор үйлчилсэн.
 Хоол хүргэлтийн газруудтай хамтран захилагат хоолнууд гаргаж онлайн
үйлчилгээг нэвтрүүлсэн.
 Ажлын байраа хадгалж ажилчин, албан хаагчиддаа мөнгөн болон материаллаг
дэмжлэг үзүүлж Женко группийн зүгээс "Дархлаа дэмжих 1,2,3 аян" -г зохион
байгуулж ажиллагсдаа бүрэн хамруулсан.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭ САЙЖРУУЛАЛТ
“БАЯНГОЛ РЕСТОРАН”-НЫ ӨГЛӨӨ ЦАЙНЫ ШИНЭ ЦЭС

“МОНГОЛЫН НЭГ ӨДӨР” РЕСТОРАН

“Монголын Нэг Өдөр” рестораныг шинэчлэн засвар шинэчлэлт хийж, зочид
үйлчлүүлэгчдийнхээ дархлааг дэмжих зорилгоор ланч сет санал болгож байгаа нь
үйлчлүүлэгчдийн таашаалд нийцээд байна.

“МОНГОЛЫН НЭГ ӨДӨР”
“WINE HOUSE ” РЕСТОРАН
ШИНЭЧЛЭГДСЭН ЦЭСНИЙ АМТЛАГ САЙХАН ХООЛНУУДТАЙ ТӨГС ЗОХИЦОХУЙЦ ОЛОН
ТӨРЛИЙН ДАРСНЫ СОНГОЛТТОЙГООР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИДДЭЭ ҮЙЛЧИЛЖ БАЙНА.

КОМПАНИЙН 2020 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУРААНГУЙ

➢ “ОРОН
СУУЦНЫ
УРЬДЧИЛГААНД
ЗОРИУЛСАН
УРТ
ХУГАЦААТАЙ,ХҮҮГҮЙ ЗЭЭЛ” компаниас авах эрхийг Ажлын үр дүн,
бүтээлч хөдөлмөр, урт хугацаанд үр бүтээлтэй ажилласан хөдөлмөрч
ажилтандаа гардуулан өгсөн.
➢Дэлхийн нийтээр тархаад байгаа цар тахлаас (covid-19)-аас иргэдээ
хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах үйлсэд ажилчдын
нэг өдрийн цалингаа хандивласан.
➢УОК, ЭМЯ-наас гаргасан заавар зөвлөмжийн дагуу COVID-19 вирусын
халдвараас урьдчилан сэргийлэхийн тулд ажлын байранд ариутгал,
халдваргүйжүүлэлт, цэвэрлэгээг тогтмол хийж, ажилтан бүрийг цар тахлын
халдвараас хамгаалах ажлыг байгууллагын зүгээс байнга зохион
байгуулсаар байна.
➢Ажлын байрыг хадгалан ажлын цагийг богиносгож, ажилчидаа Засгийн
газрын “Дэмжлэг “-т бүрэн хамруулсан.
➢Хамтран ажиллагч байгууллагуудын түрээсийн төлбөрийг цар тахлын үед 4
өөс 12 сар хүртэлх хугацаанд 50%-100% хүртэлх хөнгөлөлтийг үзүүлж
дэмжиж ажилласан.
➢Байгууллагын зусланд ажилчдаасаа 9 ажилтныг гэр бүлээрээ зуны цагт
байрлаж агаарт амьдрах нөхцөлөөр тогтмол хангадаг.

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ТАЛААР

Компанийн засаглалын кодексыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх
зорилгоор засаглалын дараах 5 журмыг боловсруулж батлан дотоод үйл
ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. Үүнд:
- “ ТУЗ-ын үйл ажиллагааны журам”
- “Ногдол ашгийн бодлогын журам”
- “ Дотоод хяналтын журам”
- “ Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулах журам”
- “ Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам”
 Баянгол зочид буудал” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 3
гишүүн нь хараат бус гишүүд ажиллаж байна. Компанийн хуулийн
дагуу жил бүр Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурлаа зарлаж тухайн
жилийн борлуулалтын ашиг, эдийн засаг, санхүүгийн тайлан
мэдээгээ хувьцаа эзэмшигчиддээ танилцуулдаг
 Хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад
сонирхогч талуудын хоорондох харилцааны багц асуудлууд болон
компанийн зорилтыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх бүтэц, арга зам,
хэрэгжилтийг хянах хяналтын тогтолцоог тодорхойлдог чухал
ойлголт юм. Үүний дотор “ компанийн засаглалын кодекс’’ буюу
компаний удирдлага, зохион байгуулалтын зарчмууд голлох үүрэг
гүйцэтгэж байна.

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА
• ‘Баянгол зочид буудал” ХК-ийн хувьд компанийн засаглалын кодексийг үйл
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажилладаг.

ТУЗ

Хувьцаа эзэмшигчид

Гүйцэтгэх удирдлага

ТУЗ
-Компаний
хөрөнгө
оруулагчид
-ТУЗ-ийн
гишүүдийг сонгох,
чөлөөлөх
-Хуулийн дагуу
эрхээ бүрэн эдлэх

- Компаний стратеги
- Гүйцэтгэх удирдлагыг
удирдамжаар хангах
-Гүйцэтгэх удирдлагад хяналт
тавих
-Хувьцаа эзэмшигчийг
төлөөлнө

-Стратегийг
хэрэгжүүлнэ
- Өдөр тутмын үйл
ажиллагааг зөв зохистой
зохион байгуулна
-ТУЗ болон ХЭ-ийн өмнө
ажлаа тайлагнана

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нийт 9
гишүүний 3 нь хараат бус гишүүд бөгөөд Компанийн хуулийн дагуу жил бүр
Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурлаа зарлаж тухайн жилийн борлуулалтын ашиг,
эдийн засаг, санхүүгийн тайлан мэдээгээ хувьцаа эзэмшигчиддээ танилцуулж
тайлагнаж хэвшсэн байгууллага юм.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
/Meeting of the Shareholders/

Төлөөлөн удирдах зөвлөл
/Board of Directors’s/

Гүйцэтгэх Захирал
/Executive Director

Санхүү эрхэлсэн дэд
захирал/Deputy Director of
Finance

Санхүү хангамжийн
алба
/Financial Department/

Борлуулалт
маркетингийн
алба/Sales and
Marketing
department/

Хоол
үйлдвэрлэл
үйлчилгээний
алба
/Food&Bevera
ge Department/

Ерөнхий менежер
/General manager/

Буудлын
алба
/Rooms
Division/

Инженер
техникийн
алба
/Engineering
Department/

Хүний нөөцийн алба
/Human Resource/

Дюти
менежерүүд
/Duty
Manager/

Харуул
хамгаалалтын
алба
Security service

ТУЗ, ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА
ТУЗ-ийн бүтэц,гишүүдийн ур чадвар, ажлын туршлага,
тэдгээрийн компанид үзүүлж буй хувь нэмэр
ÒÓÇ-èéí äàðãà

ршлага, тэдгээрийн
Нэр үзүүлж буй
компанид
Боловсрол
хувь нэмэр

Базарын Аюуш
МУИС, Оросын ЭЗ-ийн академи

Мэргэжил

Худалдааны нягтлан бодогч, Эдийн засагч

Ажлын туршлага

1975-1977 ТТХЕГазар орлогч ня-бо
1977-1994 МУИС-д багш
1994-2012 СЗХороонд хэлтсийн дарга, газрын орлогч дарга, даргын
зөвлөх
2012 оноос Сангийн яамны зөвлөх

Цол зэрэг:

Эдийн засгийн ухааны доктор /PH.D/
Алтан гадас одон,
Санхүү банкны тэргүүний ажилтан, Бүртгэл статистикийн
тэргүүний ажилтан,
Хөрөнгийн зах зээлийн хүндэт тэмдэг

Компанид үзүүлж буй хувь
нэмэр

--ТУЗ-ын дарга,
--Шагнал урамшуулал,цалин хөлсний хорооны дарга

ТУЗ-ийн гишүүд

Нэр

Х.Цэндбаяр

Х.Баттуул

Билли Лим

М.Золжаргал

З.Цэрэнчимэг

Боловсрол

Багшийн дээд
сургууль,
Удирдлагын
академи

Багшийн дээд
сургууль

Политехникийн
дээд
сургууль

БНСУ, Хандонг их
Сургууль, Англи
Улсад магистр
хамгаалсан

Боловсрол

Мэргэжил

Багш, Бизнесийн
удирдлага

Биеийн тамирын
багш

Инженер

Аялал жуулчлалын
зохицуулалтын
менежмент

Нябо, эдийн засагч,
Бизнес
удирдлагын арга
зүйч

Ажлын
туршлага

--1985-1997 34р
дунд
сургууль багш
--1997-1998 Женко
компани менежер
--1998-2001
Countryside
restaurant
Гүйцэтгэх
захирал
--2000 оноос БГЗБ
ХК
гүйцэтгэх захирал

--1983-1990 улсын
шигшээ
багт тамирчин
--1993-2019 Женко
дэд
захирал
--1995-1998 Brother
ХХК
захирал
--1998-2002 GAG
гүйцэтгэх захирал
--2002 оноос
“Талх- чихэр”
ХХК гүйцэтгэх
захирал
--2008-2011 Чингис
Маркет
ХХК Ерөнхий
захирал

--1982-1991 София
ХХК
Гүйцэтгэх захирал
--1991-2004,
--2006 оноос МСВ
ХХК
Гүйцэтгэх захирал
--2004-2006 БГЗБ
ХК
Гүйцэтгэх захирал

--2005-2006 БГЗБ ХК
ерөнхий менежер
туслах
--2008-2009 GTB ХК
Маркетингийн
албаны
дарга
--2009-2012 БНСУын
Корес
төлөөлөгчийн
газар, менежер
--2012 оноос
Verve Wine
ХХК Захирал

--1984-1992 ГЖҮГын
авто баазад ахлах
нябо
--1992-2008 БГЗБ
ерөнхий
нябо
--2008-2016 ЗТХБЯ,
ЗТЯ,
Сайдын багцын
Ерөнхий нябо
бөгөөд санхүү
хэлтсийн дарга
--2016
оноос
БГЗБ
ерөнхий
менежер

Цол зэрэг:

Хөдөлмөрийн
Чөлөөт бөхийн олон
хүндэт
улсын
медаль,Алтан гадас хэмжээний мастер
одон

Менежментийн
магистр

МУ-ын мэргэшсэн
нягтлан бодогч,
Гавьяат эдийн
засагч

Компанид
--Аудитын хорооны
үзүүлж
гишүүн
буй хувь нэмэр --Нэр дэвшүүлэх
хорооны гишүүн

--Шагнал
урамшуулал, цалин
хөлсний хорооны
гишүүн

--Аудитын хорооны
гишүүн

Хараат бус гишүүд
Íýð

Ä.Áàòæàðãàë

Ö.Õýíìýäýõ

Ä.Öýíääîðæ

Áîëîâñðîë

Ðîñòîâûí ÓÈÑ,
Ìààñòðèõòèéí ìåíåæìåíòèéí
ñóðãóóëü

--Ìîñêâàãèéí ÓÀÀÀÄ

--1972-1976 îí ÌÓÈÑ,
--1984-1985 Ãåðìàí óëñàä óëñ òºðèéí äýýä
ñóðãóóëü
--1996 ÒÇÓÕÈ-èéí óäèðäàõ àæèëòàíû
êóðñ

Ìýðãýæèë

Ýäèéí çàñàã÷

Õóäàëäààíû áàðàà ñóäëàà÷

Èíæåíåð, óëñ òºð ñóäëàà÷

Àæëûí
òóðøëàãà

1987-1991 ÎÕÁÄÑ
áàãø,1991-2004 îíîîñ
ÑÝÇÄÑ-èéí îðëîã÷
çàõèðàë, çàõèðàë
1999-2000 ÓÒÅÃ-ûí äàðãà

--1962-1972 ÕÁß-íû áººíèé
õóäàëäààíû ãàçàð ìýðãýæèëòýí,
îðëîã÷ äàðãà
--1972-1980 ÃÕß-íû èìïîðò
íýãäýëä îðëîã÷ äàðãà
--1980-1986 ÇÕÓ-ä Õóäàëäààíû
òºëººëºã÷èéí ãàçàð îðëîã÷ äàðãà
--1986-2007 îíä ÁÃÇÁ ÕÊ-èéí
äàðãà,çàõèðàë, äýä çàõèðàë
--2007 îíîîñ êîìïàíèéí çºâëºõ

--1977-1982 ÓÕÒÝØ èíæåíåð,çóðãèéí
ýêñïåäèöèéí äàðãà
--1982-1991 ÌÕÇÝ-èéí Òºâ õîðîîíä àõëàõ
ðåôåðàíò
--1991-1997 ÓÁ õîòûí ÌÀÕÍ-ûí õîðîîíä
àõëàõ ðåôåðàíò
ÌÓ-ûí åðºíõèé ñàéäûí äýðãýäýõ Õ¿¿õäèéí
òºëºº ¿íäýñíèé çºâëºëèéí àæëûí àëáàíä àõëàõ
àæèëòàí,òºñëèéí óäèðäàã÷
--1997-2006 Æåíêî ÕÕÊ-ä çºâëºõ

Öîë çýðýã:

Áèçíåñèéí óäèðäëàãûí
ìàãèñòð, Ýäèéí çàñãèéí
óõààíû äîêòîð, Ìîíãîë óëñûí
ãàâüÿàò áàãø

¯éë÷èëãýýíèé ãàâüÿàò àæèëòàí

Èíæåíåð, òåõíèêèéí óõààíû ìàãèñòð,óëñ òºð
ñóäëàà÷

Компанид
үзүүлж буй
хувь нэмэр

Нэр дэвшүүлэх хорооны
дарга

Шагнал урамшуулал, цалин
хөлсний хорооны дарга

--Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүн

ТУЗ-ын гишүүдийн хувьцаа эзэмшилт
ТУЗ-ын ердийн гишүүдээс дөрөв нь компанийн 3.2%-аас 16.3% хүртэлх хувийн
хувьцааг эзэмшиж байна.

ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
“Баянгол Зочид Буудал” ХК нь 1964 онд БНМАУ-ын Сайд нарын
зөвлөлийн 375 тоот тогтоолын дагуу анхны үйлчилгээг эхлүүлэ байсан
түүхтэй. 1991.12.11-ний өдрийн Засгийн газрын өмч хувьчлалын комиссын
27-р тогтоолоор “Баянгол Зочид Буудал ХК” хувийн хэвшлийн аж ахуй
болон өөрчлөгдөж анхны хувь нийлүүлсэн зочид буудал болсон байна.
“Баянгол Зочид Буудал” ХК нь 1991 онд ХК болсноосоо хойш
хувьцаа эзэмшигч нарт жил бүр тогтмол ноогдол ашиг хувиарлаж байгаа
бөгөөд энэ хугацаанд нийт 2 тэрбум төгрөгийн ноогдол ашиг хувиарласан
байна.
Дэлхий дахиныг хамраад байгаа цар тахал, түүнтэй холбогдсон
хорио цээрийн дэглэмийн улмаас 2020 онд алдагдалтай ажилласан учраас
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 02 дугаар сарын 10-ний өдрийн
№01 тоот тогтоолоор 2021 онд ногдол ашиг тараахгүй гэж шийдвэрлэсэн.

Он

Дүрмийн сан
/мян.төг/

Нэгж
хувьцаанд
олгосон
ноогдол
ашиг/төг/

2017
2018
2019
2020

54,998.5
54,998.5
54,998.5
54,998.5

355
355
355
360

Нэгж
хувьцааны
зах зээлийн
дундаж үнэ

Хувьцааны тоо

34300
29900
27000
27900

423065
423065
423065
423065

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

•

2020 оны эдийн засгийн үзүүлэлтүүд

Орлогын тайлангийн хандлагын шинжилгээ

138%
130%
100%

100%
100%
100%

2015

130%

93%

2016

85%
138%

100%
106%

2017

Борлуулатын орлого

85%
114%

2018
ББӨ

112%

2019

59%
20%
-18%
2020

Цэвэр ашиг

2015 оныг суурь он болгож хандлагын шинжилгээг хийсэн ба 2020
онд борлуулалтын орлого суурь оноосоо 80%- иар өссөн,
борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 118%-иар буурсан, цэвэр ашиг
41%-иар буурсан байна.

ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААР:

Нийт орлого

Нийт зардал
7,587,449

8,000,000
7,023,189
7,000,000

5,382,936
4,544,009

4,672,495

4,000,000
3,000,000

7,391,102

6,434,170

6,000,000
5,000,000

Цэвэр ашиг

4,700,683
3,433,132

2,604,738

2,664,007

2,481,230

2,117,752
1,641,777

2,000,000
1,000,000
(1,000,000)

2016

2017

2018

2019

2020
(420,407)

Тайлангийн үзүүлэлтээс харахад 2016 оноос хойш үндсэн үйл ажиллагааны
орлого тогтвортой байсан бөгөөд 2020 онд Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал
/covid 19/ ын улмаас шалтгаалан салбарын эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрч
бүрэн зогсонги байдалтай байсан ч бүрэн зогсоохгүйгээр алдагдлыг хамгийн бага
түвшинд байхаар ажилласан. Үүнээс үзэхэд үндсэн үйл ажиллагааны орлого 2019
оноос 78%-иар буурсан, нийт зардал 51%-иар буурч улмаар үйл ажиллагааны ашиг
буурсан үзүүлэлтэй байна
ЗОЧИД БУУДЛЫН САЛБАРЫН ХУВЬД 2020 ОНД:
Зочид буудлын салбарын хувьд орлого өмнөх оноос 56%-иар, зардал 41,1%-иар
буурсан. Зочид буудалд байрласан зочдын тоо өмнөх онтой харьцуулахад 60%- иар
буурч, ор хоногийн тоо 56,9%-иар буурсан.

2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТАЛААР:

 Хөрөнгө оруулалтын хувьд: Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, ашиг орлогыг
нэмэгдүүлэхийн тулд багагүй хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн бөгөөд Төв
аймгийн, Эрдэнэ сумын нутаг ,“Цонжин болдог”-т байрлах “Баянгол Ресорт”
зочид буудлын засвар тохижилтонд зориулж 6,4 тэрбум төгрөгөөр ашиглалтын
өмнөх хөрөнгө оруулалтыг хийж улмаар үйл ажиллагаага эхлэхэд бэлэн болж
байна.

Хөрөнгө,
их засварнь:
Хөрөнгө,
оруулалторуулалт
их засвар задаргаагаар

№

Хөрөнгө оруулалт, их засвар:

1

Баянгол рестораны засвар, тохижилт

2
3

Б буудлын 10,11,12 давхрын засвар,
тохижилт
Монголын нэг өдөр рестораны засвар,
тохижилт

4

Оффисийн засвар, тохижилт

5

Гадаа тайлбайн цэцэрлэгжүүлэлт

6
7

Баянгол рестораны тайз чимэглэлийн тоног
төхөөрөмж
“Баянгол Ресорт” ХХК /Зочид буудал,
ресорт /
Нийт хөрөнгө оруулалтын дүн

Үнийн дүн /сая ₮/
91,4
149,0
41,0
21,0
2,0
26,1
6,400
6,7 тэрбум

ХӨНДЛӨНГИЙН АУДИТЫН
ДҮГНЭЛТ

ХӨНДЛӨНГИЙН АУДИТЫН
ДҮГНЭЛТ

ХӨНДЛӨНГИЙН АУДИТЫН
ДҮГНЭЛТ

Анхаарал тавьсанд
баярлалаа

