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1. КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ 

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн ихэнх нь гадаадын иргэд билээ. 

Дэлхий даяар цар тахал дэгдэж, хөл хорио тогтоосны улмаас ТУЗ болон гүйцэтгэх 

удирдлагын үйл хэрэгт саадтай байсантай холбоотой төлөвлөгөөний дагуу ажиллах 

боломж бүрдээгүй байна. 

2. КОМПАНИЙН УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ 

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл тайлант хугацаанд улирал тутамд хуралдаж 

тодорхой шийдвэрүүдийг гаргасан. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд дараах гишүүд 

ажиллаж байна.  

1. П.Очирхуяг (хараат гишүүн) 

2. Ц. Оюунтуяа (хараат гишүүн) 

3. Б. Отгонбаатар (хараат гишүүн) 

4. Yeh Montgomer (хараат гишүүн) 

5. Lin Yu Fei (хараат гишүүн) 

6. He Shanjun (хараат гишүүн) 

7. Tsai Chin-kun (хараат бус гишүүн) 

8. Ku Cheng-Chuan (хараат бус гишүүн) 

9. Shih Pei Chih (хараат бус гишүүн) 

 

Компанийн тухай хуулийн 81.2 дах хэсэгт заасны дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодыг 

дараах байдлаар байгуулсан. 

Аудитын хороо :  

Дарга                          Tsai Chin Kun  / хараат бус / 

Гишүүд                       Shih Pei Chih / хараат бус / 

                                    Yeh Montgomer / хараат бус / 

                                     Lin Yu-Fei 

    Б. Отгонбаатар 

Цалин урамшуулал хороо :  

Дарга                           Lin Yu-Fei 

Гишүүд                       Tsai Chin-Kun / хараат бус / 

                                     Ku-Cheng-Chuan / хараат бус / 

Нэр дэвшүүлэх хороо : 

Дарга                          Yeh Montgomer  / хараат бус / 

Гишүүд                       Tsai Chin-Kun / хараат бус / 

                                     Shih Pei Chih 

 

Гүйцэтгэх удирдлагын баг дараах бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. 



                            

3. САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

2020 онд хурал зохион байгуулахтай холбоотой зардлууд гарсныг санхүүгийн тайланд 

тусгасан бөгөөд тайлант оны хагас жилийн болон жилийн эцсийн санхүүгийн 

тайлангууд гарч холбогдох байгууллагуудад хуулийн хугацаанд хүргүүлж 

баталгаажуулсан.  

4. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ӨГСӨН ТӨЛӨӨЛӨН 

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТ 

2020 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлантай танилцаад дараах дүгнэлтийг 

гаргалсан.  Өнгөрсөн оны хагас жилийн болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангууд 

гарч холбогдох байгууллагуудад хуулийн хугацаанд хүргүүлж баталгаажуулжээ. 

Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй “Шинэ их тэрбум аудит” ХХК –ийг сонгон 

Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайланд аудит хийлгэж, дүгнэлт гаргуулсан ба тус 

дүнгэлтийг төлөөлөн удирдах зөвлөл хүлээн зөвшөөрч байна. 

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн ихэнх нь гадаадын иргэд билээ. 

Дэлхий даяар цар тахал дэгдэж, хөл хорио тогтоосны улмаас ТУЗ болон гүйцэтгэх 

удирдлагын үйл хэрэгт саадтай байсантай холбоотой төлөвлөгөөний дагуу ажиллах 

боломж бүрдээгүй хэмээн үзэж байна. 

5. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

2020 оны эцсийн байдлаар нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт дараах 

байдалтай байна. 

Нэр Хувьцааны тоо Хувь 

He Shanjun 3,608 5.0 

Ц. Отгонтуяа 3,608 5.0 

Yeh Montgomer 64,661 89.6 

6. НОГДОЛ АШГИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

Компанийн тухай хуулийн 46.8 дах хэсэгт заасан шалгуурыг хангаагүй буюу тайлант 

хугацаанд алдагдалтай ажилласан тул ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар 2021 оны 2 

дугаар сарын 8-ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэсэн.         


