
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 06 дугаар 
сарын 11-ний өдрийн 225 дугаар тогтоолоор баталсан 

                                                                                   “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 4 дүгээр хавсралт 
 

 

АПУ ХК-ийн 2022 оны эхний хагас жил 
 
 

 
Хагас жил, улирлын үйл ажиллагааны тайлан /маягт 2/ 

 
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг 
хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу 
Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар 
дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй. 

 

 
Тайлагнах хугацаа 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 06 

дугаар сарын 30-ны өдөр 

 
Үнэт цаас гаргагчийн нэр,
 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 
дугаар, үнэт цаасны код, утасны 
дугаар 

Нэр: АПУ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ 
УБГД: 000165753, РД: 2702673 
ҮЦКод: АPU 
Утас: 11-344336 

 
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх 
байгууллагын нэр 

Монголын хөрөнгийн бирж 

 
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар Шингэн хүнсний үйлдвэрлэл 

 
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт 
хувьцааны тоо ширхэг 1,064,181,553 

 
Хагас жил, улирлын тайланг 
бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан 
албан тушаалтны нэр 

Санхүү, тайлагналын албаны дарга Ж.Оюумаа 

 

 
1. 

 
Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтүүдийг 
бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/ 

  
Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт 

 

Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл

Хөрөнгө
Эргэлтийн хөрөнгө 251,636,753,000.00  320,268,583,405.00  
Эргэлтийн бус хөрөнгө 365,575,443,000.00  409,094,778,638.00  
Нийт хөрөнгө 617,212,196,000.00  729,363,362,043.00  

Өр төлбөр ба эздийн өмч
Богино хугацаат өр төбөр 61,180,856,985.00    136,574,588,360.00  
Урт хугацаат өр төлбөр 51,044,831,440.00    69,439,146,115.00    
Эздийн өмч 504,986,507,575.00  523,349,627,568.00  
Нийт өр төлбөр ба эздийн өмч 617,212,196,000.00  729,363,362,043.00  



 

 АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлаар 
АПУ Групп компанийн 2022 оны 1 дүгээр хагас жилийн тайланг хэлэлцэн батална. 

 

3. 
Тайлант хугацаанд үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гадаад 
дотоод хүчин зүйлс,   санхүүгийн   тайлангийн   шинжилгээ,   орлого,   зарлага, ашгийн 
үзүүлэлтүүдийг тооцож дүгнэсэн удирдлагын тайлан, дүгнэлт 

 
3.1. Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны 

үзүүлэлтүүд/ 

 

 
3.2. Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, 

боломжийн үзүүлэлт 
 

Нийт ашгийн хувь 48%

Үйл ажиллагааны ашгийн хувь 28%

Цэвэр ашгийн хувь 21%

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж 9%

Нэгж хувьцаанд нногдох ашиг 85,463.38

Эргэлтийн харьцаа	               2.35

Түргэн хөрвөх чадварын харьцаа 0.93

Өр болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа 0.39

  
Орлогын тайлан 

 

  
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан 

 
  

Мөнгөн гүйлгээний тайлан 

 

 

 
2. 

 
Хагас жилийн болон   улирлын   санхүүгийн   тайланг   хэлэлцэж, баталгаажуулсан төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт 

Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл

Борлуулалтын орлого 678,164,129,000.00  391,076,099,307.00  
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 343,229,879,000.00  201,479,654,090.00  
Нийт ашиг 334,934,250,000.00  189,596,445,217.00  
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг алдагдал 194,759,435,559.00  105,183,752,005.00  
Орлогын татварын зардал 41,073,744,000.00    23,052,371,200.00    
Тайлант үеийн цэвэр ашиг, алдагдал 153,685,691,559.00  82,131,380,805.00    
Бусад дэлгэрэнгүй орлого (296,976,808.00)         278,744,074.00          
Нийт орлогын дүн 153,388,714,751.00  82,410,124,879.00    
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох 159,421,519,559.00  90,485,438,262.00    
Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох (6,032,804,808.00)     (8,075,313,383.00)     

Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл

Өмч 106,418,200.00            106,418,200.00            
Халаасны хувьцаа (120,700.00)                   (120,700.00)                   
Нэмж төлөгдсөн капитал 225,299,065,200.00    225,299,065,200.00    
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл 99,774,304,875.00      99,740,846,277.00      
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц (43,443,000.00)             235,301,074.00            
Хуримтлагдсан ашиг 179,766,462,000.00    206,319,609,899.00    
Нийт эздийн өмчийн дүн 504,902,686,575.00    531,701,119,950.00    
Хяналтын бус хувь оролцоо 83,821,000.00              (8,351,492,382.00)       
Нийт дүн 504,986,507,575.00    523,349,627,568.00    

Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн 
гүйлгээний дүн 181,069,798,000.00    64,307,270,695.00      

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр 
мөнгөн гүйлгээний дүн (65,073,654,000.00)     (39,729,068,093.00)     

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн 
гүйлгээний дүн (102,777,641,000.00)   (29,607,950,358.00)     

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ 13,218,503,000.00      (5,029,747,756.00)       
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний 
үлдэгдэл 64,059,208,000.00      77,277,711,000.00      

Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн 
үлдэгдэл 77,277,711,000.00      72,247,963,244.00      



 
 

3.3. 

Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, 
дотоод орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний төрөл хэлбэрт гарч буй өөрчлөлт, 
дээрх өөрчлөлтөд компанийн зүгээс авч 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний мэдээлэл 

Цар тахал, хил гаалийн үйл ажиллагаа болон 
Украйны дайнтай холбоотой гадаад орчинд 
түүхий эд материалын үнэ өсөх, инцляци 
нэмэгдэх, төгрөгийн ханш суларч, гадаад 
валютын ханш өсөх эрсдэлийн нөлөөлөл 
байна. АПУ компанийн хувьд дараах 
алхмуудыг хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 

- арилжааны банкнуудтай ханшийн 
форвард хэлцэл хийх 

- түүхий эд материалын тасалдах 
эрсдэлээс сэргийлэх зорилготой 
боломжит өөр бэлтгэн нийлүүлэгчийг 
хайх, урьдчилан захиалга хийх 

- Өртөг, борлуулалт болон мөнгөний 
урсгалд тогтмол хяналт тавих байдлаар 
ажиллаж байна. 

 
 
 

3.4. 

Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур 
бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн 
бодлого 

Санхүүгийн тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн 
ажил гүйлгээ байхгүй. 

 
 

4. 

Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их 
хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй 
этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн 
талаарх мэдээллийг тусгана/ 

 Их хэмжээний хэлцэл: Тайлант хугацаанд их хэмжээний хэлцэл хийгдээгүй болно. 
Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл: Тайлант хугацаанд үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд жил бүр 
давтагддаг бөгөөд хөндлөнгийн аудит хийгдсэн санхүүгийн тайлангийн “Холбоотой талууд” 
хэсэгт тогтмол нийтэд мэдээлдэгээс өөр сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгдээгүй болно.  
 

 

5. 
Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан 
бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойших төслийн хэрэгжилтийн явц, татан төвлөрүүлсэн 
хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан, мэдээлэл 

 Тайлант хугацаанд олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргаагүй. 

 
5. 

 
Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл 

  
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 

 
АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2022 оны 04-р сарын 29-ний өдөр 
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандийн гудамж 39, Корпорейт Хотел 
энд Конвеншн Цэнтрийн 4 давхарт байрлах Концерт холл танхимд болж, дараах 
шийдвэрүүдийг гаргав. Үүнд: 

1. АПУ ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-
ийн гаргасан “АПУ групп компани 2021 онд тавьсан зорилтуудаа бүрэн биелүүлж, 
амжилттай ажилласан” гэсэн дүгнэлтийг батлав. 

2. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь 
өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгов. 

 
 
 



3. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 жилийн 
хугацаагаар сонгов. Үүнд: 
Ердийн гишүүн 
1. П.Батсайхан 
2. Б.Батбаяр 
3. Сергей Громов 
4. Д.Миеэгомбо 
5. Кеннет Чу 
6. Сэн И-Ин 
Хараат бус гишүүн 
1. Ё.Гэрэлчулуун 
2. О.Одбаяр 
3. Ж.Үнэнбат 

 
Төлөөлөн удирдах зөвлөл 

 
Хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04-р сарын 29-ний өдрийн хурлаар ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд 
дараах өөрчлөлт орсон. Үүнд: 
1. ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр Томас Холландын оронд Доржийн Миеэгомбо сонгогдов. 
2. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Өлзийдэлгэрийн Батбаярын оронд түр томилогдсон 

Одончимэдийн Одбаярыг нөхөн сонгов. 
 
ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн ба хувьцаа эзэмшлийн талаарх мэдээлэл: 

Пүрэвийн Батсайхан 
Инженер мэргэжилтэй.  
Шунхлай групп ХХК-ийн Ерөнхийлөгч, Скайтел ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга, гишүүн,  
АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, ТУЗ-ийн дарга 

АПУ ХК-ийн 0.08%-ийн хувьцаа эзэмшигч 
Бүрэнтогтохын Батбаяр 
Эдийн засагч мэргэжилтэй. 
Шунхлай групп ХХК-ийн Санхүү эрхэлсэн захирал 
АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн 

АПУ ХК-ийн 0.05%-ийн хувьцаа эзэмшигч 
Сергей Громов 
Инженер мэргэжилтэй. 
Монгол Даатгал компанийн ТУЗ-ийн дарга 
АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн 
АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшдэггүй 
Доржийн Миеэгомбо 
Хуульч мэргэжилтэй. 
“ЁС” ХХН-д зөвлөх 
АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн 
АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшдэггүй 
Кеннет Чу 
Нягтлан бодогч, Менежмент мэргэжилтэй.  
Хайнекен Азиа Пасифик, Ази-Номхон далайн бүсийг хариуцсан Гүйцэтгэх захирал  
АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн 
АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшдэггүй 
Сэн И-Ин 
Хуульч мэргэжилтэй. 
Хайнекен Азиа Пасифик, Ази-Номхон далайн бүс Хууль эрхзүй хариуцсан захирал 
АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн 
 

 
 
 
 



Хараат бус гишүүд: 
Ёндон-Ойдовын Гэрэлчулуун 
АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 
АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшдэггүй 
 
Одончимэдийн Одбаяр 
Багш, эрх зүйч мэргэжилтэй 
Ард даатгал ХХК, Ард Холдинг ХХК, Монгол шуудан ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн 
АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 
АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшдэггүй 

 
Жигжидийн Үнэнбат 
Эдийн засагч мэргэжилтэй. 
АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн  
АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшдэггүй 
 

Компанийн засаглалын кодекс: 
 
“Санхүүгийн зохицуулах хороо”-ны 2022 оны 03 сарын 23-ны өдрийн №145 тоот тогтоолоор 
“Компанийн засаглалын кодекс” шинэчлэгдэн батлагдсан дагуу АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн 
2022.05.18-ны өдрийн №22/10 тоот тогтоолоор Компанийн засаглалын кодексыг хэрэгжүүлэх 
хөтөлбөрийг баталсан.  
Тус хөтөлбөрийн хүрээнд үе шаттайгаар компанийн засаглалын бодлого, дүрэм журмуудыг 
кодекст нийцүүлэх ажлыг хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд доорх дүрэм журмуудыг шинэчлэх болон 
шинээр батлахаар тусгав. 

1. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам – шинэчлэх 
2. ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүрэм – шинэчлэх 
3. ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хорооны дүрэм – шинэчлэх 
4. ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны дүрэм–шинэчлэх 
5. ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн даргын тухай дотоод журам–шинэчлэх 
6. Эрсдэлийн удирдлагын бодлого–шинэчлэх 
7. Дотоод хяналтын бодлого–шинэчлэх 
8. Дотоод аудитын бодлого–шинэчлэх 
9. Гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагааны журам–шинэчлэх 
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам–шинэчлэх 
11. Үнэт цаас гаргагчаас мэдээллийг нийтэд тогтмол хүргэх тухай дотоод журам–шинэчлэх 
12. Ногдол ашгийн журам–шинэчлэх 
13. Дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн үйл ажиллагааны журам–шинэчлэх 
14. Цалин урамшууллын бодлого– шинэчлэх 
15. Залгамж халааны бодлого– шинэчлэх 
16. Ёс зүйн дүрэм–шинэчлэх 
17. Шүгэл үлээх дүрэм журам– шинэчлэх 
18. Комплайнсын загвар– шинээр батлах 
19. Тогтвортой байдлын бодлого– шинээр батлах 
20. Оролцогч талуудтай харилцах бодлого– шинээр батлах 

 
Гүйцэтгэх удирдлагын баг 

 
Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг Гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлж, гүйцэтгэх удирдлагын 
багийг удирдан ажилладаг. 
 
Гүйцэтгэх удирдлагын багийн бүрэлдэхүүн: 

 
 Гүйцэтгэх захирал Ц.Эрдэнэбилэг 
 
 
 

 



Санхүү эрхэлсэн захирал Г.Энхбилэг 
 
 
 
Маркетинг эрхэлсэн захирал Д.Ариуна 
 
 
 
Стратеги эрхэлсэн захирал Б.Гантиг 
 
 
 
Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал Н.Добрев 
 
 
 

Борлуулалт эрхэлсэн захирал Б.Цацрал 
 
 
 

 
Захиргаа, хүний нөөц эрхэлсэн захирал Ж.Ичинхорлоо 
 
 
 

  Гадаад худалдаа эрхэлсэн захирал Ц.Эрдэнэжаргал 
 
Байгууллагын харилцаа эрхэлсэн захирал, АПУ Дэйри ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал 
Г.Баярмагнай 
 
 
СББ ХХК-ийн Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал Б.Чинтогтох 
 
 

 
Тээвэр, түгээлт эрхэлсэн захирал П.Цэнд-Аюуш 
 
 

 
 

6. 
 
Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл 

  Засаглалын үнэлгээ: 
 
АПУ ХК-ийн Компанийн засаглалын 2022 оны 6-р сарын үнэлгээний тайланг хавсаргав. 
 
АПУ Групп компанийн бүтэц: 
 
АПУ ХК-ийн экспортын үйл ажиллагааг тэлэх зорилгоор 100%-ийн хөрөнгө оруулалттай охин 
компани болох Inner Mongolia Aipiyou Trade LLC нь БНХАУ-ын хууль тогтоомжийн дагуу 2022 
оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр үүсгэн байгуулагдсан ба групп компаниудын бүтэц доорх 
байдалтай байна. 
 
АПУ ХК: 

• АПУ Трейдинг ХХК – Монгол улс 
 





АПУ ХК-ийн компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан

№ Хэрэгжилт Тайлбар Оноо Хувь

1 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны
журмаар зохицуулдаг.  2 100%

2

ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх
хорооны дүрэм, Залгамж
халааны бодлогын баримт
бичигтэй.

 2 100%

3
Хувьцааны эзэмшлийн хувь
хэмжээнээс бусад
мэдээллийг тусгадаг.

2022 оны жилийн үйл
ажиллагааны тайлангаас
эхлэн мэдээллийг бүрэн
тусгана.

1 50%

4
ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны
журам, ТУЗ-ийн дэргэдэх
хороодын дүрэмтэй.

Нарийвчилсан шаардлага,
хүйсийн тэнцвэрийн
асуудлыг тусгах зорилгоор
дүрэм, журмыг 2023 оны 1-
р улиралд багтаан
шинэчилнэ.

1 50%

5
ТУЗ-ийн шинэ гишүүнийг

шаардлагатай мэдээллээр
хангадаг.

Чиглүүлэх болон тогтмол
сургалт, хөгжлийн
хөтөлбөрийг 2022 онд
багтаан боловсруулна.

1 50%

6

ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны
журам, ТУЗ-ийн нарийн
бичгийн даргын тухай
дотоод журмын дагуу
хариуцлага хүлээдэг.

2 100%

9 75%

7  Компанийн тухай хуулийн
75.4-д заасантай нийцсэн. 0 0%

8

Аудитын хорооны дүрэм,
Дотоод аудитын
бодлоготой. Аудитын
хорооны дарга нь ТУЗ-ийн
дарга бус, хараат бус
гишүүн мөн. Аудитын
хорооны хуралд гүйцэтгэх
удирдлага, ажилтнууд
зөвхөн хорооны урилгаар
оролцдог.

 2 100%

Зүйл

ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ
ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг
хүлээнэ

2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх
нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.

2.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл 
ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт
бичигтэй байна. Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн
дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн
гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус
хорооны хүсэлтээр  оролцоно.

ДҮН

Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга

Кодексийн хэрэгжилтийг “Хэрэгжүүл, эсвэл тайлбарла” гэсэн зарчмын дагуу тайлагнах ба кодексийн зүйл тус бүрээр биелүүлсэн эсэх,
биелүүлээгүй бол яагаад биелүүлээгүй, түүнийг орлох бүтэц, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан, эсхүл авч байгаа, хэрэв төлөвлөж буй
бол хугацаатайгаар нь тайлбар хэсэгт тусгана.

НЭГ. ТУЗ-ИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
ТУЗ нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй
бүтэц байна

1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар
ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг
үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.

1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон
шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр
дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын
баримттай байна.
1.3. ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага,
ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны
эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг
мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд
дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, цахим хуудсандаа
байршуулна.

1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын
бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримттай байх ба уг
баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур
чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн
тэнцвэрт байдал  зэргийг тусгана.

1.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх
сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ
гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг,
мэдээллийг олгох, тэдгээрийг шинэчлэх сургалтад
тогтмол хамруулна.

1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл
ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн
даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.
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Цалин урамшууллын
хорооны дүрэм, Цалин
урамшууллын бодлоготой.
Хорооны дарга нь ТУЗ-ийн
дарга бус, хараат бус
гишүүн мөн. Хорооны
хуралд гүйцэтгэх
удирдлага, ажилтнууд
зөвхөн хорооны урилгаар
оролцдог.

 2 100%

10

Нэр дэвшүүлэх хорооны
дүрэм, Залгамж халааны
бодлоготой. Хорооны дарга
нь ТУЗ-ийн дарга бус,
хараат бус гишүүн.

 2 100%

11

ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны
журамд шинээр хороо
үүсгэн байгуулах
боломжийг тусгасан.

 2 100%

8 80%

12

Үнэт цаас гаргагчаас
мэдээллийг нийтэд тогтмол
хүргэх тухай дотоод
журмын дагуу зохицуулдаг.

 2 100%

13

Компанийн цахим
хуудасны "Хөрөнгө
оруулагчдад" цэсэнд
байршуулдаг.

 2 100%

14 Жилийн тайланд эдгээр
мэдээллийг тусгадаг.  2 100%

6 100%

15

ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын
хорооны дүрэмд
хөндлөнгийн аудит, түүний
бие даасан байдлыг хянан
шалгах, харьцах талаар
тусгасан.

 2 100%

16

Хувьцаа эзэмшигчдийн
2022 оны ээлжит хурлаас
эхлэн хөндлөнгийн
аудиторын төлөөллийг
хуралд байлцуулж, уг
заалтыг хэрэгжүүлж
эхэлсэн.

2 100%

17  

2022 оны жилийн үйл
ажиллагааны тайлангаар
болон өөрчлөлт орсон
тухай бүрд цахим хуудсаар
дамжуулан мэдээлнэ.

1 50%

5 83%

3.3. Санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал нь
тэнцвэртэй, тодорхой, бодит байна. Санхүүгийн бус
тайлан нь хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн
хүрээнд компанийн тогтвортой үйл ажиллагаанд
нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс, эрсдэл, компанийн
үйл ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн
эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.

ДҮН
ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО
ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана

4.1. ТУЗ нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны
журам д хөндлөнгийн аудитортой харьцах, түүнийг
хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл
боломжоор хангах талаар тусгаж, хэрэгжилтэд нь
хяналт тавина.

4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой
асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.

4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц,
зохион байгуулалт, чиг үүрэг, тэдгээрт орсон
өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл
ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар олон
нийтэд тухай бүр мэдээлнэ.  

ДҮН

3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт
бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа
дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.

2.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь
цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин
урамшууллын бодлогын баримт бичигтэй ба йна.  
Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга
бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин
урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага
гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно.

2.4. ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл
ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогы н 
баримт бичигтэй ба йна. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга
нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна.

2.5. ТУЗ нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг бүхий
байнгын болон түр хороог байгуулж болно. ТУЗ-ийн
дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам,
заавартай , чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай
мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршлага бүхий 

ДҮН
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ
ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана

3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал,
тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь
хяналт тавина.
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Уг асуудлыг эрсдэлийн
удирдлагын бодлогоор
зохицуулдаг ба эрсдэлийн
удирдлагын бүтэцтэй.

Эрсдэлийн удирдлагын
бодлогыг 2023 оны 1-р
улиралд багтаан кодексийн
зарчимд бүрэн нийцүүлэн
шинэчилнэ.

1 50%

19

Эрсдэлийн удирдлагын чиг
үүргийг аудитын хороо
хариуцдаг. Аудитын
хорооны дарга, гишүүдийн
олонх нь хараат бус гишүүн
мөн. Аудитын хорооны
бүтэц, хурлын давтамжийн
талаар тайлагнадаг.

2022 оны жилийн үйл
ажиллагааны тайланд
болон цахим хуудсаар
дамжуулан хурлын ирц,
хуралдсан асуудлын талаар
дэлгэрэнгүй мэдээлнэ.

2 100%

20

Эдгээр асуудлаар
эрсдэлийн үнэлгээ хийж,
топ эрсдэлүүдийн талаар
жилийн тайланд тогтмол
тайлагнадаг.

 2 100%

21
Комплайнсын хяналтын
заавар, бүтцийг 2022 оны 4-
р улиралд багтаан  батална.

1 50%

6 75%

22

ТУЗ-ийн гишүүний цалин,
урамшууллын мэдээллийг
жилийн тайланд
танилцуулдаг. 

Дараагийн (2023 оны)
хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлаар ТУЗ-ийн цалин,
урамшууллын асуудлыг
хэлэлцэн, батлуулна.

1 50%

23  

Цалин урамшууллын
бодлогыг 2023 оны 1-р
улиралд багтаан
шинэчилнэ.

1 50%

24  

Гүйцэтгэх захирлын үйл
ажиллагааны журмыг 2023
оны 1-р улиралд багтаан
шинэчилж, 2023 оны
жилийн үйл ажиллагааны
тайланд гүйцэтгэлийн
шалгуурыг тусгана.

1 50%

3 50%

25  

ТУЗ нь оролцогч талуудтай
харилцах, хамтран ажиллах
бодлогыг 2022 оны 4-р
улиралд багтаан шинээр
батална.

1 50%

26  
2023 оны жилийн үйл
ажиллагааны тайлангаас
эхлэн уг асуудлыг тусгана.

1 50%

7.1. Компани нь ТУЗ-өөс баталсан бусад оролцогч
талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар
бодлогын баримт бичигтэй байна. ТУЗ болон
гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч талуудын эрх ашгийг
хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын
соёлыг төлөвшүүлнэ.

7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд
оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар
асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан
хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.

Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ

5.2. ТУЗ нь дэргэдээ эрсдэлийн удирдлага хариуцсан
хороотой байхыг зорих ба уг хороо нь гурваас доошгүй
тооны гишүүнтэй, дарга болон гишүүдийн олонх нь
хараат бус гишүүн байна. Эрсдэлийн хорооны үйл 
ажиллагааны журам , бүтэц, бүрэлдэхүүнийг
компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон
цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлж, тус
хорооны хурлын ирц, хуралдсан асуудал, давтамжийн
талаар тогтмол тайлагнана.

5.3. Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин,
нийгмийн хариуцлага, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын
эрсдэл байгаа эсэхийг үнэлэн нийтэд мэдээлж, тэдгээр
эрсдэлийг хэрхэн удирдаж буйгаа тайлбарлана.

5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон
бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын
хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт
тавина.

ДҮН
ЗУРГАА. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ
Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ нь компанийн алсын хараа, онцлогт тохирсон, шударга, ил тод байна

6.1. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ,
олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн
хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.

6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох
үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын
гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын
бодлогын баримтад тусгана.

6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд
гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад
урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.

ДҮН
ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ

5.1. Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар болон
бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл
ажиллагааны үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт
тавина.

ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА
ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй 



27 Компанийн цахим хуудас
ажилладаг.

Оролцогч талуудтай
харилцах бодлого
батлагдмагц түүнд
нийцүүлэн сайжруулна.

2 100%

28
Компанийн дотоод журам,
сургалт хөгжлийн тухай
журмын дагуу хэрэгждэг.

2 100%

6 75%

29
Гүйцэтгэх захирлын
тушаалаар Ёс зүйн дүрэм
батлагдсан байдаг.

ТУЗ нь Бизнесийн ёс зүйн
дүрмийг 2022 оны 4-р
улиралд багтаан шинээр
батална.

1 50%

30

Одоогоор компанийн
дотоод журмаар шүгэл
үлээгчийн тогтолцоог
бүрдүүлсэн.

ТУЗ-өөс 2022 оны 4-р
улиралд багтаан батлах
Бизнесийн ёс зүйн дүрэмд
тусган, нийтэд мэдээлнэ.

1 50%

31
Одоогоор компанийн
дотоод журмаар
зохицуулдаг.

ТУЗ-өөс 2022 оны 4-р
улиралд багтаан батлах
Бизнесийн ёс зүйн дүрэмд
тусган, нийтэд мэдээлнэ.

1 50%

3 50%

32

Жил, хагас жилийн
санхүүгийн болон үйл
ажиллагааны тайлан, цахим
хуудсаар дамжуулан
мэдээлэл хүргэдэг.

 2 100%

33

Одоогоор компанийн цахим
хуудасны "Хөрөнгө
оруулагчдад" цэсээр
дамжуулан мэдээлэл
хүргэж, цахим шуудангаар
харилцдаг.

Хөрөнгө оруулагчидтай
харилцах үйл ажиллагааг
2022 оны 4-р улиралд
багтаан баталж, оролцогч
талуудтай харилцах
бодлогын дагуу
сайжруулна.

1 50%

34
Хувьцаа эзэмшигчид хууль
ёсны эрхээ эдлэх нөхцөл,
боломжоор хангагдсан.

 2 100%

35

Компанийн тухай хууль,
компанийн дүрэмд заасны
дагуу эдгээр асуудлаар
санал өгөх эрхээ
хэрэгжүүлэх нөхцөлөөр
хангагдсан.

2 100%

36

Сонирхлын зөрчилтэй
хэлцэл хийх тухай журмыг
2022 оны 4-р улиралд
багтаан батална.

1 50%

8 80%
54 75%

Дагалдах баримт:
1. Кодекст заасан бодлого, дүрэм, журамтай дараах холбоосоор танилцана уу: https://www.apu.mn/investors?lang= 
2. Компанийн ТУЗ-ийн 2022.05.18-ны өдрийн 22/10 тоот тогтоолоор батлагдсан Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг мөн 
дээрх холбоосоор болон хавсралтаас үзнэ үү.

ДҮН
НЭГДСЭН ДҮН

Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор
бүрэн хангана

9.1 . Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл
ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц,
зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх
мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.

9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах
хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл
солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.

9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх,
мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх
бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн
бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх
эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.

9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг
сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын
зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба
хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.

ТУЗ-ийн гишүүд компанид бизнесийн ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоож, өөрсдөө манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад
мөрдлөг болгоно

8.1. Компанийн үнэт зүйлс, алсын харааг оновчтой
тодорхойлж, хууль ёсны, ёс зүйтэй, хариуцлагатай
үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн
дүрмий г батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь
хяналт тавина.

8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг
ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх
“шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.

8.3. Ёс зүйн дүрмээр авлига, албан тушаалын гэмт
хэргээс ангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг
дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй
байх/ талаар зохицуулна.

ДҮН
ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ

7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл
солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим
хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.

7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг
хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн
асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод
журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.

ДҮН
НАЙМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ



АПУ ХК-ийн "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн нэгдсэн үнэлгээ
Үнэлсэн

оноо

1 ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт 12 9 75%

2 ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, 
тэдгээрийн чиг үүрэг 10 8 80%

3 Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, 
байдал 6 6 100%

4 Аудит, хяналтын тогтолцоо 6 5 83%
5 Эрсдэлийн удирдлага 8 6 75%

6 Эрх бүхий албан тушаалтны цалин 
урамшуулал 6 3 50%

7 Оролцогч талуудын эрх ашиг 8 6 75%
8 Компанийн соёл 6 3 50%
9 Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх 10 8 80%

Нэгдсэн дүн 72 54 75%

3.2.2. 70-89 хувь байвал дунд засаглалтай буюу цаашид эрсдэл үүсч болзошгүй тул зөвлөмж хүргүүлэх;  
3.2.3. 50-69 хувь байвал хангалтгүй засаглалтай буюу эрсдэлтэй тул зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг 
хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн; 
3.2.4. 49 болон түүнээс доош хувьтай бол муу засаглалтай буюу үйл ажиллагаа нь өндөр эрсдэлтэй тул 
зохицуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай.

№ Гарчиг Авбал зохих 
нийт оноо Хяналтын оноо Үнэлгээний хувь

3.2.1. авбал зохих нийт онооны 90 хувь болон түүнээс дээш байвал засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй;
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