АПУ ХК-ийн 2021 оны
III улирлын тайлан

WE ARE A COMPANY
THAT UNITES PEOPLE FOR
ALL OF LIFE'S MOMENTS
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2021 ОНЫ УДИРДЛАГЫН БАГ
Эрхэм зорилго

Цэвээнжавын
Эрдэнэбилэг
Гүйцэтгэх захирал

Үзэл баримтлал

Үнэт зүйлс

Николай
Добрев

Гончигийн
Энхбилэг

Галсумъяагийн
Баярмагнай

Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа
эрхэлсэн захирал

Санхүү эрхэлсэн захирал

Борлуулалт, Байгууллагын
Харилцаа эрхэлсэн захирал

Ариуна
Дандарова

Цоодолын
Эрдэнэжаргал

Жаргалсайханы
Ичинхорлоо

Маркетинг эрхэлсэн захирал

Гадаад худалдаа
эрхэлсэн захирал

Захиргаа, Хүний нөөц
эрхэлсэн захирал

Батхүрэлийн
Чинтогтох

Санжийн
Ганзориг

Батсайханы
Гантиг

Спирт Бал Бурам ХХК -ийн
Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал

АПУ Дэйри ХХК -ийн
Гүйцэтгэх захирал

Байгууллагын Стратеги
эрхэлсэн захирал
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Санктпетербург
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Красноярск
Москва

Европын
Холбооны
улсууд
Улаан-Үдэ

ЭКСПОРТ
АПУ ХК нь экспортын зах зээлийн өсөлтийг эрчимжүүлэн
гадаад валютын орох урсгалыг нэмэгдүүлэх замаар Монгол
Улсын эдийн засагт хувь нэмэр оруулахад онцгой анхаарал
хандуулан ажиллаж байна.

Эрхүү
Казань

Зорилтот зах зээл ОХУ, БНХАУ байгаа ба ОХУ-д 2021 оны
нэгдүгээр хагас жилд охин компани болох “Гранд” ХХК-иар
дамжуулан борлуулалтын тоо хэмжээгээ 2 дахин өсгөөд байна.

Япон

Бид Москва, Санк-Петербург, Казань, Челябинск, Красноярск,
Эрхүү, Улаан-Үдэ, Чита, Владивосток зэрэг ОХУ-ын 40
гаруй хотын худалдаа, үйлчилгээний цэгүүдээр өөрийн
бүтээгдэхүүнийг худалдаалж байна.

БНХАУ

БНХАУ дахь борлуулалтын хэмжээ өмнөх оны мөн үетэй
харьцуулахад 6 дахин өсөлттэй байв.
Сэрүүн брэндийн шар айргийг БНХАУ-д шинэ дистрибьютер
компаниар дамжуулан амжилттайгаар худалдан борлуулж
эхэллээ. ӨМӨЗО, Ченгду, Хайнаны Хайкоу хотуудад болсон
үзэсгэлэн худалдаа, томоохон арга хэмжээнүүдэд идэвхтэй
оролцож Монгол брэндийг дэлхийд таниулсаар байна.
Хэрэглэгчийн судалгаанд суурилан экспортын бүтээгдэхүүний
сав баглаа боодлын өөрчлөлт, шугамын өргөтгөлд онцгой
анхаарал хандуулан тасралтгүй шинэчлэлт хийн ажиллаж байна.
КОВИД-19 цар тахал компанийн хэмжээнд төдийгүй Монгол
улсын экспортод том нөлөө үзүүлж байгаа хэдий ч бид төрийн
байгууллагууд болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран
хэрэглэгчийн аюулгүй байдлыг хангасан бүтээгдэхүүнийг
хилийн чанадад аливаа тасалдалгүйгээр хүргэхээр хичээнгүйлэн
ажиллаж байна.

Экспортын
зах зээл:
Туршилтын
зах зээл:

ОХУ, БНХАУ
Япон, Солонгос
Европын Холбооны улсууд
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БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний зах зээлд эзлэх
хувиа нэмэгдүүлэх компанийн голлох
стратегийн хүрээнд АПУ Дэйри ХХКийн шинэ бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтэд
анхааран ажиллав.
Цар тахал, албан хөл хориотой
холбогдуулан хэрэглэгчдийн шинэ
хэрэгцээ
шаардлагад
нийцсэн,
эрүүл
мэндэд
ашиг
тустай,
хэрэглээг хялбаршуулсан, инноваци
шингэсэн
савлагаа
бүхий
шинэ
бүтээгдэхүүнүүдийг зах зээлд гарган
хэрэглэгчдийн сонголтыг улам бүр
нэмэгдүүлэн ажиллав.
Sain strawberry yogurt
SKU: 900g ecolean
Launched date: August 2021

Sain sour cream 15%
SKU: 350g cup
Launched date: July 2021

Бид эх орны хөрсөнд ургасан эмийн
ургамлыг орц найрлаганд нь шингээн
шинээр Тайга “Алтангагнуур”, “Хунчир”
брэндийг хэрэглэгчдэд хүргэв.

Taiga Altangagnuur
Taiga Khunchir
SKU: 750ml
Launched date: Sep 2021
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Бид 2021 онд НҮБ-аас баталсан тогтвортой Хөгжлийн 17 зорилтыг хэрэгжүүлэх хүчин чармайлтаа
эрчимтэй нэмэгдүүлэн, эх дэлхийдээ үзүүлэх аливаа сөрөг нөлөөллүүдийг хязгаарлаж, нийгэм,
эдийн засагт оруулах эерэг хувь нэмрийг улам нэмэгдүүлэхийг зорьж байна.

АПУ ХК-ИЙН ТОГТВОРТОЙ
ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ
ЗОРИЛТ

АПУ ХК-ийн ажиллагсад, харилцагчид, хамтран ажилладаг түнш байгууллагууд, ханган
нийлүүлэгчид, төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагууд зэрэг тал бүрийн хамтын
хичээл зүтгэл нь урт хугацаанд үргэлжлэх бодит үр дүнд хүрэх зам юм.
Бидний төвлөрөх 5 чиглэл нь Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудтай уялдах тул бид ил тод
байдал, хамтын зөвшилцөл, хамтын шийдлийг чухалчлах болно.
2021 онд бид тэргүүлэх чиглэл, стратегийнхаа дараагийн үе шатыг тодорхойлохоор ажиллаж
байна.

“Соёлоор гоёно” төсөл
АПУ ХК нь нийгмийн эерэг өөрчлөлт
бий болгох, түгээн дэлгэрүүлэх,
амьдрах хэв маяг,
хариуцлагатай
хэрэглээг бий болгох зорилготой
“Соёлоор Гоёно” төслийг амжилттай
хэрэгжүүлж байна.

“Маргаашийн Манлайлагчид” төсөл
2021 онд “Хүний хөгжлийн тогтвортой
бодлого”-д
онцгойлон
анхаарч,
нийгэмд эерэг өөрчлөлтийг авчрах
манлайлагчдыг нээн илрүүлэх, тэднийг
сурч боловсроход нь дэмжлэг үзүүлэх
зорилгоор 100 оюутны тэтгэлэгт
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд байна.

“Шилээ дахин амьдруулъя” төсөл
Бид хог хаягдлыг бууруулах “Шилээ
дахин
амьдруулъя”
хөтөлбөр
хэрэгжүүлж,
тойрог
эдийн
засгийг дэмжиж 4 дахин өндөр
үнээр
бүтээгдэхүүнийхээ
шилийг
хэрэглэгчдээс буцаан худалдан авах
урамшууллын
хөтөлбөр
зарлаж,
байгальд
ээлтэй
хариуцлагатай
хэрэглээг бий болгон ажиллаж байна.

Санхүүгийн
тайлан
АПУ ХК-ийн тусдаа тайлан
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МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
Балансын зүйл

Эхний үлдэгдэл /₮/

ХӨРӨНГӨ
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ
ӨР ТӨЛБӨР
Өр төлбөрийн нийт дүн
Эздийн өмчийн дүн
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ

Эцсийн үлдэгдэл /₮/

Үзүүлэлт
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

0.00

-

Мөнгөн орлогын дүн (+)

628,218,176,482.82

594,392,454,365.06

Мөнгөн зарлагын дүн (-)

(479,432,087,750.24)

(473,617,570,023.95)

148,786,088,732.58

120,774,884,341.11

0.00

108,917,239,684.96

108,300,992,274.58

453,239,594,458.55

470,029,004,870.57

562,156,834,143.51

578,329,997,145.15

0.00

0.00

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

0.00

0.00

Мөнгөн орлогын дүн (+)

3,384,455,610.00

2,193,100,000.00

88,640,210,276.83

97,584,963,087.20

Мөнгөн зарлагын дүн (-)

(44,257,638,183.02)

(44,839,300,779.34)

473,516,623,866.68

480,745,034,057.95

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн
гүйлгээний дүн

(40,873,182,573.02)

(42,646,200,779.34)

562,156,834,143.51

578,329,997,145.15

Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Өмнөх оны дүн /₮/

Тайлант жилийн дүн
/₮/

Борлуулалтын орлого ( цэвэр )

432,482,425,521.56

415,137,098,627.74

Борлуулалтын өртөг

306,895,359,774.32

266,271,589,831.15

Нийт ашиг ( алдагдал )

125,587,065,747.24

148,865,508,796.59

Татвар төлөхийн өмнөх ашиг ( алдагдал )

104,301,905,875.22

148,916,730,040.57

Орлогын татварын зардал

21,920,027,827.39

31,670,433,948.79

Татварын дараах ашиг ( алдагдал )

82,381,878,047.83

117,246,296,091.78

0.00

0.00

82,381,878,047.83

117,246,296,091.78

Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал )

-

-

Мөнгөн орлогын дүн (+)

5,701,325,529.48

1,539,307,953.37

Мөнгөн зарлагын дүн (-)

(106,839,496,275.45)

(92,236,877,576.46)

(101,138,170,745.97)

(90,697,569,623.09)

6,774,735,413.59

(12,568,886,061.32)

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

22,778,853,526.32

29,553,588,939.25

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

29,553,588,939.91

16,984,702,877.93

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын
дараах ашиг ( алдагдал )

Тайлант жилийн дүн
/₮/

Өмнөх оны дүн /₮/

0.00

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

Үзүүлэлт
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Компанийн
засаглал
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ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Оноосон нэр:

АПУ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хэлбэр:

Хувьцаат компани
МХБ-ийн хувьцааны бүр тгэлийн ангилал:

I

Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо:

10,382
ПҮРЭВИЙН БАТСАЙХАН

БҮРЭНТОГТОХЫН БАТБАЯР

СЕРГЕЙ ГРОМОВ

КЕННЕТ ЧУ

ТУЗ-ийн Ердийн гишүүн бөгөөд
ТУЗ-ийн дарга

Шунхлай групп ХХК-ийн Санхүү эрхэлсэн захирал
2013 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Монгол Даатгал ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга
2013 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн
гишүүн

ХАЙНЕКЕН Азиа Пасифик компанийн Ази-Номхон
далайн бүс хариуцсан Гүйцэтгэх захирал
2018 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Шунхлай групп ХХК-ийн Ерөнхийлөгч
Скайтел ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга, гишүүн
2002 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

56%

Компанийн эрх барих дээд удирдлага:

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал (ХЭХ)
ХЭХ-ын чөлөөт цагт к омпанийг удирдах этгээд:

Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)
Гүйцэтгэх удирдлага:

Гүйцэтгэх захирал (Хувь хүн)

СЭН И-ИН

ТОМАС ХОЛЛАНД

ӨЛЗИЙДЭЛГЭРИЙН БАТБАЯР

ХАЙНЕКЕН Азиа Пасифик компанийн АзиНомхон далайн бүсийн Хууль Эрх Зүй хариуцсан
захирал

Девелопмент Финанс Азиа компанийн Хөрөнгө
оруулалт хариуцсан захирал, Гүйцэтгэх захирал
2019 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Баттур Трейвэл ХХК, Улаанбуудайн эх газар
ХХК-ийн Ерөнхий захирал
Бату Дижитал ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга
2017 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

25%

ЁНДОН-ОЙДОВЫН
ГЭРЭЛЧУЛУУН
Нээлттэй хот ТББ-ын үүсгэн байгуулагч
2017 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

13%
ЖИГЖИДИЙН ҮНЭНБАТ
2013 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн
гишүүн

ЧАДРААБАЛЫН
АРИУНСАН
ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга

ТУЗ нэг удаа /2021 оны 08 сарын 16-ны өдөр/ 100% ирцтэй хуралдаж, доорх шийдвэрийг гаргалаа:
- Компанийн 2021 эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлав.
- Компанийн хагас жилийн үр дүнг харгалзан нийт хувьцаа эзэмшигчдийн нэгж хувьцаанд 46 /дөчин зургаа/ төгрөгийн ногдол
ашиг хуваарилан, ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2021 оны 09 сарын 03-ны өдрөөр тогтоож,
ногдол ашгийг 2022 оны 02 сарын 10-ны өдрийн дотор төлөхөөр шийдвэрлэв.

6%
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T 1.4 ИХ НАЯД
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2021

Монголын анхны
₮1 их наядаар
хэмжигдэх
үнэлгээтэй
хувьцаат
компани болов.
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info@apu.mn, www.apu.mn

