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АЛСЫН ХАРАА
Монгол сүүгээр дэлхийг ундаална

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Уламжлан ирсэн сүүн соёлыг орчин үеийн 
хэрэглээнд нийцүүлэн түгээнэ

Итгэл даахуйц чанар
60 жилийн туршлага 
Эрүүл хүнс 
Чадварлаг хамт олон 
Аюулгүй орчин
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  АГУУЛГА

Хурлын зар, хэлэлцэх асуудлууд     

Хурлын дэг       

Танилцуулах баримт бичиг      

2019 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт

Тогтоолын төслүүд     

Хүний нөөцийн мэдээлэл

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц      

Ногдол ашиг тараалтын тайлан       

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд      

2019 оны онцлох үзүүлэлтүүд      

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ

2019 онд худалдаанд гарсан шинэ бүтээгдэхүүнүүд

2019 оны борлуулалтын өсөлт      

2019 онд хийгдсэн томоохон хөрөнгө оруулалтууд

2020 онд хийгдэх томоохон хөрөнгө оруулалтууд

2020 оны сратеги, төлөвлөгөө

Эрүүл мэнд, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын биелэлтүүд
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  ХУРЛЫН ЗАР, ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУДЫН ÆАГСААЛТ

“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД
Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 03 сарын 22-ны өдрийн 102 тоот тогтоолоор өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгасантай холбогдуулан “Сүү” ХК-
ийн 2020 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ыг 2020 оны 04 сарын 17-ны өдрийн 15:00 цагт компанийн албан ёсны https://www.facebook.com/mongolmilk.mn/ фэйсбүүк 
хуудсаар дамжуулан, олон нийтэд нээлттэй явуулах болсныг мэдэгдэж байна.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Үүнд:
 
 1.  Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудал,
 2.  Хувьцаа нэмж гаргах, хувьцаа нэмж гаргах төслийг батлах тухай асуудал,
 3.  Нэмж гаргаж буй хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг хувьцаа эзэмшигчдэд эдлүүлэх эсэх асуудал,
 4.  Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай асуудал,
 5.  Ногдол ашгийн талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх тухай асуудал,
     
Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдөр нь 
2020 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр байна.

Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн хуралд оролцохын тулд:
 1.  Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-37 хаягт орших “Сүү” ХК-ийн байранд 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс 2020 оны 04   
  дүгээр сарын 16-ны өдрийг дуусталх хугацаанд ажлын өдрүүдэд 10:00-14:00 цагийн хооронд өөрийн биеэр, иргэний үнэмлэх /Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол 1   
  төлөөлөх хүндээ хуулийн шаардлага хангасан итгэмжлэл олгосон байна/-тэй ирж бүртгүүлнэ.
 2.  Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компаниар дамжуулан санал авах хуудсаар саналаа урьдчилж өгөх боломжтой бөгөөд санал авах  хуудсаар санал авах  
  хугацаа 2020 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 14:00 цагт дуусна.
Хувьцаа эзэмшигч нь хурлын материалтай компанийн байранд хүрэлцэн ирж, эсвэл өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компаниар дамжуулан танилцах боломжтой.

Нэмэлт мэдээлэл:
Хувьцаа эзэмшигч хурлын үеэр санал хэлж, асуулт асуухдаа компанийн албан ёсны https://www.facebook.com/mongolmilk.mn/ фэйсбүүк хуудсанд мессеж бичих, эсвэл info@mongolmilk.mn 
цахим хаягт и-мэйл илгээх боломжтой бөгөөд ийнхүү мессэж бичих, имэйл илгээхдээ хувьцаа эзэмшигч өөрийн овог, нэр, регистрийн дугаарыг үнэн зөв бичсэн байх ёстойг анхаарна уу.

Утас: 77072222, 80093311,
ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС
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  ХУРЛЫН ДЭГ

1.  Хурлын ирц мэдээлэх 1 минут
2.   Хурлын нээлт 3 минут
3.  Хурлын дэг танилцуулах 2 минут
4. Хэлэлцэх асуудал №1: 
 Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай асуудал 5 минут
5. Хэлэлцэх асуудал №2: 
 Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх 
 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай асуудал 30 минут
6.  Хэлэлцэх асуудал №3: 
 Хувьцаа нэмж гаргах, хувьцаа нэмж гаргах төслийг батлах тухай асуудал 30 минут
7.  Хэлэлцэх асуудал №4: 
 Нэмж гаргаж буй хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг 
 хувьцаа эзэмшигчдэд эдлүүлэх эсэх асуудал 3 минут
8.  Хэлэлцэх асуудал №5: 
 Ногдол ашгийн талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх тухай асуудал 5 минут
9.   Асуулт, хариулт 15 минут
10.  Санал өгөх зааварчилгаа танилцуулах 5 минут
11.  Санал хүлээн авах 10 минут
12.  Санал тоолох 5 минут
13.  Тооллогын комиссын тогтоол танилцуулах 2 минут
14. Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулах 3 минут
15.  Хурлын хаалт 3 минут

¹        ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ      ХУГАЦАА   
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  ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ

“Сүү” ХК-ийн 2020 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ыг зарлан хуралдуулахтай 
холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд Компанийн тухай хуульд заасан 
болон дараах баримт бичгийг танилцуулна. Үүнд:

“Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2020.03.06-ны өдрийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах 
тухай” тогтоол болон тогтоолын хавсралтууд:

1.  Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал

2.  Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг,

3.  Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар,

4.  “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-аар хэлэлцэх асуудлаар санал авах хуудасны загвар,

5.  Тооллогын комиссын тогтоолын төслүүд,

6.  “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-аас гарах шийдвэрийн төслүүд,

7.  “Хувьцаа нэмж гаргах” төсөл,

8. Сүү ХК-ийн 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

9.  Ногдол ашиг тараах тухай шийдвэр
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  2019 ОНЫ ҮЙЛ АÆИЛЛАГАА, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД     
 ӨГӨХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТ

Эрхэмсэг хатагтай, ноёд оо, хүндэт хувьцаа эзэмшигчид ээ, та 
бүхний амар амгаланг айлтгаж, энэ эрсдэлт цаг үед эрхэм дээд 
эрүүл мэнд, энх тунхыг хүсэн ерөөе. 

“Сүү” хувьцаат компанийн удирдлагын баг болон нийт хамт 
олны 2019 оны стратеги төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэсэн үйл 
ажиллагааны үр дүн, мөн санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлтийг 
тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс 
танилцуулж буйдаа таатай байна.  

Компанийн хувьд өнгөрөгч онд салбартаа манлайлагч байр 
сууриа улам бүр бататгаж, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад 
нийцсэн, эрүүл мэндийг дэмжих шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг 
үйлдвэрлэн, зах зээлд амжилттай нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ 
сонирхогч талууддаа үнэ цэнийг бий болгож чадсан байна. 

2019 оны гол зорилтууд нь (i) компанийн үйл ажиллагааны үр 
өгөөжийг сайжруулах, (ii) хэрэглэгч, харилцагч, ажилтнуудад 
чиглэсэн сүүн соёлыг нэвтрүүлэх, хэвшүүлэх, мөн (iii) шинэ 
бүтээгдэхүүнүүдийг зах зээлд нэвтрүүлэхэд чиглэсэн юм. 

“Сүү” хувьцаат компани 2019 онд 73,9 тэрбум төгрөгийн 
цэвэр борлуулалт хийн, 91 хувийн төлөвлөгөөний 
биелэлттэй ажиллан, цэвэр ашгийн хэмжээг 5,7 тэрбум 
төгрөгт хүргэж, өмнөх оноос 37 хувиар нэмэгдүүлж чадлаа. 

Мөн сүү бэлтгэлийн 30 гаруй чиглэлийн 2500 гаруй бэлтгэн 
нийлүүлэгч, фермерүүдээс 20,2 сая литр сүү татан авч, 18,4 
тэрбум төгрөгийн орлого оруулан, эдийн засаг, амьжиргаанд 
нь дэмжлэг болов.

Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн нийт татвар мөнгөн дүнгээр өмнөх 
оноос 38 хувиар өсөж, 1,7 тэрбум төгрөгт хүрсэн. Тайлант 
хугацаанд үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, 
барилгын шинэчлэлт, үйл ажиллагаагаа сайжруулах төслүүдэд 
дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан, мөн Монголын 
болон олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын хөрөнгө 
оруулалттайгаар санхүүжилт хийсэн нь компанийн цаашдын 
өсөлтийг дэмжих, хөрөнгийн ашигт ажиллагааг сайжруулах, 
үр дүнтэй, томоохон ажлууд байлаа. 

Хөрөнгийн зах зээл рүү чиглэсэн бодлогын хүрээнд 2018 онд 
компанийн нийт хуримтлагдсан ашгийн дүнгээс нэгж хувьцаанд 
3,33 төгрөг буюу нийт 1,14 тэрбум төгрөгийн ногдол ашгийг 
олгож, хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх ажлуудыг 
амжилттай гүйцэтгэсэн байна. Энэ онд компанийн хувьцаа 
эзэмшигчдийн тоо 2560 гаруй болж өссөн нь компанийн 
богино болон дунд хугацааны стратеги зорилтууд амжилттай 
биелж буйг харуулж байна. 

Иймд “Сүү” хувьцаат компаниийн гүйцэтгэх удирдлагын баг 

“СҮҮ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ 

       ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                                        
Д.ГАНБААТАР

2019 оны төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн 
нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглаж, компанийн үр 
ашгийг нэмэгдүүлэх, хэтийн зорилгодоо хүрэх, компанийн 
хөгжлийг урагшлуулах үр дүнтэй алхмуудыг хийж ажилласан 
хэмээн Төлөөлөн удирдах зөвлөл дүгнэж байна. 

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний салбарын бодлогыг чиглүүлж, 
хөгжлийг түүчээлэгч “Сүү” ХК-ийн 400 гаруй ажилтан, бэлтгэн 
нийлүүлэгчид, хэрэглэгчид, хамтран ажилладаг байгууллагууд, 
түүнчлэн компанийн тогтвортой хөгжлийн жолоог атгалцаж 
яваа, бидний үйл ажиллагааг чин зүрхнээсээ дэмжсээр ирсэн 
үнэт цаас эзэмшигчид та бүхэндээ талархлаа илэрхийлэхийн 
сацуу ирэх онд та бүхний хувьцааны өгөөжийг нэмэгдүүлэх 
үүргээ биелүүлэхийн тулд бүхий л нөөц бололцоогоо дайчлан 
ажиллахаа илэрхийлж, эрүүл энх, амар амгаланг хүсэн ерөөе! 
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  ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
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Боловñрол

Ажилчдын хүйñийн харьцаа

Гадаад болон дотоодын 89 сургалтанд ажилтнуудаа хамруулсан.

Ажиллаж буй чиглэл

158
Үйлдвэрлэлийн
чиглэл

18
Чанар хяналтын
чиглэл

114
Борлуулалтын
чиглэл

36
Сүү бэлтгэн 
нийлүүлэлт

94
Захиргаа

Дээд
боловсролтой
201

боловсролтой

Туñгай
дунд65 Бүрэн

дунд
боловсролтой
140 Бүрэн буñ

дунд
боловсролтой
11

59% 41% Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн

17

“Сүү” ХК нь 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 417 ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллав.
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  ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ

21%

33.06%

38.69%

0.3%

7,2%

Том хувьцаа эзэмшигчид / Хяналтын багц

Жижиг хувьцаа эзэмшигчид

Халаасны хувьцаа

/2019 оны 12-р сарын 31-ны байдлаар/

2,562

НИЙТ ХУВЬЦАА 
ЭЗЭМШИГЧДИЙН 

ТОО:
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“СҮҮ” ХК-ИЙН 2018 ОНЫ НОГДОЛ АШИГ 
ТАРААЛТЫН ТАЙЛАН

“Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 
09-ний өдрийн №06 тоот Ногдол ашиг хуваарилах тухай тогтоолоор 
компанийн 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаа тус бүрд 3,33 /Гурав зууны 
гучин гурав/ төгрөг буюу нийт 1,143,416,667 /Нэг тэрбум нэг зуун дөчин 
гурван сая дөрвөн зуун арван зургаан мянга зургаан зуун жаран долоо/ 
төгрөгийг нийт хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг болгон хуваарилахаар 
шийдвэрлэсэн.

Энэхүү шийдвэрийн дагуу 2019 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс 
эхлэн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хувьцаа 
эзэмшигчдэд ногдол ашгийг тарааж дуусгасан болно.

“СҮҮ” ХК-ИЙН 2019 ОНЫ НОГДОЛ АШИГ 
ТАРААХ ТУХАЙ ШИЙДВЭР

“Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 02 дугаар сарын 
17-ны өдрийн №02 тоот Ногдол ашиг хуваарилах тухай тогтоолоор 
компанийн 2019 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаа тус бүрд 5 /Тав/ төгрөгийн 
ногдол ашгийг мөнгөн хэлбэрээр тараах буюу нийт 1,715,125,000 /Нэг тэрбум 
долоон зуун арван таван сая нэг зуун хорин таван мянга/ төгрөгийг нийт 
хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг болгон хуваарилахаар шийдвэрлэсэн. 

Энэхүү шийдвэрийн дагуу 2020 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 
эхлэн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хувьцаа 
эзэмшигчдэд ногдол ашгийг тарааж дуусгахаар болсон.

Нийт зарлаñан 
ноогдол ашгийн дүн 

(төг)

Ноогдол ашиг 
зарлаñан он

2019 5 1,715,125,000

2018 3,33 1,143,416,667

2017 3 1,032,000,000

2016 10 3,440,000,000

Нэгж хувьцаанд 
зарлаñан ноогдол 

ашиг (төг)
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ДАГВАДОРÆИЙН ГАНБААТАР

БАЗАРДОРÆИЙН ТҮВШИНТӨГС

ЦЭГМЭДИЙН СОЁЛ-ЭРДЭНЭ

ДАГВАДОРÆИЙН ЦЭРЭНÆИГМЭД

ДАГВАДОРÆИЙН ÆАМЪЯН

ДОНДОВЦЭРЭНГИЙН УЯНГАЛЯНХУА

Боловñрол: 1990-1995 ОХУ-ын 
Политехникийн дээд сургууль, ОХУ
1987-1989 Техник мэргэжлийн сургууль, 
ОХУ

Боловñрол: 1980-1985 Монгол улсын 
их сургууль, Биологич

Боловñрол: 2007-2009 International 
University of Japan, Нийгита, Япон, 
Олон улсын санхүү, эдийн засгийн мастер 
2005-2007 МУИС Олон улсын харилцааны 
сургууль, Олон улсын харилцаа, худалдааны 
магистр
1994-1998 Хөдөлмөрийн дээд сургууль, 
Хөдөлмөрийн эдийн засгийн бакалавр

Боловñрол: 1996-2000 Отгонтэнгэр их 
сургууль, Эрх зүйч

Боловñрол: 1998-2002 Монгол улсын их 
сургууль, Олон улсын харилцааны сургууль, 
Бакалавр

Боловñрол: 2010-2012 МУИС Олон улсын 
харилцааны сургууль, Магистр
1998-2002 ОУЭЗДС, Бакалавр

Макс группийн Ерөнхийлөгч

Ай Эм Пи ХХК-ийн захирал

Макс группийн Бизнес хөгжил хариуцсан 
захирал

Макс группийн Ерөнхий захирал

Форс голд майнинг ХХК-ийн захирал

Лежендари Феникс ХХК-ийн захирал

  ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

ДАШЦЭРЭНГИЙН ТУНГАЛАГ

ПҮРЭВХАЙДАВЫН 
МЭНДСАЙХАН

НАЦАГИЙН ЦЭРЭНДОРÆ

ГҮНХЭВИЙН БАЯР

САНГИДААНСҮРЭНГИЙН СҮХБОЛД

ШИНЭБАЯРЫН ДАВААЛИМБЭ

Боловñрол: 2012-2013 Hult International 
business school, USA Магистр
1990-1994 Монгол улсын их сургууль, 
Бакалавр

Боловñрол: 2009-2011 Хүмүүнлэгийн Ухааны 
Их сургууль, 
Бизнесийн удирдлагын бакалавр
2002-2003 Удирдлагын академи, 
Бизнесийн удирдлагын бакалавр
1990-1994 Эдийн засгийн коллеж

Боловñрол: 2002-2004 Удирдлагын академи, 
Бизнесийн удирдлагын менежер
1975-1980 Монгол улсын их сургууль, 
Олон улсын харилцааны сургууль, 
Магистр

Боловñрол: 2003-2007 Харилцаа холбоо, 
олон улсын аялал жуулчлал, зочид буудлын 
менежмент, Бээжин, БНХАУ, Бакалавр
1998-2001 Коллеж, Лайпциг, ХБНГУ, 
Сертификат

Боловñрол: 2007-2011 Lindenwood University, 
Business School, USA, Бакалавр

Боловñрол: 2008-2012 Нисэхийн их сургууль, 
Сөүл, Солонгос, Бизнесийн удирдлагын 
бакалавр

Макс группийн Санхүү хариуцсан захирал

Баян Тэгш Импекс ХХК-ийн захирал

Чөлөөт уран бүтээлч

Максит медиа групп ХХК-ийн захирал

Макс группийн Маркетинг, борлуулалт 
хариуцсан захирал

Хувиараа бизнес эрхлэгч
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  2019 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ЦЭВЭР БОРЛУУЛАЛТ

БОРЛУУЛАЛТЫН 
БИЕТ ДҮН

БЭЛТГЭЛИЙН 
СҮҮНИЙ 

БИЕТ ДҮН

ЦЭВЭР
АШИГ

БЭЛТГЭЛИЙН 
СҮҮНИЙ 

МӨНГӨН ДҮН

2018 20182019 2019

73.9
ТЭРБУМ

71.1
ТЭРБУМ

26.5
ТОНН

19.3
САЯ

4.1
ТЭРБУМ

17.9
ТЭРБУМ

27.8
ТОНН

20.2
САЯ

5.7
ТЭРБУМ

18.4
ТЭРБУМ
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  СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛД 
ЭЗЛЭХ ХУВЬ ХЭМÆЭЭ

НИЙТ СҮҮ, СҮҮН 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАХ 

ЗЭЭЛ

БУСАД

51%
БУСАД

27%

СҮҮ ХК

49%
СҮҮ ХК

73%

ҮЙЛДВЭРИЙН АРГААР 
БОЛОВСРУУЛСАН ХЭВИЙН 

СҮҮНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛ
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2019 ОНД ХУДАЛДААНД ГАРГАСАН ШИНЭ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД

Эрүүл мэнд, гоо сайхны 
онцгой ач холбогдол 
бүхий Бүсгүйчүүдэд 
зориулсан Монголын 
анхны пробиотик тараг.

Гүзээлзгэнэ, хад жимсний 
мөхлөгөөр баяжуулсан, 
гэр бүлийн гишүүн бүрийн 
хэрэгцээнд тохирох 
савлагаатай. 

Хад жимсний амттай, амин 
дэм, эрдэсээр баялаг, гэр 
бүлийн хэрэглээнд нийцэх 
1л-ийн уутан савлагаатай.
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2018

2019

  2019 ОНЫ БОРЛУУЛАЛТЫН ӨСӨЛТ

71.1

186 208

+4.3%
73.9

тэрбум 
төгрөг

САЯ
ТӨГРӨГ САЯ

ТӨГРӨГ

тэрбум 
төгрөг

ӨДРИЙН ДУНДАЖ БОРЛУУЛАЛТ

ХАМГИЙН ОЛОН НӨАТ-ЫН 
БАРИМТ ОЛГОСОН

ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ 
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  2019 ОНД ХИЙГДСЭН ТОМООХОН ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТУУД

Зээлийн дахин
санхүүжилт

Парк шинэчлэлтийн 
хүрээнд борлуулалтын 

4 автомашин, Сүү 
бэлтгэлийн 7 машины 

хөрөнгө оруулалт 
хийгдсэн

Компанийн програм 
системийн шинэчлэл- 

ERP систем  

Аарцны цехийн 
шинэчлэл 

1
ТЭРБУМ

17
ТЭРБУМ

522
САЯ

88
САЯ
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  2020 ОНД ХИЙГДЭХ ТОМООХОН ХӨРӨНГӨ 

Тогтвортой ажиллагаа 
явуулах хүрээнд

Үйл ажиллагааг 
сайжруулах хүрээнд

Сүү боловсруулах, 
хүлээн авах хэсгийн 
хөрөнгө оруулалт

Шинэ бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээ нэвтрүүлэх

2.3
ТЭРБУМ

3.5
ТЭРБУМ

2.5
ТЭРБУМ

18.8
ТЭРБУМ
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  2020 ОНЫ СТРАТЕГИ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Борлуулалтын хэмжээг 
биет дүнгээр 8%, 

мөнгөн дүнгээр 16% 
өсгөнө. 

Хөрөнгийн зах зээл дэх 
компанийн үнэ цэнийг 

нэмэгдүүлнэ.

Шинэ бүтээгдэхүүнүүд 
зах зээлд нэвтрүүлнэ.

Хөрөнгө оруулалтын 
үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлнэ.
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  ЭРҮҮЛ МЭНД, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН       
 ХАРИУЦЛАГЫН БИЕЛЭЛТҮҮД

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ САВЛАГАА
Нийт үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний 60%-ийг байгаль орчинд ээлтэй Эко савлагаа ашиглан үйлдвэрлэж байна.

ХЭМНЭЛТТЭЙ ХЭРЭГЛЭЭ 
Байгаль, эх дэлхийгээ хамгаалах чиглэлд ус, уур, цахилгааны зардлыг хэмнэх баг хамт олны санал санаачилгыг дэмжин ажиллаж байна.

СПОРТ КЛУБ
Ажилтнуудынхаа чөлөөт цагийг үр дүнтэй өнгөрүүлэх, хамт олны нэгдмэл байдлыг бүрдүүлэх, сонирхлын бүлгийг дэмжих зорилгоор 
4 спорт клуб үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулж байна.

ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, ХҮҮХДҮҮДЭД ЧИГЛЭСЭН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
“Нарны хүүхдүүд төв”-д сүүн сэтгэлийн дэмжлэг үзүүллээ.
“Сүү хк” 60 жилийн ойн хүрээнд эхэмүт-ийн сувилагчийн постыг тохижууллаа.
1000 “алдарт эх” чуулганыг ивээн тэтгэлээ.
1000 сурагчид “сүүний ач тус” сэдвээр сургалт хийлээ.

СПОРТЫГ ДЭМÆСЭН ҮЙЛ АÆИЛЛАГАА
Чөлөөт бөхийн шигшээ багийн тамирчдын кальцийн дутагдлын эсрэг бүтээгдэхүүнээрээ дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүллээ.
Монгол улсад зохион байгуулагдсан жюү жицү бөхийн азийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг ивээн тэтгэн ажиллалаа.

СҮҮ БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧ НАРТ ЧИГЛЭСЭН АÆЛУУД
Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн зээлийн баталгаа олгох үйл ажиллагаа
Сүү бэлтгэлд шаардлагатай, хэрэгцээт бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт
Мэдээ, мэдээллээр тогтмол хангах, сар тутмын “Сааль” сонин
Малын эмч, мэргэжилтнүүдийн сургалтууд


