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Монгол сүүгээр дэлхийг ундаална

Бидний алсын хараа



Бидний эрхэм зорилго

Уламжлан ирсэн сүүн соёлыг орчин үеийн хэрэглээнд 

нийцүүлэн түгээнэ. 



Аюулгүй ажиллагаа 

Итгэл даахуйц чанар 

60 жилийн туршлага 

Эрүүл хүнс

Чадварлаг хамт олон 

Бидний үнэт зүйлс



СҮҮ ХК-ИЙН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

1940

Сүүний үйлдвэрийн 

суурь тавигдсан

Сүүний үйлдвэр 

байгуулагдсан 

Шинэ тоног төхөөрөмжүүдийг

ашиглан бүтээгдэхүүнийхээ

нэр төрлийг олшруулан зах

зээлд нийлүүлж эхэлсэн

Техник технологийн шинэчлэл

хийж хоногт 200 тонн сүү

боловсруулах хүчин чадалтай

болсон

1958 1961- 1990 1985
2000-

2019

• ISO9001:2008 олон улсын стандарт 

• Италийн зайрмаг үйлдвэрлэх 

автомат шугамыг нэвтрүүлсэн

• Европ стандартын иогуртны шинэ 

шугам 

• Сүү Бондыг Монголын Хөрөнгийн 

зах зээлд амжилттай гаргав 

• ММСүүний шугам шинэчлэгдэв

• Эрдэнэт хотын сүү боловсруулах 

үйлдвэр ашиглалтанд оров

• Тетрапак шугам ашиглалтанд оров

• EBRD-аас 12 сая ам долларын 

хөнгөлөлттэй зээл авахаар 

тохиролцов



2019 оны зорилт

Хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд нийцэхүйц бүтээгдэхүүнүүдийг зах зээлд нэвтрүүлэх 

Борлуулалт биет дүнгээр 11%, мөнгөн дүнгээр 16% өсөлт үзүүлэх



2019 оны хагас жилийн онцлох үзүүлэлтүүд 

Сүүний зах зээлд 
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Санхүүгийн гол үзүүлэлтүүд

Үзүүлэлт

2018 хагас жил 2019 хагас жил
2019 Гүйцэтгэл/

2018 Гүйцэтгэл
Гүйцэтгэл Гүйцэтгэл

Борлуулалтын орлого 35,019 36,823 5%

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 26,818 26,160 -2%

Нийт ашиг 8,202 10,663 30%

Үйл ажиллагааны зардал 3,615 3,838 6%

Цэвэр үйл ажиллагааны орлого 4,586 6,824 49%

ХүүТатварын Өмнөх Ашиг 4,220 6,860 51%

Санхүүжилтийн зардал 1,767 1,386 -22%

ААНОАТ-н өмнөх ашиг 2,453 5,112 108%

ААНОАТатвар 180 924 514,163%

Цэвэр ашиг 2,453 4,187 71%

Нийт ашгийн хувь, % 23% 29%

Цэвэр ашгийн хувь, % 7% 11%



2019 оны борлуулалт/биет хэмжээ/

Амин 

уураг

2018 онтой харьцуулахад 8% өсөлт
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2019 оны сүү татан авалт /биет хэмжээ/

Амин 

уураг
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2018 онтой харьцуулахад 4% өсөлт



Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан хэвийн сүүний 

зах зээл

Сүү ХК

74%

Бусад 

26%

Нийт сүү, сүүн бүтээгдэхүүний зах зээл

Сүү ХК

48%Бусад 

52%



Үйлдвэрийн их засварын ажлууд 



PET шугамыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэв



Бэлтгэн нийлүүлэгчдийг дэмжих чиглэлд

• Бэлтгэн нийлүүлэгчид рүү чиглэсэн “60 жил, 60 азтан” хөтөлбөр

• Европын холбооны 50,000 еврогийн буцалтгүй тусламжийг эмэгтэй бэлтгэн 

нийлүүлэгчдийг дэмжих чиглэлд Сүү ХК болон EBRD хамтран хэрэгжүүлэхээр болов 

• ТББ-уудтай бэлтгэн нийлүүлэгчдийг 

хоршоожуулах хөтөлбөр

• Түлш, бидон, хивэг тэжээл зэрэг хэрэгцээт 

бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт

• Сар тутмын сааль сонин

• Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн зээлийн баталгаа 



Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн “60 жил 60 азтан” хөтөлбөр

Амин 

уураг

60 азтан тодруулж, амжиргаа цагаан 

машин, мотоцикл, тэжээл, хэрэгцээт 

барааг 

2018 

он

2019 

он

60 азтан тодруулж, амжиргаа цагаан 

машин, мотоцикл, тэжээл, хэрэгцээт 

барааг 



Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн хамтын ажиллагаа

Амин 

уураг

Юнител ХХК 

 150 гаруй бэлтгэн 

нийлүүлэгчид өөрийн 

бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээгээ 

хямдралтай үнээр 

хүргэсэн. 

“Монос фарм трейд” ХХК 

 250 гаруй бэлтгэн 

нийлүүлэгчдийн ясны 

сийрэгжилт болон 

бүтэн биеийн 

оношлогоо үнэ 

төлбөргүй хийж өгсөн. 

“Макс Эксим” ХХК 

 Нийт бэлтгэн 

нийлүүлэгчдэд 

зориулан бараа 

бүтээгдэхүүнээ 

агуулахын үнээр 

худалдаалсан. 

Сүү ХК 

 Нийт бэлтгэн 

нийлүүлэгчдэд 

зориулан өөрийн 

бүтээгдэхүүний 

амталгаат худалдааг 

зохион байгуулсан. 



Ажилчид руу чиглэсэн хөтөлбөр

• Ажилчдын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх чиглэлд “Lunch and Learn” хөтөлбөр

• Ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдэх хүрээнд 9 ажилтанд байрны урьдчилгаа олгов 

• Ажилчдын чадавхийг сайжруулах чиглэлд сургалтын зардлыг нэмэгдүүлж байна 



Хүнсчдийн 

онц их 

хурлыг 

ивээн тэтгэн 

оролцов

Эх нялхсын 

сувилагчийн 

постыг 

тохижуулав

“Бяцхан зүрх 

бэлэглье” аянд 

нэгдэн мөнгөн 

тусламж 

гардуулав

Эмэгтэй 

бэлтгэн 

нийлүүлэгчдээ 

дэмжих ажлууд 

Спортыг дэмжих 

чиглэлд 

/Жиү Жицү, 

Хөлбөмбөг, 

сагсанбөгбөг/

Нийгмийн хариуцлагын ажлууд 

/2019 оны 1-р хагас/



2019 оны эхний хагас жилийн нийт хөрөнгө оруулалт

5.4
тэрбум

920
Сая  

88 

сая

PET савлагаатай бүтээгдэхүүний савлах шугамын хөрөнгө оруулалт 100% 

хийгдэв

Парк шинэчлэлтийн хүрээнд борлуулалтын 3 автомашин, Сүү бэлтгэлийн 7 

машины хөрөнгө оруулалт хийгдсэн

ERP систем нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд 88 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 

хийгдсэн 



Нээлттэй засаглал

• Хувьцаа эзэмшигчид, ажилчид, бэлтгэн нийлүүлэгчид, харилцагчиддаа нээлттэй 

тайлагнадаг тогтолцоо

• Гадны зөвлөх байгууллагуудтай хамтран компанийн засаглал сайжруулах 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна  



• Сүү хүлээн авах, боловсруулах цехийн төслийг хэрэгжүүлэх

• Нэгж цэгт хүрэх давтамжийг 17%-р нэмэгдүүлэх

• Шинэ агуулахын ажил хийгдэж байна 

• Автогражын шинэчлэл хийх 

• 2-р хагаст 2 төрлийн шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд гаргана 

Цаашид хийгдэх ажлууд



Анхаарал 

хандуулсанд 

баярлалаа


