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• 2018 оны онцлох үзүүлэлтүүд

• Шинэ бүтээгдэхүүнүүд

• 2018 онд хийгдсэн томоохон хөрөнгө оруулалтууд

• Эрүүл мэнд, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага

• Харилцагчдын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрүүд

• 2019 оны Стратеги, Төлөвлөгөө



Зах зээлийн нөхцөл байдал

• Дараагийн 5 жилд зах зээл 10% өсөх хандлагатай байна

• 2018 онд зах зээл 16% өссөн



2018 оны Стратеги, Төлөвлөгөө

Санхүүгийн үр ашигтай, зардал бууруулах бодлого баримталж, хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг нэмэгдүүлэх 

Харилцагчдын хэрэгцээнд нийцэхүйц бүтээгдэхүүнүүдийг зах зээлд нэвтрүүлэх 

Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаагаа сайжруулах 

Нийт харилцагч, хамтран ажиллагсдын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх



2018 оны онцлох үзүүлэлтүүд 

Сүүний зах зээлд 

тэргүүлэгч

Тарагны зах зээлд 

тэргүүлэгч

19,5 сая литр



Улаанбаатар хотын есөн дүүрэг, аймгийн төвүүд, томоохон суурин газруудад 3000 гаруй цэгт

хүрэн түгээлтээ хийж байна.

2018 оны борлуулалтын өсөлт /тэрбум төгрөг/
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Шинэ бүтээгдэхүүнүүд

Сайхан 

сүү

Амин 

уураг



Хөрөнгө оруулагчдын үр ашгийг нэмэгдүүлэх чиглэлд

• “СҮҮ БОНД”-ын эргэн төлөлтийг 100% амжилттай 

хийв

• Бонд эзэмшигчдэд 17.5%-ийн өгөөж олгосон

7.05
тэрбум 

төгрөг 

• Нэгж хувьцаанд ногдох цэвэр ашиг 135%-иар өссөн 

• 2018 онд 1.03 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг тараав

1.03
тэрбум 

төгрөг 



ММСҮҮ 

савлах

“НИМКО -570”

машиныг 

суурилуулав

Цөцгийн 

тосны 

шугамыг 

шинэчилсэн

“МИЛКОСКАН” 

шинжилгээний 

төхөөрөмжийг 

ашиглалтад 

оруулсан

Борнуурт  

хөргөлттэй 

тасаг 

байгуулсан

“ГАЗОН NEXT”

маркын автомашинаар 

сүү бэлтгэлийн 

автомашины парк

шинэчлэлийг 

эхлүүлэв

2018 ОНД ХИЙГДСЭН ТОМООХОН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТУУД



Эрүүл мэнд, байгаль 

орчин, нийгмийн 

хариуцлага



• Өвөлжилт хүндэрсэн бүс нутгуудын 1000 гаруй бэлтгэн 

нийлүүлэгчдэд нийт “970 тонн” хивэг нийлүүлэв.

970
тонн

хивэг

100 
гаруй

тугал

• Бэлтгэн нийлүүлэгч фермерүүддээ сүргийн шинэчлэл хийхэд 100 гаруй 

“Голштейн үүлдрийн тугал”-ыг нийлүүлсэн.

• 1000 гаруй бэлтгэн нийлүүлэгчийг хамарсан сургалт зохион байгуулж, 

2500 гаруй бэлтгэн нийлүүлэгчийг хамарсан урамшуулалт хөтөлбөрийг 

зохион байгуулав.

1000
Гаруй 

бэлтгэн 

нийлүүлэгч

Харилцагчдын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрүүд 



2019 оны Стратеги, Төлөвлөгөө

Хэрэглэгч, харилцагч, ажилчдад чиглэсэн сүүн соёлыг нэвтрүүлэх, хэвшүүлэх

Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны 12 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний төгрөгийн зээл 

авсан. Энэхүү санхүүжилт нь үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаагаа сайжруулах, үйлдвэрийн хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх томоохон төслүүдэд зарцуулагдана. 

- Тус төгрөгийн санхүүжилт авсанаар санхүүгийн зардал болон валютын эрсдэл буурна

Үйл ажиллагааны үр өгөөжийг сайжруулах / ERP system, PASUP- Хүний нөөцийн , Үйлдвэрлэлийн 

удирдлагын нэгдсэн систем TPM/

Хийгдэхээр төлөвлөж буй томоохон ажлууд:

Шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг зах зээлд нэвтрүүлэх 



Санхүүгийн үзүүлэлтүүд 

Үзүүлэлт
2017 2018 2019

Гүйцэтгэл Гүйцэтгэл Төлөвлөлт

Борлуулалтын орлого 52,464 70,263 79,157 

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 41,426 49,877 56,399 

Нийт ашиг 11,038 20,386 22,758 

Үйл ажиллагааны зардал 5,805 8,050 8,016 

Цэвэр үйл ажиллагааны орлого 5,233 12,336 14,742 

ХТЭӨАшиг 5,632 10,903 14,233 

Элэгдлийн зардал 470 845 624 

ХТТӨАшиг 5,162 10,058 13,609 

Санхүүжилтийн зардал 2,478 3,119 3,812 

ААНОАТ-н өмнөх ашиг 2,625 6,939 9,796 

ААНОАТатвар 292 1,231 1,999 

Цэвэр ашиг 2,333 5,706 7,797 

Нийт ашгийн хувь, % 23% 29% 29%

Цэвэр ашгийн хувь, % 5% 8% 10%



Анхаарал 

хандуулсанд 

баярлалаа


