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хурлын зАр, хЭлЭлЦЭх АсууДлууДын ЖАгсААлт

“Сүү” ХК-ийн 2021 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ыг 2021 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 15:00 цагт компанийн албан ёсны 
https://www.facebook.com/mongolmilk.mn/ цахим хуудсаар дамжуулан, олон нийтэд нээлттэй явуулна.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Үүнд:

 1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудал,
 2. ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгож, ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай асуудал,
 3. ТУЗ-ийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай асуудал,
 4. “Сүү” ХК-ийн охин компани болох “Макс Агро” ХХК-ийг “Сүү” ХК-тай нэгтгэх тухай асуудал,
 5. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай асуудал,
 6. “Сүү” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2020 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх,

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдөр нь 2021 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр байна.

Хувьцаа эзэмшигч Та бүхэн хуралд оролцохын тулд www.survey.suu.mn цахим хуудсаар дамжуулан, 2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс эхлэн 2021 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийг дуусталх хугацаанд бүртгүүлнэ.

“Сүү” ХК-ийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ийн саналын хуудсыг цахимаар болон шуудангаар хүлээн авах бөгөөд саналын хуудас шуудангаар хүлээн авах сүүлчийн хугацааг 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрөөр, цахимаар хүлээн авах сүүлийн 
хугацааг 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр хуралдах хурлын саналын хуудас хүлээн авах сүүлийн хугацаагаар тус тус тогтооно.

Хувьцаа эзэмшигч нь хурлын материалтай тус компанийн www.suu.mn цахим хуудсанд хандан танилцах 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/ цахим хуудсанд мессэж бичих, эсвэл info@mongolmilk.mn цахим хаягт имэйл илгээх боломжтой бөгөөд ийнхүү мессэж 
бичих, имэйл илгээхдээ хувьцаа эзэмшигч өөрийн овог, нэр, регистрийн дугаарыг үнэн зөв бичсэн байх ёстойг анхаарна уу.

Харилцах утас: 80093311 /Б.Цэрэндорж/
Шуудангийн хаяг: tserendorj.b@mongolmilk.mn

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

хЭлЭлЦЭх АсууДАл
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хурлын ДЭг

хурлын ДЭг

2021 оны 04 ДҮгЭЭр сАрын 30-ны ӨДӨр хурАлДАх “сҮҮ” хК-ийн “хуВЬЦАА ЭзЭмШигЧДийн ЭЭлЖит хурАл”-ын ДЭг

 хЭлЭлЦЭх АсууДАл хугАЦАА
1.  Хурлын ирц бүртгэх,  10 минут
2.  Хурлын ирц мэдээлэх,  1 минут
3.  Хурлыг нээлт, /5 минут/
4.  Хэлэлцэх асуудал №1: Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх 
 ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудал,  20-30 минут
5.  Хэлэлцэх асуудал №2: ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгож, 
 ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай асуудал,  10 минут
6.  Хэлэлцэх асуудал №3: ТУЗ-ийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай асуудал,  3 минут
7.  Хэлэлцэх асуудал №4: “Сүү” ХК-ийн охин компани болох “Макс Агро” ХХК-ийг “Сүү” ХК-тай нэгтгэх тухай асуудал,  15 минут
8.  Хэлэлцэх асуудал №5:  Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай асуудал 5 минут
9.  Хэлэлцэх асуудал №6: “Сүү” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 
 2020 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх тухай асуудал,  5 минут
10.  Хувьцаа эзэмшигчдээс цахим хэлбэрээр асуулт хүлээн авах,  10 минут
11.  Хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн асуултад хариулах,  10-15 минут
12.  Хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудас хүлээн авах,  20 минут
13.  Хурлын завсарлага  10-15 минут
14.  Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах,  5-10 минут
15.  Хурлыг хаах  5 минут
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тАнилЦуулАх бАримт биЧиг

тАнилЦуулАх бАримт биЧиг

“Сүү” ХК-ийн 2021 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:
 
 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал
 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг,
 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар,
 “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-аар хэлэлцэх асуудлаар санал авах хуудасны загвар,
 Тооллогын комиссын тогтоолын төслүүд,
 “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-аас гарах шийдвэрийн төслүүд:
  
  Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай,
  ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгож, ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай,
  ТУЗ-ийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай,
  “Сүү” ХК-ийн охин компани болох “Макс Агро” ХХК-ийг “Сүү” ХК-тай нэгтгэх тухай,
  Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай,



Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит Хурлын тайлан 2021

2020 оны Үйл АЖиллАгАА, сАнхҮҮгийн тАйлАнД     
ӨгӨх тӨлӨӨлӨн уДирДАх зӨВлӨлийн ДҮгнЭлт

Эрхэм хүндэт хатагтай, ноёд оо, хүндэт хувьцаа эзэмшигчид ээ! 

Та бүхний амар амгаланг айлтгаж, энэ эрсдэлт цаг үед эрхмийн дээд эрүүл энх, 
амар амгаланг хүсэн ерөөе. 

“Сүү” хувьцаат компанийн удирдлагын баг болон нийт хамт олны 2020 
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.  

Ковид-19 халдварын тархалт эрчимтэй нэмэгдэж, олон удаагийн хөл хорио, 
хил гааль, хөдөлгөөний хязгаарлалтууд тавигдан, ААН, нийгэм, улс даяараа 
эрүүл мэнд, эдийн засгийн томоохон сорилтуудыг даван туулсан амаргүй цаг 
хугацаанд “Сүү” ХК салбартаа манлайлагч байр сууриа улам бүр бататгаж, 
хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, хамгийн гол нь ард олны эрүүл 
мэндийг дэмжих бүтээгдэхүүнүүдээ тасралгүй үйлдвэрлэхийн зэрэгцээ ажилтан 
албан хаагчдаа эрсдлээс хамгаалан, хамтын үнэ цэнийг бүрдүүлж амжилттай 
ажилласанд талархлаа илэрхийлье. 

2020 оны гол зорилтууд нь (i) борлуулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх, (ii) 
компанийнхаа үнэ цэнийг хөрөнгийн зах зээлд нэмэгдүүлэн ажиллах, (iii) 
хөрөнгө оруулалтуудын үр өгөөжийг дээшлүүлэх, (iv) шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг 
зах зээлд нэвтрүүлэхэд чиглэсэн юм. 
“Сүү” хувьцаат компани 2020 онд 83,3 тэрбум төгрөгийн цэвэр борлуулалт 
хийн, өмнөх оноос 9,5 хувийн өсөлт үзүүлэн, цэвэр ашгийн хэмжээг 6,2 

тэрбум төгрөгт хүргэж, өмнөх оноос 10,7 хувиар нэмэгдүүлж чадлаа. Мөн сүү 
бэлтгэлийн 30 гаруй чиглэлийн 2500 гаруй бэлтгэн нийлүүлэгч, фермерүүдээс 
18,9 сая литр сүү татан авч, 17,8 тэрбум төгрөгийн орлого оруулан, өрхийн 
санхүү, амьжиргаанд нь дэмжлэг болсон. 

2020 онд улсын төсөвт нийт 1,6 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн амжилттай байна. 
Улс орон, ард нийтийнхээ төлөө татвараа цаг тухайд нь тайлагнаж, төлнө  
гэдэг нь компанийн хувьд хамгийн том нийгмийн хариуцлага гэдгийг энд 
онцолмоор байна. 

Тайлант хугацаанд “Сүү” ХК үйлдвэрлэлийнхээ хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 
тоног төхөөрөмж, дэд бүтцээ сайжруулах, автомашины парк шинэчлэлийн 
хүрээнд нөөц бололцоондоо тулгуурлан, мөн Монголын болон олон улсын 
санхүүгийн байгууллагуудын хөрөнгө оруулалттайгаар 6,1 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилт хийсэн нь компанийн цаашдын өсөлтийг дэмжих, хөрөнгийн 
ашигт ажиллагааг сайжруулах, үр дүнтэй, томоохон ажлууд болсон байна. 

Хөрөнгийн зах зээл рүү чиглэсэн бодлогоо зохистой хэрэгжүүлж, 2020 онд 
компанийн нийт хуримтлагдсан ашгийн дүнгээс нэгж хувьцаанд 7,36 төгрөг 
буюу нийт 2,5 тэрбум төгрөгийн ногдол ашгийг олгохоор болж, хувьцаа 
эзэмшигчдийнхээ өгөөжийг нэмэгдүүлэх ажлуудыг амжилттай гүйцэтгэсэн 
байна. Энэ онд компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн тоо 3791 гаруй болж 
өссөн нь компанид итгэх хөрөнгө оруулагчдын итгэл улам бүр нэмэгдэж буйг 
илтгэж байна. 

Иймд “Сүү” хувьцаат компаниийн менежментийн баг болон нийт ажилтнууд 
та бүхэн 2020 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 дүгнэлээ. 

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний салбарын бодлогыг чиглүүлж, хөгжлийг түүчээлэгч 
“Сүү” ХК-ийн 500 орчим ажилтан, 2500 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, сайн сайхныг хүсэн 
ерөөе! 
 

“СҮҮ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ 

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:                                    Д.ГАНБААТАР

туз-ийн ДҮгнЭлт
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хҮний нӨӨЦийн мЭДЭЭлЭл

28
ДУНДАЖ

НАС

боловсрол

Ажилчдын хүйсийн харьцаа

Ажиллаж буй чиглэл

148
Үйлдвэрлэлийн
чиглэл

18
Чанар хяналтын
чиглэл

105
Борлуулалтын
чиглэл

44
Сүү бэлтгэн 
нийлүүлэлт

110
Захиргаа

Дээд
боловсролтой
188

боловсролтой

тусгай
дунд91 бүрэн 

дунд
боловсролтой
123 бүрэн бус

дунд
боловсролтой
23

60% 40% Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн
19

“Сүү” ХК нь 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 425 ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллав. Гадаад болон дотоодын 59 сургалтанд ажилтнуудаа хамруулсан.

хҮний нӨӨЦ
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монгол хүний сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 
дундаж хэрэглээ

/1 жил/ 

www.1212.mn

FAO зорилт 2030 он: Дэлхийн хүн амын 
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний жилийн 

хэрэглээг нэмэгдүүлэх

сҮҮ, сҮҮн бҮтЭЭгДЭхҮҮний хЭрЭглЭЭ

хот суурин 
гАзАрт

хӨгЖиЖ буй 
орнууД

хӨгЖингҮй 
орнууД

88.8 кг
45 кг-аас
66 кг-д хүргэх

212 кг-аас
221 кг-д хүргэх
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сАлбАрын тӨлӨВ

сҮҮ, сҮҮн бҮтЭЭгДЭхҮҮний сАлбАрын тӨлӨВ 2020

болоВсруулАх
ҮйлДВЭрт

8 1680
2500

Монгол Улсын хэмжээнд

Сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүний 
үйлдвэр, цех

Хөргөлтийн төв

204

77

171 сая литр
сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 

боловсруулсан нь

5% Өмнөх 
оноос 
өссөн бэлтгэн нийлүүлэгч

ажилтан
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1 литр сүү тутамд 500 төгрөгийн сүүний 
урамшуулал олгогдов

зорилго-Үр ДҮн

Сүү боловсруулах үйлдвэрүүдэд 
нийлүүлэх сүүний чанар сайжрах, 
Фермүүдэд ХАА-н зохистой дадал 
нэвтрэх, хөгжих, 
Эрчимжсэн МАА-н тоо нэмэгдэж, 
сэрүүний улиралд сүү бэлтгэлийн 
хэмжээ нэмэгдэх.

онЦлох Үйл яВДАл

сАлбАрын онЦлох Үйл яВДАл му-ын 
хэмжээнд 
олгогдсон 

урамшууллын дүн  
/2020.11-р сар-
2021.2-р сар/ 

6.6 сая 2000

3.2 тэрбум
төгрөг

литр сүү фермер

урамшууллын 51%
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КоВиДын нӨлӨӨлӨл

зАсгийн гАзрын ДЭмЖлЭг

КоВиДын нӨлӨӨлӨл

Ажилтнуудынхаа  эрүүл 
мэндийг хамгаалах, ажлын 

байраа хадгалах

Бүтээгдэхүүн түгээлт, 
борлуулалт Түүхий эд татан авалт Бизнесийн орчин
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“сҮҮ” 
тАнАйД оЧих  

АялАл

сҮҮгийн нЭг ӨДӨр

ӨДӨр 12:00 ЦАг
Сүүг үйлдвэрт авчирч, ариутган 

боловсруулна.

ӨДӨр 14:00 ЦАг
Сүү, тараг, зайрмаг болгон савлана.

Бүтээгдэхүүнийг сэрүүн 
агуулахад биежүүлж, хянана.

ӨглӨӨ 5:00 ЦАг
Сүүний машин сүүгээ цуглуулахаар 

явна.

ӨглӨӨ 4:00 ЦАг
Фермерүүд үнээгээ сааж, 

сүүгээ бэлдэнэ.

Хэрэглэгчдийн гарт очно
ӨглӨӨ 6:00 ЦАг

Түгээлтийн ажилтнууд 
дэлгүүрүүдэд хүргэнэ.
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         Сүү боловсруулах үйлдвэр              Сүүний хөргөлттэй тасаг              Сүү цуглуулах цэг

Ìºíãºíìîðüò

Áàòøèðýýò

ÄÀÐÕÀÍ

ÏàðòèçàíÍàðèéí

Àëòàíáóëàã

Áàòñ¿ìáýð

Ç¿¿íõàðàà

Õàíãàë, Õÿëãàíàò

Áàðóóíõàðàà

Íîìãîí

Áîðíóóð
Æàðãàëàíò

Ñ¿ìáýð

ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ

ÝÐÄÝÍÝÒ

ÁÓËÃÀÍ

Улсын хэмжээнд 6 аймгийн 30 
гаруй чиглэлийн 2500   
гаруй  сүү бэлтгэн нийлүүлэгч 
фермээс сүү  татан авч байна. 

2012-2020 онуудад нийт 
105.2 тэрбум төгрөгийн 138,4 
сая литр сүүг татан аваад 
байна.

бЭлтгЭлийн сҮҮний биет ДҮн 18.9 сая литр

2020 он

17.8 тэрбум төгрөгбЭлтгЭлийн сҮҮний мӨнгӨн ДҮн

сҮҮ бЭлтгЭлийн нЭгДсЭн систем

сҮҮ бЭлтгЭл 2020

60% 25%
300км

300км



Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит Хурлын тайлан 2021

Ач холбогдол
Сүү боловсруулах үйлдвэрүүдэд нийлүүлэх сүүний чанар сайжрах, улмаар чанарт суурилсан 
үнийн бодлогын хэрэгжилтийг далайцтай болгох,

Фермүүдэд ХАА-н зохистой дадлыг нэвтрүүлэх,

Тоног төхөөрөмж сайжрах, 

Эрчимжсэн МАА-н тоо нэмэгдэж, урт хугацаандаа сүү бэлтгэлийн улирлын хамаарал багасах,

Төрийн байгууллагад албан ёсоор дуу хоолойгоо өргөн, асуудлаа шийдвэрлүүлэх,

Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагуудаас хөнгөлөлттэй зээл авах, мөн олон улсын 
байгууллагуудаас тусламж авах боломжоор хангагдах, 

Малчид үүрэг хариуцлага бүхий хуулийн этгээд болсноор хамтын хөдөлмөрийн нэгдсэн 
зохион байгуулалтад орж үйл ажиллагаа сайжрах гэх зэрэг олон давуу талтай юм. 

Орчин үеийн сүү бэлтгэн нийлүүлэлтийн анхны 
жишиг хоршоо байгуулав

Анхны ЖиШиг хорШоо

“Ар гҮнт мАрЦАД” хорШоо

 

 

  

“ ”
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зАх зЭЭлийн ӨсӨлт

сҮҮ, сҮҮн бҮтЭЭгДЭхҮҮний зАх зЭЭл

НИЙТ ЗАХ 
ЗЭЭЛ10%

ШингЭн сҮҮ тАрАг зАйрмАг

12% 16% -2%
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борлуулАлт

борлуулАлт ӨсгӨсӨн 

тоП-3
“MILK” сҮҮ
/Тетрапак савлагаа/

ААрЦ
/Дархлаа дэмжигч аарцан 
бүтээгдэхүүн Үзэмтэй аарц, 
Шүүсэн аарц/ 

АмтлАг брЭнД
/Гэр бүлийн хэрэглээний 
төрлүүд/

29%

49%20%

борлуулАлтын бҮтЭЦ

СҮҮ

49
ТЭРБУМ

23
ТЭРБУМ

3
ТЭРБУМ

8
ТЭРБУМ

ТАРАГ ЗАЙРМАГ БУСАД

брЭнД

59%

28%

3%

10%
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сАнхҮҮгийн ҮзҮҮлЭлт

2020 оны онЦлох ҮзҮҮлЭлтҮҮД

2019      2020

76.1

5.6
25.3

83.3

6.2

31.6

нийт борлуулалт
/Тэрбум төгрөгөөр/

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж

нэгж хувьцаанд ногдох ашиг

Цэвэр ашиг
/Тэрбум төгрөгөөр/

Эздийн өмч
/Тэрбум төгрөгөөр/

2019      2020

2019                       2020

ROE

EPS

22% 22%

16.3 18.3 

2019      2020

9.5% 10.7% 25.2%
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2021 оны санхүүгийн төлөвлөлт

2021 оны сАнхҮҮгийн тӨлӨВлӨлт

нийт 
борлуулалт

Цэвэр ашиг

110.3

13.7

33%

121%

/Тэрбум төгрөг/

/Тэрбум төгрөг/
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“AMORE“ брЭнД
Цэвэр цөцгийн тосоор баяжуулсан 

пломбир төрлийн зайрмагийн 
хөгжүүлэлт

Пломбир 

AMORE
Пломбир 

Пломбир 

Торх нь шоколадан 
бүрхүүлтэй иристэй сүүн 
зайрмаг

Гүзээлзгэнэтэй
сүүн зайрмаг

Торх нь шоколадан 
бүрхүүлтэй сүүн 
зайрмаг

Самар, Шоколадан 
бүрхүүлтэй Иристэй сүүн 
зайрмаг

AMORE
Иристэй зайрмаг

ШинЭ бҮтЭЭгДЭхҮҮн
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ШинЭ бҮтЭЭгДЭхҮҮн

Цангис жимс, овьёосны 
төгс хослол

манго жимс, Чиа 
үрийн төгс хослол

Бүсгүй хүн бүр өөр өөрийн гоо үзэсгэлэнтэй. Гоофит таны гоо 
үзэсгэлэнг үргэлж хадгална.

1 тЭрбум
БИФИДО БАКТЕРИ

-аас дээш

Дархлаа дэмжигч /bifidobacterium BB-12, lactobacillus acidophilus LA-5, streptococcus 
thermophilus, lactobacillus bulgaricus/
1 тэрбум бифидо бактеритай Пробиотик тараг 
Хоол боловсруулах системийг тэнцвэржүүлэгч  
/овьёос, чиа үр/
Арьс, хумс, үсний тэжээл, сэргээгч /цангис, манго жимс/
Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжигч /цангис жимс/

сонгох 5 шалтгаан:

“гооФит“ брЭнД
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гадил, манго жимсны 
төгс хослол

гүзээлзгэнэ жимс, 
Ваниллын төгс хослол
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хӨрӨнгӨ оруулАлт

хӨрӨнгӨ оруулАлт /ТӨГРӨГ/

6.1

2020 2021

тЭрбум

11.1
тЭрбум

Тоног төхөөрөмжийн 
шинэчлэл, хүчин чадал 

нэмэгдүүлэх хүрээнд
Борлуулалтыг 
өсгөх хүрээнд

Үйл ажиллагааг сайжруулах 
хүрээнд
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ҮнЭт ЦААсны зАх зЭЭл

ҮнЭт ЦААсны зАх зЭЭл

хуВЬЦАА ЭзЭмШигЧДийн тоонЭгЖ хуВЬЦААны ногДол АШиг /Төгрөг/

2014

20172016

3

10

3.33

5

7.36

2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
281 277

593
767

1413

2565

2791

3791

9.7 тЭрбум

1.5
36%

дахин
өссөн

өсөлт

тӨгрӨгийн ногДол АШиг тАрААсАн 
нийт
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хуВЬЦААЖуулАх хӨтӨлбӨр

биД сҮҮний ҮйлДВЭрийн ЭзЭн

1151

135,000 Хувьцаа 566,000 Хувьцаа 515,000 Хувьцаа

470 3700Бэлтгэн
нийлүүлэгч Ажилтан Харилцагч

бЭлтгЭн нийлҮҮлсЭн сҮҮний 
хЭмЖЭЭнЭЭс хАмААруулАн хуВЬЦАА 

бЭлЭглЭнЭ.

АЖилтАн бҮр КомПАнийнхАА ЭзЭн 
болЖ, хуВЬЦАА урАмШуулАлД АВнА. 

тАтАн АВАлтын ДҮнгЭЭс  
хАмААруулАн хуВЬЦАА бЭлЭглЭнЭ. 
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нийгмийн хАриуЦлАгА

нийгмийн тӨлӨӨх 
ЭерЭг Үйлс

сҮҮ бЭлтгЭн 
нийлҮҮлЭгЧДийг 
ДЭмЖих ЧиглЭлД
• “Хоршоожуулах” 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
“Ар Гүнт Марцад” жишиг 
хоршоо байгуулав.
• Зээлийн баталгаа олгов.
• Шаардлагатай, 
хэрэгцээт бараа, 
бүтээгдэхүүнийг 
нийлүүлэв.
• Мэдээ, мэдээллээр 
тогтмол хангах, сар 
тутмын “Сааль” сонин 
эрхлэн гаргав.

сПортыг 
ДЭмЖих Үйл 
АЖиллАгАА
• Паралимпийн 
тамирчдыг дэмжин 
ажиллаж байна. 

хАмтын АЖиллАгАА
• Хүнс, Технологийн 
Политехник Коллежтой 
хамтран ажиллагааны санамж 
бичиг байгуулан, ажиллаж 
байна. 

ЭмЭгтЭйЧҮҮД, 
хҮҮхДҮҮДЭД 
ЧиглЭсЭн Үйл 
АЖиллАгАА
• “Нарны хүүхдүүд” 
цэцэрлэгийн тохижилтод 
тусламж үзүүлэв. 
• 1000 сурагчид “Сүүний ач 
тус” сэдвээр сургалт хийлээ.
• Экокэш төсөлд нэгдэв.
• #SaveGanzorig хандивын 
хөдөлгөөнийг хамт 
олноороо дэмжив.
• Ажилтнуудын ёс зүйн хэм 
хэмжээ, жендерийн эрх 
тэгш байдлыг эрхэмлэн “Ёс 
зүйн хороо”, “Нийгмийн 
хөгжил, жендерийн хороо” 
байгуулав.

бАйгАлЬД ЭЭлтЭй 
сАВлАгАА
• Нийт үйлдвэрлэж буй 
бүтээгдэхүүний 60%-нь эко 
савлагаатай.
• Хуванцар савлагааг дахин 
боловсруулах “Эко кэш” 
төсөлд нэгдэв.

хАнДиВ, ДЭмЖлЭг
• УОК-т  20 сая 
төгрөгийн хандив 
үзүүллээ.
• УИД-ийг сэргээх үйл 
ажиллагаанд оролцсон 
алба хаагчдад сүү 
хандивлав. 
• СХД-ийн нийт албан 
хаагчдад дархлаа 
дэмжих дэмжих аарц, 
сүүн бүтээгдэхүүн 
бэлэглэв.
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КомПАнийн тӨлӨВлӨгӨӨ

2021 оны зорилго, зорилт

зорилтууД

сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлж, салбарын хөгжлийг 
түүчээлнэ.

бҮгДийг бус

хийнЭ.
Чухлыг

зах зээлд эзлэх хувь зайрмагны 
үйлдвэрлэл, 
борлуулалт

хөдөө орон нутаг 
дахь борлуулалт

33% 54%5 
дахин нэмэгдүүлнэ
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сҮҮ
ӨӨрӨӨ 

нийгмийн
хАриуЦлАгА

• 2500 Бэлтгэн нийлүүлэгчид17,8 тэрбум төгрөг
• 500 тугал
• Зээл
• ХАА-н хөгжил

• 470 гаруй ажилтан
• Татвар төлөлт
• Нийгмийн харуицлага

• Эрүүл шүд, Ясны бэхжилт
• Дархлаа дэмжигч Амин дэм, эрдэс, 
уургийн эх үүсвэр

• 3800 харилцагчид АШиг
• Ажлын байр
• Стратегийн хүнс түгээгч

монгол сҮҮгЭЭр

ШинЭ “ШинЭ зелАнД“-ыг
бүтээе

140 дахин их

 Шинэ зеланд улс  монгол улс
хүн ам 4.8 сая 3,3 сая
газар нутаг 268 мянган км2 1,5 сая км2

1 хүнд ногдох Днб 40 мянган доллар 4 мянган доллар
Үхрийн тоо  6,3 сая 4,7 сая
сүү боловсруулалт 24 сая тонн 171 сая литр
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туз-Д нЭр ДЭВШигЧиД

тӨлӨӨлӨн уДирДАх зӨВлӨлД нЭр ДЭВШиЖ буй гиШҮҮД

ДАгВАДорЖийн гАнбААтАр

бАзАрДорЖийн тҮВШинтӨгс

ЦЭгмЭДийн соЁл-ЭрДЭнЭ

ДАгВАДорЖийн ЦЭрЭнЖигмЭД

ДАгВАДорЖийн ЖАмЪян

ДонДоВЦЭрЭнгийн уянгАлянхуА

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

боловсрол: 1980-1985 Монгол улсын их 
сургууль, Биологич

боловсрол: 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

боловсрол: 1996-2000 Отгонтэнгэр их сургууль, 
Эрх зүйч

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

боловсрол: 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

ДАШЦЭрЭнгийн тунгАлАг

ПҮрЭВхАйДАВын мЭнДсАйхАн

нАЦАгийн ЦЭрЭнДорЖ

гҮнхЭВийн бАяр

сАнгиДААнсҮрЭнгийн сҮхболД

ШинЭбАярын ДАВААлимбЭ

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

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

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

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

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

боловсрол: 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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“мАКс Агро” ххК-ийн тАнилЦуулгА

тАнилЦуулгА

“Сүү” ХК нь “Чингис бонд”-ын санхүүжилтээр саалийн үнээний фермер байгуулах төсөл хэрэгжүүлэн, 2014.09 дүгээр сард Словак улсаас сүүний чиглэлийн хээлтэй 300 үнээ оруулж ирэн, 
“МАКС АГРО” эрчимжсэн мал аж ахуйн цогцолбор фермийг нээсэн.  
 
Чех, Словакаас оруулж ирэн монголд нутагшуулж буй гольштейн үүлдрийн үнээ нь саалийн 305 хоногтоо 7500-14000 литр хүртэлх сүү өгдөг бөгөөд сүүний тослог нь 4, уураг нь 3,2-3,6 
хувьтай байдаг. Тиймээс фермийн зүгээс гольштейн үүлдрийн үнээг нутагшуулахдаа Словактаа өгч байсан сүүний ашиг шим, гарцыг нь бууруулахгүй байхын тулд идэш тэжээл, арчилгаа 
маллагаанд нь түлхүү анхааран ажиллаж байна.
 
Түүнчлэн фермийн дэргэд 850 орчим га газарт даршны тариалалт хийж байгаа бөгөөд цаашид усалгаажуулсан 200 га газарт даршны тариалалт хийж, ногоон тэжээлээ бэлтгэн үйлдвэрлэхээр 
төлөвлөн ажиллаж байна.
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“мАКс Агро” Фермийн 2020 оны онЦлох ҮзҮҮлЭлт

тӨл ҮйлДВЭрлЭсЭн сҮҮ сҮҮний гАрЦ тЭЖЭЭл тАриАлАлт

Эр тугалаа “Сүү” ХК-ийн малчид 
фермерүүдэд эрхийн бичгээр болон 
зах зээлийн үнээс хямд үнээр үүлдэр 
угсааг сайжруулж, сүүний гарцыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор худалддаг. 
Мөн сум орон нутагтаа дэмжлэг болгон 
малчид фермерүүдэд үнэ төлбөргүй 
олгодог.

Төлийн 
бойжилтын 
хувь 

Төл мал 
хүлээн авсан.

Нэг үнээний 
өдрийн дундаж
гарц

Өдрийн
дундаж
гарц

саалийн үнээнээс усалгаатай талбайгаас

литр сүү эрдэнэшиш даршилсан

218 12л

1812л

150-160 126 га

80%
Малын нийт тэжээлийн 

өөрсдөө үйлдвэрлэдэг

661,229 3394 тн81.6%

“мАКс Агро” ххК-ийн тАнилЦуулгА
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КомПАнийг 
нЭгтгЭх 
зорилго
Сүү” ХК-ийн 100% хөрөнгө 
оруулалттай охин компани 
болох “Макс Агро” ХХК-ийг 
нэгтгэн, хөдөө аж ахуйн 
кластер ферм хэлбэрээр 
хөгжүүлэх. 
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“мАКс Агро” ххК-ийн тАнилЦуулгА

хҮрЭх Үр ДҮн

“Сүү” ХК-ийн 2,500 орчим 
малчид фермерүүдэд сүүний 
чиглэлийн тугал нийлүүлэх 

замаар үхэр сүргийн бүтцийг 
сайжруулах чиглэлд хамтран 

ажиллаж, сүүний гарц, 
чанарыг нэмэгдүүлнэ. 

Компанийн засаглалын ил 
тод тайлагналын хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, шууд удирдлагаар 

хангаснаар хяналтыг нэмэгдүүлнэ.

Үнээний фермийн сүүний гарц, 
чанарыг нэмэгдүүлж, зардал 

бууруулах төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх 
замаар цэвэр ашгийг 2021 оны 

батлагдсан төсвөөс 426.5 сая 
төгрөгөөр өсгөнө.
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хурлын ирЦ
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сАнАлын хууДсын зАгВАр 
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сАнАлын ДҮн
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ЦАлин урАмШуулАл
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нЭгтгЭх тухАй
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нЭгтгЭх тухАй
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нЭгтгЭх тухАй
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нЭгтгЭх тухАй
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нЭгтгЭх тухАй
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ногДол АШиг

нЭгЖ хуВЬЦААны ногДол АШиг /Төгрөг/

20172016

3

10

3.33

5

7.36

2018 2019 2020

9.7 тЭрбум

1.5дахин
өссөн

тӨгрӨгийн ногДол АШиг тАрААсАн 
нийт

2019 оны ногДол АШиг тАрААлтын тАйлАн

“Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын 2020 оны 02 сарын 17-ны өдрийн №2 тоот Ногдол ашиг хуваарилах 
тогтоолоор компанийн 2019 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 5 төгрөг /таван төгрөг 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 олгохоор шийдвэрлэсэн. 
Энэхүү шийдвэрийн дагуу 2020.05.01-2020.12.31-ний өдрийг хүртэл хугацаанд хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг 
тарааж дуусгав. 

2020 оны ногДол АШиг тАрААх тухАй ШийДВЭр

“Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын 2021 оны 02 сарын 18-ны өдрийн №2 тоот Ногдол ашиг хуваарилах 
тогтоолоор компанийн 2020 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 7,36 төгрөг /долоон төгрөг гучин зургаан мөнгө/ буюу 
нийт 2,523,200,000 /хоёр тэрбум таван зуун хорин гурван сая хоёр зуун мянган/ төгрөгийг нийт хувьцаа эзэмшигчдэд 
ногдол ашиг болгон олгохоор шийдвэрлэсэн. 
Энэхүү шийдвэрийн дагуу 2021.05.01-2021.12.31-ний өдрийг хүртэл хугацаанд хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг 
тарааж дуусгахаар болсон. 
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АнхААрАл хАнДуулсАнД
бАярлАлАА


