




ХУРЛЫН МАТЕРИАЛЫН АГУУЛГА

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан 
хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол 

Хурлаар хэлэлцэх асуудал

Саналын хуудасны загвар 

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын олон нийтэд зарлах 
зарын загвар 

Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материал

2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан

Хурлаас гарах тогтоолын төсөл
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АРД ДААТГАЛ ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Хурлын үргэлжлэх хугацаа: 2 цаг
Жич: Шаардлагатай бол Хурлын хугацааг сунгаж болно.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх 
/ Хурлын дарга Ч.Ганхуяг/ 14:00-14:05
Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх:

• Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон 
санхүүгийн тайланг танилцуулах;

• Компанийн 2019 оны  үйл ажиллагааны болон 
санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг 
танилцуулах

14:05-14:45

Aсуулт, хариулт 14:45-15:00

Саналын хуудсаар санал авах 15:00-15:20

Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах   15:20-15:40

Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, Хурлыг хаах 15:40-16:00 
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ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ
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Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 
2020 оны 3 сарын 16-ны өдрийн

4/20 тоот тогтоолын Хавсралт №1

 
2020 ОНЫ 4 САРЫН 25-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ

АРД ДААТГАЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг 

танилцуулах; 

2. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн 

талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2020 оны 3 сарын 16-ны өдрийн 

4/20 тоот тогтоолын Хавсралт №2
 

САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(Хэлэлцэх асуудал №1)

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:
Регистрийн дугаар:
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл:
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: 

Энэхүү санал авах хуудсаар 2020 оны 4 сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагт www.
live.ard.mn цахим хуудсаар дамжуулан хуралдах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 
хуралд санал өгнө.

Энгийн

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт    тэмдгийг бичнэ 
үү.

2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч 
Үнэт цаасны компани (ҮЦК) –д очиж хурлын материалтай танилцаад санал 
авах хуудсаар саналаа өгнө. 

3. Хэрэв та өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл олгож, 
нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн 
хурлын өдөр хүчинтэй байна.

4. Хувьцаа эзэмшигч нь хувь хүн бол саналын хуудас дээр гарын үсэг зурж 
баталгаажуулах, хэрэв хуулийн этгээд бол эрх бүхий этгээд гарын үсэг 
зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна. 

  Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг______________
  Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2020 оны ...  сарын ... өдөр 
  Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй 
  Тооллогын комиссын дарга _________________ /...................../
  Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

№

1

Хурлаас гарах
шийдвэрийн томьёолол

Ард Даатгал ХК-ийн 2019 
оны үйл ажиллагааны болон 
санхүүгийн тайлангийн 
талаарх Төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн дүгнэлтийг 
баталсугай.

Зөвшөөрсөн Татгалзсан Түдгэлзсэн
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Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2020 оны 3 сарын 16-ны өдрийн 

4/20 тоот тогтоолын Хавсралт №3 

АРД ДААТГАЛ ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

     Ард Даатгал ХК нь шинэ төрлийн коронавирусын /CoVid-19/ болзошгүй 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 
цахим хэрэгслийг ашиглан хуралдуулах боллоо. Хувьцаа эзэмшигч та хурлын 
өдөр www.live.ard.mn цахим хуудсаар хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралдаа 
оролцоно уу. 

     Компанийн оноосон нэр: Ард Даатгал ХК 
     Хурал хуралдуулах өдөр, цаг: 2020 оны 4 сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагт

 live.ard.mn цахим хуудсаар хуралдана. Та цахим хуралд оролцохдоо регистрийн 
дугаар, урьдчилж авсан кодоо оруулан нэвтэрнэ үү.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Үүнд:

1.    Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг 
танилцуулах;

2.  Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн 
талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах.

Бүртгэлийн өдөр: 2020 oны 4  сарын 9-ний өдөр.

Хувьцаа эзэмшигчийн танилцах боломжтой баримт бичгийн жагсаалт:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан; 
2. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн 

талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлт;
3. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх Саналын хуудасны загвар;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг; 
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл.

Хувьцаа эзэмшигч та 2020 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс өмнө ажлын өдрүүдэд 
09:00-18:00 цагийн хооронд Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, 



Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал  |  2020

10

Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн байрны 2 давхарт ирж, эсвэл компанийн www.
arddaatgal.mn цахим хуудсаар хурлын материалтай танилцах боломжтой.  
Хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг урьдчилан өгөх 
боломжоор хангаж Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын 
гудамж, Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн байр хаягаар дамжуулан авах ба 
саналын хуудсыг авах сүүлийн хугацаа 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн 14:00 
цаг байна.

Хаяг:  Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Ард   
  Санхүүгийн Нэгдлийн байр, 2 давхар 
Утас:  77200088, 88052739
Имэйл хаяг:  info@arddaatgal.mn

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС
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Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2020 оны  3 сарын 16-ны өдрийн 

4/20 тоот тогтоолын Хавсралт №4

AРД ДААТГАЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ

ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛ

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан; 
2. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн 

талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлт;
3. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх Саналын хуудасны загвар;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг; 
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл.
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН
ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТ

Ард Даатгал ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч та бүхний энэ өдрийн амар 
амгаланг айлтгая.

Бид 2018 оны 4 дүгээр улиралд Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр IPO 
хийснээс хойш хоёр дахь удаагаа та бүгддээ ажлынхаа үр дүнг тайлагнаж 
байгааг хүлээн авна уу.

Манай ТУЗ-ийн зүгээс 2018 оны цэвэр ашгийн 50 хувийг буюу нийт 600 
гаруй сая төгрөгийг ногдол ашгаар олгохыг шийдвэрлэж, 2019 оны 6 дугаар 
сард 1,600 гаруй хувьцааны эздэдээ оногдуулж, хуваарилсан билээ.

Дэлхий даяар цар тахлын аюултай тулж, улс орны эдийн засгийн нөхцөл 
байдал хүндэрч, бизнесийн борлуулалт, зах зээл эрс хумигдаж, зарим нь үүд 
хаалгаа хаах, ажилчдаа цомхтгох хүртэл арга хэмжээ авч буй энэ хүнд хэцүү үед 
ч бид хөрөнгө оруулагчиддаа өмнөх жилийн жишгээр ногдол ашиг хуваарилах 
шийдвэрийг гаргалаа. Компанийн 2019 оны цэвэр ашиг төлөвлөж байсан 
дүнгээс доогуур гарсан ч, өмнөх оны үзүүлэлттэй харьцуулбал 36 хувийн өсөлт 
үзүүлж, 1.7 тэрбум төгрөгт хүрлээ. Ингэснээр нэгж хувьцаанд ногдох ашиг 69 
төгрөг болж байна. Үүний 50 хувийг нь бид хувьцаа эзэмшигчиддээ хүртээх 
бөгөөд 2020 оны 6 дугаар сарын эхээр та бүхэнд шилжүүлэх болно.

Ард Даатгал ХК нь 2019 оноо 11.8 тэрбум төгрөгийн өөрийн хөрөнгөтэй, 
нийт 20.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй үдлээ. 2019 оны эцсээр хураамжийн 
орлого 11.1 тэрбум төгрөг байсан ба цэвэр хураамжийн орлого 8.6 тэрбум 
төгрөгт хүрсэн байна. 2019 онд бид 5,152 даатгуулагчийн 4.4 тэрбум төгрөгийн 
хохирлыг нөхөн олгож, даатгалын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүллээ. 
Тайлант хугацаанд манай компани давхар даатгалын компаниудтай амжилттай 
хамтран ажиллаж нийт хохирлын 10 хувь буюу 450 сая төгрөгийг давхар 
даатгагчаар төлүүлж, үлдэх хэсгийг өөрийн нөөц сангаас төлсөн болно. Олгосон 
нөхөн төлбөрийн дүн 2018 онтой харьцуулахад 26 хувиар буурсан байна. 

2019 оны эцсээр компанийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт 
124.4 хувьтай байсан ба хохирлын харьцаа 41 хувь, зардлын харьцаа 62.2 хувь, 
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хосолсон харьцаа 103.2 хувьтай гарчээ. Хэдийгээр борлуулалтын төлөвлөгөөнд 
хүрээгүй ч чанарын үзүүлэлтүүд эрс сайжирч, зах зээлийн дунджаас сайн байж 
чадлаа. 

Өнгөрсөн онд бид даатгалын борлуулалтыг цахимжуулах, гар утсаараа 
дамжуулан даатгал авах боломжийг нээх чиглэлээр бэлтгэл ажлуудыг хийн 
гүйцэтгэж, эхний ээлжинд Insur гар утасны аппликэйшн дээр өөрсдийн 
эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг байршуулан борлуулалтыг эхлүүлсэн. Үүний 
хажуугаар өөрсдийн Ард Апп шийдэл дээр даатгалын бүтээгдэхүүнийг 
оруулахаар технологийн компанитай хамтран ажиллаж, 2020 оны эхээр бүрэн 
нэвтрүүлэв. Энэхүү шийдлээр бид иргэдийн зах зээл дээрх борлуулалтыг 
үлэмж нэмэх боломжтой гэж үзэж байна. Даатгалын харилцагчиддаа Ард 
Койноор урамшуулал олгон, групп компаниудын бусад бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 
авах боломжийг мөн эрчимтэй сурталчлан харилцагчийн баазаа өргөжүүлэх 
төлөвлөгөөтэй байна. Коронавирусын улмаас эдийн засаг, зах зээл хүнд нөхцөл 
байдалд байгаа ч 2019 онд биелүүлж амжаагүй амлалтуудыг 2020 онд нөхөн 
гүйцээх боломжтой гэж бид өөдрөгөөр харж байгаа. 

2019 оны компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг ТУЗ-ийн 
зүгээс дүгнээд, удирдлагын багийн үйл ажиллагааг хангалттай гэж үнэлэн 2020 
оны төсөв, төлөвлөгөөг баталж, улирал бүр гүйцэтгэлийг тайлагнаж явахыг 
үүрэгдсэн бөгөөд борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны зардлыг хэмнэх, 
бүтээгдэхүүний нөхцөлийг сайжруулж, чанарын үзүүлэлтүүдийг зах зээлийн 
тэргүүний түвшинд барьж явах чиглэл өгч ажиллаж байна. Шаардлагатай бол 
бид баталсан төсөв, төлөвлөгөөгөө тодотгон ажиллахад бэлэн байдалтай 
байгаа. 

ТУЗ өнгөрсөн онд 5 удаа хуралдаж, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод мөн ээлжит 
хурлын өмнө уулзалдаж, ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудал бүрийг урьдчилан 
танилцаж, дүгнэлт зөвлөмжийг боловсруулан ТУЗ-өөр хэлэлцүүлэн ажиллалаа. 
ТУЗ болон ТУЗ-ийн хороодын үйл ажиллагааны тайланг компанийн 2019 оны 
тайланд дэлгэрэнгүй тусгасан бөгөөд хурлаар хэлэлцсэн асуудал, гаргасан 
шийдвэрийг та тайлангаас үзэх боломжтой.

Ингээд 2019 оны турш бидэнтэй хамт байсан хувьцаа эзэмшигч та бүхэндээ 
компанийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлж, та бидний хамтын ажиллагаа улам 
бэхжиж, хүнд бэрх үеийг хамтдаа амжилттай даван туулж, ирэх жил дахин 
баяртай уулзацгаахын ерөөл дэвшүүлье!

 



КОМПАНИЙН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчид, харилцагч, 
даатгуулагчид болон хамтран зүтгэгчид та бүхэнд компанийн 2019 оны үйл 
ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулж байна. 

 Ард Даатгал ХК нь 2018 онд IPO хийснээсээ хойш 2 дахь жилдээ 
дараалан Монголын Хөрөнгийн Биржийн хувьцааны бүртгэлийн 1-р ангилалд 
багтаж чадлаа. 2018 онд Ард Даатгалын хувьцааны анхдагч зах зээлийн 
арилжааны дараа нийт 1,359 хувьцаа эзэмшигчтэй болж байсан бол 2019 оны 
12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар бид 1,637 хувьцаа эзэмшигчидтэй болсон 
байна. 

 2019 оны хамгийн анхны ТУЗ-ийн хурлаас 2018 оны цэвэр ашгийн 50 
хувь буюу 631 сая төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэв.  Ногдол 
ашгийг 4 дэх жилдээ дараалан компанийн байранд 6 сарын 17-ны өдрөөс 26-
ны өдрийн хооронд олгож тухайн хугацаанд ногдол ашгаа авч амжаагүй хувьцаа 
эзэмшигчдэд ҮЦТХТ-өөр дамжуулан 6 сарын 28-ны өдөр олгов. 

 Ард Даатгал ХК нь 2019 онд 1.71 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай 
ажиллаж, төлөвлөсөн ашигт ажиллагаанд хүрч чадсан бөгөөд ТУЗ-ийн 2020 оны 
3 сарын 16-ны өдрийн эчнээ санал хураалтаар цэвэр ашгийн 50 хувь буюу нэгж 
хувьцаанд 34 төгрөгийн ногдол ашиг хувьцаа эзэмшигчиддээ хуваарилахаар 
шийдвэрлэж, эхний хагас жилдээ багтаан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны 
данс руу нь шилжүүлэхээр боллоо. 

 2019 онд бид даатгалын үйлчилгээг цахимжуулах, цахим шилжилтийг 
тууштай хэрэгжүүлж 2020 оны эхээр Ард Апп дээр даатгалын бүтээгдэхүүнийг 
худалдан авах цоо шинэ боломжийг нэвтрүүллээ.
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Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал  |  2019

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ 

 Ард Даатгал ХК-ийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа 
эзэмшигчдийн хурал байх бөгөөд түүний чөлөөт цагт компанийн үйл ажиллагааг 
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас томилогдсон 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй 
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл удирдана. 

 Ард Даатгал ХК-ийн Гүйцэтгэх удирдлагын чиг үүргийг хувь хүн буюу 
Гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлэх бөгөөд Гүйцэтгэх захирлыг Төлөөлөн Удирдах 
Зөвлөлөөс томилно. 

 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 4 сарын 27-ны өдөр 
хуралдаж 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх 
ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталж, ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр Ч.Ганхуяг, О.Одбаяр, 
Г.Цогбадрах, Ч.Ганзориг, Б.Золбоо, С.Оргил ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр 
З.Ариун, Б.Болорчимэг нар улиран сонгогдож, И.Сэр-Одыг шинээр томилох 
шийдвэрийг тус тус гаргалаа. 

 Шинээр сонгогдсон ТУЗ нь Аудитын хороо, Засаглал, нэр дэвшүүлэх, 
цалин урамшууллын хороо болон Эрсдэл хөрөнгө оруулалтын хороог шинэчлэн 
байгуулж, бүтэц бүрэлдэхүүнийг тогтов. 



Хүчтэй. Хамтдаа
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ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

Чулууны Ганхуяг

Галбадрахын Цогбадрах

Чулууны Ганзориг

Зоригтын Ариун

Сүхдоржийн Оргил

Баатарзоригтын Болорчимэг

Ичинхорлоогийн Сэр-Од

ТУЗ-ийн дарга 

/Санхүү, эрсдэл, хөрөнгө 
оруулалтын хороо/

/Засаглал, нэр дэвшүүлэх, 
цалин урамшууллын хороо/

/Аудитын хороо, Засаглал, 
нэр дэвшүүлэх, цалин 
урамшууллын хороо/

/Санхүү, эрсдэл, хөрөнгө 
оруулалтын хороо/

/ Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин 
урамшууллын хороо, Санхүү, эрсдэл, 
хөрөнгө оруулалтын хороо/

/Санхүү, эрсдэл, хөрөнгө 
оруулалтын хороо, Аудитын хороо/

Одончимэдийн Одбаяр

Батбилэгийн Золбоо

Хараат бус гишүүд

Ердийн гишүүд

/Аудитийн хороо/

/Санхүү, эрсдэл, хөрөнгө
 оруулалтын хороо/
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2019 оны санхүүгийн тайлан 

Нийт хураамжийн орлого /сая төгрөг/

№ Даатгалын төрөл 2017 2018 2019
YoY

дүн хувь

1 Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын 
даатгал

1,101 1,641 1,668 27 2%

2 Хөрөнгийн даатгал 4,236 3,027 2,410 (617) -20%

3 Тээврийн хэрэгслийн даатгал 1,327 2,381 2,318 (64) -3%

4 Ачаа тээврийн даатгал 227 103 268 165 160%

5 Барилга угсралтын даатгал 451 1,556 143 (1,412) -91%

6 Газар тариалангийн даатгал 43 45 16 (28) -63%

7 Мал амьтадын даатгал 113 286 342 56 20%

8 Агаарын хөлгийн даатгал 37 -   13 13 100%

9 Жолоочийн хариуцлагын 
даатгал

1,833 2,507 2,757 250 10%

10 Хариуцлагын даатгал 500 980 1,027 47 5%

11 Санхүүгийн даатгал 12 71 37 (35) -49%

12 Зээлийн даатгал 476 404 411 7 2%

НИЙТ ХУРААМЖИЙН 
ОРЛОГО

10,355 13,001 11,409 (1,592) -12%

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал 24%

Хөрөнгийн даатгал 21%

Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал 20%

Гэнэтийн осол эрүүл мэндийн даатгал 15%

Хариуцлагын даатгал 9%

Зээлийн даатгал 4%

Бусад 7%
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Нөхөн төлбөр 

№ Даатгалын төрөл 2017 2018 2019
YoY

дүн хувь

1 Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын 
даатгал         111       341        544 202 59%

2 Хөрөнгийн даатгал         399       232        435 204 88%

3 Тээврийн хэрэгслийн даатгал         670 1,435     1,304 (131) -9%

4 Ачаа тээврийн даатгал         118            3           25 22 757%

5 Барилга угсралтын даатгал      1,304    2,271              3 (2,268) -100%

6 Газар тариалангийн даатгал         211       195             -   (195) -100%

7 Мал амьтадын даатгал              2         57           28 (29) -51%

8 Агаарын хөлгийн даатгал             -               -               -   -   0%

9 Жолоочийн хариуцлагын 
даатгал         753   1,096      1,301 205 19%

10 Хариуцлагын даатгал         113  63         116 53 85%

11 Санхүүгийн даатгал         314             -                3 3 100%

12 Зээлийн даатгал           67       319        665 346 109%

НИЙТ НӨХӨН ТӨЛБӨР     4,063   6,012    4,423 (1,589) -26%
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Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан 

№ Үзүүлэлт 2017 2018 2019
YoY

дүн хувь

1 Нийт хураамжийн орлого 10,355 13,001 11,409 (1,592) -12%

2 Давхар даатгал 3,302 3,163 2,082 (1,081) -34%

3 Буцаасан даатгал 141 228 431 203 89%

4 Цэвэр хураамжийн орлого 6,912 9,609 8,896 (713) -7%

5 Орлогод тооцсон хураамж 6,029 8,075 9,624 1,549 19%

6 Нийт нөхөн төлбөр 4,063 6,012 4,423 (1,589) -26%

7  Давхар даатгалаас төлсөн 1,530 2,395 451 (1,944) -81%

8  Буруутай этгээдийн хариуцсан 23 129 12 (118) -91%

9 Цэвэр нөхөн төлбөр 2,511 3,488 3,961 473 14%

10 Нөөц сангийн өөрчлөлт 301 644 588 (56) -9%

11 Хөрөнгө оруулалтын орлого 1,400 2,157 2,410 253 12%

12 Давхар даатгалын комисс 128 117 180 64 54%

13 Нийт үйл ажиллагааны орлого 4,746 6,218 7,666 1,448 23%

14 Үйл ажиллагааны зардал 3,793 4,976 6,022 1,046 21%

15 Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг/
алдагдал 

953 1,241 1,644 403 32%

16 Үндсэн бус үйл ажиллагааны 
ашиг/алдагдал 

307 145 356 211 145%

17 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг 1,260 1,387 2,000 613 44%

18 Орлогын албан татвар 136 123 281 158 128%

19 Цэвэр ашиг 1,124 1,263 1,719 455 36%

20 MARGIN 11% 10% 15%   
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Санхүүгийн байдлын тайлан 

№ Үзүүлэлт 2017 2018 2019
YoY

дүн хувь

1 Мөнгө түүнтэй адилтгах 
хөрөнгө     3,453  9,628      9,291 (337) -4%

2 Авлага 1,991 2,566 1,886 (680) -26%

3 Бараа материал              10         28           29 1 4%

4 Урьдчилж төлсөн тооцоо /
ДДХХ/ 1,109 2,592 2,097 (495) -19%

5 Богино хугацаат хөрөнгө 
оруулалт 3,124 5,060 6,311 1,251 25%

6 Үл хөдлөх хөрөнгө  2,040  1,129 1,037 (92) -8%

7 Биет бус хөрөнгө              -          -         174 174 100%

8 НИЙТ ХӨРӨНГӨ 11,727 21,003 20,824 (179) -1%

9 Татвар болон бусад өглөг         191     149       329 180 121%

10 Бусад өглөг/давхар даатгал/        739 1,665       809 (856) -51%

11 Нөөц сан  5,560 8,470 7,880 (590) -7%

12 Үүнээс:  ОТХН 3,895  6,178 4,875 (1,303) -21%

13 Нөхөн төлбөрийн нөөц сан  1,665  2,292 3,005 713 31%

14 Эздийн өмч  3,500 8,281 8,281 (0) 0%

15 Нийт хуримтлагдсан ашиг  1,737 2,439 3,524 1,085 44%

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БОЛОН 
ЭЗДИЙН ӨМЧ  11,727 21,003 20,824 (179) -1%
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Хувьцааны арилжаа 

Тикер Нээлт Дээд Доод Хаалт Өөрчлөлт Хугацаа

Өдрийн 
дундаж 

арилжаа Нийт арилжаа

AIC 730 800 599 800 9.6%

IPO 16,436,242 4,667,892,671

Оны эхнээс 9,849,709 2,176,785,588

Q4 10,524,632 620,953,286



Хүчтэй. Хамтдаа
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НОГДОЛ АШИГ ТАРААХ ТУХАЙ ШИЙДВЭР
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/Төсөл/

 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 сарын 25-ны өдөр  Дугаар 01/20   Улаанбаатар хот

2019 оны үйл ажиллагааны болон 
санхүүгийн тайланг батлах тухай 

 
Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 2019 оны 4 сарын 

25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын ..... тоот 

тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэсэн 2019 оны үйл 

ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хавсралтаар баталсугай.

  ХУРЛЫН ДАРГА   Ч.ГАНХУЯГ

Хүчтэй. Хамтдаа


