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ТУЗ-ийн даргын 
мэндчилгээ

Харилцагч, үйлчлүүлэгч, хувьцаа эзэмшигч, 
хамтран ажиллагсад та бүхэндээ Ард Даатгал 
компанийн 2016 оны тайланг толилуулж 
байгаадаа баяртай байна.
2016 он нь улс эх орны эдийн засгийн 
байдал хүнд, санхүүгийн бэрхшээлтэй, 
эдийн засгийн хямрал нүүрлэсэн жил болж 
өнгөрсөн ч манай хамт олон амжилттай 
даван туулж, ажлынхаа үр дүнг та бүхэнтэй 
хуваалцаж байна.
Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК нь Ард Даатгал 
дахь өөрийн эзэмших хувь хэмжээг 
нэмэгдүүлэн 83.03 хувийг эзэмших боллоо. 
Мөн оны эхэнд олон нийтээс хөрөнгө босгох 
санаачлага буюу краудфандинг хэлбэрээр 
ажлаа эхэлсэн Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн 
ХК нь Ард Даатгалын хувьцаа эзэмшигчээр 
шинээр орж, хамтран ажиллах болсон нь 
санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа компанид олон нийт, ард түмний 
оролцоог хангах, санхүүгийн салбарын өсөлт, 
өгөөжийг хөрөнгө оруулагчидтай хуваалцах 
ажлын эхлэл болж тавигдлаа.
Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл оны 
турш хуваарьт хурлуудаа амжилттай зохион 
байгуулж, гүйцэтгэх удирдлагад заавар 
чиглэл өгч, хамтран ажиллалаа. ТУЗ-ийн 
хороод мөн байнга хуралдаж, холбогдох 
асуудлуудаар ТУЗ-д санал зөвлөгөө өгч, 
шийдвэр гаргах ажлыг түргэн шуурхай 
болгож, өөрсдийн үүргээ амжилттай 
хэрэгжүүлсэн гэж дүгнэж байна. ТУЗ-ийн 
дэргэд Засаглал, Урамшууллын хороо, 
Аудитын хороо, Эрсдэл, Хөрөнгө Оруулалтын 
хороод ажиллаж ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг 
байнга дэмжиж байсанд хороодын дарга 
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нарт талархал илэрхийлье. Улмаар компани 
нь засаглалын хувьд томоохон ахиц гаргаж, 
санхүүгийн тэр тусмаа даатгалын салбарт 
шилдэг засаглалтай компанийн нэг болсон 
гэдэгтэй та бүхэн санал нэгдэх болов уу.
 2015 оны сүүлээр ТУЗ-өөс баталсан төсөв 
төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг байнга хянаж, 
гүйцэтгэх удирдлага менежментийн багийг 
удирдлага чиглэлээр хангах үүргээ нэр төртэй 
биелүүллээ. ТУЗ-ийн гишүүн Д.Чулуунцэцэг 
хувьцаагаа худалдсантай холбогдуулан ТУЗ-
өөс чөлөөлөгдсөн ба оны сүүлчээр ТУЗ-ийн 
хараат бус гишүүнд Монполимет ХХК-ийн 
гүйцэтгэх захирал Н.Мөнхнасанг Засаглал, 
Урамшууллын хорооноос нэр дэвшүүлснийг ТУЗ 
баталгаажуулсан. 
2016 онд Ард Даатгал нь нийт 7.2 тэрбум 
төгрөгийн хураамжийн орлого төвлөрүүлж, 
2.6 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг 
харилцагчиддаа төлсөн байна. Хураамжийн 
орлого буурч компанийн зах зээл дээр эзлэх 
хувь багассан ч өмнөх жилүүдэд хуримтлагдаад 
байсан олон асуудлуудыг бүрэн цэгцэлж, 
өглөгүүдийг барагдуулж, урт хугацаанд 
хуримтлагдсан авлагуудаа цуглуулан, цаашид 
зах зээл дэх байр сууриа нэмэгдүүлэхэд бэлэн 
болоод байна. 2017 онд бид Ард Даатгалын 
өмнө илүү амбицтай төлөвлөгөө зорилтууд 
тавьсан бөгөөд үүндээ хүрэхийн төлөө бүхий 
л боломжуудыг дайчлан ашиглах шаардлагыг 
удирдлагын багт тавьж ажиллана. Өнгөрсөн 
хугацаанд манай компани даатгалын зах 
зээлийн 9 хувийг эзэлж байсан боловч 
өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд энэ үзүүлэлт 
маань буурч үйл ажиллагаа тодорхой хэмжээнд 
доголдож ирсэн. Гэвч бид энэ байдлыг ирэх 

жилд залруулан зах зээлийн 10 хувьд хүрч 
ажиллах зорилт тавилаа.
Ард Даатгал нь цаашдаа Ард Санхүүгийн 
Нэгдлийн хөрөнгө оруулалттай компаниудтай 
ойрхон ажиллаж, даатгалын борлуулалтыг 
Ард Санхүүгийн Нэгдлийн сүлжээ, бусад 
компаниудын харилцагчдын бааз суурийг 
идэвхтэй ашиглан хийхээр төлөвлөж байна. 
Мөн даатгалын бүтээгдэхүүнийг бидний 
үзүүлж буй бусад бүтээгдэхүүнтэй хослуулан 
харилцагчиддаа хүргэх зорилт тавин 
ажиллана. Жишээ нь Ард Кредит өөрийн зээл, 
зээлийн картыг даатгалын хамт борлуулж 
харилцагчиддаа санал болгох боломжтой. 
Хамгийн сүүлийн жишээ гэвэл урт хугацааны 
тэтгэврийн сангийн бүтээгдэхүүнийг Ард 
Даатгалын эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын 
даатгалтай хослуулан харилцагчиддаа санал 
болгож эхэлсэн нь эхнээсээ үр дүнгээ өгч байна.
Ард Санхүүгийн Нэгдлийн хөрөнгө оруулалттай 
Монгол Шуудан ХК мөн Ард Даатгалын хувьд 
борлуулалтын томоохон суваг болох боломж 
байна. Монгол Шуудан ХК нь улс орны өнцөг 
булан бүрт өргөн салбар сүлжээтэй бөгөөд 
ялангуяа сумдад ажиллаж байгаа салбарууд 
нь даатгалын борлуулалтыг хийх, орон нутагт 
даатгалын зах зээлийн үлэмж хэсгийг эзлэхэд 
стратегийн ач холбогдолтой гэж үзэж байна. 
Мөн Хөдөөгийн Хадгаламж Зээлийн Хоршоодын 
Хөгжлийн Холбоо, түүний гишүүн хоршоодтой 
даатгалын зуучлалаар хамтран ажиллаж хөдөө 
орон нутаг дахь зах зээлийг эзлэх боломжтой 
юм. 
Та бүхэнтэй 2017 ондоо амжилт бүтээлээр дүүрэн 
уулзахын өлзийтэй ерөөлийг талбия!

Ч.Ганхуяг
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Эрхэм зорилго
Даатгуулагчийн хэрэгцээ шаардлагад бүрэн 
нийцсэн, мэргэжлийн ёс зүйг баримталсан, 
даатгалын шилдэг үйлчилгээг бид үзүүлнэ.

Алсын хараа
Ард Даатгал компани нь даатгуулагчдын 
эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад бүрэн 
нийцсэн, тэдний амар тайван амьдралын 
баталгааг хангасан үйлчилгээг үзүүлж, 
харилцагчдаа амжилтад хөтөлсөн, 
нийгмийн хариуцлагыг дээдлэгч, ил тод, 
итгэл төрүүлсэн тэргүүлэгч даатгагч, 
даатгалын үйлчилгээ үзүүлэгч байна.
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2016 ОНЫ ЭДИЙН 
ЗАСГИЙН ТОЙМ

Хүн амын тоо

3,057,778
Малын тоо

61,549,236
ДНБ өсөлт

1.0%

Ажилгүйдлийн түвшин

8.6%
Инфляцийн түвшин

1.1%
Гадаад худалдааны 
нийт тэнцэл

1559.4
сая.ам.доллар
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2016 онд эдийн засгийн бодит өсөлтийг Олон 
улсын валютын сан 0.04 хувь, Азийн хөгжлийн 
банк 0.3 хувь, Дэлхийн банк 0.1 хувьд хүрнэ гэж 
таамагласан байна. Албан ёсны мэдээлэл буюу 
Үндэсний Статистикийн Хорооноос гаргасан 
мэдээлэлд 2016 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 
цэвэр өсөлт өмнөх оноос 154.6 тэрбум төгрөгөөр 

буюу 1 хувийн өсөлттэй гарсан байна. 
Уг өсөлтөд хөдөө аж ахуйн салбарын нэмэгдэл 
өртөг 98.8 (4.8%) тэрбум төгрөг үйлчилгээний 
салбарын нэмэгдэл өртөг 115.8 (1.7%) тэрбум 
төгрөг, бүтээгдэхүүний цэвэр татвар 10.8 (0.8%) 
тэрбум төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлөв.

Зураг 1. ДНБ-ий өсөлт, хувиар 
(үйлдвэрлэлийн аргаар, 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр, өмнөх оноос)

Гадаад худалдааны хувьд Монгол улс 2016 онд 
нийт 157 улс оронтой худалдаа хийж 4,917.3 сая 
ам.долларын экспорт, 3,357.9 сая ам.долларын 

импорт хийж нийт барааны эргэлт 8,275.3 сая 
ам.долларт хүрсэн байна. 

Зураг 2. Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт жил 
бүрийн эцсийн байдлаар, сая.доллар
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Инфляци 2016 оны эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 1.1 хувьд хүрж өмнөх оны мөн үеэс 0,8 хувиар 
буурсан байна. 

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо, www.nso.mn
  Монгол банк, www.mongolbank.mn

Зураг 4. Валютын ханш

Гадаад худалдааны тэнцэл 2015 онд 871.8 сая 
ам,долларын ашигтай гарч байсан бол 2016 онд 
өмнөх оноос 687.6 сая ам.доллараар нэмэгдэж, 
1,559.4 сая ам.долларт хүрсэн байна. 

Зээлийн хувьд банкны системийн хэмжээгээр 
чанаргүй зээл 2016 оны 12-р сарын эцэст 1,082.8 
тэрбум төгрөг болж, өмнөх сараас 84.2 тэрбум 
төгрөг буюу 7.2 хувиар буурч, өмнөх оны мөн 
үеэс 213.0 тэрбум төгрөг буюу 24.5 хувиар өссөн 
байсан бөгөөд чанаргүй зээл нийт зээлийн 
үлдэгдэлийн 8.7 хувийг эзэлж байна.

Үнэт цаасны арилжаагаар 2016 онд 462.9 тэрбум 
төгрөгийн гүйлгээ хийж, 97.1 сая ширхэг үнэт 
цаас арилжсан байна. Хөрөнгийн зах зээлийн 
чиг хандлагыг тодорхойлогч ТОП 20 индекс 2016 
онд 11,605.7 нэгж болж өмнөх оны мөн үеэс 673.3 
нэгжээр буурсан байна. 
Монгол банкны төгрөгийн ам.доллартай 
харьцах ханш 2016 оны эцэст 2,489.53 төгрөг 
болж өмнөх оны мөн үеэс 494.02 төгрөг буюу 
24.76 хувиар өсч төгрөгийн ханш суларчээ. 

Валютын ханш Инфляци

Жилийн инфляци
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ДААТГАЛЫН ЗАХ 
ЗЭЭЛ

ТАЙЛАНТ ОНД ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛД

1. Ердийн даатгалын    15 
2. Урт хугацааны даатгалын   1 
3. Дотоодын давхар даатгалын   1
4. Даатгалын зуучлалын    34 
5. Даатгалын хохирол үнэлэгч   24  компани тус тус үйл ажиллагаа  
       явуулсан байна.

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖ

2016 онд даатгалын зах зээлд үйл ажиллагаа 
явуулсан 16 даатгалын компани нийт 111.7 
тэрбум төгрөгийн хураамжийн орлого 
бүрдүүлсэн ба энэ нь өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 0,49 хувийн өсөлттэй байна.

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 
өөрчлөлт ажиглагдахгүй байгааг улсын 
хэмжээнд эдийн засгийн тогтворгүй байдал, 
гадаадын хөрөнгө оруулалтын бууралт зэрэг 
шалтгааны нөлөөлөл байгаа гэж үзэж байна.

Нийт хураамжийн орлогын 33%  буюу 
37.2 тэрбум төгрөгийг гадаадын давхар 

даатгалын компанид шилжүүлсэн ба энэ 
нь өмнөх оны мөн үеэс 11.3% -иар буурсан 
байна. Энэхүү бууралтын шалтгаан нь 
даатгалын компаниудын нягтлан бодох 
бүртгэлийн заавар өөрчлөгдөж давхар 
даатгалын хураамжийн санхүүгийн 
тайлагналд өөрчлөлт орсонтой холбоотой. 

Цэвэр хураамжийн хэмжээ 71.7 тэрбум болж 
өмнөх оноос 7% -иар өссөн байгаа нь 
давхар даатгалын хураамж буурсантай шууд 
хамааралтай. 
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№ Санхүүгийн үзүүлэлтүүд 2014Q4 2015Q4 2016Q4
Өөрчлөлт %

2015-2014 2016-2015

1 Хураамжийн орлого 107,305.63 111,134.88 111,676.55 3.57% 0.49%

2 Давхар даатгалын 
хураамж

31,556.24 41,932.66 37,184.84 32.88% -11.32%

3 Даатгалын цэвэр хураамж 72,524.11 66,981.47 71,662.47 -7.64% 6.99%

4 Нөхөн төлбөр 30,860.59 35,146.98 33,160.41 13.89% -5.65%

5 Нийт хөрөнгө 146,025.07 133,831.87 173,376.57 -8.35% 29.55%

6 Нөөц сан 61,757.49 64,060.52 92,674.71 3.73% 44.67%

НӨХӨН ТӨЛБӨР

Тайлант улиралд нөхөн төлбөрийн хэмжээ 
өмнөх оноос 5.7% -иар буурсан үзүүлэлттэй 

боловч өмнөх жилүүдийн дундаж үзүүлэлтээс 
өндөр дүнтэй байна. 

НИЙТ ХӨРӨНГӨ, НӨӨЦ САН

Тайлант хугацаанд даатгалын компаниудын 
нийт хөрөнгө 173,4 тэрбум төгрөгт хүрч 
өмнөх оны мөн үеэс 29.6% -иар өсжээ. Үүний 
53.5% буюу 92.7 тэрбум төгрөг нь даатгалын 
компанийн нөөц сан юм. Нөөц сангийн 

хувьд өмнөх жилүүдээс огцом нэмэгдэж 92.7 
тэрбумд хүрээд байна. Энэ нь даатгалын 
компаниудын нөөц сан тооцоолох актуарын 
журамд өөрчлөлт орсонтой холбоотой юм.
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ЗАСАГЛАЛ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД  

Ард Даатгал компанийн хувьцаа эзэмшигчид нь 
хөрөнгө оруулалт, банк санхүүгийн салбарын 
туршлага бүхий  хуулийн этгээд, хүвь хүмүүс 
бөгөөд компанийн тогтвортой хөгжил, сайн 
засаглал, олон улсын тэргүүн туршлагыг Монгол 
Улсын даатгалын зах зээлд нэвтрүүлэхийг 
байнга эрмэлзэж ирсэн. 

Компанийн ТУЗ жилийн турш 4 удаа хуралдаж, 
тулгамдсан асуудлуудыг цаг алдалгүй 
шийдвэрлэж ирсэн. ТУЗ-ийн дэргэд Эрсдэл 
хөрөнгө оруулалт, Засаглал, Аудитын байнгын 

хороод ажиллаж байгаа бөгөөд хурлаар орох 
асуудлуудыг урьдчилан хянаж, зөвлөлдөж ТУЗ-д 
зөвлөмж хүргүүлэн, үйл ажиллагааг нь дэмжин 
ажиллаж ирсэн. ТУЗ-ийн гишүүн Д.Чулуунцэцэг 
хувьцаагаа худалдсантай холбогдуулан ТУЗ-
ийн бүрэлдэхүүнээс чөлөөлөгдсөн бөгөөд 
түүний оронд дахин нэг хараат бус гишүүн 
ТУЗ-д нэмэхээр шийдвэрлэсэн. Үүний дагуу 
Засаглалын хорооноос Монполимет ХХК-
ийн гүйцэтгэх захирал Н.Мөнхнасанг ТУЗ-ийн 
гишүүнээр санал болгож, ТУЗ бүрэн дэмжлээ. 
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2016 онд Ард Даатгал ХХК-ийн хувьцаа 
эзэмшигчдийн бүтцэд томоохон өөрчлөлт 
орсон. Компанийн хамгийн том хувьцаа 
эзэмшигч Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК нь 
өөрийн эзэмшиж буй хувийг нэмэгдүүлэх гэрээ 
хэлэлцээрийг эхлүүлсэн. Энэхүү хэлцэлийн үр 
дүнд Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК нь компанийн 
83.03 хувийг эзэмших болсон. Мөн хувьцаа 
эзэмшигч Н.Эрдэнэтулга өөрийн эзэмшиж 
байсан 2 хувийг Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн ХК-д 
худалдах хэлцэл амжилттай явагдаж, Монгол 
улсад краудфандинг буюу олон нийтээс хөрөнгө 
босгох хэлбэрээр үүсгэн байгуулагдсан анхны 
компани манай хувьцаа эзэмшигч боллоо. 

2016 оны дундуур бид хувьцаа эзэмшигчдийн 
бүтцэд орсон өөрчлөлтийг Санхүүгийн 
Зохицуулах Хороо болон хуулийн этгээдийн 
улсын бүртгэлд амжилттай бүртгүүлсэн. 

2016 онд бид ТУЗ-ийн хороодын журам, эрсдэл, 
хөрөнгө оруулалтын журам зэргийг батлан үйл 
ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ирлээ. Мөн ТУЗ 
өөрийн үйл ажиллагаанд болон гишүүдийнхээ 
үнэлгээг хийж,  засаглалын тэргүүн туршлагыг 
хэрэгжүүлж эхэллээ



Жилийн тайлан 
2016

15

ДААТГАЛЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА 

Ард Даатгал компани нь 1994 онд үүсгэн 
байгуулагдаж, Монгол улсыг бүхэлд нь хамарсан 
25 салбар, 380 гаруй төлөөлөгчтэй, 100 гаруй 
ажиллагсадтай даатгалын компани болон 
өргөжин 23 дахь жилдээ даатгалын үйлчилгээ 
үзүүлэн үйл ажиллагаагаа тасралтгүй,  хэвийн 
явуулж байна. 
Ард Даатгал нь даатгуулагч-харилцагчдынхаа 
итгэлийг бүрэн даах менежмент, хуулиа 
дээдэлсэн зөв бодлого, үйл ажиллагааныхаа 
үрээр санхүүгийн хувьд бэхжиж, 10-30 жил 

ажиллаж байгаа туршлагатай, даатгалын  
чадварлаг боловсон хүчнийг олон жилийн 
турш эгнээндээ нэгтгэн мэргэжлийн ёс зүйтэй, 
итгэлтэй хамт олон бүрдүүлэн ажиллаж нэр 
хүндтэй компани болж чадсан билээ.
Мэргэшсэн даатгалын баг нь Байгууллагын 
даатгал, Иргэдийн даатгалын албаар дамжуулан 
олон улсын даатгалын стандартад нийцсэн, 
харилцагчийн хүсэл шаардлагад төгс зохицох 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгосоор ирсэн.
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БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ 

Бид уул уурхай, боловсрол, барилга, зам 
тээвэр, үйлдвэрлэл, худалдаа, нисэх хүчин, 
банк санхүү, ачаа тээвэр ложистик, үл 
хөдлөх хөрөнгө, хөдөө аж ахуй, газрын 
тос болох бүхий л салбарт харилцагчийн 
эрсдлийг тооцож, гарч болзошгүй эрсдлийн 
шинжилгээг тодорхойлон, багц санал, цогц 
үйлчилгээг үзүүлдэг юм.  2016 онд манай 
байгууллагын даатгалын менежерүүд, нөхөн 
төлбөрийн менежерүүд 2016 онд үл хөдлөх 
хөрөнгө, барилга угсралт, хариуцлагын 
даатгалын давхар даатгалын сургалтанд шат 
дараалан хамрагдсан нь тус даатгалуудын 
гэрээн дээр давхар даатгалын брокерын 
түвшинд гүйцэтгэх боломжтой болж байгаа 
юм.

Ард Даатгал нь байгууллагын зах зээлд 
онцгой анхааран ажиллаж байгаа бөгөөд 
үндэсний томоохон групп компаниуд 
манай үйлчигээг авч хамтран ажиллаж 
байна. МХАҮТ-ээс гаргасан шилдэг 500 аж 
ахуйн нэгжээс бид 30 хувьд нь даатгалын 
үйлчилгээг үзүүлж байна. Мөн төрийн 
болон төрийн өмчийн оролцоотой 10 гаруй 
томоохон аж ахуйн нэгжүүд, олон улсын 
төсөл хөтөлбөрүүд, гадаадын байгууллагын 
салбар нэгжүүд манай компаниас даатгалын 
үйлчилгээг авч тогтвортой хамтран ажиллаж 
байна. 2016 онд бид нийтдээ төрийн болон 
хувийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдээс 
зарласан 23 ширхэг тендерт оролцож, 
11  гэрээ байгуулан, хураамжийн орлогын 
бүрдүүлэлтэд хувь нэмэр оруулсан байна.

ИРГЭДИЙН ДААТГАЛ

Бид иргэдийн даатгалын зах зээлд ажиллах 
бодлогоо шинэчилж, борлуулалтын хүчээ 
оновчтой удирдах, хамтран ажиллаж буй 
банк, брокер, төлөөлөгч нартай илүү үр 
ашигтай, тооцоо судалгаатай хамтран 
ажиллах зорилго бүхий иргэдийн даатгал 
хариуцсан шинэ нэгжийг бий болголоо. 
Ингэж иргэдэд чиглэсэн борлуулалтанд 
анхаарснаар 2017 онд өөрийн салбар, 
төлөөлөгчөөс гадна банк, брокеруудын 
нийт 1,219 цэгээс иргэн бүрт хүрч үйлчлэх 
боломжтой болно.
2016 онд иргэдийн даатгалын хэрэгцээ, 
өрсөлдөөний шаардлагыг дахин судалж 
хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал, тээврийн 
хэрэгсэлийн даатгал, хувиараа худалдаа 
эрхлэгчийн даатгал, гадаадад зорчигчийн 
эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал, 
малын индексжүүлсэн даатгал гэх мэт 
бүтээгдэхүүнийг шинэчилэх, шинээр зах зээлд 
нэвтрүүлэх, борлуулах ажлыг гүйцэтгэлээ.
Компанийн салбарууд Монгол улсын бүх 
аймагт ажиллаж байгаагийн зэрэгцээ 
алслагдсан сумдад бид Хөдөөгийн Бичил 

Санхүүгийн Хөгжлийг Дэмжих Холбооны 
гишүүн хоршоодоор дамжуулан даатгалын 
үйлчилгээг хүргэж байна. Мөн 2017 оноос 
Монгол Шуудан ХК-ийн салбаруудаар 
дамжуулан даатгалын үйлчилгээг хөдөө орон 
нутгийн иргэдэд хүргэх хамтын ажиллагааны 
эхлэл тавигдлаа. 
Ард Даатгал нь иргэдэд хүргэх үйлчилгээг 
мөн арилжааны банкуудаар дамжуулан 
идэвхтэй явуулж байна. Бид өнгөрсөн 
хугацаанд Төрийн банк, Хаан банк, Үндэсний 
хөрөнгө оруулалтын банктай даатгалын 
зуучлалаар идэвхтэй ажиллаж ирсэн ба 2016 
оноос Худалдаа Хөгжлийн банк, Капитрон 
банкуудтай даатгалын зуучлалаар хамтран 
ажиллахаар боллоо.
Иргэдэд үйлчилгээгээ хүргэх бас нэг чухал 
суваг бол даатгалын мэргэжлийн оролцогчид 
болох даатгалын зуучлагчид юм. Хөдөө 
аймгууд болон хотын дүүргүүдэд автомашин 
оношлогоо үзлэгийн цэгүүдэд даатгалын 
зуучлагчид манай бүтээгдэхүүнийг идэвхтэй 
борлуулсаар байна.
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Бүтээгдэхүүний бүтцээр хураамжийг 
ангилбал:

НӨХӨН ТӨЛБӨР

2016 онд давхардсан тоогоор 3,525 
даатгуулагч нөхөн төлбөрийн албаар 
үйлчилүүлсэн ба 3,725 даатгуулагчийн 
нэхэмжлэл бүхий 2,59 тэрбум төгрөгний 
хохирлыг төлж үүргээ биелүүлсэн байна. 2008 
оноос хойш Ард Даатгалын ослын дуудлагын 

шуурхай алба ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 2016 
онд шуурхай албаны үйл ажиллагааг илүү 
өргөжүүлэн ажиллаж, даатгуулагчиддаа 365 
хоногт 24 цагийн үйлчилгээ үзүүлж байна. 

Бүтээгдэхүүний бүтцээр нөхөн 
төлбөрийг ангилбал:
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Ард Даатгал компани нь давхар даатгалын үйл 
ажиллагааг СЗХ-ны дүрэм, журам болон Монгол 
улсын холбогдох хууль тогтоомжтой нийцүүлэн 
Олон Улсад мөрдөгддөг хэм хэмжээний дагуу 
явуулдаг ба 20 гаруй жилийн турш ихээхэн 
туршлага хуримтлуулсан бөгөөд Олон Улсын 
давхар даатгалын зах зээлд нэр хүндтэй 
дотоодын даатгагч болжээ.
Дэлхийн томоохон давхар даатгагчийн нэг 
ХБНГУ-д төвтэй Европын Холбооны даатгалын 
групп Allianz нь Монгол дахь албан ёсны 
стратегийн түншээр Ард Даатгалыг сонгон 
ажиллаж байна. Мөн бид Монгол Улсын 
зах зээлийг Азийн орнуудад таниулах, урт 
хугацаагаар хамтран ажиллах, зорилготой 

Японы нэр хүнд бүхий Marubeni группийн 
харьяа болох Marnix ОУ-ын давхар даатгалын 
брокертой Монгол дахь албан ёсны түншээр 
хамтран ажиллаж байна.
Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд ХБНГУ-
ын Hannover Re-тэй амжилттай Трити гэрээ 
байгуулж өмнөх жилүүдээс эрсдэл даах 
чадамжаа өсгөж, Монгол Улсын зах зээлд 
эрсдлийн менежмент нэвтрүүлэн ажиллаж 
байна. Түүнчлэн бид ОХУ-ын Ингосстрах 
болон Францын Европ ассистанс компанитай 
хамтран гадаад аялагчдын иж бүрэн даатгалын 
үйлчилгээг сайжруулан санал болгож байна. 

ДАВХАР ДААТГАЛ
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Трити болон факультитив 
гэрээний хувь

Факультитив гэрээнд оролцох 
бүтээгдэхүүний хувь

Манай гэрээнд түгээмэл оролцож буй
давхар даатгагч нар

Брокерууд
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Үндсэн үйл ажиллагаа

2016 оны хувьд нийт 7.17 тэрбум төгрөгийн 
хураамжийн орлого төвлөрүүлж, компанийн 
нийт хөрөнгө 9.54 тэрбум төгрөгт хүрч, ашигт 
ажиллагаа 431.13 сая төгрөг болсон байна. 
Хураамжийн орлогын хувьд өнгөрсөн онтой 
харьцуулахад хөрөнгийн даатгал, жолоочийн 
хариуцлагын даатгал болон тээврийн 
хэрэгслийн даатгалууд буурсан байна. Энэ нь 
өнгөрсөн онд компанийн зүгээс даатгалын 
зуучлал үзүүлж буй зуучлагч компаниудтай 
хамтын ажиллагааны гэрээг сунгаагүй бөгөөд 
жилийн эцсээр зуучлагч компаниудтай гэрээний 
нөхцөлүүд дээр тохиролцож, шимтгэлийг 
бууруулан зуучлагч компаниудын тоог 
нэмэгдүүлсэн. Үүнтэй холбогдон жолоочийн 
хариуцлагын даатгал, тээврийн хэрэгслийн 
даатгалын хураамжийн орлогууд 2016 онд 
харьцангуй буусан байна.
Нөхөн төлбөрийн хувьд 2.59 тэрбум төгрөгт 
хүрч өмнөх оноос 1.23 тэрбум төгрөгөөр буюу 
32 хувиар буурсан байна. Үүнд жолоочийн 
хариуцлагын даатгал, тээврийн хэрэгслийн 

даатгалын орлого буурсан, даатгалын гэрээний 
чанар сайжирсан зэрэг нөлөөлсөн байна. 2015 
онд орлогод тооцсон хураамжтай харьцуулахад 
хохирлын харьцаа 59 хувьтай байсан бол 2016 
онд 44 хувь болж 25 хувиар буурсан байна. 
Нөөц сангийн хувьд 4.35 тэрбум төгрөгт 
хүрсэн бөгөөд энэ нь өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулвал 176.43 сая төгрөг буюу 3 хувиар 
буурсан байна. 2016 оны хувьд нөөц сангийн 
журам шинэчлэгдэж тооцоолол хийх аргачлал 
өөрчлөгдсөнтэй холбогдон өмнөх оноос буурч 
гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалтын орлогын хувьд 801 сая 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын орлого олсон 
бөгөөд өмнөх оноос 220.91 сая төгрөг буюу 
38 хувиар өссөн байна. Тус орлого нь банкны 
хадгаламжийн хүү, үнэт цаасны арилжааны 
өгөөж зэргээс бүрдэж байгаа бөгөөд ашигт 
ажиллагаа 431.13 сая төгрөг гарахад томоохон 
нөлөө үзүүлсэн байна. 

САНХҮҮГИЙН 
ГҮЙЦЭТГЭЛ
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Компанийн ТУЗ-ийн дэргэд хөрөнгө оруулалт 
хариуцсан Хөрөнгө оруулалт, эрсдлийн хороо 
ажилладаг бөгөөд тус хороогоор хөрөнгө 
оруулалттай холбоотой бүхий л асуудлыг 
хэлэлцэж, шийдвэр гаргаж ажилладаг. 
Хөрөнгө оруулалт, эрсдлийн хороо нь дараах 
бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Үүнд: 
Хорооны дарга Ц. Тогтохбаяр, гишүүд Ч. Ганхуяг, 
А. Батболд.
2016 оны хувьд шинээр Засгийн газрын үнэт 
цаасны арилжаанд 3 удаа оролцон нийт 837 сая 
төгрөгийн үнэт цаас худалдан авсан байна. Мөн 
дотоодын хөрөнгийн биржэд бүртгэлтэй Монгол 
Шуудан ХК-ийн хувьцаанаас авсан бөгөөд оны 
эцсийн байдлаар 1,327,405 ширхэг хувьцааг 
эзэмшиж байна. Олон улсын хөрөнгийн биржид 
бүртгэлтэй хувьцааны арилжаанд оролцон 
100 сая төгрөгийг хувьцааны арилжаанд 
эргэлдүүлсэн байна. Ард Секюритиз компанийн 
гаргасан Хүннү Эйр ХХК-ийн “Хүннү Бонд”-оос 

авч хөрөнгийн зах зээлд идэвхтэй оролцлоо. 
Монголын томоохон арилжааны банкууд болон 
банк бус санхүүгийн байгууллагуудад өндөр 
өгөөж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны 
нөхцөлтэйгээр бусад мөнгөн хөрөнгийг 
байршуулж компанийн ашигт ажиллагааг 
нэмэгдүүлэн тайлант хугацаанд нийт 801 сая 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын орлого олсон 
байна.
Хөрөнгө оруулалтын зориулалтаар Улаанбаатар 
хотын төв цэг Сүхбаатарын талбайн хажууд 
Сити Тауэр барилгад оффисын зориулалттай 
376 м. кв. үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулсан. 
Мөн хоёр орон сууцыг хураамжийн авлагад 
тооцон зах зээлийн үнээр авсан бөгөөд эдгээр 
хөрөнгүүдийг цаашид худалдан борлуулах, 
түрээслэх байдлаар хөрөнгө оруулалтын өгөөж 
хүртэж ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэхээр 
төлөвлөн ажиллаж байна.

Нийт хөрөнгө (сая, төгрөг) Нөөц сан (сая, төгрөг)

Нийт хураамжийн орлого (сая, төгрөг) Нийт нөхөн төлбөр (сая, төгрөг)
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БҮТЭЭГДЭХҮҮН, 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА 
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Бидний хувьд харилцагч бүр үнэ цэнэтэй 
бөгөөд харилцагчийн гаргасан аливаа ажил 
хэрэгч саналуудыг тусган авч,  итгэл даахуйц, 
ёс зүйтэй, мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлэхэд 
бэлэн байгаа төдийгүй бидний даатгалын 
үйлчилгээ нь Олон Улсын даатгалын стандарт, 
нөхцөлийг хангах хэмжээнд хэдийнээ хүрсэн нь 
өнөөдрийн бидний ажлын ур чадвар, туршлага, 
хамтрагч гадаад түншүүдтэй маань холбоотойг 
мэдээлэхэд таатай байна.
Манай зүгээс даатгалын гэрээний хугацаанд 
даатгалын тохиолдол болон эрсдэлийг 
удирдахад чиглэгдсэн арга хэмжээ, үйлчилгээг 
санал болгодог. Эдгээрийг тоймлон дурьдвал:

- Даатгуулагчид зориулсан эрсдэлийн 
удирдлага, даатгалын болон галын эрсдэлийн 
зөвлөгөө, сургалт, хамтарсан сургалтыг зохион 
байгуулах. 
- Эрсдэлийн удирдлагын талаар Олон Улсын 
даатгалын зах зээлд үйл ажиллагаа явуулдаг 
нэр хүнд бүхий давхар даагч нараас эсвэл 
брокер компаниудаас даатгалын болон 
эрсдэлийн удирдлагын мэргэжилтэн урьж 
зөвлөгөө хийх, хамтарсан сургалт, семинар 
зохион байгуулах
- Даатгалын үйл ажиллагааны шинжилгээг 
хагас жил тутам хийж, учирсан эрсдэлүүдэд 
харьцуулсан судалгаа гаргаж, түүнд тохирсон 
зөвлөгөө өгнө.
- Ажилтнуудыг осол, эндэгдлийн талаархи 
мэдээллээр байнга хангах ажлыг зохион 
байгуулах, аюулгүй ажиллагааг хангаж 
ажиллах талаар уралдаан зохион байгуулах

- Даатгуулагчийн ажилтнуудаас аюулгүй 
ажиллагааны байдлын талаарх бодит 
мэдээллийг тогтмол авах санал асуулга, 
судлагаа явуулж, хэвшүүлэх, 
- Боломжтой үед нийгмийн хариуцлага, 
маркетингийн чиглэлээр хамтран ажиллах  
зэрэг ажлууд байна.

Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал нь Монгол 
улсын зах зээл, монгол ахуйд тохируулан 
гаргасан эрүүл мэндийн даатгалын дээд 
зэрэглэлийн бүтээгдэхүүн юм. Энэхүү даатгалд 
хамрагдсанаар дэлхийн 190 оронд эрүүл 
мэндийн үйлчилгээг цаг алдалгүй авах 
боломжтой.

Бид дэлхийд тэргүүлэх давхар даатгагчдын 
нэг болох Hannover Re, эрүүл мэндийн туслан 
гүйцэтгэгч MSH International компаниудтай 
хамтран эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээг 
олон улсын стандартад нийцүүлэн мэргэжлийн 
өндөр түвшинд үзүүлж байна.

Амбулаториор эмчлүүлэх, хэвтэн эмчлүүлэх, 
эмнэлгийн яаралтай тээвэрлэлт/нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн зардал, зэрэг эрүүл мэндтэй 
холбоотой бүх төрлийн эмчилгээ, үйлчилгээний 
зардлыг бүрэн төлнө. 
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НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА, 
ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

Өгөөмөр үндэстэн хандивын аян.  Aрд 
Даатгал ХХК нь нийгмийн хариуцлагын 
хүрээндээ Сири улсад олон жил дамнан 
өрнөж байгаа дайны хөлд нэрвэгдэж 
эцэг эх, гэр бүл, орон гэрээ алдахын 
зовлон зүдгүүрийг туулж яваа олон сая 
хүүхдүүдийн нэгээхэн хэсэгт нь туслах 
зорилгоор санаачлагдсан Өгөөмөр 
Үндэстэн - Giving Nation хандивын аянд 
хамт олноороо нэгдэж хандивын зүйлс 
цуглуулсан билээ. Бидний хандив Турк 
улсад байрлах дүрвэгсдийн хуаранд 
хүргэгдэнэ.  
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Их талын Дуулиан-2020 Арваннэг дэх удаагийн 
“Дуулиан-2020” өсвөрийн заалны хөлбөмбөгийн 
тэмцээн.   
Арваннэг дэх удаагийн “Дуулиан-2020” өсвөрийн 
заалны хөлбөмбөгийн тэмцээн.  Ард Даатгал ХХК 
нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд Нийслэлийн 
Сонгинохайрхан дүүргийн107 болон 106 дугаар 
сургуулийн багуудыг дэмжин ажиллаж багууд 
маань маш амжилттай оролцож 5 алт болон 1 
хүрэл медалийн эзэд боллоо.  

“Ард Даатгал” ХХК хүүхэд аюулгүй орчинд суралцахад хувь 
нэмрээ оруулж байна.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын аюулгүй орчинд 
суралцах, гэмт хэрэгт холбогдох, өртөхөөс сэргийлэх зорилгоор 

2013 оноос эхлэн “School police” хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн 
билээ. Өнөөгийн байдлаар хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн 

180 гаруй сургуульд өдөрт дунджаар 1,600 орчим эцэг, эх 
эргүүлд гарч байгаа юм. 1994 оноос хойш үйл ажиллагаагаа 

явуулж буй “Ард Даатгал” ХХК нийгмийн хариуцлагынхаа 
хүрээнд эргүүлийн хантааз, дохиур, шүгэл болон шинэчилсэн 
журмын самбар зэргийг нийслэлийн зарим сургуульд жишиг 

болгон өгч байна.

“ЧИНГЭЛТЭЙ ХАЙРХАНЫ ХИШИГ 
БАРИЛДААН” 
Хөрөнгө оруулагч үндэстэн ХК, Ард 
Даатгал ХХК-ийн нэрэмжит улс аймгийн 
цолтой 256 хүчит бөхийн барилдаанд 
ивээн тэтгэгчээр оролцлоо.
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 “SOS-хүүхдийн хотхон” хүүхдийн тусламжийн 
газрын 250 хүүхдэд бэлэг тараав  

Ард Даатгал нь компанийн нийгмийн хариуцлагын 
хүрээнд жил бүрийн эх үрсийн баяраар санхүүгийн 

боломж бололцоо дутмаг хүүхдүүддээ итгэл найдвар 
хайрлах зорилгоор уламжлал болгон бэлэг тараадаг 

билээ. Биднийг зочилон очих бүрт хүүхдүүд маань 
баяр хөөртэйгөөр хүлээн авдаг нь цаашид хүүхдийн 

төлөө санаа тавьж, хийж бүтээх зүйлс их байгааг 
байнга сануулж байдаг юм.

“Итгэл найдвар боломж”- улаанбаатар 
2016 гүйлтэд гүйгчдийг гэнэтийн ослын 
даатгалаар даатгаж бүх нийтийн 
гүйлтийг дэмжиж ажиллаа.
Бусдын дэмжлэг тусламж дээр амьдрал 
нь оршин тогтнож байдаг гэж хэлж 
болох Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд итгэл найдвар өгч туслахыг 
зорин бүх нийтийг спортод хамруулах 
замаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн 
бүрийг хөгжүүлж, өөртөө итгэх итгэлийг 
нь нэмэгдүүлж, амьдралын чанарыг нь 
дээшлүүлэх зорилготой гүйлтийг дэмжиж 
оролцлоо.

“NORD ART 2016-олон улсын дүрслэх урлагийн 
үзэсгэлэн” ХБНГУ-ын Бюдэлсдөрф хотноо 
зохион байгуулагдсан “Nord Art 2016-Олон 
улсын дүрслэх урлагийн үзэсгэлэн”-гийн 
Монголын павильоны зохион байгуулалтыг 2 
дох удаагаа ивээн тэтгэж, хамтран ажиллалаа. 
Тус үзэсгэлэнгийн үеэр 50 гаруй орны 250 уран 
бүтээлчийн бүтээлийг 80,000 гаруй үзэгчид үзэн 
танилцсан байна. 
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АУДИТЛАГДСАН 
ТАЙЛАН 
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“АРД Даатгал” ХХК-ийн Хувь Нийлүүлэгчдэд
 
Аудиторын дүгнэлт

Дараах хураангуй санхүүгийн тайлангуудаас бүрдэх 2016 оны 12 сарын 31-ний өдрөөрх хураангуй 
санхүүгийн тайланг “АРД Даатгал” ХХК-ийн 2016 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болсон жилийн 
аудитлагдсан санхүүгийн тайлангаас хураангуйлж бэлтгэсэн байна. Үүнд:
 
 • Санхүүгийн байдлын хураангуй тайлан; 
 • Орлого үр дүнгийн хураангуй тайлан; 
 • Өмчийн өөрчлөлтийн хураангуй тайлан; 
 • Мөнгөн гүйлгээний хураангуй тайлан 

Бидний дүгнэлтээр хавсаргасан хураангуй тайлан нь бүх материаллаг зүйлсийн хувьд “АРД ДААТГАЛ” 
ХХК-ийн 2016 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлантай тохирч байна. 

Хураангуй санхүүгийн тайлан

Эдгээр хураангуй санхүүгийн тайлан нь СТОУС болон Монгол улсын хууль, дүрэм, журмаар  шаардсан 
бүх нэмэлт тодруулгыг агуулаагүй болно. Энэхүү хураангуй тайлан болон аудиторын дүгнэлт нь 
компанийн иж бүрэн аудитлагдсан санхүүгийн тайланг орлохгүй.

Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан ба бидний дүгнэлт

Бид 2017 оны 03 сарын 28-ны өдрөөр огноолсон компанийн аудитлагдсан санхүүгийн тайланд 
аудитын эерэг дүгнэлт илэрхийлсэн. 

Хураангуй санхүүгийн тайлангийн талаарх удирдлагын үүрэг, хариуцлага

Удирдлага нь хавсаргасан хураангуй санхүүгийн тайланг бэлтгэж, толилуулах үүрэгтэй

Аудиторын хүлээх үүрэг хариуцлага 

Бид АОУС 810, Хураангуй санхүүгийн тайлангийн талаар тайлагнах ажил-ын дагуу гүйцэтгэсэн 
горимууддаа үндэслэн хураангуй санхүүгийн тайлангууд нь бүх материаллаг зүйлсийн хувьд 
аудитлагдсан санхүүгийн тайлантай нийцэж байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргах үүрэгтэй.

САНХҮҮГИЙН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАНГИЙН 
ТАЛААРХ ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН
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 2016 оны 12 сарын 31 
 мян.төг 

 2015 оны 12 сарын 31 
 мян.төг 

ХӨРӨНГӨ 

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 4 405,152 2,405,740

Хөрөнгө оруулалт 5 4,374,270 2,669,581

Даатгалын авлага 6 1,367,469 1,418,838

Бусад санхүүгийн хөрөнгө 7 597,227 269,519

Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө 8 80,879 59,010

Даатгалын хөрөнгө 9 542,919 384,116

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө 

10 1,894,933 -

Өмч, барилга, тоног төхөөрөмж-цэвэр 11 278,295 1,551,723

НИЙТ ХӨРӨНГӨ 9,541,145 8,758,525

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗНИЙ ӨМЧ 

Өр төлбөр

Даатгалын өр төлбөр 12 613,342 285,274

Бусад сахүүгийн өр төлбөр 13 248,601 67,023

Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр 14 81,511 63,239

Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц 3c 3,012,001 3,160,959

Нөхөн төлбөрийн нөөц сан:

Учирсан боловч мэдэгдээгүй ХНС 3d 395,635 658,155

Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС 3e 8,020 -

Учирч болзошгүй ХНС 3f 298,275 71,250

Тусгай нөөц сан 3b 641,253 641,253

Нийт нөхөн төлбөрийн нөөц сан 1,343,184 1,370,658

Өр төлбөрийн дүн 5,298,638 4,947,153

Эзний өмч 

Энгийн хувьцаа 15 3,500,000 3,500,000

Хуримтлагдсан ашиг / (алдагдал) 742,507 311,373

Эзний өмчийн дүн 4,242,507 3,811,373

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗНИЙ ӨМЧ 9,541,145 8,758,525

2016 оны 12 сарын 31-ний өдрөөрх
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
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 2016 он 
мян.төг

 2015 он 
мян.төг

Даатгалын үйл ажиллагаа

Даатгалын хураамжийн орлого 7,172,294 9,159,627

Даатгалын хураамжийн буцаалт (131,930) (239,054)

Давхар даатгалын хураамжийн зардал (1,346,383) (1,841,975)

Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого 5,693,981 7,078,598

Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн 
өөрчлөлт 

475,887 (650,916)

Давхар даатгалын хойшлогдсон 
хураамжийн өөрчлөлт

(326,930) -

Орлогод тооцсон хураамж 5,842,938 6,427,682

Нөхөн төлбөрийн зардал (2,595,756) (3,828,560)

Давхар даатгагчийн төлсөн нөхөн төлбөр - -

Буруутай этгээд хариуцсан нөхөн төлбөр 32,476 -

Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал (2,563,280) (3,828,560)

Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн 
өөрчлөлт

254,499 157,954

Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн давхар 
даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт 

- -

Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн 
сангийн өөрчлөлт 

(227,025) 49,760

Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр (2,535,806) (3,620,846)

Даатгалын гэрээний  зардал (994,548) (1,390,184)

Давхар даатгалын шимтгэлийн орлого 45,640 88,386

Хөрөнгө оруулалтын олз, гарз 801,368 580,458

Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг/
(алдагдал)

3,159,592 2,085,495

Ажиллагсадтай холбогдолтой зардал (1,483,730) (1,249,633)

Үйл ажиллагааны бусад зардал (1,109,809) (1,124,578)

Үйл ажиллагааны бусад орлого 21,352 154,110

Үйл ажиллагааны бус зардал (235,031) (122,782)

Санхүүгийн орлого/(зардал) 137,244 101,497

Бусад ашиг/( алдагдал) (2,669,974) (2,241,404)

Татвар төлөхийн өмнөх  ашиг/
(алдагдал)

489,618 (155,909)

Орлогын албан татварын зардал (58,484) (58,046)

Татварын дараах ашиг/(алдагдал)       431,134 (213,955)

2016 ОНЫ 12 САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР ТАСАЛБАР 
БОЛСОН ЖИЛИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ОРЛОГО ҮР 
ДҮНГИЙН ТАЙЛАН
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Хувьцаат капитал
мян.төг

Хуримтлагдсан 
ашиг мян.төг

НИЙТ
мян.төг

2015 оны 01-р сарын 01-ний 
үлдэгдэл

3,500,000 739,327 4,239,327

Тайлант хугацааны цэвэр ашиг (213,955) (213,955)

Зарласан ногдол ашиг (214,000) (214,000)

2015 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл 3,500,000 311,373 3,811,373

Тайлант хугацааны цэвэр ашиг 431,134 431,134

2016 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл 3,500,000 742,507 4,242,507

2016 ОНЫ 12 САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР ТАСАЛБАР 
БОЛСОН  ЖИЛИЙН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН 
ТАЙЛАН
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МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 2016 он
мян.төг

 2015 он 
мян.төг

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Мөнгөн орлогын дүн (+)           9,532,750         9,709,170 

Даатгалын хураамжийн орлого            6,767,940          6,995,680 

Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө                    370                        -   

Бусад мөнгөн орлого            2,764,430          2,713,490 

Мөнгөн зарлагын дүн (-)           8,477,460         9,037,940 

Ажиллагчдад төлсөн              889,480             845,160 

Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн               228,130             207,030 

Бараа материал худалдан авахад төлсөн                77,250               44,710 

Давхар даатгагчид төлсөн давхар даатгалын хураамж            1,421,420          1,472,020 

Нөхөн төлбөрт төлсөн            2,595,760          3,709,660 

Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл               561,900             436,680 

Даатгалын зуучлагчид төлсөн төлбөр               266,270             700,340 

Татварын байгууллагад төлсөн               217,130             229,170 

Бусад мөнгөн зарлага            2,220,130          1,393,170 

Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн           1,055,290             671,230 

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ                      -                          -   

Мөнгөн орлогын дүн (+)              759,480             593,650 

Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого                19,000                        -   

Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого               161,010                        -   

Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт                28,580                        -   

Хүлээн авсан хүүний орлого              550,890             593,650 

Мөнгөн зарлагын дүн (-)           3,877,340         1,283,360 

Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн               757,020          1,283,360 

Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн            3,120,320                        -   

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн 
гүйлгээний дүн

        (3,117,860)          (689,710)

Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ                       -                          -   

Мөнгөн орлогын дүн (+)              163,190                        -   

Бусад               163,190                        -   

Мөнгөн зарлагын дүн (-)                77,340               25,530 

Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн                13,000                        -   

Төлсөн ногдол ашиг                        -                 25,060 

Бусад                64,340                     470 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн                85,850             (25,530)

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ         (1,976,720)             (44,000)

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл           4,917,540         4,961,550 

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл           2,940,820         4,917,540 

2016 ОНЫ 12 САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР ТАСАЛБАР 
БОЛСОН ЖИЛИЙН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ 
ТАЙЛАН



Ердийн даатгал Банк бус санхүүгийн 
байгууллага

Хадгаламж зээлийн
хоршоо

Санхүүгийн програм
хангамж

Брокер, диллер, андеррайтер,
хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

Үл хөдлөх хөрөнгийн
түрээс

Хөрөнгө 
оруулалтын сан

Хөрөнгө 
оруулалтын сан

Хөрөнгө 
оруулалтын сан

Хөрөнгө
оруулалтын менежмент

Шуудангийн
Цогц Шийдэл

Алтан Хоромсог
Брокер, Диллерийн

Компани

М О Н Г О Л Ы Н  
Т Э Т Г Э В Р И Й Н  
Н Э Г Д С Э Н  Д А Н С

Ердийн даатгал Банк бус санхүүгийн 
байгууллага

Хадгаламж зээлийн
хоршоо

Санхүүгийн програм
хангамж

Брокер, диллер, андеррайтер,
хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

Үл хөдлөх хөрөнгийн
түрээс

Хөрөнгө 
оруулалтын сан

Хөрөнгө 
оруулалтын сан

Хөрөнгө 
оруулалтын сан

Хөрөнгө
оруулалтын менежмент

Шуудангийн
Цогц Шийдэл

Алтан Хоромсог
Брокер, Диллерийн

Компани

М О Н Г О Л Ы Н  
Т Э Т Г Э В Р И Й Н  
Н Э Г Д С Э Н  Д А Н С

Ердийн даатгал Банк бус санхүүгийн 
байгууллага

Хадгаламж зээлийн
хоршоо

Санхүүгийн програм
хангамж

Брокер, диллер, андеррайтер,
хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

Үл хөдлөх хөрөнгийн
түрээс

Хөрөнгө 
оруулалтын сан

Хөрөнгө 
оруулалтын сан

Хөрөнгө 
оруулалтын сан

Хөрөнгө
оруулалтын менежмент

Шуудангийн
Цогц Шийдэл

Алтан Хоромсог
Брокер, Диллерийн

Компани

М О Н Г О Л Ы Н  
Т Э Т Г Э В Р И Й Н  
Н Э Г Д С Э Н  Д А Н С

Тэтгэврийн сан

Ард	Санхүүгийн	Нэгдлийн	
бүтэц
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