
Ард Даатгал �К
2019 оны э�ний �агас жилийн тайлан



ОНЦЛО� ҮЙЛ ЯВДАЛ

• ТУЗ-ийн ээлжит �урал 2019 оны 2 сарын 18-ны өдөр �уралдаж 2018 оны цэвэр ашгийн 50 �увь буюу 631 сая төгрөгийн ногдол ашиг 
тараа�аар шийдвэрлэв.

• ТУЗ-өөс баталсан ногдол ашгийг ан� удаа компанийн байранд 6 сарын 17-ны өдрөөс 26-ны өдрийн �ооронд тараасан бөгөөд ту�айн 
�угацаанд ногдол ашгаа авч амжаагүй �увьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг ҮЦТ�Т-өөр дамжуулан 6 сарын 28-ны өдөр тараасан 
байна.

• Ард Даатгал �К-ийн үүсгэн байгуулагч Ц.Тогто�баяр нь компанийн 25 жилийн ойг угтан Ардын �увьсгалын 98 жилийн ойн баяраар 
Монгол Улсын Гавъяат Эдийн засагч цолоор шагнагдлаа.

• Дотоодын эрүүл мэндийн даатгалын “АрдМэнд” бүтээгдэ�үүнийг за� зээлд нэвтрүүллээ.

• “Ард Койн” урамшуулалт �өтөлбөрийн �үрээнд сүүлийн 3 жил осол гаргаагүй осолгүй, манлай жолооч, даатгуулагчиддаа 1,000-3,000 
шир�эг Ард Койн олголоо. Мөн сайн дурын даатгал �ийлгэсэн даатгуулагч бүрдээ даатгалын �ураамжийн үнийн дүнгийн 0.5 �увьтай 
тэнцэ� үнэлгээ бү�ий Ард Койн олгож, борлуулалтыг дэмжиж байна.

• �увьцаа эзэмшигчдийн ээлжит �урал 2019 оны 4 сарын 27-ны өдөр �уралдаж 2018 оны үйл ажиллагааны болон сан�үүгийн тайлангийн 
талаар� ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталж, ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр Ч.Ган�уяг, О.Одбаяр, Г.Цогбадра�, Ч.Ганзориг, Б.Золбоо, С.Оргил 
ТУЗ-ийн �араат бус гишүүнээр З.Ариун, Б.Болорчимэг нар улиран сонгогдож, И.Сэр-Одыг шинээр томило� шийдвэрийг тус тус 
гаргалаа.

• Шинээр сонгогдсон ТУЗ нь Аудитын �ороо, Засаглал, нэр дэвшүүлэ�, цалин урамшууллын �ороо болон Эрсдэл, �өрөнгө оруулалтын 
�ороодтойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.





ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДА� ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭ�ҮҮН

Одончимэдийн Одбаяр 

Ердийн гишүүн 
Галбадра�ын Цогбадра�  

Ердийн гишүүн 
Чулууны Ганзориг

 Ердийн гишүүн 
Батбилэгийн Золбоо 

Ердийн гишүүн 
Чулууны Ган�уяг

ТУЗ-ийн дарга

Сү�доржийн Оргил

Ердийн гишүүн 
Зоригтын Ариун 

�араат бус  гишүүн 
Баатарзоригтын Болорчимэг 

�араат бус  гишүүн 
Ичин�орлоогийн Сэр-Од 

�араат бус  гишүүн 



УДИРДЛАГЫН БАГ

Ард Даатгал �К нь 2017 оноос �ойш Гүйцэтгэ� за�ирал, Даатгалын газрын за�ирал, Эрсдэлийн удирдлагын газрын за�ирал, Сан�үү 
удирдлагын газрын за�ирал, Үйл ажиллагаа эр�элсэн за�ирал гэсэн удирдлагын багтайгаар ажиллаж байна. Тайлант �угацаанд 
удирдлагын багт ямар нэгэн өөрчлөлт гараагүй байна.

ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Ард Даатгал �К нь 15 даатгалын �элбэрийн 60 төрлийн даатгалын үйлчилгээг үзүүлж, 2019 оны II улирлын байдлаар 5,828 сая төгрөгийн 
�ураамжийн орлого төвлөрүүлсэн ба цэвэр �ураамжийн орлого өмнө� оны мөн үеэс даруй 10 �увиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Монгол улсын Засгийн газраас 2016 онд баталсан “Монгол Тариалан” �өтөлбөрийн �үрээнд газар тариалангийн үйлдвэрлэл эр�лэгч 
иргэн, �уулийн этгээдийн улаан буудайн тариалангийн талбайг болзошгүй эрсдэлээс �амгаала�, �о�ирлыг бууруула� зорилгын �үрээнд 
2016 оноос “Нэрлэсэн эрсдэлт улаан буудайн тариалангийн даатгал”-ыг �эрэгжүүлсэн бөгөөд 2019 онд Улаанбаатар �от болон 5 
аймгийн 11 сумын 11 аж а�уйн нэгжтэй гэрээ байгууллаа.

Зуд болон бусад гэнэтийн эрсдэлээс малчдын амьдралын баталгааг �амгаала� зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газар Дэл�ийн банкны 
сан�үүгийн дэмжлэгтэйгээр Малын индексжүүлсэн даатгал төслийг ан�лан �эрэгжүүлэгч даатгалын компанийн �увьд 19 аймгийн 110 
гаруй сумын 550 гаруй малчин өр�ийг даатгалд �амруулж, тус даатгалын за� зээлд эзлэ� �увь, борлуулалтын орлогоо тогтмол 
нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.

Даатгуулагч иргэн, байгууллагын ажилтнуудын �эрэгцээ шаардлагыг �ангасан олон төрлийн /жирэмслэлт, төрөлт, �үнд �элбэрийн 
өвчлөл, �орт �авдар, мэргэжлээс шалтгаала� өвчин г.м/ багцын сонголттой, үнэлгээний дээд �эмжээ �үртэл гэрээт эмнэлэг болон 
өөрийн �үссэн эмнэлэг, эмийн сангаар үйлчлүүлэ�, эрүүл мэндийн өндөр зардлыг богино �угацаанд шийдэ� боломжтой ач �олбогдол 
бү�ий дотоодын болон олон улсын түвшинд үйлчлэ� “Ард Мэнд, Ард Мед” даатгалын шинэ бүтээгдэ�үүнийг нэвтрүүллээ.



Нийт �ураамжийн орлого
Нө�өн төлбөр

ОРОН НУТГИЙН САЛБАР

1,034
293

647
203

2018 II 2019 II

ТӨВ КОМПАНИ

4,794
1,788

5,322
3,330

2018 II 2019 II

НИЙТ ДҮН

5,858
2,081

5,968
3,533

2018 II 2019 II

Quota share
Факультатив
Трити
Фронтинг

213,785,654.21
283,200,344.50
244,041,193.44
126,780,720.16

�ураамжийн орлого

24.63
32.63
28.12

14.6

Эзлэ� �увьГэрээний төрөл

2019 оны II улирлын байдлаар 5.8 тэрбум төгрөгийн �ураамжийн орлого �уримтлуулсан бол цэвэр �ураамжийн орлого 4.8 тэрбум төгрөгт 
�үрч өмнө� оны мөн үеэс 10 �увиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Дав�ар даатгал

Ард Даатгал �К нь 2003 оноос �ойш дав�ар даатгалын үйлчилгээг үзүүлэн Англи, АНУ, Герман, Япон, Сингапур зэрэг орнуудын нэр �үнд 
бү�ий дав�ар даатгалын компаниудад �ариуцлагын, �өрөнгийн, бизнес тасалдалын гэ� мэт дав�ар даатгалын үйлчилгээг трити, 
факультатив, фронтинг, quota share �элбэрээр авч, эрсдэл даа� чадамжаа нэмэн ажиллаж байна.

2019 оны II улирлын байдлаар дав�ар даатгалын �ураамж



Жолоочийн �ариуцлагын албан журмын даатгал
Авто тээврийн �эрэгслийн даатгал
Зээлийн даатгал
Гэнэтийн осол, эрүүл мэндийн даатгал
�өрөнгийн даатгал
�ариуцлагын даатгал
Бусад

30%
30%
16%
15%
4%
4%
1%

Нө�өн төлбөр

Ард Даатгал �К �арилцагчийн өмнө �үлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлж тайлант �угацаанд 2.1 тэрбум төгрөгийн нө�өн төлбөрийг 2,500 
орчим то�иолдолд олгосон байна. Дээр� олгосон нө�өн төлбөрт даатгалын төрөл тус бүрийн эзлэ� �увийг доор� �үснэгтэд �аруулав.

Даатгалын нө�өн төлбөрийн маргаантай �олбогдуулан шүү�ийн 4 �эрэгт �ариуцагчаар, даатгалын гэрээнээс бусад төрлийн гэрээний 4 
�эрэгт нэ�эмжлэгчээр оролцсон нь бусад даатгагчидтай �арьцуула�ад �арьцангуй бага үзүүлэлт буюу гэрээний үүргээ бүрэн дүүрэн 
биелүүлж ажилладгийн бас нэгэн илэр�ийлэл юм.



2018 II 2018 IV 2019 IIҮзүүлэлт

САН�ҮҮГИЙН БАЙДЛЫН �УРААНГУЙ ТАЙЛАН

Тайлант �угацаанд нийт �өрөнгө 22 тэрбум төгрөгт �үрч 2018 оны эцсээс 5 �увиар, өмнө� оны мөн үеэс 64 �увиар өссөн үзүүлэлттэй 
ажиллаж байна. Энэ�үү �өрөнгийн өсөлтөд мөнгө болон түүнтэй адилтга� �өрөнгө болон богино �угацаат �өрөнгө оруулалтын өсөлт, 
түүнчлэн нөөц сан, эздийн өмчийн өөрчлөлт голло� нөлөө үзүүлсэн байна.

Сан�үүгийн байдлын тайлан

Мөнгө түүнтэй адилтга� �өрөнгө
Авлага
Бараа материал
Урьдчилж төлсөн тооцоо /ДД��/ 
Богино �угацаат �өрөнгө оруулалт
Үл �өдлө� �өрөнгө
Биет бус �өрөнгө
НИЙТ �ӨРӨНГӨ
Татвар болон бусад өглөг
Бусад өглөг /Дав�ар даатгал/
Нөөц сан
Үүнээс: ОТ�Н
Бусад 
Нийт өр төлбөр
Эздийн өмч 
Нийт �уримтлагдсан ашиг 
Нийт эздийн өмч 
Нийт өр төлбөр болон эздийн өмч

5,846
2,714

22
1,838

947
2,018

13,384
234

1,185
7,125

5,045
2,080
8,545
3,500
1,339

4,839
13,384

9,628
2,690

28
2,592
5,060
1,006

21,003
149

1,665
8,470
6,178
2,292

10,284
8,281
2,439
10,719

21,003

9,816
2,042

21
2,591
6,253
1,002

231
21,956

173
2,206
8,139
5,690
2,450

10,518
8,281
3,157

11,438
21,596

/сая төгрөг/



Нийт �ураамжийн орлого
Дав�ар даатгал
Буцаасан даатгал
Цэвэр �ураамжийн орлого
Орлогод тооцсон �ураамж
Нийт нө�өн төлбөр
�өрөнгө оруулалтын орлого
Үйл ажиллагааны зардал
Татвар төлө�ийн өмнө� ашиг
Орлогын албан татвар
Цэвэр ашиг

5,368
2,295

62
3,012
2,527

983
397

1,942
83
29
55

5,968
1,491

84
4,393
3,585
3,533

553
1,995

209
46

164

5,828
868
115

4,845
4,737
2,081
1,660
2,923
1,501

149
1,352

Дав�ар даатгалын зардлыг 0.6 тэрбум төгрөгөөр бууруулж ажилласан нь компанийн ашигт ажиллагаанд шууд нөлөөлж, цэвэр �ураамжийн 
орлого өмнө� оны 2-р улирлаас 453 сая төгрөг буюу 10 �увиар нэмэгдэ�эд нөлөөлсөн байна.

Орлогод тооцсон �ураамжийн дүн 4.7 тэрбум төгрөгт �үрч олгосон нө�өн төлбөрийн дүнгээс 2.3 да�ин и� байгаа нь эерэг нөлөөллийг бий 
болгож байна.

Компанийн 25 жилийн ойн �үрээнд үйл ажиллагааны зардал 46 �увиар өссөн �эдий ч �өрөнгө оруулалтын орлогыг 200 �увиар нэмэгдүүлж 
1.7 тэрбум төгрөгт �үрсэн байна. Ингэснээр өнгөрсөн оны мөн үетэй �арьцуула�ад ашигт ажиллагаа 723 �увиар нэмэгджээ.

Орлого үр дүнгийн тайлан

2017 II 2018 II 2019 IIҮзүүлэлт

/сая төгрөг/



�өрөнгө оруулалтын орлогын өндөр өсөлтөөс улбаалан �өрөнгийн өгөөж болон эздийн өмчийн өгөөж өмнө� оны мөн үеэс 4-5 да�ин илүү 
байгаа бөгөөд 2019 оны гүйцэтгэл �үлээлтээс өндөр гара�аар ажиглагдаж байна.

Нийт �өрөнгийн эздийн өмчийн өгөөж �увиар

Төлбөрийн чадварын үзүүлэлт

Ард Даатгал �К-ийн төлбөр чадварын үзүүлэлт нь 2019 оны I улирлын байдлаар 111.97 �увь, II улирлын байдлаар 118.75 �увьтай байгаа нь 
даатгуулагчийн өмнө гэрээгээр �үлээсэн үүргээ �угацаанд нь бүрэн биелүүлэ�эд �үрэлцэ�үйц �эмжээний �өрөнгөтэй, төлбөрийн чадвар нь 
зо�и� түвшинд �ангагдсан боло�ыг илэр�ийлж байна.

2018 II улирал

2018 IV улирал

2019 II улирал

1.3%
3.3%

7.7%
ROA

ROE15.8%

6.4%
12.2%



�УВЬЦААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Ард Даатгал �К-ийн �увьцаа �өрөнгийн биржийн ТОП 20 жагсаалтад орж, арилжаалагдаж буй �увьцаануудын дунд �элцлийн тоо, 
арилжигдаж буй тоо шир�эгээр тэргүүлэ� байр суурь эзэлсэн �эвээр байна.

�увьцааны
арилжаа

Тикер

800

750

700

650

600

550
4/1/2019 4/12/2019 4/23/2019 5/4/2019 5/15/2019 5/26/2019 6/6/2019 6/17/2019 6/28/2019

� 140.0
� 120.0
� 100.0
� 80.0
� 60.0
� 40.0
� 20.0
� 0.0

AIC 685.00 770.00 599.00 769.35 12.3% 12,617,985

Нээлт Дээд Доод �аалт Өөрчлөлт
(улирлаар)

Өдрийн дундаж
(оны э�нээс)



�увьцаа эзэмшигчдийн бүтэц (2019 оны э�ний �агас жилийн байдлаар)

Ард Сан�үүгийн Нэгдэл
16,695,799

66.78%

18.43%

5.89%

3.28%

1.68%
1.58%

1.07%
1.29%

Би Ди Сек ҮЦК �К
1,471,878

Энержи Интернэшнл Капитал ��К
820,750

Ард Кредит ББСБ �К
419,286

Ард Бит ��К
393,857

Ард Лайф ��К
323,582

Ч.Амарбаатар
266,408

Бусад
4,608,440

25,000,000



НИЙГМИЙН �АРИУЦЛАГА

Ард Даатгал �К нь үүсэн байгуулагдсан цагаасаа �ойш нийгмийн сайн сай�ан, �үү�эд, өсвөр үе, залуучуудын �өгжилд бодит �увь нэмрээ 
оруулж, тогтвортой �өгжлийн бат бэ� суурь бий болго�ыг зорьж ирсэн билээ.

• Боловсрол Соёл Шинжлэ� У�аан, Спортын Яам, Монголын �өлбөмбөгийн �олбоо �амтран зо�ион байгуулдаг “Дуулиан-2020” 10 да�ь 
    удаагийн тэмцээнд Нийслэлийн 106, 107 дугаар сургуулийн өсвөр үеийн тамирчдыг да�ин ивээн тэтгэсэн.

• Те�ник Те�нологийн Дээд Сургуулийн �арьяа “Монгол Коосэн” Те�нологийн коллежийн оюутнуудыг улсын �эмжээний “Робокон-2019” 
   тэмцээнд оролцо�од нь дэмжин ажилласан.

• Монголын Даамын �олбооноос жил бүр уламжлан зо�ион байгуулдаг “100 буудалт даамын Залуучуудын УАШТ”-ийг ивээн тэтгэж 
   ажиллажээ.



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа


