Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 06 дугаар
сарын 11-ний өдрийн 225 дугаар тогтоолоор баталсан
"Үнэт цаасны бүртгэлийн журам"-ын 4 дүгээр хавсралт
"Үнэт цаас гаргагчийн хугацаат тайлагнал болон
тухай бүр мэдээлэх мэдээллийн агуулга, хэлбэр"-ийн Хагас жил, улирлын үйл
ажиллагааны тайлагнал маягт 2

Жилийн үйл ажиллагааны тайлагнал /маягт 1/
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны
тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл
хүргэх үүрэгтэй.
Тайлагнах хугацаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код,
утасны дугаар
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг

2022 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 30-ний өдөр/
Ард Даатгал ХК, 9010002002, РД:2062089, MSE:AIC, 77200088

Монголын Хөрөнгийн Бирж
Ердийн даатгал
25,000,000
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Г.Баярбат,
Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр
Гүйцэтгэх захирал Г.Цогбадрах
Тайлант жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/
Хавсралт 1
Санхүүгийн байдлын тайлан
1
Хавсралт 2
Орлогын тайлан
Хавсралт 3
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
Хавсралт 4
Мөнгөн гүйлгээний тайлан
ТУЗ-ийн дэргэдэх аудит хороо болон санхүү, эрсдэл, хөрөнгө оруулалтын
2
хорооноос сайн гэсэн дүгнэлт авсан бөгөөд 2022 оны 7 сарын 22-ны өдрийн
Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт
ТУЗ-р танилцуулж мөн сайн гэсэн дүгнэлт өгсөн болно.
Үнэт цаас гаргагч нь тайлант хугацаанд санхүүгийн нөхцөл байдал, үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, удирдлагаас өгсөн үнэлгээ, цаашид
3
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар товч тайлбарласан тайлан, мэдээлэл
3.1. Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцаа үзүүлэлтүүд/
Хавсралт 5
3.2. Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц боломжийн үзүүлэлт
Хавсралт 5

3.3.

Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчноос үзүүлж буй
нөлөөлөл, үйл ажиллагаа явуулж буй салбарт эзлэх хувь, бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний нэр төрөлд гарч буй өөрчлөлт, хөгжил дээрх өөрчлөлтөд үнэт
цаас гаргагчийн зүгээс авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээний
мэдээлэл

3.4.

Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх
Бодлого байхгүй. Эксел тайлан хөтөлдөг.
дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын мэдээлэл /off balance/

4

Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй болон
их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийх ач холбогдол зорилго, сонирхлын
Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцлийн гүйлгээ хийгдээгүй.
зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт
сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/

Хавсралт 5

Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд санал болгон
Төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд хувьцаа санал болгож гаргаагүй
хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойших төслийн
5
болно.
хэрэгжилтийн явц, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан,
мэдээлэл
6
Эхний хагас жилийн байдлаар ТУЗ-ийн ээлжит хурал 2 удаа болсон байна.
Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл
Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:
Овог, нэр: Г. Цогбадрах
Албан тушаал: “Ард Даатгал” ХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг: ……………………………………..
(Тамга/тэмдэг)
Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:
Овог, нэр: Г. Баярбат
Албан тушаал: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Гарын үсэг: ……………………………………..

Жилийн үйл ажиллагааны
тайлагнал /маягт 2/-ын Хавсралт 1
ЕРДИЙН ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
Даатгагчийн нэр: Ард Даатгал ХК

2022 оны 6 сарын 30-ны өдөр
(төгрөгөөр)
2021 оны 12-р сарын
31

Үзүүлэлт

2022 оны 6-р сарын
30

ХӨРӨНГӨ
Бэлэн мөнгө
Харилцах
Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн дүн
Даатгалын хураамжийн авлага /цэвэр дүнгээр/
Буруутай этгээдээс авах авлага /цэвэр дүнгээр/
Давхар даатгалаас авах авлага /цэвэр дүнгээр/
Даатгалын авлагын дүн
Бусад авлага /цэвэр дүнгээр/
Бусад санхүүгийн хөрөнгийн дүн
НДШ авлага, бусад татварын авлага
Бараа материал
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгийн дүн
Хадгаламж, хадгаламжийн сертификат
Үнэт цаас /цэвэр/
Хөрөнгө оруулалтын дүн
ДД-ын хойшлогдсон хураамж
Нөхөн төлбөрийн нөөцийн ДД-ын ногдох хэсэг
Даатгалын орлогын шимтгэлийн хойшлогдсон зардал
Даатгалын хөрөнгийн дүн
Үндсэн хөрөнгө /Цэвэр/
Биет бус хөрөнгө /Цэвэр/
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ
Даатгалын хураамжийн буцаалтын өглөг
Даатгалын гэрээний шимтгэлийн өглөг
ДД өгөх өглөг
Даатгалын өглөгийн дүн
Санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр
Ногдол ашгийн өглөг
Бусад өр төлбөр
Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн дүн
Цалингийн өглөг
НДШ-ийн өглөг
ААНОАТатварын өглөг
Хойшлогдсон татварын өглөг
Урьдчилж орсон орлого
Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр

302,130.00
971,193,838.33
11,603,658.95
983,099,627.28
2,676,136,882.37
860,587,663.15
30,681,863.02
3,567,406,408.54
1,712,439,989.20
1,712,439,989.20
25,095,020.59
921,620,190.85
946,715,211.44
10,398,429,579.93
13,211,468,269.07
23,609,897,849.00
849,845,480.48
49,235,364.55
1,025,166,090.04
1,924,246,935.07
2,082,238,100.32

777,820.00
678,840,874.04
5,648,929.48
685,267,623.52
3,971,965,115.94
1,379,604,754.91
88,813,452.02
5,440,383,322.87
825,790,528.62
825,790,528.62
50,021,251.06
26,958,560.19
1,001,721,165.38
1,078,700,976.63
13,332,189,119.34
12,011,893,164.44
25,344,082,283.78
989,835,632.38
25,982,199.14
1,216,138,049.16
2,231,955,880.68
536,903,356.44

34,826,044,120.84

36,143,083,972.53

4,709,646.70
85,778,651.56
2,174,867,852.45
2,265,356,150.71

6,147,048.70
98,799,686.32
2,572,204,146.86
2,677,150,881.88

941,160,068.03
941,160,068.03
165,812.84

745,572,724.67
1,208,976,780.67
41,821.73
821,579,610.57
190,234,773.16
255,871,917.78

463,404,056.00

155,500,677.30
821,579,610.57
290,407,132.76
247,678,567.13

Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн
Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц
Учирсан боловч мэдэгдээгүй ХНС
Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС
Учирч болзошгүй ХНС
Тусгай нөөц сан
Нөөц сангийн дүн
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН
Эзэмшигчдийн өмч
Нэмж төлөгдсөн капитал
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал
ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН

1,515,331,800.60
8,306,999,556.48
1,076,864,065.77
642,373,205.41
1,040,859,530.51
641,252,775.83
3,401,349,577.52
16,430,197,153.34
5,000,000,000.00
3,280,854,472.00
10,114,992,495.50
18,395,846,967.50

1,035,029,273.57
815,264,659.74
1,534,725,957.22
641,252,775.83
4,026,272,666.36
19,547,052,089.81
5,000,000,000.00
3,280,854,472.00
8,315,177,410.72
16,596,031,882.72

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН

34,826,044,120.84

36,143,083,972.53

1,267,728,123.24
10,366,923,637.66

Жилийн үйл ажиллагааны
тайлагнал /маягт 2/-ын Хавсралт 2
ЕРДИЙН ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
Даатгагчийн нэр: Ард Даатгал ХК

Үзүүлэлт
Даатгалын хураамжийн нийт орлого
Даатгалын хураамжийн буцаалт
Давхар даатгалын хураамжийн зардал
Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого
Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт
Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт
Орлогод тооцсон хураамж
Нийт нөхөн төлбөрийн зардал
Давхар даатгагчийн хариуцсан нөхөн төлбөр
Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр
Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал
Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн өөрчлөлт
Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн давхар даатгагчид ногдох
хэсгийн өөрчлөлт
Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн өөрчлөлт
Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр
Даатгалын гэрээний зардал
Давхар даатгалын шимтгэлийн орлого
Хөрөнгө оруулалтын олз, гарз
Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)
Түрээсийн орлого
Хүү, Эрхийн шимтгэлийн орлого
Бусад орлого
Ерөнхий ба удирдлагын зардал
Борлуулалт, маркетингийн зардал
Санхүүгийн зардал
Бусад зардал
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)
Биет болон биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)
Бусад ашиг ( алдагдал)
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг( алдагдал)
Орлогын албан татварын зардал
Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал)
Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)

2022 оны 6 сарын 30-ны өдөр
(төгрөгөөр)
2021 оны 12-р
сарын 31
16,462,353,000.40
570,234,497.94
2,398,879,737.27
13,493,238,765.19
616,899,687.85
(1,183,630,759.79)
11,692,708,317.55
4,966,724,479.00
336,403,423.89
481,602,749.00
4,148,718,306.11
(4,306,575.67)

2022 оны 6-р сарын
30
11,078,630,170.30
228,383,967.50
1,471,213,786.37
9,379,032,416.43
2,059,924,081.18
139,990,151.90
7,459,098,487.15
4,004,519,180.00
197,466,371.29
738,140,410.00
3,068,912,398.71
131,056,662.14

397,692,918.55

23,253,165.41

284,729,309.00
4,826,833,957.99
2,153,742,850.60
178,126,943.58
9,294,759,267.33
14,185,017,719.87

493,866,426.71
3,717,088,652.97
1,274,164,639.22
40,219,190.23
650,561,399.03
3,158,625,784.22
53,187,882.73
1,105,758,373.05
1,579,803,551.92
1,297,897.00
74,365,342.95
(125,942,346.98)
54,105,877.05
(2,779,873,752.12)
378,752,032.10
63,866,002.85
314,886,029.25
12.60

370,014.92
153,226,780.20
2,079,966,882.37
3,532,465,231.08
41,589,941.94
465,275,666.21
4,334,105.14
98,257,137.30
(5,863,109,684.04)
8,321,908,035.83
1,145,927,634.03
7,175,980,401.80
287.04

Жилийн үйл ажиллагааны
тайлагнал /маягт 2/-ын Хавсралт 3
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
Даатгагчийн нэр: Ард Даатгал ХК

ҮЗҮҮЛЭЛТ
2020 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын
өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга
Залруулсан үлдэгдэл
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого
Өмчид гарсан өөрчлөлт
Зарласан ногдол ашиг
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн
дүн
2021 оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын
өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга
Залруулсан үлдэгдэл
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого

2022 оны 6 сарын 30-ны өдөр
(төгрөгөөр)
Халаасны
хувьцаа

Өмч

Нэмж төлөгдсөн
капитал

5,000,000,000.00

-

3,280,854,472.00

-

-

-

5,000,000,000.00

-

3,280,854,472.00

5,000,000,000.00

3,280,854,472.00

Эздийн өмчийн
бусад хэсэг

Нийт дүн

5,018,128,432.92

13,298,982,904.92

-

-

-

-

5,018,128,432.92
7,175,980,401.80
(1,079,116,339.22)
(1,000,000,000.00)

13,298,982,904.92
7,175,980,401.80
(1,079,116,339.22)
(1,000,000,000.00)

-

-

10,114,992,495.50

18,395,846,967.50

-

5,000,000,000.00

-

3,280,854,472.00

-

Өмчид гарсан өөрчлөлт
Зарласан ногдол ашиг
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн
дүн
2022 оны 6 -р сарын 30 -ний үлдэгдэл

Хуримтлагдсан
ашиг

10,114,992,495.50
314,886,029.25

18,395,846,967.50
314,886,029.25
-

(2,114,701,114.04)

(2,114,701,114.04)
-

5,000,000,000.00

-

3,280,854,472.00

-

8,315,177,410.72

16,596,031,882.72

Жилийн үйл ажиллагааны
тайлагнал /маягт 2/-ын Хавсралт 4
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
Даатгагчийн нэр: Ард Даатгал ХК

ҮЗҮҮЛЭЛТ
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
Мөнгөн орлогын дүн (+)
Даатгалын хураамжийн орлого
Давхар даатгалын нөхөн төлбөр
Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө
Бусад мөнгөн орлого
Мөнгөн зарлагын дүн (-)
Ажиллагчдад төлсөн
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн
Бараа материал худалдан авахад төлсөн
Ашиглалтын зардалд төлсөн
Давхар даатгагчид төлсөн давхар даатгалын хураамж
Нөхөн төлбөрт төлсөн
Үүнээс: Сайн дурын даатгалын
Албан журмын даатгалын
Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл
Даатгалын зуучлагчид төлсөн төлбөр
Даатгалын хохирол үнэлэгчид төлсөн төлбөр
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн
Хүүний төлбөрт төлсөн
Татварын байгууллагад төлсөн
Даатгалын төлбөрт төлсөн
Бусад мөнгөн зарлага
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
Мөнгөн орлогын дүн (+)
Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого
Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого
Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого
Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого
Хүлээн авсан хүүний орлого
Хүлээн авсан ногдол ашиг
Мөнгөн зарлагын дүн (-)
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн
Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн
Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн
Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн

2022 оны 6 сарын 30-ны өдөр
(төгрөгөөр)
2021 оны 12-р
сарын 31

2022 оны 6-р
сарын 30

18,270,785,155.72
14,778,490,285.44

15,686,051,336.67
9,221,746,797.44

3,492,294,870.28
17,754,504,051.11
1,353,791,100.78
413,519,617.10
137,044,087.06
7,484,200.00
942,490,401.86
4,306,538,402.30
3,153,640,155.21
1,152,898,247.09
1,494,057,896.99
763,959,442.68

6,464,304,539.23
13,516,141,915.88
872,985,482.71
256,835,425.43
91,012,906.53
6,091,993.18
1,073,877,491.96
3,775,212,672.74
2,568,579,957.46
1,206,632,715.28
807,920,777.28
552,238,557.33

44,160,341.00
2,051,774.49
764,168,927.94
27,416,796.40
7,497,821,062.51
516,281,104.61

11,400,000.00

5,380,928,000.56
2,169,909,420.79

8,139,680,224.93

1,609,243,524.45

6,282,767,968.79

1,200,000,000.00

1,799,186,652.06
57,725,604.08
7,934,081,078.67
239,525,618.41

409,243,524.45
4,076,984,949.00
75,984,949.00

7,694,555,460.26

4,001,000,000.00

687,638,608.16

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн
гүйлгээний дүн
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
Мөнгөн орлогын дүн (+)
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан
Төрөл бүрийн хандив
Бусад
Мөнгөн зарлагын дүн (-)
Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн
Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн
Төлсөн ногдол ашиг
Бусад
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

205,599,146.26

(2,467,741,424.55)

915,374,360.00

915,374,360.00
(915,374,360.00)
(193,494,109.13)
1,176,593,736.41
983,099,627.28

(297,832,003.76)
983,099,627.28
685,267,623.52

Жилийн үйл ажиллагааны
тайлагнал /маягт 1/-ын Хавсралт 5

