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Хурлын материалын агуулга

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг; 

2. Гүйцэтгэх захирлын мэндчилгээ;

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан 
хуралдуулах тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол;

4. Хурлаар хэлэлцэх асуудал; 

5. Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материал;

5.1. 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан;

5.2. 2019 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан; 

5.3. Олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 
зарцуулалтын тайлан;

5.4. Ногдол ашиг тараах тухай шийдвэр;

5.5. 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд 
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт;

6. Хурлаас гарах тогтоолын төсөл; 

7. Саналын хуудасны загвар;
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АРД КРЕДИТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА 
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ 

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 4 сарын 25-ны өдрийн
12.00 цагт эхэлж, 14.00 цагт дуусна. 

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

№ Хугацаа

1 Бүртгэл 11.40-12.10

2 Бүртгэлийн үйл  ажиллагааны дүнг 
гаргах Тооллогын комисс 12.10-12.20

3 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 
хурлыг нээх ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг 12.20-12.30

Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх

4 2019 оны үйл ажиллагааны болон 
санхүүгийн тайланг танилцуулах

Гүйцэтгэх захирал 
Г.Тэлмэн 12.30-12.50

5
2019 оны үйл ажиллагааны болон 
санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн 
гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах

ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг 12.50-13.10

6 Асуулт, хариулт, санал хураалт 13.10-13.30

7 Завсарлага 13.30-13.45

8 Санал хураалтын дүнг нэгтгэн,  
санал хураалтын дүнг танилцуулах Тооллогын комисс 13.45-13.55

9 Хурлаас гарсан шийдвэрийг 
танилцуулж, хурлыг хаах ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг 13.55-14.00
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ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Эрхэм хүндэт харилцагч, бизнесийн түнш, хувьцаа эзэмшигчид болон хамтран 
ажиллагсад та бүхнийхээ амар амгаланг  эрэн мэндчилье. 

2019 он Ард Кредит ББСБ ХК-ийн хувьд үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш 
өмнөө тавьсан зорилтуудынхаа гүйцэтгэлээр салбартаа манлайлсан, компанийн 
алс ирээдүйн хөгжил дэвшлийн чиг хандлага, өнгө төрхийг тодорхойлсон онцгой 
нэгэн он цаг байлаа. 

Бид харилцагчдынхаа хүсэл хэрэгцээг тэргүүнд тавьдаг байгууллагын хувьд, 
тэдгээрт санхүүгийн үйлчилгээг илүү хурдан, сэтгэл ханамжтайгаар үзүүлэх 
зорилгоор Ард Апп-ын эхний хувилбарыг 2019 оны I улиралд зах зээлд амжилттай 
нэвтрүүлсэн. Улмаар илүү сайжирсан хоёр  болон  гуравдугаар хувилбаруудыг нийт 
харилцагчид болон  Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн Чуулга уулзалт,  Туркийн нийслэл 
Истанбул хотноо Бичил Санхүүгийн Төвөөс зохион байгуулсан  ОУ-ын бага хурлаар 
гадаадын зуу зуун төлөөлөгчдөд албан ёсоор  танилцуулсан юм. 

2013 оноос 2019 оны 7 сарын 30-ны өдрийг хүртэл компанийн хөгжлийг 
түүчээлж, тасралтгүй, амжилттай удирдаж, манлайлж ирсэн Гүйцэтгэх захирал 
Ч. Ганзориг болон 2019 оны 7 сарын 31-ний өдрөөс Гүйцэтгэх захирлын үүргийг 
түр орлон гүйцэтгэгчээр томилогдон ажилласан Г.Сүхбаатар нарт гүнээ талархал 
илэрхийлье.

Тайлант оны эцэст манай нийт харилцагчийн тоо 205 мянгад,  зээлдэгчдийн 
тоо 24.6 мянгад хүрсэн нь бидний үйл ажиллагаа өргөжин тэлж байгаагийн тод 
томруун илрэл байлаа.

Компанийн үйл ажиллагаа өргөжин тэлэхийн хэрээр Ард Апп хэрэглэгчдийн 
тоо эрчимтэй өссөөр байна. Бид үйлчилгээгээ илүү хүртээмжтэй, түргэн шуурхай 
хүргэх эрхэм зорилгынхоо хүрээнд Монгол орны өнцөг, булан бүрт салбар нэгжтэй 
Монгол Шуудан ХК-тай Стратегийн түншлэлийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Мөн харилцагчдаа халамжлах, тэдгээрт хэрэгцээтэй мэдээлэл, зөвлөгөөг цаг 
алдалгүй түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор Харилцагчийн үйлчилгээний төвийг 
CallPro ХХК-тай хамтран амжилттай байгууллаа.  
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Хүндэтгэсэн, 
Гэрэлтийн Тэлмэн

Компанийн үйл ажиллагаа гадаадын дэмжигч байгууллагуудад өндрөөр 
үнэлэгдсэний тод жишээ нь Япон улсын Крауд Кредит хөрөнгө оруулалтын сантай 
хамтран ажиллах хэлэлцээр амжилттай хийж, нийт  9 удаагийн санхүүжилтээр 2.4 
тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлснээр илэрхийлэгдэж буй. Мөн Латви улсын Минтос, 
БНЧУ-ын Бондстер зэрэг хөрөнгө оруулалтын сангуудтай хамтран ажиллах санал 
хүргүүлэн, таатай хариу хүлээн авсан юм. 

 
Төлбөр тооцооны үйлчилгээг иргэдэд хүргэх зорилгоор Монголбанкны төлбөр 

тооцооны хэлтэст Цахим мөнгөний зөвшөөрөл авахаар хүсэлт гаргаад байна.

Компанийн хөгжлийг хурдасгах, программ хангамжийн дэд бүтцийг 
харилцагчдын хүсэл хэрэгцээнд нийцүүлэн шийдвэрлэх зорилтынхоо хүрээнд 
Мост Финтек ХХК болон Грэйпсити Монгол ХХК-тай стратегийн түвшинд хамтран 
ажиллаж эхэлснийг мэдэгдэхэд таатай байна. 

 
Миний бие 2020 оны 2 сараас эхлэн Ард Кредит ББСБ ХК-ийн Гүйцэтгэх 

захирлаар томилогдон ажиллаж байгаа бөгөөд үүрэгт ажлаа хүлээн авсан үеэс 
нээлттэй хувьцаат компанийн хувьд компанийн хөгжлийг 3-5 жилээр стратегийн 
түвшинд тодорхойлох, бизнес процессуудыг илүү хурдан, харилцагчдад хялбар, 
алдаа дутагдал багатай байхад чиглэсэн ажлуудад төвлөрч байна. 

Бидний хамтдаа хийж бүтээх үйл хэрэг нийт хувьцаа эзэмшигчдийнхээ эрх 
ашгийг дээдэлсэн, хөрөнгө оруулагчдын хүртэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлсэн, 
харилцагчдынхаа сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлсэн байхад чиглэх болно. 

 Мэндчилгээ бичигдэж байх энэ цаг үед дэлхий нийтэд Коронавирус /
COVID-19/-ын халдвар дэгдэн эдийн засаг, бизнесийн орчин ихэд хүндэрч 
байгаа хэдий ч бизнес тасралтгүй үргэлжилж байх зарчмыг баримтлан цаг үеийн 
шийдвэрийг түргэн шуурхай гарган, компанийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж 
байгааг та бүхэнд мэдэгдэхэд таатай байна. 

Үргэлж бидэнтэй хамт байсан, хамт байгаа хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө 
оруулагч, хамтран ажиллагсад та бүхэндээ эрүүл энх, амжилт бүтээл, сайн сайхан 
бүхнийг хүсэн ерөөе.
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ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗАРЛАН
ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ ТУЗ-ИЙН ТОГТООЛ
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Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 
2020 оны 3 сарын 16-ны өдрийн

 2020/5 тоот тогтоолын Хавсралт №1

 
2020 ОНЫ 4 САРЫН 25-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ

АРД КРЕДИТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ

1. 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах;

2. 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах;



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 
2020 оны 3 сарын 16-ны өдрийн

 2020/5 тоот тогтоолын Хавсралт №2
 

АРД КРЕДИТ ББСБ ХК САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №2)

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

Энэхүү санал авах хуудсаар 2020 оны 4 сарын 25-ны өдрийн 12.00 цагт 
компанийн live.ard.mn сайтаар 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 
Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Ард 
Холдингсын байр, 2 давхарт ирж хурлын материалтай танилцаад санал 
авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгнө. 

3. Хэрэв 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 бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол эрх бүхий этгээд гарын 
үсэг зурж болон хуулийн этгээдийн тэмдгийг 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 томёолол

Компанийн жилийн үйл 
ажиллагааны болон санхүүгийн 

тайлангийн талаарх төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн гаргасан 

дүгнэлтийг баталсугай

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

2020/5 тоот тогтоолын Хавсралт №3

АРД КРЕДИТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД 

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

Компанийн оноосон нэр: Ард Кредит ББСБ ХК 

Ард Кредит ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны 3 сарын 
16-ны  өдрийн 2020/5 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 
хурал хуралдах тухай зарлаж байна.

Хурал хуралдуулах өдөр, цаг: 2020 оны 4 сарын 25-ны өдрийн 12.00 
цагтlive.ard.mn сайтаар дамжуулан хуралдана. Та цахим хуралд оролцохдоо 
хуралд урьдчилан бүртгүүлж авсан 6 оронтой бүртгэлийн кодыг ашиглан 
сайтад нэвтэрнэ үү. 

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Үүнд: 

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

1.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн 
талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах;

Бүртгэлийн өдөр: 2020 oны 4 сарын 8

Хуралд бэлтгэх явцад Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох 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 гаргасан дүгнэлт; 
3. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх Саналын хуудасны загвар; 
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
5. Хувьцаа эзэмшигчийн хурлын тогтоолын төсөл.
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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, Ард Санхүүгийн Нэгдлийн байр, 2 давхарт ирж, эсвэл 
компанийн www.ardcredit.com цахим хуудсаар хурлын материалтай танилцах 
боломжтой. 

Хурлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг компанийн байранд болон хурал 
зохион байгуулах комиссын утсаар холбогдон авна уу.

Хаяг:  Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2,                               
Ард Санхүүгийн Нэгдлийн байр, 2 давхар

Утас:  77003322

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС
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ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

1. 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах;

2. 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан 
дүгнэлтийг батлах;
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2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Үйл ажиллагаа

• Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр анх удаа хувьцаагаа олон нийтэд нээлттэй санал 
болгож, захиалгын дүн  299% давж биелж, 1,500 гаруй хувьцаа эзэмшигчтэй, 
олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болон өргөжив.

• Монгол Шуудан ХК-тай байгуулсан Стратегийн түншлэлийн гэрээний хүрээнд 
шуудангийн салбаруудаар дамжуулан санхүүгийн үйлчилгээг харилцагчиддаа 
хүргэж эхлэв.

• Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд хаалттай бонд гаргах хүсэлт гаргаж, 2 тэрбум 
төгрөгийн бонд гаргах зөвшөөрөл авав.

• Mintos, Bondster зэрэг хөрөнгө оруулалтын сангуудад хамтын ажиллагааны 
санал хүргүүлэв. 

• Цахим төлбөр, тооцооны үйлчилгээг илүү хялбар, түргэн шуурхай, найдвартай 
хүргэх зорилгоор холбогдох хууль, журмын дагуу Монголбанкны Төлбөр 
тооцооны газарт Цахим мөнгөний тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргав.

• Олон нийтийн санал асуулгаар 2019 оны шилдэг Банк бус санхүүгийн 
байгууллагаар  тодров.

Засаглал

• Хувьцаат компани болон хэлбэрээ өөрчилсний дараах анхны хувьцаа 
эзэмшигчдийн хурлыг 2019 оны 4 сарын 27-ны өдөр  81%-ийн ирцтэй амжилттай 
зохион байгуулж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг 9 гишүүнтэй болгон өргөжүүлэх 
шийдвэр гарч, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилов.

• Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг эчнээ санал хураалтаар зохион 
байгуулж 2019 оны 11 сарын 14-ний өдөр Компанийн дүрмийг шинэчилсэн 
найруулгаар батлав. 

• Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал 2019 оны 7 сарын 5-ны өдөр зохион 
байгуулагдаж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Чулууны Ганхуягийг 
томилж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Санхүү, зээл, эрсдэлийн хороо, 
Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороо, Дотоод аудитын хороог 
шинэ бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулав.

• Тайлант онд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал 4 удаа, Төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн дэргэдэх Хороодын хурал тус бүр 3 удаа зохион байгуулагдаж, цаг 
үеийн шуурхай асуудлаар нийт 12 удаа эчнээ санал хураалт явуулж ажилласан 
байна. 

Хүний нөөц

• Үйл ажиллагаа өргөжсөнтэй холбогдуулан Харилцагчийн үйлчилгээний төвийг 
шинээр байгуулж, 20 гаруй ажилтанг ажлын байраар хангаж, тайлант хугацаанд 
нийтдээ 40 ажилтантайгаар ажиллав.
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• Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганзориг өөрийн хүсэлтээр үүрэгт ажлаа хүлээлгэн өгч, 
Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр Г.Сүхбаатар ажиллаж 
эхлэв.

• Ажилтнуудыхаа нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор ажилтан бүрийг 20 сая 
төгрөгийн хамгаалалт бүхий  эрүүл мэндийн даатгалд хамруулав.

Санхүүжилт

• Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй болж хувьцаагаа олон нийтэд 
санал болгосноор 5.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олон нийтээс татан 
төвлөрүүлэв.

• Япон улсын Крауд Кредит хөрөнгө оруулалтын сантай 5 сая долларын санхүүжилт 
авах хэлэлцээр хийсний дагуу, 10 удаагийн санхүүжилтээр 2.4 тэрбум төгрөгийг 
татан төвлөрүүлэв. 

• 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 1.99 тэрбум төгрөгийн бонд худалдаж, 
5.4 тэрбум төгрөгийн итгэлцэл төвлөрүүлсэн байна. 

Маркетинг болон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

• Fast Cash онлайн зээлийн үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэв.
• Дэлхийн 36 улсын 113 гаруй байгууллагыг эгнээндээ нэгтгэсэн, Варшав хотод 

байршилтай Бичил Санхүүгийн Төвөөс зохион байгуулсан 2019 оны хурлыг 
Алтан спонсороор дэмжиж, баг, хамт олноороо амжилттай оролцсон. Гадны олон 
зочид хуран чуулсан уг хурлаар  Ард Апп-ыг олон улсын хөрөнгө оруулагчдад 
албан ёсоор  танилцуулав. 

• Ард Апп харилцагчдын дунд сугалаат хонжвор зарлан 2 ширхэг Renault Kaptur 
автомашин бэлэглэв.

Технологи

• Санхүүгийн цогц үйлчилгээ үзүүлдэг Ард Апп-ыг  илүү хялбар,  олон боломж 
багтаасан хэлбэрээр шинэчилж, 2 болон 3 дахь хувилбарыг Мост Финтек ХХК, 
ГрэйпСити  Монгол ХХК-тай стратегийн түвшинд хамтран ажиллаж, зах зээлд 
амжилттай нэвтрүүлэв.

Нийгмийн хариуцлага

• Тайлант онд Ард Санхүүгийн Нэгдлээс санаачилсан Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн 
чуулганыг Ард Санхүүгийн Нэгдэл болон түүний охин компаниудтай 2 удаа 
хамтран зохион байгуулж, спонсороор ажиллав.

• Даян дэлхийн нэр төрөө эрхэмлэх өдрийг тэмдэглэн 29 дүгээр тусгай дунд 
сургуулийн сурагчдад “Нэр төр гэж юу вэ?”  сэдэвт лекц, хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулан, сурагч хүүхдүүдэд гарын бэлэг гардуулав.



2019 оны санхүүгийн тайлан 

ХӨРӨНГӨ

Тодруулга  2019.12.31
мянган төгрөг

 2018.12.31
мянган төгрөг

Эргэлтийн хөрөнгө

   Мөнгөн хөрөнгө  6.1. 1,873,425.1         1,123,728.8   

   Зээл, зээлийн хүүний авлага /цэвэр/  6.2. 18,058,608.1 7,545,803.0   

   Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт  6.3.-6.4. 668,073.5           671,276.9   

   Бусад санхүүгийн хөрөнгө  6.5. 1,527,771.7           750,307.9   

   Бусад хөрөнгө  6.10.-6.11. 279,594.3           164,391.7   

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн  22,407,472,7 10,255,508.2    

Эргэлтийн бус хөрөнгө

   Үндсэн хөрөнгө (цэвэр)  6.12. 107,404.3           168,974.3   

   Биет бус хөрөнгө (цэвэр)  6.13. 578,782.3             47,284.8   

   Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл  
   хөдлөх хөрөнгө

   Хойшлогдсон татварын хөрөнгө

   Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 686,186.6         216,259.1   

НИЙТ ХӨРӨНГӨ  23,093,659.3 10,471,767.3   



ӨР ТӨЛБӨР

Тодруулга  2019.12.31
мянган төгрөг

 2018.12.31
мянган төгрөг

Богино хугацаат өр төлбөр

    Бусдаас авсан зээл  6.6. 2,540,635.5           554,605.8   

    Бусад эх үүсвэр  6.7. 5,130,197.0 3,858,575.2   

    Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг  6.8. 772,215.8           259,508.9   

    Бусад санхүүгийн өр төлбөр  6.9. 646,694.0           198,366.1   

    Татвар шимтгэлийн өглөг  6.14. 55,702.6             66,016.2   

Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн  9,145,444.9 4,937,072.2   

Урт хугацаат өр төлбөр

    Банк санхүүгийн байгууллагаас 
    авсан зээл

6.6, 6.9. 923,216.2           661,292.8   

    Бусад эх үүсвэр 6.7. 2,285,477.5 1,112.000.0

    Хойшлогдсон татварын өглөг  6.14. 47,091.7               4,018.8   

Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн  3,255,785.4         1,777,311.5   

Нийт өр төлбөр 12,401,230.4      6,714,383.8   

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

 23,093,659.3    10,471,767.3   



ОРЛОГО ҮР ДҮН БОЛОН
БУСАД ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Тодруулга  2019.12.31
мянган төгрөг

 2018.12.31
мянган төгрөг

Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого  6.16. 3,844,785.9 1,788,320.3   

Хүү түүнтэй адилтгах зардал  6.17. (1,288,812.5) (914,631.4)

     Цэвэр хүүний орлого  2,555,973.4 873,688.9   

Гадаад валют арилжааны орлого  6.23. 1,631.1 1,542.0  

Үнэт цаасны арилжааны орлого  6.23. 208,404.7   

Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн олз  6.23. 67,527.2 9,950.1   

Үнэт цаасны үнэлгээний олз  6.23. 35,111.3 108,708.2   

Койноорх хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний олз 6.23. 618,613.1

Үйлчилгээний орлого  6.18. 2,071,498.6 114,762.3   

Гадаад валют арилжааны зардал  6.23. (4,279.6) (10,507.4)

Үнэт цаасны арилжааны алдагдал  6.23. (5,819.7)

Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн гарз  6.23. (87,235.5) (25,980.8)

Үнэт цаасны үнэлгээний гарз  6.23. (9,209.6)                         

Боловсон хүчинтэй холбоотой зардал  6.19. (788,104.9) (357,348.1)

Үйл ажиллагааны бусад зардал  6.20. (1,235,794.7) (548,799.3)

    Үйл ажиллагааны ашиг  3,225,730.4 368,600.8   

Эрсдэлийн сангийн зардал  6.21. (797,955.3) (131,274.1)

   Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг, алдагдал  2,427,775.1 237,326.8 

Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого  6.22. 43,798.5 235,282.8   

Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал  6.22. (36,172.7) (81,344.8) 

    Татварын өмнөх ашиг (алдагдал)  2,435,400.9 391,264.8

Орлогын албан татварын зардал  6.24. (248,822.1) (49,218.9)

     Тайлант жилийн татварын дараах ашиг  2,186,578.8 342,045.9   

Бусад дэлгэрэнгүй орлого: Эрсдэлийн сангийн нөөцийн өсөлт, (бууралт)

     Нийт дэлгэрэнгүй орлого  2,186,578.8 342,045.9   

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг /төгрөгөөр/ 6.25 8.24 1.63



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

 Хувьцаат 
капитал 

 Нэмж 
төлөгдсөн 

капитал 

 Хуримтлагдсан 
ашиг 

(алдагдал) 

 Нийт

2017 оны 12-р сарын 31-
ээрх үлдэгдэл  1,312,500.0        787,500.0         1,635,337.6       3,735,337.6   

Бүртгэлийн бодлогын 
өөрчлөлт, алдаа

Залруулагдсан үлдэгдэл 1,312,500.0 787,500.0 1,635,337.6 3,735,337.6

Хувьцаат капиталын өсөлт 
(бууралт) 787,500.0 787,500.0                     

Зарласан ногдол ашиг (320,000.0) (320,000.0)

Нэмж төлөгдсөн 
капиталын өсөлт,(бууралт) (787,500.0)

Тайлант үеийн цэвэр ашиг            342,045.9   342,045.9   

2018 оны 12-р сарын 31-
ээрх үлдэгдэл 2,100,000.0   -                    1,657,383.5    3,757,383.5   

Бүртгэлийн бодлогын 
өөрчлөлт, алдаа

Залруулагдсан үлдэгдэл 2,100,000.0   -                    1,657,383.5   3,757,383.5   

Хувьцаат капиталын өсөлт 
(бууралт) 700,000.0 700,000.0

Зарласан ногдол ашиг

Нэмж төлөгдсөн 
капиталын өсөлт, (бууралт) 4,048,466.6 4,048,466.6

Тайлант үеийн цэвэр ашиг 2,186,578.8 2,186,578.8

2019 оны 12-р сарын 31-
ээрх үлдэгдэл 2,800,000.0 4,048,466.6 3,843,962.3 10,692,428.9



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

 2019.12.31
мянган төгрөг

 2018.12.31
мянган төгрөг

1.ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

1.1 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого 51,592,851.3 17,179,661.4

Банк санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл 4,689,500.3 2,490,500.0

Бонд гаргалтаас хүлээн авсан 1,205,706.8 -

Харилцагчдад олгосон зээлийн эргэн төлөлт 31,472,375.5 10,574,069.9

Зээлийн хүүгийн орлого 3,529,416.2 1,812,649.5

Үнэт цаасны хүүгийн орлого 3,618.6

Харилцах дансны хүүгийн орлого 13,495.1 6,767.3

Банкин дахь хадгаламжийн хүүгийн орлого 120,978.5 17.5

Гадаад валютын арилжааны орлого 1,631.1 1,542.0

Үнэт цаасны арилжааны орлого 208,404.7

Гадаад валютын ханшийн зөрүү

Итгэлцлийн үйлчилгээний орлого 4,304,143.0 1,993,000.0

Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 1,696,830.0 85,634.4

Бусад үйлчилгээний орлого 4,558,774.8 3,457.5

1.2 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага 50,865,717.9 17,136,999.4

Бусдаас авсан зээлийн эргэн төлөлт 1,995,818.1 2,851,759.8

Бонд эргэн дуудахад төлсөн мөнгө 834,000.0 9,000.0

Харилцагчдад олгосон зээл 41,696,780.0 10,124,496.1

Бусдаас авсан зээлийн хүүгийн зардал 75,959.1 42,784.2

Төслийн зээлийн санхүүжилтийн хүүгийн зардал 6,303.3

Өрийн бичгийн хүүд төлсөн мөнгө 252,605.9 331,264.1

Үндсэн ба нэмэгдэл цалин 690,378.1 316,564.4

Ажилтнуудад олгосон нөхөн олговор, тэтгэмж 9,661.2 2,010.0

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалд төлсөн 
мөнгө

86,910.5 67,084.0

Албан томилолт, сургалтын зардал 27,290.6 13,590.8

Түрээс, менежментийн зардалд төлсөн мөнгө

Шатахуун, холбоо, интернет, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн 
мөнгө

19,292.7 20,922.4



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН (үргэлжлэл)

 2019.12.31
мянган төгрөг

 2018.12.31
мянган төгрөг

Бичиг хэргийн зардал, ариун цэврийн зардал 31,910.0. 5,323.0

Татвар, даатгалд төлсөн мөнгө 243,234.1 100,762.2

Зар сурталчилгаанд төлсөн мөнгө 117,143.7 48,605.1

Үнэт цаас болон түүнтэй холбоотой авлагыг 
барагдуулахтай холбоотой гарсан мөнгө

310.7

Зээл болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай 
холбогдон гарсан мөнгө

2,214.1 30,405.5

Итгэлцлийн үйлчилгээ болон түүнтэй холбогдон гарсан 
мөнгө

3,191,656.1 1,260,632.0

Аудитын төлбөр, мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээний 
мөнгө

101,400.0 34,325.0

Зохицуулалтын үйлчилгээний хураамжид төлсөн мөнгө 7,282.0 7,040.0

Ногдол ашгаар олгосон мөнгө 36,576.0

Бусад үйлчилгээнд төлсөн мөнгө 1,482,181.7 1,827,240.8

Үндсэн үйл ажиллагааны  цэвэр мөнгөн гүйлгээ 727,133.4 42,662.0

2.ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

2.1 Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн орлого 11,609.8 9,757.4

Үндсэн хөрөнгө ба өмчлөх бусад хөрөнгө борлуулсны 
орлого

Ногдол ашгийн орлого 1,208.2 6,299.9

Хандив

Бусад 10,401.6 3,457.5

2.2 Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага 34,172.7 23,964.8

Баяр ёслол, зочин төлөөлөгчийн зардал 28,007.7 21,636.1

Хандив 2,000.0

Торгуулийн зардал 539.6 2,328.7

Бусад 3,625.4

Үндсэн бус үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ (22,562.9) (14,207.4)

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ 749,696.3 28,454.6

Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 1,123,728.8 1,095,274.2

Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 1,873,425.1 1,123,728.8



НОГДОЛ АШИГ ТАРААХ ТУХАЙ ШИЙДВЭР 



2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД 
ТУЗ-ИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТ 

Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигч та бүхний энэ өдрийн амар амгаланг мэдэж, 
мэндчилье!  

Юуны өмнө бидэнд итгэл үзүүлэн хамт байсан та бүхэндээ талархал илэрхийлж 
хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. Улиран одсон 2019 он Ард Кредитын хувьд 
үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн цагаасаа хойш уйгагүй зүтгүүлсэн  ажлын үр дүнг гаргаж, 
ирээдүйд бүтээх их үйлсийнхээ суурийг эцэслэн тавьсан жил болж өнгөрлөө.  

 
Монголчууд үйлчлүүлдэг банк санхүүгийн байгууллагынхаа эзэн нь байх боломжтой 

гэдэг итгэл үнэмшилд хөтлөгдөн ажилласан он жилүүдийн үр шим нь гарч Ард Кредит 
нь 2019 оны I улиралд хувьцаагаа олон нийтэд нээлттэй санал болгож, Монголын 
Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй олон нийтэд хувьцаагаа нээлттэй арилжаалдаг  компани 
болж чадлаа. Манай хувьцааг 1,600 гаруй иргэд эзэмшдэг боллоо. Бид оны эхэнд 
Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн Чуулганаар Ард Аппынхаа гайхамшгийг танилцуулж, олон 
нийтэд хүртээлтэй санхүүгийн онлайн үйлчилгээг амжилттай нэвтрүүллээ. Өнөөдөр 
Ард Аппыг хагас сая орчим хүн татан авч, бид 2019 онд нийт 75 мянган зээлийн олголт 
хийлээ. Оны эхэнд Ард Кредит 800-хан зээлдэгчтэй байсантай харьцуулбал бидний 
ажлын цар хүрээ ямар хэмжээнд хүрч өөрчлөгдөж байгааг харж болно. 

Компанийн үйл ажиллагаа тэлж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ шинэчлэгдэхийн хэрээр 
харилцагч нартаа хүрч үйлчлэх шаардлагатай болдог. Тиймээс бид Монгол Шуудантай 
хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажилласнаас гадна Харилцагчийн үйлчилгээний 
төвийг нийт 20 гаруй ажилтантайгаар шинээр байгууллаа. 

Олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болж, хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцаагаа 
арилжаалж эхэлсний хувьд холбогдох хууль, журмын дагуу  өөрчлөн байгуулагдсан 
даруйдаа компанийн засаглалтай холбоотой дүрэм, журмыг шинэчлэн батлуулах, 
холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх зэрэг ажлыг гүйцэтгэлээ. Мөн Монголбанкны 
зүгээс тавьсан шаардлагын дагуу бид Цахим мөнгөний тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтээ 
гаргаж, тэдний зүгээс хариуг хүлээж байна. 

Тайлант онд ТУЗ нийт 6-7 удаа хуралдаж, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа 2 удаа 
хийлээ. 2019 оны төсөв төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг 100 хувь хангаж, оны эцсийн 
санхүүгийн тайлангаар 2.1 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан бөгөөд дээрх 
ашгийн 50 хувийг ногдол ашиг хэлбэрээр тараахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс 
шийдвэрлээд байна. 

Энэхүү тайлан бичигдэж байх цаг үед дэлхий даяар Новел Коронавирус дэгдэж, 
ДЭМБ-аас цар тахлын хэмжээнд аваачиж зарлалаа. Ингэснээр Монгол Улсын хувьд 
2020 он нийгэм, эдийн засгийн хувьд бужигнасан, тодорхойгүй зүйл ихтэй бизнесийн 
орчинд амаргүй жил болохоор байна.  



Хэдий байдал ийм байгаа ч бид хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагч та бүхэндээ 
амласан амлалт, төлөвлөгөөндөө хүрэхийн тулд цаг үеийн шийдвэрийг түргэн шуурхай 
гарган, харилцагчдын үйлчилгээгээ таслалгүй, ажиллагсдынхаа аюулгүй байдлыг 
хангаж, компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах болно. 

Ард Кредитэд анх 2013 онд хөрөнгө оруулахаас эхлээд Ард Санхүүгийн Нэгдэл дор 
өөрчлөн байгуулах, ребрэндинг хийх ажлыг хариуцаж, өдий хүртэл удирдаж ирсэн, 
Гүйцэтгэх захирал Ч. Ганзориг 2019 оны 6 дугаар сард өөр ажил эрхлэхээр явах болсон 
билээ. ТУЗ-ийн хувьд онцгой горимоор ажиллаж, холбогдох шийдвэрүүдийг гаргаж, 
компанийн удирдлагыг тасалдалгүй хангах үүргийг ТУЗ-ийн даргад даалгасан юм. 
Ч.Ганзоригтой байгуулсан гэрээг дүгнэх, Компанийг үйл ажиллагааг доголдуулахгүй, 
өдөр тутмын удирдлагаар хангах, олон нийт, хувьцаа эзэмшигчдийг мэдээллээр хангах, 
дараачийн Гүйцэтгэх захирлыг хайж, олох ажлыг бид зохион байгуулж, оногдсон 
үүргээ нэр төртэй биелүүлсэн гэж дүгнэж байна. 2019 оны сүүлчийн хагаст Гүйцэтгэх 
захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажилласан Г.Сүхбаатарт та бүхний нэрийн өмнөөс 
талархал илэрхийлье. Бид оны сүүлээр Монгол Шуудангийн Дэд захирлаар ажиллаж 
байсан Г.Тэлмэнг Ард Кредитын Гүйцэтгэх захирлаар томилох тухай шийдвэрийг 
гаргаж, 2020 оны 2 дугаар сараас тэрээр байгууллагын жолоодлогыг гартаа авлаа. 

Бидний ажил үйлс, алсын хараа, ур чадварт итгэж, цаг ямагт  бидэнтэй хамт 
байсан хувьцаа эзэмшигч, харилцагч, хамтран ажиллагч та бүхэндээ дахин талархал 
илэрхийлж, мэхийн ёсольё. Та бүгддээ амжилт бүтээлийн дээд, эрүүл энх сайн сайхан 
бүхнийг хүсэн ерөөе. Бид ямагт сэтгэлийн Хүчтэй. Хамтдаа байхдаа бүр ялагдашгүй! 

ТУЗ-ийнхээ нийт гишүүдийн өмнөөс та бүгдтэй мэндчилсэн,

Хутагт овгийн Ч. Ганхуяг,
ТУЗ-ийн Дарга, 
Ард Санхүүгийн Нэгдлийн Гүйцэтгэх Захирал 



Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал  |  2020

25

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 сарын 25-ны өдөр  №01/20        Улаанбаатар хот

2019 оны үйл ажиллагааны болон 
санхүүгийн тайланг батлах тухай 

 
     Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 2020 оны 4 
сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын 
20/01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэсэн 2019 
оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хавсралтаар баталсугай.

 
 

ХУРЛЫН ДАРГА                           Ч.ГАНХУЯГ

(Төсөл)



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 
2020 оны 3 сарын 16-ны өдрийн

 2020/5 тоот тогтоолын Хавсралт №2
 

АРД КРЕДИТ ББСБ ХК САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №2)

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

Энэхүү санал авах хуудсаар 2020 оны 4 сарын 25-ны өдрийн 12.00 
цагт компанийн www.live.ard.mn сайтаар 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 
Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Ард 
Холдингсын байр, 2 давхарт ирж хурлын материалтай танилцаад санал 
авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгнө. 

3. Хэрэв 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 бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол эрх бүхий этгээд гарын 
үсэг зурж болон хуулийн этгээдийн тэмдгийг 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:

Хурлаас гарах
шийдвэрийн томёолол

Компанийн жилийн үйл 
ажиллагааны болон санхүүгийн 

тайлангийн талаарх төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн гаргасан 

дүгнэлтийг баталсугай

Зөвшөөрсөн Татгалзсан Түдгэлзсэн






