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Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны  

талаарх мэдээлэл 

Компанийн эрхэм зорилго 

Дэлхийд өрсөлдөхүйц үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийг бий болгоно. 

Компанийн алсын хараа 

Үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн хөгжлийг тодорхойлно. 

Үндсэн үйл ажиллагаа 

“Cтандарт проперти групп” ХХК /РД: 5757746/ нь 2013 оны 10-р сард Улаанбаатар хотод үүсэн байгуулагдсан бөгөөд 
барилга угсралт, үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлал, худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан. Компани нь 2013 
оноос группын бүтэц зохион байгуулалтад шилжсэн ба өнөөдрийн байдлаар “Стандарт проперти” ХХК, “Нобел Рийл Эстэйт” 
ХХК, “Нобел Констракшн” ХХК гэсэн гурван  компанийн хувьцааг 100 хувь эзэмшиж, хөрөнгө оруулалт, барилга угсралт, үл 
хөдлөх хөрөнгийн менежментийн цогц үйл ажиллагаа эрхэлж байна.  

Групп нь 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн Санхүүгийн зохицуулах хорооны 162 тоот тогтоолыг үндэслэн “Баянбогд” 
ХК-тай нэгдэх замаар хариуцлагын хэлбэрээ өөрчлөн 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр “Стандарт Проперти Групп” ХК 
/РД: 2010054/ болсон.  

Охин компаниуд:  

“Стандарт Проперти” ХХК 

“Стандарт проперти” ХХК /РД:5446279/ нь 2011 оны 2-р сард байгуулагдсан ба барилгын менежмент, хөрөнгө оруулалтын 
чиглэлээр үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна.  

Компани нь 2013 оны 5-р сарын 23-ны өдөр Барилга, хот байгуулалтын яамнаас Барилга угсралт 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 
2.2.2 заалтын дагуу ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн БУ12-614/13 дугаар бүхий гэрчилгээг гурван жилийн 
хугацаатайгаар авсан байна. Ийнхүү “Стандарт проперти” ХХК нь барилгын засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилт, мод 
ба өрөгт бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил, цутгамал болон угсармал төмөр бетон арагт бүтээцэн 
болон иж бүрэн цутгамал бүтээцэн, барилгын ажил /1-9 давхар/, барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах 
татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт, барилгын дотор гэрэлтүүлэг, 
цахилгаан хангамжийн угсралт, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралтын ажил гүйцэтгэх тусгай 
зөвшөөрөлтэй ажиллаж байна.  

“Нобел Рийл Эстэйт” ХХК 

“Нобел Рийл Эстэйт” ХХК /РД:5706408/ нь 2013 оны 5-р сард үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд иргэд, барилгын компаниудад 
зориулан үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, түрээслэх, борлуулах, санхүүжүүлэх зэрэгт зуучилж, мэдээлэл зөвлөгөө өгөхөөс 
гадна тогтмол болон захиалгат судалгаа хийх үйлчилгээг хүргэж эхэлсэн. Одоогийн байдлаар зэргэлдээ компани болох 
“Стандарт проперти” ХХК-ийн төлөвлөгөөт ажлуудын, ялангуяа гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийн хүрээнд 
борлуулалт, маркетинг болон үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын нэг цэгийн цогц үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байна.  

“Нобел Констракшн” ХХК 

“Нобел Констракшн” ХХК /РД:5706009/ нь 2013 оны 5-р сард гадаад худалдааны чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан.  



Үндсэн процессууд 

1. Барилгын болон бусад салбарын менежмент ба хөрөнгө оруулалт 

“Стандарт Проперти Групп” ХК нь дараах үндсэн чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулдаг болно: 

 Охин компаниудыг нэгдсэн удирдлагаар хангах 

 Улсын болон олон нийтийг хамарсан төсөл хэрэгжүүлэх 

 Барилгын томоохон төслүүдийг санхүүжүүлэх 

 Төслийг санхүүжүүлэхээс гадна гадаад, дотоод эх үүсвэрээс хөрөнгө босгох 

 Төслийн менежментийн зөвлөх болон гүйцэтгэх үйлчилгээ үзүүлэх 

 Барилга угсралт, үл хөдлөх хөрөнгийн төслийн менежмент 

 

2. Барилга угсралт 

“Стандарт Проперти” ХХК нь дараах үндсэн чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулдаг болно: 

 Барилгын угсралтын ажил гэрээгээр гүйцэтгэх 

 Барилга угсралтын чиглэлээр захиалга авах 

 

3. Үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент 

“Нобел Рийл Эстэйт” ХХК нь дараах үндсэн чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулдаг болно: 

 Үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн судалгаа хэрэгжүүлэх 

 Судалгаандаа үндэслээд барилга угсралтын компанид зөвлөгөө өгөх 

 Бүхий л төрлийн борлуулалт, зуучлалын үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх 

 Судалгаа, орчин үеийн чанарын стандарт, хэрэглэгчийн хандлага ба сэтгэл ханамжид суурилсан үл хөдлөх 

хөрөнгийн менежментийн цогц үйлчилгээ үзүүлэх 

 

4. Гадаад худалдаа 

“Нобел Констракшн” ХХК нь дараах үндсэн чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулдаг болно: 

 Гадаад худалдааны үйл ажиллагаа эрхлэх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компанийн зохион байгуулалт 

Стандарт Проперти Групп ХК – ийн бүтэц 

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл 

Гишүүд: 

 

2. Гүйцэтгэх удирдлага 

Сэрвүүд Сод-Эрдэнэ - Гүйцэтгэх захирал 

3. Хэлтсүүд 

 Санхүү, НББ-ийн хэлтэс 

 Худалдан авалт, хангамжийн хэлтэс 

 Борлуулалт, маркетингийн хэлтэс  

 Нобел рийл эстэйт ХХК (Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал) 

 Инженерийн хэлтэс 

 Стандарт проперти ХХК (Барилгын менежмент, хөрөнгө оруулалт, угсралт) 

 Нобел Констракшн ХХК (Гадаад худалдаа) 

 Захиргаа, хуулийн хэлтэс 

Ажлын байрууд 

Стандарт Проперти Групп” ХК – ийн ажлын байрууд 

1. Гүйцэтгэх захирал 
2. Дэд захирал 
3. Ерөнхий нягтлан бодогч 
4. Нягтлан бодогч 
5. Нярав 
6. Санхүүгийн шинжээч 
7. Ханган нийлүүлэгч 
8. Оффис менежер 

“Стандарт Проперти” ХХК – ийн ажлын байрууд 
1. Гүйцэтгэх захирал 
2. Ерөнхий инженер 

3. Барилгын инженер 
4. Даамал 
5. ХАБЭА-н инженер 
6. Цахилгааны инженер 
7. Сантехникийн инженер 
8. Жолооч 
9. Дохиочин 
10. Краны машинист 

“Нобел рийл стэйт” ХХК –ийн ажлын байрууд 
1. Гүйцэтгэх захирал 
2. Риалтор (ҮХХЗ)  
3. Хөрөнгийн үнэлгээчин 

1 Ганболд Лхамсүрэн Стандарт Капитал ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал 

2 Гантулга Хатанболд Стандарт Капитал ХХК-ийн дэд захирал 

3 Нанжид Улаанхүү Стандарт Финаншл Групп ХХК-ийн дэд захирал 

4 Хүүхэнбаатар Үнэнхүү Трью Концепц ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал 

5 Кобаяаши Ричард Стандарт Финаншл Групп ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал 

6 Такааки Кавазое СОКАП хувийн банкны үйлчилгээ, гүйцэтгэх захирал 

7 Сүхбаатар Лхамчимэг  

8 Дэндэв Лхагва-Эрдэнэ  

9 Хирохито Намики “Мицүбүши UFJ Траст, банк” корпораци хувийн банкны газрын ахлах зөвлөгч 



2015 оны үйл ажиллагааны тайлан 

Стандарт проперти групп ХК нь 2015 онд өөрийн тодорхойлсон үйл ажиллагааны чиглэлээр идэвхитэй үйл 

ажиллагаа явуулсан ба барилга угсралтын 2 төсөл хэрэгжүүлсэн. 

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт “Шинэ толгойт хороолол” 

Нийслэлийн засаг даргын 2014 оны 404 тоот захирамжийн дагуу групп нь Сонгинохайрхан дүүргийн 2-р 

хороонд нийт 26.6 га талбайт төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсан. Энэ ажлын хүрээнд 2015 оны 4-р сард 262 

айлын 2 блок барилгын ажлыг эхлүүлсэн ба тайлант хугацаанд барилгын ажлыг 90 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр 

гүйцэтгэсэн ба 2016 оны 4-р сард ашиглалтанд өгөхөөр ажиллаж байна. Энэхүү төслийн хүрээнд групп нь 2700 

айлын орон сууц, 940 хүүхдийн сургууль, 600 хүүхдийн цэцэрлэг, худалдаа үйлчилгээ бүхий цогцолбор 

хорооллыг барьж гүйцэтгэх юм.  

“Перл мэйншн” 32 айлын орон сууц 

Бид 2014 онд Баянзүрх дүүргийн 25-р хороонд 32 айлын орон сууцны барилга эхлүүлсэн ба 2015 онд 

үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж улсын комисст өгөхөд бэлэн болгоод байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Үйл ажиллагааны менежмент, бодлого боловсруулалт 

Стандарт проперти групп ХК нь хэдийгээр үйл ажиллагаагаа шинээр эхлүүлэн ажиллаж байгаа боловч 

богино хугацаанд өсөн дээшлэх, улсдаа өрсөлдөхүйц компани болон хөгжихийн тулд үйл ажиллагааны 

менежентийг зөв бий болгох шаардлагтай байсан. Бид 2015 онд шинээр нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын 

баримт бичиг, хөдөлмөрийн дотоод журам, бараа материал худалдан авах журам зэрэг өөрийн үйл ажиллагаатай 

холбоотой журмуудыг боловсруулснаас гадна нийтлэг хэрэглэгддэг 18 журмыг боловсруулан мөрдөж эхлээд 

байна. 

Мөн барилга угрсалтын үйл ажиллагааг оновчтой явуулах хүний нөөц, машин механизмын паркыг бий 

болгон нөөцийг удирдлагыг хангаад байна.  

 

Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлал 

Группын үйл ажиллагааны нэг чиглэл болох үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын үйл ажиллагааг идэвхижүүлсэн 

бөгөөд Нобель Рийл Эстэйт компаниар дамжуулах үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалт, зуучлалын 50 гаруй ажлыг 

2015 онд хийсэн.  

  



Санхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл 

Аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, түүний тайлбар тодруулга, дүгнэлт 

 



 
 

 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 





















 



 
  



 

Хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл 

 

               Компанийн 5% буюу түүнээс дээш  хувьцаа эзэмшигчид: 

№ Нэр  Тоо ширхэг  Хувь 

1 Стандарт Капитал ХХК        1 041 858   64,0% 

2 Интернэшнл экаунтин энд эскров ХХК           488 342   30,0% 

 

Хөрөнгийн зах зээл ба компанийн хувьцаа: 

Стандарт Проперти Групп ХК-ийн хувьцааны 2015 оны арилжааны мэдээ: 

Гаргасан хувьцааны тоо, төрөл                                      1,627,807 ширхэг энгийн хувьцаа 

52 долоо хоногийн хувьцааны арилжааны ханш: 

Доод ханш: 11,5                         Дундаж ханш: 24 

Дээд ханш: 46,44 Хаалтын ханш: 46,44 

Арилжигдсан тоо хэмжээ                                                398  ширхэг 

Арилжааны үнийн дүн                                                     8036 төгрөг 

Зах зээлийн үнэлгээ                                                          201 017 882.952629 төгрөг 

           Манай компанийн үнэт цаасны хувьцааны ханш 2015 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр нэгж үнэ нь 46,44 

төгрөг болж өмнөх жилийн ханшаас 364,40%-иар өссөн. 

            2015 онд  компанийн хувьцаа Монголын Хөрөнгийн Биржийн 2015 оны хувьцааны зах зээлийн ханшийн 

өсөлттэй 20 үнэт цаасны тоонд багтсан.  

 

  



 

Ногдол ашгийн талаарх мэдээлэл 

 

Компанийн ногдол ашгийн бодлого 

               Стандарт Проперти Групп ХК нь Стандарт Проперти Групп ХК-ийн дүрмийн 12 дугаар заалт Ногдол 

ашиг, компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан ногдол ашгын журам болон бусад хууль, 

дүрмэнд нийцүүлэн ногдол ашгын бодлогыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

 

Стандарт Проперти Групп ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл компани 2015 онд алдагдалтай ажилласан 

тул ногдол ашиг тараахгүй байх тухай шийдвэр гаргасан.  


