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Нэг. Санхүүгийн ба төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн гол үзүүлэлтүүд
/сая төгрөгөөр/
Үзүүлэлт

2020.12.31

2021.12.31

Санхүүгийн байдлын тайлан
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн
121,866,472.80

160,166,571.64

1,566,633,806.85

1,542,610,800.05

1,688,500,279.65

1,702,777,371.69

1,390,699,622.18

1,364,327,725.86

297,800,657.47

338,449,645.83

1,688,500,279.65

1,702,777,371.69

228,743,932.46
220,638,867.42
188,316.47

341,447,073.86
311,433,411.07
40,648,988.36

188,316.47
138,546,729.00

40,648,988.36
235,447,007.15

62,165,333.85
188,316.47
235,447,007.15

62,165,333.85
40,648,988.36
338,449,645.83

266,556,927.03

365,636,591.33

207,992,766.51

316,950,133.42

58,564,160.52

48,686,457.91

16,123,983.75

74,688,144.27

74,688,144.27

123,374,602.18

Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн
Нийт хөрөнгийн дүн
Нийт өр төлбөрийн дүн
Цэвэр хөрөнгө/өмчийн дүн
Өр төлбөр, цэвэр хөрөнгө/өмчийн дүн
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан
Үйл ажиллагааны орлогын дүн
Үйл ажиллагааны зардлын дүн
Үйл ажиллагааны үр дүн
Үйл ажиллагааны бус үр дүн
Үйл ажиллагааны нийт үр дүн
Цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл
Тайлант оны үр дүн
Эцсийн үлдэгдэл
Мөнгөн гүйлгээний тайлан
Үйл ажиллагааны мөнгөн орлогын дүн
Үйл ажиллагааны мөнгөн зарлагын дүн
Үйл ажиллагааны ЦМГ
Хөрөнгө оруулалтын ЦМГ
Санхүүгийн ажиллагааны ЦМГ
Нийт цэвэр мөнгөн гүйлгээ
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн
эхний үлдэгдэл
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн
эцсийн үлдэгдэл
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн
Урсгал зардал
Хөрөнгийн зардал
Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр
Улсын төсвөөс санхүүжих
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

278,171,700.00
278,171,700.00
280,928,700,00
280,928,700,00

Хоёр. Байгууллага, түүний үйл ажиллагаа
Байгууллагын үйл ажилагаа
“Кокс заг эрчим” ОНӨААТҮГ нь эрхэм зорилгоо Орон нутгийн гол хөшүүрэг болсон дулаан,
эрчим хүчийг үр ашигтай үйлдвэрлэн явуулж хэрэглэгчийн таатай, тухтай орчныг бүрдүүлэн
тасралтгүй найдвартай ханган үйлчилж ажилллахад оршино гэж тодохойлсон байна.
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэн шинэ шатанд гаргахын тулд сум хөгжүүлэх
ерөнхий төлөвлөгөөнд үйл ажиллагааны чиглэл болон дулаан хангамжийн шилдэг шинэ
техник, технологийг нэвтрүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд шинэлэг санааг хэрэгжүүлж
ажиллах хэтийн зорилготой.
Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд ОНӨААТҮГ гэсэн статустай байна.
Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот
үйлдвэрийн газар статустай ба өмчийн 100.0 хувийг төр эзэмшиж байна.
Гурав. Асуудлыг онцолсон хэсэг ба бусад асуудлын хэсэг
“Кокс заг эрчим” ОНӨААТҮГ-ыг Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдын 1998 оны 02
дугаар сарын 06-ны өдрийн 01 дүгээр тогоолоор байгуулсан байна. Энэ нь Төрийн болон
орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд “Засгийн газар нь төрийн өмчийн бүрэн
бүтэн байдлыг Улсын Их Хурлын өмнө хариуцах бөгөөд энэ талаар дараах бүрэн эрхтэй: ...
5/ хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн өмчит хуулийн этгээдийг байгуулах, өөрчлөх, татан
буулгах тухай шийдвэр гаргах, түүний дүрмийг батлах;...” гэсэн заалттай нийцэж байна.
“Кокс заг эрчим” ОНӨААТҮГ захирал нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хууль”,”Компанийн тухай хууль” болон бусад хууль,тогтоомжийг үндэслэн Аймгийн засаг
даргатай 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр нэг жилийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
Дөрөв. Аудитын гол асуудал
Төрийн аудитын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1-д “Төрийн аудитын байгууллага
аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж бүхий аудитын тайлан гаргана.” гэж заасны дагуу
“Кокс заг эрчим” Орон нутгийн өмчит,аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын 2021 оны 12
дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн тайланд аудит хийж аудитын тайланг танилцуулж
байна.
Аудитын тайланд компанийн дотоод хяналт, нягтлан бодох бүртгэл, холбогдох санхүүгийн
тайлагналын үзэл баримтлалын талаар болон аудитын явцад илрүүлсэн алдаа, зөрчил,
гаргасан шийдэл, анхаарал татахуйц бусад чухал асуудал болон аудитын санал дүгнэлт,
түүний үндэслэлийг хураангуйлан толилуулав.
Энэхүү тайланд шалгагдагч байгууллагад шилэн данс, балансын данстай холбоотой өгсөн
зөвлөмжүүдийг тусгасан болно.
Аудитыг 2022 оны 02 дугаар сарын 16-наас 2022 оны 03 дугаар сарын 15-ны хооронд “Эн
Ай Ти Эс баланс аудит” ХХК-ийн аудитор Г.Хүрэл гүйцэтгэж, анхан шатны чанарын
хяналтыг аудитын менежер И.Туяа хэрэгжүүлж, захирал Ш.Ичинхорлоо, хоёр дахь шатны
чанарын хяналтыг тус тус хэрэгжүүлсэн.

“Кокс заг эрчим” Орон нутгийн өмчит,аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар нь 2021 оны
санхүүгийн тайлангаа хооронд “Эн Ай Ти Эс баланс аудит” ХХК-д 2022 оны 2 дугаар сарын
10-ны өдрийн 02/2022 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн байна.
Тав. Санхүүгийн тайлангийн аудитаар шалгасан нийцлийн аудитын асуудал
АДБОУС 4000.16-д нийцлийн аудитыг санхүүгийн тайлангийн аудиттай хослуулан хийх
тохиолдолд аудитор аль стандартыг дагаж мөрдөхийг үнэлэх, нийцлийн асуудлын талаарх
дүгнэлтийг санхүүгийн тайлангийн аудитын санал дүгнэлтээс тусад нь салгах ёстой гэж
заасан байна.
Зургаа. Дараагийн аудитаар анхаарах асуудал
Тус байгууллагын 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар урт хугацаат өр төлбөр
дансны үлдэгдлийн талаар авч үзэх.

Долоо. Аудитын илрүүлэлт:
Аудитаар нийт 107.8 сая төгрөгийн 2 алдаа зөрчил илэрсэнд зөвлөмж өгсөн.
Залруулагдаагүй 107.8 сая төгрөгийн алдаа зөрчил нь тогтоосон материаллаг байдлын
түвшинээс их хэдий ч санхүүгийн тайланд нөлөөлөлгүй тул “Зөрчилгүй дүгнэлт өгөхөөр
шийдвэрлэв.
Залруулсан алдаа байхгүй болно.

7.1 Төсвийн захирагчийн ангиллаар аудитад хамрагдсан байдал ба санал дүгнэлтийн
мэдээлэл

7.2 Аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийн нэгтгэл:
/сая төгрөгөөр/
№

А
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акт

Албан
шаардлага
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Тоо
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Тоо
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Санхүүгийн тайлангийн аудитын асуудал
1

“Кокс заг эрчим”

2

107,807.4

2

107,807.4
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