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Нэг. Санхүүгийн ба төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн гол үзүүлэлтүүд
/сая төгрөгөөр/
Үзүүлэлт
Санхүүгийн байдлын тайлан
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн
Нийт хөрөнгийн дүн
Нийт өр төлбөрийн дүн
Цэвэр хөрөнгө/өмчийн дүн
Өр төлбөр, цэвэр хөрөнгө/өмчийн дүн

2020.12.31

74.5
845.8
920.3
383.4
536.9
920.3

2021.12.31

88.7
3,094.8
3,183.5
2,663.8
519.6
3,183.5

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

285.6
320.2
(22.2)

285,8
300.8
(17.2)

(22.2)

(17.2)

559.1

536.9
(17.2)
519.6

(22.2)
536.9
320.2

318.8
318.7
106.0

106.0
4,073.9
4,179.9
384.5

364.1

384.5

364.1

370.8

350.9

370.8

350.9

Хоёр. Байгууллага, түүний үйл ажиллагаа
“Хөгшөө” ОНӨААТҮГ нь эрхэм зорилгоо үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх
шинэ шатанд гаргахын тулд дулаан хангамжийн шилдэг технологийг нэвтрүүлэх болон
хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх, цахилгааны найдвартай эх үүсвэрт холбогдох, дулааны
төвлөрсөн системд аж ахуйн нэгж байгууллага, айл өрхийг холбож орон нутгийн хөгжилд
хувь нэмэр оруулж хүний хөгжил дээдэлсэн, байгаль орчинд ээлтэй жишиг компани болох
гэж тодохойлжээ.Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд ОНӨААТҮГ гэсэн статустай
байна.

Гурав. Асуудлыг онцолсон хэсэг ба бусад асуудлын хэсэг
“Хөгшөө” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийг Өмнөговь аймгийн Засаг дарга 2015 оны 12 дугаар
сарын 18-ны өдөр баталсан 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.
“Хөгшөө” ОНӨААТҮГ дарга нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хууль”,”Компанийн тухай хууль” болон бусад хууль,тогтоомжийг үндэслэн Аймгийн Засаг
даргатай 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 “Хөгшөө” ОНӨААТҮГ-ын 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 15-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, захирал Ш.Ичинхорлоо, хоёр дахь шатны чанарын
хяналтыг ТАГ-ын аудитын менежер Т.Хонгорзул, дарга, тэргүүлэх аудитор С.Цэрэнбаяр
нэр тус тус хэрэгжүүлсэн.
“Хөгшөө” Орон нутгийн өмчит,аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар нь 2021 оны
санхүүгийн тайлангаа хооронд “Эн Ай Ти Эс баланс аудит” ХХК-д 2022 оны 01 дугаар сарын
20-ны өдрийн 01 тоот албан бичгээр ирүүлсэн байна.
Тав. Санхүүгийн тайлангийн аудитаар шалгасан нийцлийн аудитын асуудал

5.1 Шилэн дансны мэдээлэл
Шилэн дансны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1, 3.1.2-т хамаарах төсөвт
байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар нь 6 дугаар зүйлийн 6.1,
6.4-т тус тус тусгасан мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд ил тод мэдээлэх
зохицуулалттай.
Аудитаар тус хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан мэдээллийн давхардал, ач холбогдол,
үр нөлөөг харгалзан дараах 10 төрлийн мэдээллийг Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудаст
ил тод байршуулсан эсэхийг хамруулан шалгалаа.

“Хөгшөө” ОНӨААТҮГ нь тайлант онд 1 мэдээллийг хугацаа хоцроож мэдээлсэн
зөрчилтэй байна. Мөн гүйлгээ бүрийн анхан шатны баримтыг түүнд холбогдох эрх бүхий
этгээдийн шийдвэрийн эх хуулбарын хамт байршуулаагүй байна.
Шийдвэрлэсэн нь: Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлээгүй, өмнөо оны алдаа
зөрчлийг давтан гаргасан тул албан шаардлага хүргүүлэх.
Зургаа. Дараагийн аудитаар анхаарах асуудал
Холбогдох эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр сумын Засаг тушаал гарган
үйл ажиллагааны чиглэл нь хамааралгүй, мэргэжлийн бус байгууллагад өндөр өртөгтэй
бүхий автозам, байгууламж, гэрэлтүүлгийг үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгүүлсэн
шалтгаан, үр дагаврыг дараагийн аудитаар анхаарах шаардлагатай гэж үзлээ.
Долоо. Аудитын илрүүлэлт:
Аудитаар нийт 714.5 сая төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс, 84.9 сая төгрөгийн
алдаа, зөрчилд 3 албан шаардлага хүргүүлж, 629.6 сая төгрөгийн алдаанд 3 зөвлөмж өгсөн.
Залруулагдаагүй 714.5 сая төгрөгийн алдаа зөрчил нь тогтоосон материаллаг
түвшинээс их байгаа ч санхүүгийн тайлагналд нөлөөлөхгүй учир Зөрчилгүй санал дүгнэлт
өглөө.
7.1 Аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийн нэгтгэл:
/сая төгрөгөөр/
№

А
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