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Энэхүү аудитын тайлантай холбоотой нэмэлт мэдээллийг дээрх хаягаар авна уу

Нэг. Байгууллага, түүний үйл ажиллагаа
Цогт-Овоо сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь төр, эдийн засаг, нийгмийн бодлогын
удирдлагын үйл ажиллагааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, аймгийн төсвийн
ерөнхийлөн захирагчийн харьяа байгууллага юм.
Хоёр. Санхүүгийн ба төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн гол үзүүлэлтүүд
/сая төгрөгөөр/
Санхүүгийн байдлын тайлан
Үзүүлэлт
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн
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

2021.12.31
1.1
2.0
3.1
3.1
3.1

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

76.9
80.7
-3.8

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

6.8
-3.8
3.0

-3.8

76.1
76.1

66.8
66.8
66.8
66.8

Гурав. Төсвийн захирагчийн ангиллаар аудитад хамрагдсан байдал ба санал
дүгнэлтийн мэдээлэл

Байгууллага, нэгжийн тоо
Санал дүгнэлтийн хэлбэр

5

7
1

Дүгнэлт өгөхөөс
татгалзсан

4

Сөрөг

3
1

Хязгаарлалттай

2
1

Зөрчилгүй

1
ТШЗ
Төсөл, хөтөлбөр
ЗГТС
ТТЗ
ТЕЗ

Аудит хийгээгүй

А
1
2
3
4
5

Түүвэрт хамруулсан

Төсвийн захирагчийн
ангилал

Санал дүгнэлт
гаргасан

№

Аудитад хамрагдах

Үүнээс: Аудит хийсэн хэлбэр

8

9

10

НИЙТ

Дөрөв. Санхүүгийн тайлангийн аудитаар шалгасан нийцлийн аудитын асуудал
Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор
баталсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг
тогтоох журам”-ын заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд
холбогдох мэдээллийг оруулсан байх үүрэгтэй.
Шилэн дансны мэдээлэлд 150 мэдээлэл оруулахаас 18 мэдээллийг хугацаа хоцроож
мэдээлсэн.
Энэ нь Шилэн дансны тухай хуулийн 4 зүгээр зүйлийн 4.1 “Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд
дараах зарчмыг баримтална”, 4.1.3 “тогтоосон хугацаанд, тогтмол, шуурхай мэдээлдэг
байх”, 7 дугаар зүйлийн 7.1 “Шилэн дансны мэдээллийг энэ хуулийн дагуу иргэн олон
нийтэд хүргэх үүргийг дараах албан тушаалтан хүлээнэ” дахь заалтуудтай нийцэхгүй байна.
Тав. Аудитын үр дүн
5.1 Аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийн нэгтгэл:
/сая төгрөгөөр/
№

Төсвийн
захирагчийн
ангилал

А

1

1

ТШЗ

2

Төсөл, хөтөлбөр

3

ЗГТС

Нийт алдаа,
зөрчлийн

Үүнээс
Залруулга

Төлбөрийн
акт

Албан
шаардлага

Зөвлөмж

Тоо

Дүн

Тоо

Дүн

Тоо

Дүн

Тоо

Дүн

Тоо

Дүн

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

35.3

2

29.6

1

0.6

4

5.1

4

ТТЗ

5

ТЕЗ
НИЙТ

7

35.3

2

29.6

1

0.6

4

5.2 Аудитын илрүүлэлт: /Илрүүлсэн алдаа, зөрчлийн товч утга, түүнийг шийдвэрлэсэн
байдал /хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн асуудал, залруулсан алдаа, төлбөрийн
акт, албан шаардлага, зөвлөмж//
Аудитаар нийт 35.3 сая төгрөгийн 7 алдаа зөрчил илэрснээс, 29.6 сая төгрөгийн 2 алдааг
залруулж, хууль тогтоомж хэрэгжүүлж ажиллах 0.6 сая төгрөгийн 1 албан шаардлага
хүргүүлж, 5.1 сая төгрөгийн зөрчилд 4 зөвлөмж өглөө.
Аудитаар нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт, тооцоолол болон тайлагналын алдаатай
дараах залруулгыг санхүүгийн тайланд тусгаж, баталгаажуулав. Үүнд:
Орлого үр дүнгий тайланг мөнгөн гүйлгээний тайлантай тулган баталгаажуулахад үндсэн
цалин зардал 14.3 сая төгрөгөөр, нэмэгдэл зардлыг 11.3 сая төгрөгөөр, урамшуулал
зардлыг 3.0 сая төгрөгөөр, бичиг хэргийн зардал 0.2 төгрөгөөр, тээвэр, шатахууны зардал
0.5 сая төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж
зардал 0.3 сая төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал зардлыг 0.1 сая төгрөгийн
зөрүүтэй байна зөрүүтэй тусгагдсан алдааг аудит явцад залруулав.
Албан шаардлага:
Бичиг хэргийн зардал 139,000 төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил
үйлчилгээний төлбөр хураамж зардал 383,400 төгрөг, урсгал засварын зардалд 25,000
төгрөгийг зориулалт бусаар зарцуулсан зөрчилд албан шаардлага хүргүүлэв.
Зөвлөмж:
Үлдэх өртөггүй 10 ширхэг хөрөнгө бүртгэлтэй, жилийн эцэст 2.0 сая төгрөгийн үндсэн
хөрөнгийн тооллого хийсэн гэх боловч баримтаар нотлогдохгүй байна, сумын Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ажлын албанд "иргэний танхим" хариуцсан
үйлчилгээний ажилтны орон тоог нэмэгдүүлж цалингийн зардлаас 1.6 сая төгрөг олгосон,
хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардлаас 1.5 төгрөгийг сургалт зохион байгуулахад
зарцуулсан зэрэг зөрчилд зөвлөмж хүргүүлсэн.

5.1

Зургаа. Аудитын санал дүгнэлт

