ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ
Өмнөговь аймаг Манлай сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн
гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан

Аудитын код: ӨМА-2022/48/НА-СТА-ТШЗ

Цахим хуудас:
www.audit.mn
Өмнөговь аймаг
Даланзадгад сум
2022 он

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга,
тэргүүлэх аудитор: С.Цэрэнбаяр
Утас: 70533552 Цахим хаяг: tserenbayars@audit.gov.mn
Аудитын менежер: Т.Хонгорзул
Утас: 70533552 Цахим хаяг: khongorzult@audit.gov.mn
Аудитор: Н.Хулан
Утас: 70533552 Цахим хаяг: khulann@audit.gov.mn

Энэхүү аудитын тайлантай холбоотой нэмэлт мэдээллийг дээрх хаягаар авна уу

Нэг. Байгууллага, түүний үйл ажиллагаа
Өмнөговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар нь Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг
сайжруулан, үйлчлүүлэгчдэд чанартай ээлтэй үйлчилгээг хүргэж, тэдний эрүүл мэндийн
боловсролыг дээшлүүлэхэд оршино гэсэн эрхэм зорилгын дор үйл ажиллагааны чиглэл зорилтоо
тодорхойлон ажиллажээ.
Хоёр. Санхүүгийн ба төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн гол үзүүлэлтүүд
/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
115,545,441.02
540,941,147.55
656,486,588.57

656,486,588.57

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

869,847,300.82
664,778,385.09
205,068,915.73
(6,666,666.48)
198,402,249.25

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
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих

458,084,339.32
198,402,249.25
656,486,588.57
628,678,176.00
619,355,178.48
9,322,997.52

9,322,997.52
9,322,997.52
379,338,933.29
379,338,933.29
383,336,661.93
348,849,600.00
25,418,071.93
9,068,990.00

Гурав. Төсвийн захирагчийн ангиллаар аудитад хамрагдсан байдал ба санал дүгнэлтийн
мэдээлэл
№

Төсвийн захирагчийн
ангилал

Байгууллага, нэгжийн тоо

Санал дүгнэлтийн хэлбэр

7

8
1

Дүгнэлт өгөхөөс
татгалзсан

5

Сөрөг

4

Хязгаарлалттай

Зөрчилгүй

3
1

Аудит хийгээгүй

2
1

Түүвэрт хамруулсан

1
ТШЗ
Төсөл, хөтөлбөр
ЗГТС
ТТЗ
ТЕЗ

Санал дүгнэлт
гаргасан

А
1
2
3
4
5

Аудитад хамрагдах

Үүнээс: Аудит хийсэн хэлбэр

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 мэдээллийг тулган баталгаажуулахад цалингийн зардлаас бусад таван сая
төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын 136,131,628.1 төгрөгийн гүйлгээ, таван сая төгрөгөөс
дээш үнийн дүн бүхий 18,116,483.0 төгрөгийн худалдан авалтын мэдээлэл, 10,691,913.0 төгрөгийн
хөрөнгө актлах шийдвэрийг тус тус байршуулаагүй байна.
Энэ нь Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 “тогтоосон хугацаанд, тогтмол,
шуурхай мэдээлдэг байх”, 6 дугаар зүйлийн 6.4.4 "таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий
худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг",
6.4.5 “цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын
мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэр”, Нягтлан бодох
бүртгэлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 "үнэн зөв байх", 13 дугаар зүйлийн 13.1 “Анхан
шатны баримт нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан, мэдээллийг үнэн, зөв
гаргах үндэслэл болно” заалтыг тус тус хэрэгжүүлээгүй эрх үүрэг батламж мэдэгдлийг хангахгүй
байна.
Шийдвэрлэсэн нь: Зөрчлийг давтан гаргахгүй байх албан шаардлага өгөх.
Тав. Аудитын үр дүн
5.1 Аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийн нэгтгэл:
/сая төгрөгөөр/
№

Төсвийн
захирагчийн
ангилал

А
1

1

ТШЗ

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

3

265.2

2

63.9

1

201.3

2

Төсөл, хөтөлбөр

3

ЗГТС

4

ТТЗ

5

ТЕЗ
НИЙТ

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 265.2 сая төгрөгийн 3 алдаа зөрчил илэрснээс, 201.3 сая төгрөгийн зөрчилд 1 албан
шаардлага хүргүүлж, 63.9 сая төгрөгийн 2 алдааг аудитын явцад залруулсан.

Зургаа. Аудитын санал дүгнэлт /баталгаажсан хувийг оруулах/

