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2. Аудит хийсэн санхүүгийн тайлан (төгрөгөөр)
Дансны
код
1
33
335
3352
35
351
35110
354
35410
35420
35430
35450
2
39
392
39205
39206
39207
39208
39209
39210
39217
393
39301
39302
39303
3
4
5
51
511
51101
512
51210
51220
51300
6

Балансын үзүүлэлт
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН
АВЛАГА
Бусад авлага
Хувь хүмүүсээс авах авлага
БАРАА МАТЕРИАЛ
Түүхий эд материал
Тусгай зориулалттай материал
Хангамжийн материал
Бичиг хэргийн материал
Аж ахуйн материал
Сэлбэг хэрэгсэл
Барилгын засварын материал
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН
ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ
Биет хөрөнгө
Машин тоног төхөөрөмж (компьютер)
Хуримтлагдсан элэгдэл
Тавилга, аж ахуйн эд хогшил
Хуримтлагдсан элэгдэл
Зам, гүүрний байгууламж
Хуримтлагдсан элэгдэл
Ном
Биет бус хөрөнгө
Програм хангамж
Хуримтлагдсан элэгдэл
Бусад биет бус хөрөнгө
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН III=I+II
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР
ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН
Засгийн газрын хувь оролцоо
Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын
сан/ орон нутгийн сан
Өмч: - төрийн
Хуримтлагдсан үр дүн
Өмнөх үеийн үр дүн
Тайлант үеийн үр дүн
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү
ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН
VI=IV+V

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

13,455,380.00
652,596.00
652,596.00
652,596.00
12,802,784.00
5,271,760.00
5,271,760.00
7,531,024.00
59,500.00
6,873,324.00
598,200.00
35,542,361.27
35,542,361.27
10,542,361.27
20,138,700.00
(12,696,636.93)
14,457,578.00
(12,394,747.72)
74,936.00
(37,468.08)
1,000,000.00
25,000,000.00
175,000.00
(175,000.00)
25,000,000.00
48,997,741.27
48,997,741.27
36,512,536.76

13,866,080.00
652,596.00
652,596.00
652,596.00
13,213,484.00
5,271,760.00
5,271,760.00
7,941,724.00
59,500.00
6,995,824.00
598,200.00
288,200.00
33,130,829.85
33,130,829.85
8,130,829.85
20,138,700.00
(14,190,486.15)
14,457,578.00
(13,293,695.88)
74,936.00
(56,202.12)
1,000,000.00
25,000,000.00
175,000.00
(175,000.00)
25,000,000.00
46,996,909.85
46,996,909.85
34,511,705.34

94,358,399.00

94,358,399.00

94,358,399.00
(57,845,862.24)
(57,845,862.24)
12,485,204.51

94,358,399.00
(59,846,693.66)
(57,845,862.24)
(2,000,831.42)
12,485,204.51

48,997,741.27

46,996,909.85

2.2 Аудит хийсэн санхүүгийн үр дүнгийн тайлан
Дансны
код
1
13
1320
132001
2
21
210
2101
210101
210102
210103
210104
2102
210201
210202
210203
210204
210205

Үзүүлэлт
YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДYН (I)
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт
байгууллага/
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН
УРСГАЛ ЗАРДАЛ
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
Үндсэн цалин
Нэмэгдэл
Унаа хоолны хөнгөлөлт
Урамшуулал
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
Тэтгэврийн даатгал
Тэтгэмжийн даатгал
ҮОМШӨ-ний даатгал
Ажилгүйдлийн даатгал
Эрүүл мэндийн даатгал
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Өмнөх оны
гүйцэтгэл
104,250,300.00
104,250,300.00
104,250,300.00

Тайлант оны
гүйцэтгэл
81,394,500.00
81,394,500.00
81,394,500.00

104,250,300.00

81,394,500.00

106,443,964.98
106,443,964.98
80,158,553.11
66,308,361.13
59,768,597.61
5,121,463.52
900,200.00
518,100.00
8,761,400.00
5,503,448.90
1,126,973.72
583,066.35
128,841.19
1,419,069.84

83,395,331.42
83,395,331.42
80,769,553.12
66,843,421.42
57,586,224.81
5,261,931.21
701,100.00
3,294,165.40
8,625,672.28
5,975,526.30
664,675.42
531,800.44
124,319.12
1,329,351.00
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2103
210301
210302
210303
2104
210401
210402
210403
210404
210406
2108
210801
210802
2109
210903
213
2132
213207
213209
2134
213403
3
225
225001
4
5

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал
Гэрэл, цахилгаан
Түлш, халаалт
Цэвэр, бохир ус
Хангамж, бараа материалын зардал
Бичиг хэрэг
Тээвэр, шатахуун
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр
Ном, хэвлэл
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр,
хураамж
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний
төлбөр хураамж
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох
Бараа үйлчилгээний бусад зардал
Yндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ
Бусад урсгал шилжүүлэг
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал
Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох
татаас, санхүүжилт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ YР ДYН (3)=(1)-(2)
YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДYН
Yндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз
YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС YР ДYН (4)=(145-225)
НИЙТ YР ДYН (5)=(3)+(4)

1,044,827.00
506,533.00
358,294.00
180,000.00
600,860.00
98,500.00
91,900.00
76,360.00
51,400.00
282,700.00

652,228.00
238,740.00
413,488.00
557,100.00
105,100.00
91,900.00
45,400.00
32,000.00
282,700.00

635,200.00

1,679,600.00

95,200.00

1,139,600.00

540,000.00
2,807,904.98
2,807,904.98
26,285,411.87
18,003,000.00
17,703,000.00
300,000.00

540,000.00
2,411,531.42
2,411,531.42
2,625,778.30
300,000.00
300,000.00

8,282,411.87

2,325,778.30

8,282,411.87
(2,193,664.98)
2.70
2.70
(2.70)
(2,193,667.68)

2,325,778.30
(2,000,831.42)
(2,000,831.42)

Өмнөх оны
гүйцэтгэл

Тайлант оны
гүйцэтгэл

104,250,300.00
104,250,300.00
104,250,300.00

81,394,500.00
81,394,500.00
81,394,500.00

104,250,300.00

81,394,500.00

104,250,300.00
104,250,300.00
77,964,888.13
65,790,261.13
59,768,597.61
5,121,463.52
900,200.00
8,761,400.00
5,957,800.00
700,900.00
560,700.00
140,200.00
1,401,800.00
1,044,827.00
506,533.00
358,294.00
180,000.00
647,300.00
105,100.00
91,900.00
90,500.00
77,100.00
282,700.00
77,400.00
77,400.00
488,200.00

81,394,500.00
81,394,500.00
78,768,721.70
66,843,421.42
57,586,224.81
5,261,931.21
701,100.00
3,294,165.40
8,625,672.28
5,975,526.30
664,675.42
531,800.44
124,319.12
1,329,351.00
652,228.00
238,740.00
413,488.00
602,200.00
105,100.00
91,900.00
45,400.00
77,100.00
282,700.00
77,400.00
77,400.00
288,200.00

2.3 Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан
Дансны
код
1
13
1320
132001
2
21
210
2101
210101
210102
210103
210104
2102
210201
210202
210203
210204
210205
2103
210301
210302
210303
2104
210401
210402
210403
210404
210406
2105
210503
2106

Үзүүлэлт
YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДYН (1)
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт
байгууллага/
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (2)
УРСГАЛ ЗАРДАЛ
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
Үндсэн цалин
Нэмэгдэл
Унаа хоолны хөнгөлөлт
Урамшуулал
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
Тэтгэврийн даатгал
Тэтгэмжийн даатгал
ҮОМШӨ-ний даатгал
Ажилгүйдлийн даатгал
Эрүүл мэндийн даатгал
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал
Гэрэл, цахилгаан
Түлш, халаалт
Цэвэр, бохир ус
Хангамж, бараа материалын зардал
Бичиг хэрэг
Тээвэр, шатахуун
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр
Ном, хэвлэл
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс
Нормативт зардал
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл
Эд хогшил, урсгал засварын зардал
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210604
2108
210801
210802
213
2132
213207
213209
2134
213403
8
9
10

Урсгал засвар
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр,
хураамж
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний
төлбөр хураамж
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ
Бусад урсгал шилжүүлэг
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал
Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох
татаас, санхүүжилт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ (8)=(3)+(6)+(7)
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

488,200.00

288,200.00

1,155,500.00

1,679,600.00

615,500.00

1,139,600.00

540,000.00
26,285,411.87
18,003,000.00
17,703,000.00
300,000.00

540,000.00
2,625,778.30
300,000.00
300,000.00

8,282,411.87

2,325,778.30

8,282,411.87
-

2,325,778.30
-

-

2.4 Аудит хийсэн цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
Код

C08
D08
D09

Үзүүлэлт
2020 оны 1-р сарын 1-нээрх
үлдэгдэл
Тайлант үеийн үр дүн
2021 оны 12-р сарын 31-нээрх
үлдэгдэл

Засгийн
газрын
оруулсан
капитал

Дахин
үнэлгээний
нөөц

Хуримтлагдсан
дүн

Засгийн
газрын хувь
оролцооны
нийт дүн

94,358,399.00

12,485,204.51

(57,845,862.24)

48,997,741.27

-

-

(2,000,831.42)

(2,000,831.42)

94,358,399.00

12,485,204.51

(59,846,693.66)

46,996,909.85

2.5 Аудит хийсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
Эдийн
засгийн
ангилал
1
2
21
210
2101
210101
210102
210103
210104
2102
210201
210202
210203
210204
210205
2103
210301
210302
210303
2104
210401
210402
210403
210404
210406
2105
210503
2106
210604
2108
210801

Тайлант оны
Батлагдсан
Гүйцэтгэл
төлөвлөгөө

Үзүүлэлт
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний
үлдэгдэл
НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН
УРСГАЛ ЗАРДАЛ
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
Үндсэн цалин
Нэмэгдэл
Унаа хоолны хөнгөлөлт
Урамшуулал
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх
шимтгэл
Тэтгэврийн даатгал
Тэтгэмжийн даатгал
ҮОМШӨ-ний даатгал
Ажилгүйдлийн даатгал
Эрүүл мэндийн даатгал
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол
зардал
Гэрэл, цахилгаан
Түлш, халаалт
Цэвэр, бохир ус
Хангамж, бараа материалын зардал
Бичиг хэрэг
Тээвэр, шатахуун
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр
Ном, хэвлэл
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс
Нормативд зардал
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл
Эд хогшил, урсгал засварын зардал
Урсгал засвар
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,
үйлчилгээний төлбөр, хураамж
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил
үйлчилгээний төлбөр хураамж

Биелэлт
хувиар

110,838,900.00
110,838,900.00
110,538,900.00
96,017,900.00
59,101,200.00
32,283,500.00
3,870,600.00
762,600.00

79,068,721.70
79,068,721.70
78,768,721.70
66,843,421.42
57,586,224.81
5,261,931.21
701,100.00
3,294,165.40

31,770,178.30
31,770,178.30
31,770,178.30
29,174,478.58
1,514,975.19
27,021,568.79
3,169,500.00
(2,531,565.40)

0.71
0.71
0.71
0.70
0.97
0.16
0.18
4.32

8,922,300.00

8,625,672.28

296,627.72

0.97

6,278,700.00
660,900.00
528,700.00
132,200.00
1,321,800.00

5,975,526.30
664,675.42
531,800.44
124,319.12
1,329,351.00

303,173.70
(3,775.42)
(3,100.44)
7,880.88
(7,551.00)

0.95
1.01
1.01
0.94
1.01

2,636,200.00

652,228.00

1,983,972.00

0.25

1,116,800.00
1,299,300.00
220,100.00
773,200.00
122,700.00
114,800.00
105,300.00
77,100.00
353,300.00
77,400.00
77,400.00
432,300.00
432,300.00

238,740.00
413,488.00
602,200.00
105,100.00
91,900.00
45,400.00
77,100.00
282,700.00
77,400.00
77,400.00
288,200.00
288,200.00

878,060.00
885,812.00
220,100.00
171,000.00
17,600.00
22,900.00
59,900.00
70,600.00
144,100.00
144,100.00

0.21
0.32
0.00
0.78
0.86
0.80
0.43
1.00
0.80
1.00
1.00
0.67
0.67

1,679,600.00

1,679,600.00

-

1.00

1,139,600.00

1,139,600.00

-

1.00
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Зөрүү

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Хүүхэд Залуучуудын Соёлын төвийн 2021 оны санхүүгийн
тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит
210802
213
2132
213209
1320
132001

Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ
Бусад урсгал шилжүүлэг
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ
Орон нутгийн төсвөөс

540,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
81,394,500.00
81,394,500.00
81,394,500.00

540,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
79,068,721.70
79,068,721.70
79,068,721.70

2,325,778.30
2,325,778.30
2,325,778.30

1.00
1.00
1.00
1.00
0.97
0.97
0.97

3.Аудитын тайлан
3.1 Ерөнхий зүйл
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 Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Хүүхэд Залуучуудын Соёлын төвийн 2021
оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн
санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланг танилцуулж байна.
Аудитын тайланд шалгагдагч этгээд, түүний орчин, аудитад хамааралтай 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
зөвлөмжийг тусгасан болно.

этгээдэд

үндсэн

хөрөнгөтэй

холбоотой

өгсөн

Аудитыг “Мөнгө Нөөц Баялаг Аудит” ХХК-ийн аудитор З.Баттуяа гүйцэтгэж, хяналтыг
гүйцэтгэгч талаас тус компанийн чанарын хяналтын менежер М.Бямбадорж, захирал
Б.Байгал нар, захиалагч талаас Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудитын
менежер, Б.Эрдэнэ, газрын дарга тэргүүлэх аудитор Ц.Нармандах нар тус тус
хэрэгжүүлсэн.
Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Хүүхэд Залуучуудын Соёлын төвийн 2021 оны
санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг “Мөнгө Нөөц Баялаг Аудит” ХХК-д 2022
оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 01 дугаар бүхий албан бичгээр ирүүлсэн байна.
3.2 Байгууллага, түүний орчин ба дотоод хяналт
Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Хүүхэд Залуучуудын соёлын төв нь Баян-Өндөр
сумын нутаг дэвсгэрт 1994 оны 09 дүгээр сарын 1-ний өдөр үүсгэн Баян-Өндөр сумын иргэд
нэн ялангуяа гэр хорооллын багуудын иргэдийн дунд соёл урлагийн олон талт арга хэмжээ,
хүүхэд залуучуудын дунд дугуйлан хичээллүүлэхийн зэрэгцээ бусад хурал цуглаан, уулзалт
зэрэг цаг үеийн ажлуудыг явуулж байна.
Баян-Өндөр Хүүхэд Залуучуудын соёлын төв нь Төсвийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн
тухай хууль, Нийгмийн даатгалын тухай багц хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль,
Татварын тухай багц хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмч
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Соёлын тухай хууль /2022
оны 01 дүгээр сарын 01-ээс дагаж мөрдөнө /болон бусад хууль тогтоомжуудыг үйл
ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.
Тайлант хугацаанд байгууллагын үйл ажиллагаа, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлд
мөрддөг хууль тогтоомж болон бодлого чиглэлд дараах өөрчлөлт орсон байна. Тухайлбал,
Төсвийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Татварын тухай багц хууль, Нийгмийн
даатгалын тухай багц хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмч
хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль зэрэгт 2021 онд өөрчлөлт
орсон байна.
Байгууллагын удирдлагын хэрэгжүүлж байгаа дотоод хяналтуудаас төлөвлөлтийн үе
шатанд аудитад хамааралтай хяналтыг авч үзэж, гүйцэтгэх үе шатанд хяналтын сорил
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гүйцэтгэсний үр дүнд дотоод хяналтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, хэрэгжилт үр
нөлөө багатай байна.
Тус байгууллагын хувьд тавилга эд хогшлын тодруулга тайлан, дэлгэрэнгүй бүртгэл
хоорондоо 285.0 мянган төгрөгийн зөрүүтэй бүртгэгдсэн. Номын фонд дансны дэлгэрэнгүй
бүртгэлд нийт өртгөөр 1000.0 мянган төгрөгийн .... ширхэг номыг нийт өртгөөр нь бүртгэж
тоо ширхэг дээр нь 1 гэж бүртгэгдсэн байна.
Аж ахуйн материалаар 6,794.3 мянган төгрөгийн үнэтэй 441 төрлийн ном, 25,900
төгрөгийн үнэтэй 1 төрлийн номыг тусгай зориулалтын материалаар тус тус ангилал буруу
бүртгэсэн байна.
2021 оны эхэнд батлагдсан байгууллагын бүтэц орон тоог нэмэгдүүлж 2021 оны 12
дугаар сард үндсэн цалин 625.9 мянган төгрөг, нэмэгдэл цалин 91.9 мянган төгрөг, нийт
717.8 мянган төгрөгийн цалин болон нэмэгдэл олгосон байна.
Тус байгууллагын мөрдөж байгаа Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг нь
нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого холбогдох хууль тогтоомж, нягтлан бодох бүртгэлийн
стандартад нийцсэн байна.
Дотоод аудитын нэгж байхгүй. Харин Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын
албаны 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 2021 оны 09 дүгээр сарын 06-ны
өдрөөс ажлын 14 хоногт багтаан дотоод аудитыг хийсэн байна. Уг ажлын хүрээнд 2021 оны
09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 23/21 дугаар бүхий төлбөрийн акт 1, 2021 оны 09 дүгээр
сарын 21-ний 50/21 дугаар бүхий албан шаардлага 1, ажил сайжруулах 3 зөвлөмжийг
хүргүүлсэн байна.
Баян-Өндөр сумын Хүүхэд Залуучуудын соёлын төв нь ирүүлсэн зөвлөмжийн талаар
арга хэмжээ авч зөрчлөө арилгаж ажилласан байна.
3.3 Санхүүгийн тайлагналын үзэл баримтлал
Санхүүгийн тайланг бүх материаллаг зүйлсийн хувьд холбогдох санхүүгийн
тайлагналын үзэл баримтлалын дагуу бэлтгэсэн эсэх талаар аудитор санал дүгнэлтээ
илэрхийлснээр санхүүгийн тайлангийн зорилтот хэрэглэгчдийн зүгээс үзүүлэх итгэл
үнэмшлийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд санхүүгийн тайлангийн аудитын зорилго оршино.
Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Хүүхэд Залуучуудын Соёлын төвийн 2021 оны
санхүүгийн тайлан дахь ажил гүйлгээг аккруэл сууриар хөтөлж, нийтлэг зорилготой, үнэн
зөв толилуулгын үзэл баримтлалын дагуу бэлтгэсэн хүлээн зөвшөөрөхүйц санхүүгийн
тайлагналын үзэл баримтлал гэж үнэлсэн.
3.4. МАТЕРИАЛЛАГ БАЙДАЛ
Төлөвлөлтийн болон гүйцэтгэлийн материаллаг байдлыг АДБОУС 2320 дагуу
тодорхойлсон бөгөөд материаллаг байдлын суурь үзүүлэлтээр батлагдсан төсөв сонгож,
материаллаг буруу илэрхийллийн эрсдэл “Дунд” гэж үнэлэн материаллаг байдлын
түвшнийг 2 хувиар тогтоов.
Төлөвлөлтийн материаллаг байдлыг 2021 оны батлагдсан төсвийн 110,838.9 мянган
төгрөгөөс 2 хувиар буюу 2,216.7 мянган төгрөгөөр, гүйцэтгэлийн материаллаг байдлыг
төлөвлөлтийн материаллаг байдлын 70 хувиар буюу 1,551.7 мянган төгрөгөөр тогтоосон.
Төлөвлөлтийн үе шатны материаллаг байдлыг тогтоохдоо тайлант оны батлагдсан
санхүүжилтийн дүнг суурь болгож авсан. Гүйцэтгэлийн үе шатанд суурь өөрчлөөгүй,
гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн
дүнг суурь болгож авахад 588.9 мянган төгрөгөөр
материаллаг байдал бууруулах зөрүү үүссэн. Тиймээс ерөнхий материаллаг байдлыг
гүйцэтгэлийн үе шатанд шинэчлэн тогтоосон материаллаг байдлыг 1,627.9 мянган төгрөг,
гүйцэтгэлийн материаллаг байдал 1,139.5 мянган төгрөгөөр тогтоов.
3.5 Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Хүүхэд Залуучуудын Соёлын төвийн 2021 оны
жилийн эцсийн санхүүгийн байдлын тайлангаарх нийт хөрөнгийн дүн өмнөх оноос 2,000.8
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мянган төгрөгөөр буюу 4 хувиар буурсан байна. Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг
өөрчлөлт гарсан үндсэн хөрөнгө, засгийн газрын оролцоо данс байна.
Дансны
код
33
35
39
4
51
51300
6

Хүснэгт 1. Санхүүгийн байдлын тайлангийн үзүүлэлт /мянган төгрөг/
2020 оны 12
2021 оны 12
Балансын үзүүлэлт
Өөрчлөлт
Хувь
сарын 31
сарын 31
АВЛАГА
652.60
652.60
0.00%
БАРАА МАТЕРИАЛ
12,802.78
13,213.48
410.70
3.21%
ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ
35,542.36
33,130.83
(2,411.53)
-6.78%
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН
48,997.74
46,996.91
(2,000.83)
-4.08%
Засгийн газрын хувь оролцоо
36,512.54
34,511.71
(2,000.83)
-5.48%
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү
12,485.20
12,485.20
0.00%
ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ
48,997.74
46,996.91
(2,000.83)
-4.08%
ӨМЧИЙН ДҮН

Тус байгууллага нь Төрийн санд үндсэн санхүүжилтийн 1 данстай.
Үндсэн санхүүжилтийн харилцах 100210035012 тоот дансаар 81,394.5 мянган төгрөгийн
орлого орж, зарцуулагдсан байна.
Бараа материалын үлдэгдэл өмнөх оноос 3.2%-аар буюу 410.7 мянган төгрөгөөр өссөн
байна. Уг өсөлтөд дараах бараа материалуудын хөдөлгөөн нөлөөлсөн байна. Үүнд:
-

Урсгал зардлын санхүүжилтээр 410.7 мянган төгрөгийн бараа материал худалдан авч
тусгай зориулалтын материалаар бүртгэсэн.

-

Тусгай зориулалтын материалын орлого өмнөх оноос 55% буюу 621.6 мянган төгрөгөөр
буурсан, бичиг хэргийн материал 57% буюу 49.8 мянган төгрөгөөр өссөн, аж ахуйн
материал, шатахуун, сэлбэг хэрэгслийн орлого, зарцуулалт нь өмнөх оноос өсөөгүй,
бараа материалын нөөц үүсгээгүй байна.

-

Аж ахуйн материалын үлдэгдэл нь 6,794.3 мянган төгрөгийн номыг аж ахуйн
материалаар ангилал зөрчиж бүртгэсэн нь үлдэгдэл ихтэй харагдаж байна.

-

Үндсэн хөрөнгийн үлдэгдэл өмнөх оноос 6.8%-аар буюу 2,411.5 мянган төгрөгийн
элэгдэлийн дүнгээр буурсан байна.

-

Өр төлбөрийн дансанд өөрчлөлт ороогүй энэ онд тус байгууллага өр төлбөр, өглөг
байхгүй.

-

Засгийн газрын оролцоо дансны үлдэгдэл өмнөх оноос 2,000.8 мянган төгрөгөөр буюу
5.5%-аар буурсан байна. Үүнд тайлант үеийн үр дүн 2,000.8 мянган төгрөгийн
хэтрэлттэй ажилласан нь нөлөөлсөн байна. Төрийн өмчид өөрчлөлт ороогүй байна.
Орлогын нэр төрөл
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт
байгууллага/
Нийт орлого

Хүснэгт 2. Орлогын үзүүлэлт /мянган төгрөг/
2020 он
2021 он
Өөрчлөлт
Хувь
104,250.30

81,394.50

(22,855.80)

(0.22)

104,250.30

81,394.50

(22,855.80)

(0.22)

2021 онд тус байгууллагын нийт орлого өмнөх оноос 22,855.8 мянган төгрөгөөр буюу 22%аар буурсан. Нэмэлт орлого байхгүй. Орон нутгийн төсвөөс авсан санхүүжилтийн орлогын
дүнгээр буурсан байна.
Дансны
код
2
21
210
2101
2102

Үзүүлэлт
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН
УРСГАЛ ЗАРДАЛ
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх
шимтгэл
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Хүснэгт 4. Зардлын үзүүлэлт /мянган төгрөг/
Өмнөх
Тайлант
оны
оны
Өөрчлөлт
Хувь
гүйцэтгэл
гүйцэтгэл
106,443.96
83,395.33
(23,048.63) -21.65%
106,443.96
83,395.33
(23,048.63) -21.65%
80,158.55
80,769.55
611.00
0.76%
66,308.36
66,843.42
535.06
0.81%
8,761.40

8,625.67

(135.73)

-1.55%

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Хүүхэд Залуучуудын Соёлын төвийн 2021 оны санхүүгийн
тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

2103
2104
2108
2109
213
2132
2134
213403

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол
зардал
Хангамж, бараа материалын зардал
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний
төлбөр, хураамж
Бараа үйлчилгээний бусад зардал
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ
Бусад урсгал шилжүүлэг
Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн
захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг

1,044.83

652.23

(392.60)

-37.58%

600.86

557.10

(43.76)

-7.28%

635.20

1,679.60

1,044.40

164.42%

2,807.90
26,285.41
18,003.00

2,411.53
2,625.78
300.00

(396.37)
(23,659.63)
(17,703.00)

-14.12%
-90.01%
-98.33%

8,282.41

2,325.78

(5,956.63)

-71.92%

8,282.41

2,325.78

(5,956.63)

-71.92%

Нийт зардал өмнөх оноос 21.6%-аар буюу 23,048.6 мянган төгрөгөөр буурсан байна.
Тайлант он үйл ажиллагааны бус зардал гараагүй байна. Үйл ажиллагааны зардлын
бууралтын нөлөөлөл нь:
✓ Бараа, ажил үйлчилгээний зардлын бууралтад ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд
төлөх шимтгэл 1.5%-аар буюу 135.7 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой
зардал 37.6%-аар буюу 392.6 мянган төгрөгөөр, хангамж бараа материалын зардал
7.3%-аар буюу 43.7 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардал 14.1%-аар
буюу 396.4 мянган төгрөгөөр буурсан нь тус тус нөлөөлсөн байна.
✓ Урсгал шилжүүлгийн зардлын бууралт татан төвлөрүүлэлтийн дүнтэй холбоотой
байна.
3.6 Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, нэмэлт төсөв
Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1-д заасны дагуу төсвийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх,
тайлагнахад эрх бүхий байгууллага, төсвийн захирагч нь энэ хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1д заасан төсвийн зарчмыг мөрдлөг болгож, хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.
3.6.1 Төсвийн төлөвлөлт
Тус байгууллагын 2021 оны төсвийн төсөлд бараа үйлчилгээний зардлыг 101,558.0 мянган
төгрөг, бусад урсгал шилжүүлгийг 300.0 мянган төгрөгөөр, нийт 101,858.0 мянган төгрөгөөр
тооцон төлөвлөж, дээд шатны төсвийн захирагчид хүргүүлсэн байна.
Батлагдсан төсвийн зарлага болох 110,838.9 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсвийн
санхүүжилтээр санхүүжүүлэхээр баталжээ.
Тус байгууллагын 2021 оны төсөвт зардал, уг зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрт тодотгол
хийгдээгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүснэгт 5-д үзүүлэв.
Хүснэгт 5. Төсвийн төлөвлөлтийн үзүүлэлтүүд /мянган төгрөгөөр/
Эдийн
засгийн
ангилал
2
21
210
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108

Үзүүлэлт
НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР
ЗЭЭЛИЙН ДҮН
УРСГАЛ ЗАРДАЛ
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ЗАРДАЛ
Цалин хөлс болон нэмэгдэл
урамшуулал
Ажил олгогчоос нийгмийн
даатгалд төлөх шимтгэл
Байр ашиглалттай холбоотой
тогтмол зардал
Хангамж, бараа материалын
зардал
Нормативд зардал
Эд хогшил, урсгал засварын
зардал
Томилолт, зочны зардал
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,
үйлчилгээний төлбөр, хураамж

Төсвийн төлөвлөлт
2020 оны
2021 оны
2021 оны
төсвийн
Төсвийн
батлагдсан
төлөвлөгөө
төсөл
төлөвлөгөө

Хувь

105,082.60

101,858.00

110,838.90

5,756.30

5.48%

105,082.60

101,858.00

110,838.90

5,756.30

5.48%

86,779.60

101,558.00

110,538.90

23,759.30

27.38%

70,091.60

76,774.20

96,017.90

25,926.30

36.99%

8,761.40

9,596.80

8,922.30

160.90

1.84%

4,888.10

5,847.30

2,636.20

(2,251.90)

-46.07%

647.30

4,745.90

773.20

125.90

19.45%

77.40

389.50

77.40

-

0.00%

488.20

1,069.00

432.30

(55.90)

-11.45%

183.70

137.80

00.00

(183.70)

-100.00%

1,641.90

540.00

1,679.60

37.70

2.30%
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2020/2021
оны зөрүү

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Хүүхэд Залуучуудын Соёлын төвийн 2021 оны санхүүгийн
тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

2109
213
2131
2132

1310
131008

Бараа үйлчилгээний бусад
зардал
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ
Засгийн газрын урсгал
шилжүүлэг
Бусад урсгал шилжүүлэг
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ
ҮҮСВЭР
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн
сангаас санхүүжих

-

2457.50

0.00

-

0.00%

18,303.00

300.00

300.00

(18,003.00)

-98.36%

00.00

00.00

-

0.00%

18,303.00

300.00

300.00

(18,003.00)

-98.36%

103,723.30

00.00

110,838.90

7,115.60

6.86%

103,723.30

101,858.00

110,838.90

7,115.60

6.86%

103,723.30

101,858.00

110,838.90

7,115.60

6.86%

Дээрх төсвийн төлөвлөлтийн өөрчлөлтөд үзүүлсэн нөлөөллийн хүчин зүйлүүдийг
тайлбарлан авч үзвэл дараах байдалтай байна. Үүнд:
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал: 2021 онд уг зардлыг санхүүжүүлэх төсөв
өмнөх оны батлагдсан төлөвлөгөөнөөс 36.9%-аар буюу 25,926.3 мянган төгрөгөөр өссөн
байна.
Ажил олгогчоос төлөх НДШ: 1.84%-аар буюу 160.9 мянган төгрөгөөр өссөн.
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал: Өмнөх оноос 46.07%-аар буюу
2,251.9 мянган төгрөгөөр буурсан
Хангамж, бараа материалын зардал: 19.45%-аар буюу 125.9 мянган төгрөгөөр өссөн.
Нормативд зардал: Өмнөх оноос өөрчлөлт ороогүй.
Эд хогшил, урсгал засварын зардал: Өмнөх оноос 11.45%-аар буюу 55.9 мянган
төгрөгөөр буурсан байна энэ онд засвар үйлчилгээ хийгээгүйтэй холбоотой байна.
Томилолт, зочны зардал: Тайлант онд уг зардлыг төлөвлөөгүй.
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж: Өмнөх оноос 2.3%-аар
буюу 37.7 мянган төгрөгөөр өссөн.
Бараа үйлчилгээний бусад зардал: Өмнөх онд төлөвлөөгүй тайлант байна.

-

-

2021 оны батлагдсан төлөвлөгөө 2020 оны батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад төсөв
өссөн байна. 2021 оны төсвийн төлөвлөлтөд нэмэлт зохицуулалт хийгдээгүй тайлант онд
хэмнэлтэй зарцуулсан байна.
3.6.2 Төсвийн гүйцэтгэл
Тайлант онд төсвийн захирагчийн хэрэгжүүлэх 1 хөтөлбөрийн 3 арга хэмжээг
санхүүжүүлэхээр 110,838.9 мянган төгрөгийн төсөв баталж орон нутгийн төсвийн орлогоос
санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.
Төсвийн нийт зардлын гүйцэтгэл 79,068.7 мянган төгрөг буюу 71.3% байна. Төсвийн
гүйцэтгэлийн хэлбэлзлийг дараах хүснэгтээр харууллаа.
Эдийн
засгийн
ангилал
2
21
210
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2108
213

Үзүүлэлт
НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР
ЗЭЭЛИЙН ДҮН
УРСГАЛ ЗАРДАЛ
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ЗАРДАЛ
Цалин хөлс болон нэмэгдэл
урамшуулал
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд
төлөх шимтгэл
Байр ашиглалттай холбоотой
тогтмол зардал
Хангамж, бараа материалын зардал
Нормативт зардал
Эд хогшил, урсгал засварын зардал
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,
үйлчилгээний төлбөр, хураамж
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ

Хүснэгт 6 Төсвийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлт /мянган төгрөг/
Тайлант оны
Биелэлт
Зөрүү
Батлагдсан
хувиар
Гүйцэтгэл
төлөвлөгөө
110,838.90

79,068.72

(31,770.18)

71.34%

110,838.90

79,068.72

(31,770.18)

71.34%

110,538.90

78,768.72

(31,770.18)

71.26%

96,017.90

66,843.42

(29,174.48)

69.62%

8,922.30

8,625.67

(296.63)

96.68%

2,636.20

652.23

(1,983.97)

24.74%

773.20
77.40
432.30

602.20
77.40
288.20

(171.00)
(144.10)

77.88%
100.00%
66.67%

1,679.60

1,679.60

-

100.00%

300.00

300.00

-

100.00%
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Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Хүүхэд Залуучуудын Соёлын төвийн 2021 оны санхүүгийн
тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит
2132

1320
132001

Бусад урсгал шилжүүлэг
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Тайлант онд цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшууллын зардлаас 29,174.5 мянган төгрөг,
ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардлаас 296.6 мянган төгрөгийн,
байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардлаас 1,983.9 мянган төгрөгийн, хангамж, бараа
материалын зардлаас 171.0 мянган төгрөг, эд хогшил, урсгал засварын зардлаас 144.1
мянган төгрөгийн хэмнэлт үүссэн байна. Үүний үр нөлөөгөөр төсөвт зардал 28.6%-аар
хэмнэгджээ. Харин орон нутгийн төсвөөс тайлант онд гүйцэтгэлээр 81,394.5 мянган
төгрөгийн санхүүжилт авч, үүнээс 79,068.7 мянган төгрөгийг урсгал үйл ажиллагаанд
зарцуулж, 2,325.8 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт буцаан төвлөрүүлсэн байна.
3.6.3 Нэмэлт төсөв
Төсвийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2 дах заалтад “нэмэлт төсөв, түүнтэй
холбогдсон үйл ажиллагаа нь төсвийн нэгэн адил санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн
тайлангийн бүрэлдэхүүн хэсэг байна” гэж заасны дагуу байгууллага нэмэлт санхүүжилтийн
тайлан гаргах үүрэгтэй. Тайлант онд нэмэлт орлого ороогүй байна.
3.7 Асуудлыг онцолсон хэсэг ба бусад асуудлын хэсэг
Аудитын хийх явцад аудитын баг холбогдох нотлох баримтыг саадгүй авч ашигласан
бөгөөд тайлант оны санхүүгийн ажил гүйлгээ санхүүгийн тайланд толилуулсан мэдээллийн
хүрээнд аудит хийгдсэн.
3.8 Аудитын гол асуудал
Бараа материал, үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийн ангилал бүртгэлтэй холбоотой асуудал
6,820.2 мянган төгрөгийн номыг бараа материалаар бүртгэсэн тайлант онд залруулагдах
боломжгүй юм. 2022 онд ОНӨГ-т хүсэлт гарган залруулах шаардлагатай байна. Бараа
материал, үндсэн хөрөнгийг орлогод авахдаа ангилал зөрчих. Олон төрлийн хөрөнгө
худалдан авч орлогод авахдаа нягтлан бодох бүртгэлийн программд нэр төрөл тус бүрээр
нь бүртгэхгүй бөөн дүнгээр бүртгэх алдаа ажиглагдсан.
Авлагын данстай холбоотой асуудал
Тус байгууллагын санхүүгийн тайлан 652.6 мянган төгрөгийн авлага бүртгэлтэй байна.
Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөний дагуу 2021 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс ажлын 14 хоногт багтаан
дотоод аудитыг хийсэн байна. Уг ажлын хүрээнд 2021 оны 09 дүгээр сарын 21-ний 50/21
дугаар бүхий албан шаардлага 1 хүргүүлсэн байна.
3.9 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.
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3.9.1

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт

Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр
тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг
стандартыг тогтоох журам”-ын заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор www.shilendans.gov.mn
цахим хуудсанд мэдээллийг оруулсан байх үүрэгтэй.
Шилэн дансны хэрэгжилтийг авч үзвэл тус байгууллага нь шилэн дансанд нийт 151 талбарт
мэдээ оруулахаас 151 талбарт мэдээ оруулсан ба хэрэгжилт 100% байна. Улирал бүр
аймгийн СХДАА-аас хяналт шалгалт хийгдэж, зөрчилгүй дүгнэгдсэн байна.
Нийцсэн бөгөөд зохистой байх батламж мэдэгдлийн түвшинд хэрэгжүүлсэн горим, сорилд
үндэслэн шилэн дансанд байршуулсан мэдээлэл нь шилэн дансны тухай хууль
тогтоомжийн холбогдох заалттай нийцсэн байна гэж дүгнэлээ.
3.9.2 Бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд
Төсвийн төлөвлөлт ба зохицуулалтын талаарх асуудал
Дээрх нөхцөл байдал болон энэ тайлангийн аудитын илрүүлэлт хэсэгт тусгагдсан
асуудлуудаас бусад хууль тогтоомжид нийцээгүй зүйл бидэнд ажиглагдаагүй болно.
3.10 Өмнөх зөвлөмжийн хэрэгжилт
Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар зөрчлийг арилгах 1 зөвлөмжийг өгсөн ба
хэрэгжилт 100% хувьтай байна.
Хүснэгт 7 Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн төлбөрийн акт, албан шаардлагын
хэрэгжилт /мянган төгрөгөөр/
Үзүүлэлт
Акт
Албан шаардлага
Зөвлөмж
Нийт дүн

Өмнөх оны
илрүүлэлт
Тоо
Дүн

1
1

Биелэлт
Тоо

Дүн

Зөрүү
Тоо

Дүн

Хувь

1
1

Өмнөх зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 09 тоот албан
бичгээр Орхон аймгийн Төрийн аудитын газарт хүргүүлсэн байна.
3.11 Дараагийн аудитаар анхаарах асуудал
Хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт, картжуулалт, үндсэн хөрөнгийн паспорт
хөтлөлт, хөрөнгөд тавигдах дотоод хяналтын талаар дараагийн аудитаар анхаарал
хандуулах нь зүйтэй гэж үзлээ.
4. Аудитын илрүүлэлт
Аудитаар нийт 8,823.0 мянган төгрөгийн материаллаг бус алдаа зөрчил илэрснээс, 717.8
мянган төгрөгийн 1 зөрчилд албан шаардлага хүргүүлж, 8,105.2 мянган төгрөгийн 2 зөрчилд
зөвлөмж өгсөн. Илрүүлсэн алдаа, зөрчлийн дүн материаллаг байдлын түвшингээс давсан
хэдий ч шинж чанарын хувьд материаллаг бус тайлагнал, бүртгэл хөтлөлт, дотоод
хяналттай холбоотой байна.
4.1 Залруулсан алдаа
Аудитаар нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт, тооцоолол болон тайлагналын алдаа байхгүй
залруулга хийгдээгүй.
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4.2 Төлбөрийн акт
Аудитаар төлбөрийн акт тавигдаагүй болно.
4.3 Албан шаардлага
1. Цалин хөлс тогтоолт, цалингийн тооцооллын талаар:
Оны эхэнд батлагдсан байгууллагын бүтэц орон тоог 1 ажилтнаар нэмэгдүүлж 2021 оны 12
дугаар сард үндсэн цалин 625.9 мянган төгрөг, нэмэгдэл цалин 91.9 мянган төгрөг, нийт
717.8 мянган төгрөгийн цалин болон нэмэгдэл олгосон байна. Энэ нь Засгийн газрын 2021
оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 43 дугаар тогтоолын 1.2-т “Шинээр ажлын чиг үүрэг,
албан тушаал бий болгохгүй, орон тоог нэмэгдүүлэхгүй байх, өндөр насны тэтгэвэр
тогтоолгож чөлөөлөгдсөн ажилтан, албан тушаалтны орон тоог царцааж, нөхөн
томилгоо хийхгүйгээр цалингийн зардлыг хэмнэх” заасан заалтыг зөрчсөн байна.
4.4 Зөвлөмж
Цаашид анхаарвал зохих асуудлыг тэргүүлэх ач холбогдлын дарааллаар эрэмбэлэн
харуулав. Үүнд:
1.

Хөрөнгийн бүртгэлтэй холбоотой асуудал

1.1. Илрүүлэлт:
Аж ахуйн материалаар 6,794.3 мянган төгрөгийн үнэтэй 441 төрлийн ном, 25.9 мянган
төгрөгийн үнэтэй 1 төрлийн номыг тусгай зориулалтын материалаар тус тус ангилал буруу
бүртгэсэн байна. Сангийн сайдын 388 дугаар тушаал 4.30 Хүлээн зөвшөөрөлт “Хөрөнгөнд
холбогдох эдийн засгийн ирээдүйн өгөөж буюу үйлчилгээний чадавхийг тухайн
байгууллага хүртэх магадлалтай ба хөрөнгийн өртөг эсвэл бодит үнэ цэнийг
найдвартай үнэлэх боломжтой” заалтыг зөрчсөн ба толилуулга, үнэлгээ ба хуваарилалт
батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна.
1.2. Өгсөн зөвлөмж:
Үндсэн хөрөнгийг заавар, журмын дагуу ОНӨГ-т хүсэлт өгч залруулга хийх.
2. Хөрөнгийн бүртгэлтэй холбоотой асуудал
2.1. Илрүүлэлт:
Үндсэн хөрөнгийн үлдэгдэл тодруулга тайлан, дэлгэрэнгүй бүртгэл хоорондоо 285.0 мянган
төгрөгийн зөрүүтэй бүртгэгдсэн, номын фонд дансны дэлгэрэнгүй бүртгэлд номуудыг 1
ширхгээр бүртгээд нэгжийн өртгийг 1,000.0 мянган төгрөгөөр бүртгэгдсэн байна. Сангийн
сайдын 2018 оны 100 дугаар тушаал ”Маягт аргачлал батлах тухай”-ын үндсэн хөрөнгийн
дэлгэрэнгүй бүртгэл ҮХ-1-ийг зөрчиж толилуулга, үнэлгээ ба хуваарилалт батламж
мэдэгдлийг хангахгүй байна.
Өгсөн зөвлөмж:
CTS программд хөрөнгүүдийг нэр төрөл тус бүрээр нь нэг бүрчлэн оруулах.
Дээрх зөвлөмжийн биелэлтийг төрийн аудитын байгууллагад 2022 оны 09 дугаар сарын 30
-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.
Аудитын явцад бидэнтэй хамтран ажилласан холбогдох ажилтнуудад талархал илэрхийлье.
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