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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
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
Улс, орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

2020.12.31

2021.12.31

887.4
15,909.0
16,796.4
37.2
16,759.2
16,796.4

644.3
16,767.4
17,411.8
0
17,411.8
17,411.8

12,256.3
12,718.3
-910.2
-0.5
-910.7

5,054.3
4,390.6
661.2
-8.6
652.6

16,759.2
652.6
17,411.8
11,646.3
10,307.1
1,339.2
-1,339.2
0
0
0

3,036.5
2,842.4
194.1
-194.1
0
0
0

0

0

1,944.9
1,780.8
164.1
1,944.9
1,939.2
5.7

Хоёр. Байгууллага, түүний үйл ажиллагаа
Даланзадгад сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны стратеги зорилго нь "Төрийн албан хаагчийн
ёс зүйн хэм хэмжээ, байгууллагын соёл, дэг журмыг сахиж, төрийн албаны нэр
хүндийг эрхэмлэн дээдэлж дараах эрхэмлэн дээдлэх зарчмыг баримтлан ажиллана. Иргэн
төвтэй, хариуцлагатай, ил тод, манлайлагч байгууллага байна" гэж тодорхойлжээ.
Байгууллагын удирдлагын хэрэгжүүлж байгаа дотоод хяналтуудаас төлөвлөлтийн үе
шатанд аудитад хамааралтай хяналтыг авч үзэж, гүйцэтгэх үе шатанд хяналтын сорил
гүйцэтгэсний үр дүнд дотоод хяналтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, хэрэгжилт үр
нөлөөтэй байна.
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Тус байгууллагын мөрдөж байгаа Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг нь
холбогдох хууль тогтоомж, нягтлан бодох бүртгэлийн стандартад нийцсэн ба байгууллагын
үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон байна.
Дотоод аудитын чиг үүрэг, түүний гүйцэтгэсэн ажлын найдвартай байдлын талаар ойлголт
олж авснаар дотоод аудитын гүйцэтгэсэн ажлыг аудитад ашиглах, дотоод аудитораас шууд
туслалцаа авах шаардлагагүй гэж үзлээ.
Гурав. Асуудлыг онцолсон хэсэг ба бусад асуудлын хэсэг
Байгууллага үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулахтай холбоотой тодорхой бус байдал
үүсээгүй байна.
Дөрөв. Аудитын гол асуудал
Засгийн газрын 2021 оны 43 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2021 оны 190 дугаар
тушаалаар батлагдсан "Зардлын эдийн засгийн ангилал ашиглах зааврыг мөрдөж
ажиллаагүй байна.
Тав. Санхүүгийн тайлангийн аудитаар шалгасан нийцлийн аудитын асуудал
Нийцлийн аудитыг санхүүгийн тайлангийн аудиттай хослуулан хийсэн бөгөөд нийцлийн
асуудлын талаарх дүгнэлтийг санхүүгийн тайлангийн аудитын санал дүгнэлтээс тусад нь
салгаж тусгасан болно.
5.1 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт
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 нэгдсэн www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд тайлант хугацаанд
мэдээлбэл зохих мэдээллийг хугацаанд нь бүрэн мэдээлсэн байна.
Зургаа. Дараагийн аудитаар анхаарах асуудал
Аудитаар албан шаардлага өгсөн асуудлуудыг дараагийн аудитаар хянаж үзэх нь зүйтэй
гэж үзлээ.
Долоо. Аудитын илрүүлэлт
Аудитаар нийт 39.0 сая төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс, 17.1 сая төгрөгийн алдааг
санхүүгийн тайланд залруулж, алдаа зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 2 албан
шаардлага хүргүүлэв.
7.1 Төсвийн захирагчийн ангиллаар аудитад хамрагдсан байдал ба санал дүгнэлтийн
мэдээлэл
Байгууллага, нэгжийн тоо
Санал дүгнэлтийн хэлбэр
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Дүгнэлт өгөхөөс
татгалзсан

Сөрөг

Хязгаарлалттай

Зөрчилгүй

Аудит хийгээгүй

Түүвэрт хамруулсан

Төсвийн
захирагчийн
ангилал

Санал дүгнэлт
гаргасан

№

Аудитад хамрагдах

Үүнээс: Аудит хийсэн хэлбэр
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А
1
2
3

1
ТШЗ
Төсөл, хөтөлбөр
ЗГТС

2
1

3
1

4

5

7
1

8

9

10

7.2 Аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийн нэгтгэл
/сая төгрөг/
д/д

1

Байгууллагын
нэр
Даланзадгад
сумын ЗДТГ

Нийт алдаа,
зөрчлийн

Залруулга

Тоо

Дүн

Тоо

Дүн

3

39.0

1

17.1
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Үүнээс
Төлбөрийн
Албан
акт
шаардлага
Тоо
Дүн
Тоо
Дүн
-

-

2

21.9

Зөвлөмж
Тоо

Дүн

-

-

4

