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Нэг. Санхүүгийн ба төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн гол үзүүлэлтүүд
/сая төгрөгөөр/
Үзүүлэлт

2020.12.31

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
Улсын төсвөөс санхүүжих
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

2021.12.31

44.9
954.9
999.8
999.8
999.8

47.9
923.9
971.9
971.9
971.9

293.3
273.2

251.6
279.5

999.8

-27.9
971.9

233.4

241.8

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

240.0
240.5

210.4
210.4
0

240.5

210.4

211.2

184.3

Хоёр. Байгууллага, түүний үйл ажиллагаа
Гурвантэс сумын бага насны хүүхдийг өөрийн онцлог, чадвар, бүтээлч үйлээрээ хөгжин,
насан туршийн боловсролын суурь чадварыг эзэмшихэд дэмжин асрах, хамгаалах,
хөгжүүлэх, сургалт, үйл ажиллагаагаар сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэхэд
чиглэсэн байгууллага юм.
Гурав. Асуудлыг онцолсон хэсэг ба бусад асуудлын хэсэг
Байгууллага үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулахтай холбоотой тодорхой бус байдал
үүсээгүй байна.
Дөрөв. Аудитын гол асуудал
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Тус байгууллага нь шатрын тэмцээн зохион байгуулсан, үндсэн хөрөнгөнд элэгдлээрээ
анхны өртгөө нөхсөн 1 ширхэг үндсэн хөрөнгө байна. Эдгээр хөрөнгийг актлах, устгах,
зарим ашиглах боломжтой үндсэн хөрөнгөнд үнэ тогтоох саналыг дээд шатны газартаа
хүргүүлсэн байна.
Тав. Санхүүгийн тайлангийн аудитаар шалгасан нийцлийн аудитын асуудал
Асуудал байхгүй байна.
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 системд 148 мэдээлэл байршуулсны 2 мэдээллийг хугацаа хоцроож
мэдээлсэн байна.
Зургаа. Дараагийн аудитаар анхаарах асуудал
Аудитаар өгсөн албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг давтан шалгах нь зүйтэй гэж
үзлээ.
Долоо. Аудитын илрүүлэлт
Аудитаар нийт 0.4 сая төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс 0.2 сая төгрөгийн зөрчилд 1 албан
шаардлага, 0.2 сая төгрөгийн 3 зөвлөмж хүргүүллээ.
7.1 Төсвийн захирагчийн ангиллаар аудитад хамрагдсан байдал ба санал дүгнэлтийн
мэдээлэл
Байгууллага, нэгжийн тоо
Санал дүгнэлтийн хэлбэр

ТШЗ
Төсөл, хөтөлбөр
ЗГТС

7
1

Дүгнэлт өгөхөөс
татгалзсан

5

Сөрөг

4

Хязгаарлалттай

3
1

Зөрчилгүй

2
1

Аудит хийгээгүй

1

Түүвэрт хамруулсан

А
1
2
3

Төсвийн
захирагчийн
ангилал

Санал дүгнэлт
гаргасан

№

Аудитад хамрагдах

Үүнээс: Аудит хийсэн хэлбэр

8

9

10

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

1

Байгууллагын
нэр
Гурвантэс
сумын 28-р
цэцэрлэг

Нийт алдаа,
зөрчлийн

Залруулга

Тоо

Дүн

Тоо

Дүн

4

0.4

0

0
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Үүнээс
Төлбөрийн
Албан
акт
шаардлага
Тоо
Дүн
Тоо
Дүн
-

-

1

0.2

Зөвлөмж
Тоо

Дүн

3

0.2

3

Гурвантэс сумын 28-р цэцэрлэг 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн
тайлангийн аудитын тайлан

ӨМА-2022/165/НА-СТА-ТШЗ

4

