
ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР
ЛИЙСЛЭЛ дэх  

ТӨРИИН АУДИТЫН ГАЗАР
14200 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-дугаар хороо, 
Г.Амарын гудамж, Соёлын төв өргөө, Г корпус, 5 давхар, 

Утас:70007734. Факс: (976-11) 32 01 54.
Е-таН: иЬ@аисШ.доу.тп; М1р://\«мллг.с11у.аиб11.тп

^ 0 /5 . оз .оЗГ№________

танай -ны №

хотын Захирагнийн 
2018 оны санхүүгийн тайланд 

аудитын тайлан, гэрчилгээг хүргүүлж байна.

Хавсралт^/хуудас.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ 
МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН 
АЖПЫН АЛБАНЫ ДАРГА, ТӨСВИЙН 

ЗАХИРАГЧ Т.ГАНТӨМӨР 
ТАНАА

Т

п

ажпын
хийсэн



ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР
нийслэлдэх

ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР
14200 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-дугаар хороо, 
ГАмарын гудамж, Соёлын төв өргөе. Г корпус, 5 давхар, 

Утас:70007734, Факс: (976-11) 32 01 54,
Е-таП: иЬ@аис!К.доу.тп; М1р://1лллл«.сИу.аис1|(.тп

<25/9. 04

танай_______________ -ны №_______________ -т

Аудитын гэрчилгээ

III г УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ л 
МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН 
АЖЛЫН АПБАНЫ ДАРГА, ТӨСВИЙН 

ШУУД ЗАХИРАГЧ Т.ГАНТӨМӨР ТАНАА

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2, 18 дугаар зүйлийн 18.2, 
Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1-д заасны дагуу Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон 
санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийв.

Хязгаарлалттай санал дугнэлт

Аудитын гол асуудалд дурдсан алдаа, зөрчлийг эс тооцвол Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн 
байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ болон 
төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг материаллаг зүйлсийн хувьд Төсвийн тухай хууль, 
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж, Сангийн сайдын 
баталсан бодлого, журам, зааврын дагуу үнэн, бодитой, шударга илэрхийлсэн тул 
хязгаарлалттай санал дүгнэлт гаргаж байна.

Санал дүгнэлтийн үндэслэл

Төрийн аудитын байгууллага аудит хийхдээ Аудитын дээд байгууллагуудын 
нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим, стандарт болон Аудитын олон улсын стандартад 
нийцүүлэн Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан Санхүүгийн тайлангийн 
аудитын журам, зааврын дагуу гүйцэтгэсэн. Эдгээр нь санхүүгийн тайлан материаллаг 
буруу илэрхийллээс ангид эсэх талаар үндэслэлтэй баталгаа олж авах зорилгоор 
аудитыг төлөвлөж, гүйцэтгэхийг шаарддаг.

Аудитаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны 2018 оны жилийн 
эцсийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан дахь үлдэгдэл, ажил гүйлгээний дүн 
хэмжээ болон илчлэл тодруулга, тус байгууллагад мөрдөж байгаа нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлого, бүртгэл хөтлөлт, программ хангамж, дотоод хяналтын систем 
болон удирдлагын хийсэн томоохон тооцооллыг шалгаж, аудитын санал дүгнэлтийг 
дэмжих нотлох зүйлсийг хангалттай цуглуулсан.
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Бидний хийсэн аудит тус санхүүгийн тайлан, тодруулгад санал дүгнэлт өгөх 
хангалттай, зохистой үндэслэлийг бүрдүүлсэн бөгөөд аудитын дүнд үндэслэсэн санал, 
зөвлөмжийг аудитын тайланд тусгасан болно.

Аудитын гол асуудал

Хот тохижилт үйлчилгээний зардлаас хийгдээгүй ажлын санхүүжилтийн үлдэгдэл 
нийт ^ 1 09 /165.7 мянган төгрөгийг барьцааны дансанд байршуулж, өмнөх оны 
зөвлөмжийн хэрэгжүүлээгүй, 138,850.0 мянган төгрөгийн барилга байгууламжийн 
дахин үнэлгээг хийгээгүй, тусгай зөвшөөрөлгүй компаниудыг сонгон шалгаруулж 
400,286.4 мянган төгрөгийн санхүүжилт олгосон, гүйцэтгэгч компанид 4,658.0 мянган 
төгрөгийн санхүүжилт илүү олгосон, гадаад томилолтын зардлын 37,000.8 мянган 
төгрөгийг урьдчилж төлсөн зардлаар бүртгээгүй, 27,197.6 мянган төгрөгийн гэрээний 
үүргээ биелүүлээгүйн алдангийг тооцож аваагүй зэрэг зөрчлүүд нь са!нхүүгийн 
тайлангийн оршин байх, тохиолдсон байх, үнэн зөв гэсэн батламж мэдэгдлүүдийг 
хангахгүй байна.

Үүрэг, хариуцлага

Төсвийн захирагч нь Төсвийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1-д заасны 
дагуу тайлант хугацааны санхүүгийн тайлан, тодруулгыг Нягтлан бодох бүртгэлийн 
болон Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, түүнтэй 
нийцүүлэн Сангийн сайдын баталсан журам, зааврын дагуу бэлтгэж, тайлагнах 
үүрэгтэй.

Аудитын дээд байгууллагуудын нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим, стандарт 
болон Аудитын олон улсын стандартын дагуу аудит хийж, жилийн эцсийн төсвийн 
гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланд санал дүгнэлт өгөх нь төрийн аудитын 
байгууллагын үүрэг юм.
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Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, 
төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит
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стандарт
Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт 
Аудитын олон улсын стандарт 
Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, 
түүний удирдлагын тухай хууль

Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа ажил
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн
Төсвийн шууд захирагч
Санхүүгийн тайлангийн аудит
Хувь хүний орлогын албан татвар
Нийгмийн даатгалын шимтгэл

(НТАГ -2019/507/СТА-ТШЗ) 1



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан,
төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

Агуулга

1 Аудитын гэрчилгээ 
Еггог! Вооктагк по1 йеЛпей.
2 Аудитын тайлан 4

2.1 Оршил............................................................... 4

2.2 Аудит хийх үндэслэл, зорилго, талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага............................. 4
2.3 Аудитын явцад мөрдсөн бодлого, журам, арга зүй, шалгуур үзүүлэлт..........................5
2.4 Байгууллагын зорилго, үйл ажиллагаа, хууль, эрх зүйн орчин...................................... 5
2.5 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, үйл ажиллагаа болон дотоод хяналттай холбоотой
хүчин зүйлсийн үнэлгээ........................................................... 0

2.6 Төлөвлөлтийн шатанд тодорхойлсон эрсдэл, түүнийг үнэлсэн байдал.........................6
2.7 Материаллаг байдлын суурь сонгосон үндэслэл, тайлбар.....................................  7
2.8 Аудитын явцад хэрэгжүүлсэн горим сорил, түүний үр дүн..................................  7

2.8.1 Зөвлөмж өгөхөөс бусад хэлбэрээр шийдвэрлэсэн алдаа, зөрчилтэй асуудал....8
2.9 Дараагийн аудитаар авч үзэх буюу анхаарал татахуйц бусад чухал асуудал............. 10
2.10 Төсвийн гүйцэтгэлийн талаарх тайлбар, тодруулга................................ -\ -\
2.11. Шилэн дансны мэдээлэл..................................................  1 ^

2.12 Өмнөх зөвлөмжийн хэрэгжилтийн талаарх тайлбар, тодруулга................................ 11
2.13 Санал дүгнэлтийн хэлбэр, үндэслэл.......................................... -12

3 Менежментийн захидал
4 Аудит хийсэн санхүүгийн тайлан 
Еггог! Вооктагк по* йеИпеск

(НТАГ-2019/507/СТА-ТШЗ) 2



■
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, 

төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит
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г УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ п 
МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН 
АЖПЫН АЛБАНЫ ДАРГА, ТӨСВИЙН 

ШУУД ЗАХИРАГЧ Т.ГАНТӨМӨР ТАНАА

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2, 18 дугаар зүйлийн 18.2, 
Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1-д заасны дагуу Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон 
санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийв.

Хязгаарлалттай санал дугнэлт

Аудитын гол асуудалд дурдсан алдаа, зөрчлийг эс тооцвол Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн 
байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ болон 
төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг матөриаллаг зүйлсийн хувьд Төсвийн тухай хууль, 
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж, Сангийн сайдын 
баталсан бодлого, журам, зааврын дагуу үнэн, бодитой, шударга илэрхийлсэн тул 
хязгаарлалттай санал дүгнэлт гаргаж байна.

Санал дүгнэлтийн үндэслэл

Төрийн аудитын байгууллага аудит хийхдээ Аудитын дээд байгууллагуудын 
нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим, стандарт болон Аудитын олон улсын стандартад 
нийцүүлэн Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан Санхүүгийн тайлангийн 
аудитын журам, зааврын дагуу гүйцэтгэсэн. Эдгээр нь санхүүгийн тайлан материаллаг 
буруу илэрхийллээс ангид эсэх талаар үндэслэлтэй баталгаа олж авах зорилгоор 
аудитыг төлөвлөж, гүйцэтгэхийг шаарддаг.

Аудитаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны жилийн 
эцсийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан дахь үлдэгдэл, ажил гүйлгээний дүн 
хэмжээ болон илчлэл тодруулга, тус байгууллагад мөрдөж байгаа нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлого, бүртгэл хөтлөлт, программ хангамж, дотоод хяналтын систем 
болон удирдлагын хийсэн томоохон тооцооллыг шалгаж, аудитын санал дүгнэлтийг 
дэмжих нотлох зүйлсийг хангалттай цуглуулсан.

III
ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР

нийслэл дэх
ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

14200 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг. 8-дугаар хсроо 
ГАиарын гудамж. Совлын твв өргвэ. Гкорпус. 5давхар. 

Утас:70007734, Факс: (976-11) 32 01 54.
Е -таИ : иЬф аисШ .доу.тп: 1тр  (/жжж.сИу.зиа1( .т п

__ю /а №______ #а>
танай___ ________  -ны №________  -т

Аудитын гэрчилгээ

й:\2019 оп\У\үиЫ5ап Ь1сЫд\2019.02.25.иВ*2АА.(1осх

(НТАГ-2019/507/СТА-ТШЗ) 3



1 Аудитын тайлан

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан,
төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

2.1. Оршил

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, 
төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн, дүгнэлтийг УБ хотын 
байнГ^ МеНеЖӨр бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөрт танилцуулж

Энэхүү тайланд үйлчлүүлэгчийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, дотоод хяналтын 
системд хийсэн үнэлгээний тойм, аудитын явцад илрүүлсэн гол зүйлс, гаргасан 
шийдлүүд, анхаарал хандуулахуйц залруулаагүй материаллаг болон материаллаг бус 
алдаа зөрчлийн талаарх тайлбар, тодруулга зэрэг аудитын үр дүнгийн талаарх тайлбар, 
тодруулга, аудитын санал дүгнэлтийн хэлбэр, түүний үндэслэлийн талаар тус тус 
хураангуйлан тэмдэглэв.

Аудитын дүнд үндэслэсэн үйлчлүүлэгчийн нягтлан бодох бүртгэл, тайлагнал, 
дотоод хяналтын системийг боловсронгуй болгох зөвлөмжүүдийг Менежментийн 
захидалд тусгасан болно.

„ Дараагийн заалтад аудит хийсэн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн 
тайланг батлагдсан ангилал, үзүүлэлтээр бэлтгэж оруулав.

2.2. Аудит хийх үндэслэл, зорилго, талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага

„ „Бид ТөРийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 15.2, 18 дугаар 
зүилиин 18.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1-д заасны дагуу 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний 
өдрөөр дуусвар болгосон санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийлээ.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, 
төсвийн гүйцэтгэл Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон УСНББОУС, түүнд 
нийцүүлэн гаргасан төсвийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, заавар,
журмын дагуу үнэн зөв, шударга илэрхийлэгдсэн эсэхэд дүгнэлт өгөх нь энэхүү аудитын 
зорилт байв.

Төсвийн шууд захирагч санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангаа 
Төсвийн тухай хууль болон УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн баталсан төсвийн 
байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, журмын дагуу үнэн зөв бодитой 
бэлтгэх үүрэгтэй.

Харин тухайн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийг дээрх хууль болон 
бодлого, журмын дагуу материаллаг алдаагүй, үнэн зөв, шударга илэрхийлсэн эсэхэд 
санал дүгнэлт өгөх нь Төрийн аудитын байгууллагын үүрэг юм.

Аудитыг 2019 оны 1 дүгээр сарын 21-нээс 2019 оны 2 дугаар сарын 22-ны 
хооронд гүйцэтгэж, аудитын тайланг 2019 оны 2 дугаар сарын 25-ний өдөр эцэслэн 
баталгаажуулж, төсвийн захирагчид хүргүүлэхээр төлөвлөн, НТАГ-ын аудитор 
Ж.Энхтуяа хариуцаж хэрэгжүүлэв.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын алба 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн 
гүйцэтгэлийн тайланг НТАГ-т 2019 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 01/172 дугаар 
бүхий албан бичгээр ирүүлсэн байна.
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2.3. Аудитын явцад мөрдсөн бодпого, журам, арга зүй, шалгуур үзүүлэлт

Аудитын явцад АДБОУС, АОУС, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн бусад зарчимд 
тулгуурласан төрийн аудитын байгууллагын санхүүгийн тайлангийн аудитын талаарх 
бодлого, арга зүйг мөрдөж ажиллав.

Дээрх стандарт, зарчимд нийцүүлж Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан 
Төрийн аудитын байгууллагаас санхүүгийн тайланд аудит хийх журам, түүнд тусгасан
Үе шатны ажпыг гүйцэтгэж, холбогдох ажпын баримт материалаар баталгаажуулсан 
болно.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан,
төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

Аудитын үйл явц, үр дүнг АДБОУС, АОУС-ын дагуу шат шатны чанарын хяналт 
хийж баталгаажуулсан болно.

Аудитыг дээрх бодлого, арга зүйд нийцүүлэн төлөвлөлтийн шатанд баталсан 
аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу явуулав.

Аудит хийхэд Нягтлан бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчмууд, 
УСНББОУС, Төсвийн тухай хууль болон Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг гол 
шалгуур болголоо.

2.4. Байгууллагын зорилго, үйл ажиллагаа, хууль, эрх зүйн орчин

^Бид аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу байгууллагын үйл ажиллагаа, 
түүний гадаад дотоод орчны талаар шаардлагатай хэмжээнд судалж, тэдгээрийн үр 
дүнг аудитад ашигласан.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны талаарх ерөнхий мэдээллийг 
аудитыг төлөвлөх үе шатанд шинэчлэн баримтжуулж, А101 маягтаар баталгаажуулсан 
болно.

Эрхэм зорилго: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын алба нь “Нутгийн өөрөө 
удирдах ёсыг Монгол улсын Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын дагуу төлөвшүүлэх, 
эдийн засаг, нийгмийн амьдралын олон талт асуудлыг судалж боловсруулах, 
хэлэлцэж шийдвэрлэх, биелэлтийг зохион байгуулах, хянаж шалгах, иргэд олон 
нийтийн санаа бодол, хүсэл сонирхлыг анхаарч ажиллана. ” гэсэн эрхэм зорилгын дор 
үйл ажиллагааны чиглэл зорилтоо тодорхойлон ажиллажээ.

Үйл ажиллагааны чиглэл:Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны үйл 
ажиллагааны _чиг үүргийг “Нийслэлийн ЗД-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөп!өлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн ажлын хүрээнд хот тохижилт бүтээн 
байгуулалт, ногоон байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн талаар 
мэргэжлийн байгууллагуудад хамтран ажиллах гэрээр байгуулан хариуцуулан өгөх, 
ажлын чанар, үр дүнг сайжруулах, чанаржуулах ажлыг нэвтрүүлэх, тохижилт, хотын 
ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, хог хаягдлын цэвэрлэгээ үйлчилгээ, 
цуглуулалт, тээвэрлэлт, эмнэлгийн болон аюуптай, барилгын болон үйлдвэрийн хог 
хаягдал, төвлөрсөн хогийн цэгүүдийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж 
ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны хөндлөнгийн байнгын хяналтыг 
тавьж хэвшүүлж ажиллах” гэж тодорхойлжээ.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны үндсэн болон үндсэн бус үйл 
ажиллагааны талаар төлөвлөлтийн шатанд судалж, баримтжуулсан.
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Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, 
төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит '

■шЯШШВЯШШЖшш
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны удирдлага төсвийн шууд 

захирагчиин хувьд дараах хууль болон УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн баталсан төсвийн 
баигууллагын Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, журмын хүрээнд төсөв, санхүү 
нягтлан оодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэж байна. Үүнд:

• Төсвийн тухай хууль
• Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль
• Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль
• Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хууль
• Шилэн дансны тухай хууль
• Монгол Улсын 2018 оны Төсвийн тухай хууль
• Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хууль
• Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан бусад холбогдох заавар журам

Тайлант хугацаанд дээрх бодлого, журамд томоохон шинэчлэлт, өөрчлөлт гарсан 
эсэх талаар дараах заалтад тэмдэглэв. к

о Байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа гол хуульд нэмэлт өөрчлөлт
ороогүи. к

2.5. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодпого, үйл ажиллагаа болон дотоод
хяналттай холбоотой хүчин зүйлсийн үнэлгээ

„ Бид санхҮҮГийн тайланд материаллаг алдаа байхгүй гэдгийг нягтлах үүднээс 
үилчлүүлэгчиин нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, үйл ажиллагаа болон дотоод 
хяналтыг шаардлагатаи гэж үзсэн хэмжээгээр дахин хянасан. Энэ нь материаллаг 
алдаа гарахаас хамгаалах ёстой гол бодлого, хяналтуудыг тодруулах судлах 
зорилготои юм. 3 ' зн

Тус газрын одоо мөрдөж байгаа Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт 
бичиг Сангиин яамнаас авч хэрэгжүүлж байгаа нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын 
шинэчлэлт, холбогдох стандарт, хууль тогтоомжтой нийцтэй байгаа эсэхийг судалж 
үзэхэд шинээр батлагдсан бодлого, журамд нийцсэн байна.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны санхүү, нягтлан бодох 
бүртгэлиин үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа мэдээллийн технологи бүртгэл 
мэдээллиин системийн үйл ажиллагаатай танилцан түүний нарийн төвөггэй байдлыг 
үнэлэхэд буюу мэдээллийн технологийн мэргэжилтнийг аудитад татан оролцуулах гэж 
үзсэн тул аудитыг томилогдсон баг гүйцэтгэлээ.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын алба санхүүгийн тайланг бэлтгэхдээ 
нягтлан бодох бүртгэлийн “Ассо1ои5” программ хангамж ашигладаг байна.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дотоод хяналтын эрсдэлийг 
төлөвлөлтиин үе шатанд бага гэж үнэлсэн бөгөөд гүйцэтгэлийн шатанд дахин хянахад 
дотоод хяналт үр нөлөөтэй гэж үзлээ.

2.6. Төлөвлөлтийн шатанд тодорхойлсон эрсдэл, түүнийг үнэлсэн байдал

Аудитын явцад Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны бэлтгэсэн 
санхүүгиин тайлан, төсвийн гүйцэтгэл нь материаллаг хэмжээний алдаатай
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илэрхийлэгдээгүй гэсэн үндэслэлтэй нотолгоо олж авахын тулд байгууллагын гадаад 
дотоод орчин, дотоод хяналтыг судалж, санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн 
тайлантай холбоотой эрсдэлтэй асуудлыг илрүүлж, үнэлсэн.

Аудитыг төлөвлөх үе шатанд эрсдэлийн үнэлгээний урьдчилсан горим 
хэрэгжүүлэн 11 эрсдэлтэй асуудал тодорхойлж, эрсдэлийн үнэлгээний дүнд үндэслэн
10 асуудалд нарийвчилсан горим сорил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж баталгаажуулсан 
болно.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан,
төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

Аудитын чиглэл тус бүрд хамаарах илрүүлсэн эрсдэлийн жагсаалт, түүний 
үнэлгээг Б301 маягтаар, эрсдэлтэй асуудлыг сорих аудитын горим, сорил түүнийг 
баримтжуулах, нотлох зүйлс цуглуулах арга зүйг Б401, Б402 маягтаар’ тус тус 
баримтжуулав.

2.7. Материаллаг байдпын суурь сонгосон үндэслэл, тайлбар

Аудитыг төлөвлөх болон гүйцэтгэх үе шатны материаллаг байдлыг АДБОУС 1320, 
АОУС 320-ын дагуу тодорхойлсон бөгөөд материаллаг байдлын суурь үзүулэлтээр -ын 
хувиар сонгов. тт к

Нийт зардлыг материаллаг байдлын суурь үзүүлэлтээр сонгосон нь төсвийн 
зардлын зарцуулалтад тавих дотоод хяналт сул гэж үзэж материаллаг байдлын суурийг 
нийт зардлаар сонгосонтой холбоотой юм.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны 2018 оны 42,526,765.6 мянган 
төгрөг бөгөөд түүний 2.0 хувь болох 850,535.3 мянган төгрөгөөр материаллаг байдлыг 
тодорхойлж, баталгаажууллаа.

„ Материаллаг байдлыг суурь үзүүлэлтээс тооцох хувийг 2.0 хувиар тооцсон нь 
тухайн байгууллагын аудитын чиглэлүүдэд үзүүлж болзошгүй эрсдэлийг харгалзан 
үзсэнтэй холбоотой юм.

„ Аудитыг төлөвлөх үе шатны материаллаг байдлын түвшинг Б201, аудитыг 
гүйцэтгэх үе шатны материаллаг байдлын түвшинг В401 маягтаар тус тус баримтжуулан 
баталгаажуулав.

2.8. Аудитын явцад хэрэгжүүлсэн горим сорил, түүний үр дүн

Аудитыг төлөвлөх үе шатанд тогтоосон эрсдэл тус бүрд хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөсөн горим сорилын хэрэгжилт, гол үр дүнгийн талаар дор нэгтгэн тэмдэглэв.

Эрсдэлийн үнэлгээний дүнд үндэслэн аудитын 6 чиглэлээр аудитын 10 горим 
сорил гүйцэтгэж, үнэлэхэд 12 асуудлыг алдаа, зөрчилтэйд тооцож, 11 асуудлыг алдаа 
зөрчилд тооцохгүй гэж шийдвэрлэснээс гадна 821,516.1 мянган төгрөгийн 1 асуудлыг 
аудитын явцад санхүүгийн тайланд залруулга хийлгэлээ.

Аудитын явцад хийсэн залруулгын талаарх мэдээллийг В30103 маягтаар нэгтгэж 
баримтжуулсан болно.

Аудитын явцад илрүүлсэн залруулаагүй алдаа, зөрчилтэй асуудлыг В501 
маягтаар нэгтгэж, баримтжуулсан бөгөөд байгууллагын удирдлага болон холбогдох 
албан тушаалтнуудад танилцуулж, баталгаажуулсан.

Дээрх залруулаагүй алдаа, зөрчилтэй асуудлыг дараах байдлаар ангилав.
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Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, 

төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

Залруулаагүй алдаа,зөрчилтэй 
асуудлыг ангилсан байдал

г " - .т\>Л

(Мянган төгрөгөөр)
№ Шийдэл Тоо Дүн Тайлбар

1 Зөвлөмж өгсөн 0 0 .!> -

2 Төлбөрийн акт тогтоосон 1 4,658.0
3 Албан шаардлага өгсөн 13 1,778,823.6

4 Сахилгын шийтгэл ногдуулахаар 
шилжүүлсэн 0 0.0

5 Хууль хяналтын байгууллагад 
асуудлыг шилжүулсэн 0 0.0

Дүн 14 1,783,481.6

2.8.1. Зөвлөмж өгөхөөс бусад хэлбэрээр шийдвэрлэсэн алдаа, зөрчилтэй
асуудал

Аудитын явцад илэрсэн алдаа, зөрчилтэй асуудлаас зөвлөмж өгөх асуудлыг 
Менежментийн захидалд оруулж, бусад хэлбэрээр шийдсэн алдаа, зөрчилтэй асуудлын 
дэлгэрэнгүйг дараах заалтад хураангуйлан тэмдэглэв. Үүнд:

о Дөл сУДэр ХХК-ийн гүйцэтгэсэн ногоон байгууламжийн ажлын санхүүжилтээс 
4,658.0 мянган төгрөгийг илүү олгосон. Энэ нь үнэн зөв байх батламж 
мэдэгдэлтэй нийцэхгүйгээс гадна Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 5 
дугаар зүйлийн 5.1.4 “үнэн зөв байх” заалтыг зөрчсөн.

Шийдвэрлэсэн: Төлбөрийн акт тогтоосон.

с ХУД-ийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт баригдаж байгаа Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны төв цогцолбор барилгын тохижилт, ногоон байгууламжийн ажпын 
санхүүжилтийн үлдэгдэл 770,000.0 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг 2018 оны 12 
дугаарын 25-нд барьцаа дансанд байршуулсан. Энэ нь үнэн зөв байх батламж 
мэдэгдэлтэй нийцэхгүйгээс гадна Төсвийн тухай хуулийн 7 дугаар заалт Төсвийн 
жил 7.7. Энэ хуулийн 43 дугаар зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд төсвийн жил 
дуусахад төсвийн захирагчийн төсөв зарцуулах эрх нь дуусгавар болох бөгөөд 
төсвийн захирагчийн төсвийн зарцуулагдаагүй үлдэгдлийг тухайн шатны 
төсвийн ерөнхий дансанд татан төвлөрүүлнэ” заалтыг зөрчсөн.

Шийдвэрлэсэн: Зөрчлийг арилгах албан шаардлага өгсөн

° Ц Дамдинсүрэнгийн хөшөөг барих, хөшөө орчмыг тохижуулах ажлын үлдэгдэл
107.494.3 мянга, Авто замын тусгаарлах хайс нийлүүлэх ажпын үлдэгдэл
231.671.4 мянга, нийт 339,165.7 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг 2018 оны 12 
дугаарын 25-нд барьцаа дансанд байршуулсан. Энэ нь үнэн зөв байх батламж 
мэдэгдэлтэй нийцэхгүйгээс гадна Төсвийн тухай хуулийн 7 дугаар заалт Төсвийн 
жил 7.7. Энэ хуулийн 43 дугаар зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд төсвийн жил
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дуусэхзд төсвийн зэхирэгчийн төсөв зэрцуупэх эрх нь дуусгэвэр болох бөгөөд 
төсвийн зэхирэгчийн төсвийн зэрцуулэгдээгүй үлдэгдлийг тухэйн шэтны 
төсвийн өрөнхий дэнсэнд тэтэн төвлөрүүлнэ” заалтыг зөрчсөн.

Шийдвэрлэсэн: Зөрчлийг арилгах албан шаардлага өгсөн

о Ногоон байгууламж,  ̂ хөрөнгө оруулалтын ажлуудаас гэрээний үүргээ 
биелүүлээгүйн алдангийн 27,197.6 мянган төгрөгийгтооцож аваагүй. Энэньүнэн 
зөв байх батламж мэдэгдэлтэй нийцэхгүйгээс гадна Ажил гүйцэтгэх гэрээний 
тусгаи нөхцөлийн 6. “Алдэнги тооцох хэмжээг хоногт гэрээний үнийн дүнгийн
0.5 хувь, Нийт эжилд ноогдуулэх элдэнгийн дээд хэмжээ гэрээний үнийн дүнгийн 
10 хувиэс хэтрэхгүй бэйнэ." заалтыг зөрчсөн.

Шийдвэрлэсэн: Зөрчлийг арилгах албан шаардлага өгсөн.

о Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз, "Эй Си Би Си" ХХК-тай байгуулсан авто 
сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээний үнэ 9,925.0 мянган төгрөгийг төлж, баазад 
төлөх тээврийн зардлаас суутгаагүй. Энэ нь үнэн зөв байх батламж мэдэгдэлтэй 
ниицэхгүигээс гадна Төсвийн тухай хуулийн 16.5.5.”батдагбсан төсвийг 
зориулэлтын дэгуу зэрцуулэх” заалтыг зөрчсөн.

Шийдвэрлэсэн:3өрчлийг арилгах албан шаардлага өгсөн.

о Ийгл телевизээр мэдээ мэдээлэл цацах гэрээ байгуулсан боловч "Алтан 
дорнод монгол алтай" ХХК-д 4,500.0 мянган төгрөгийн төлбөрийг шилжүүлсэн. 
Энэ нь үнэн зөв байх батламж мэдэгдэлтэй нийцэхгүйгээс гадна Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хуулийн 13.6."Анхэн шэтны бэримтын үнэн зөвийг түүнийг 
үилдсэн, зөвшөөрсөн, шэлгэжхүлээн эвсэн эжилтэн хэриуцнэ" заалтыгзөрчсөн;

Шийдвэрлэсэн: Зөрчлийг арилгах албан шаардлага өгсөн.

о Албан хаагчдын 2018 оны сүүлийн хагас жилийн үр дүнгийн урамшууллыг 
олгохдоо 12 дугаар сарын ажил эхлээгүй байхад урьдчилан дүгнэж 6,748.1 
мянган төгрөгийг олгосон. Энэ нь үнэн зөв байх батламж мэдэгдэлтэй 
нийцэхгүйгээс гадна Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, 
мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журмын 6.3. “Г:эрээний биелэлтийг бүтэн 
жилээр дүгнэнэ” заалтыг зөрчсөн;

Шийдвэрлэсэн: Зөрчлийг арилгах албан шаардлага өгсөн.

о Ногоон байгууламжийн ажлыг гүйцэтгэсэн "Байгалиа дээдэлье" ХХК, "Амьд 
газар" ХХК, замын ажпыг гүйцэтгэсэн "Өндөр говь мэргэн констракшн" ХХК, 
Мөнгөн торлог ХХК, Хязгааргүй ертөнц" ХХК-ууд нь тусгай зөвшөөрөлгүй 

баихад сонгон шалгаруулж, 400,286.4 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон. 
Энэ нь үнэн зөв байх батламж мэдэгдэлтэй нийцэхгүйгээс гадна Иргэний тухай 
хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.8,’Хуулийн этгээд хуульд зээсэн зэрим үйл 
эжиллэгээг эрх бүхий бэйгууллэгээс олгосон тусгэй зөвшөөрлийн үндсэн дээр 
эрхэлнэ. Үйл эжиплэгээг эрхлэх эрх тусгэй зөвшөөрөл эвсэн өдрөөс үүснэ”, 189 
дүгээр зүйлийн 189.3. Тусгэй зөвшөөрлийн үндсэн дээр бэйгуулсэн гэрээ нь эрх 
бүхий бэйгууллэгээс тусгэй зөвшөөрлийг эвснээр хүчин төгөлдөр болно” 
заалтуудыг тус тус зөрчсөн.

Шийдвэрлэсэн: Зөрчлийг арилгах албан шаардлага өгсөн.

о Бэлэн мөнгөөр авсан гадаад томилолтын зардлын 37,000.8 мянган төгрөгийг 
урьдчилж төлсөн зардлаар бүртгээгүй. Энэ нь үнэн зөв байх батламж 
мэдэгдэлтэй нийцэхгүйгээс гадна Сангийн сайдын 388 дугаар тушаал Төсөвт 
байгууллагад мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны зааврын Мөнгөн

(НТАГ-2019/507/СТА-ТШЗ) 9



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан,
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хөрөнгийн бүртгэлийн 4.7 “Кассаас зарцуулсан бэлэн мөнгөний зарлагыг 
бүртгэхдээ. Дт. ӨглөгДт. ЗардалДт. Урьдчилгаа(урьдчилж төлсөн зардал гэх 
мэт) Кт. Кассад байгаа бэлэн мөнгө” заалтыг зөрчсөн.

Шийдвэрлэсэн: Зөрчлийг арилгах албан шаардлага өгсөн.

о Алба хаагчдад 25,550.0 мянган төгрөгийн урамшууллыг хавтгайруулан олгосон. 
Энэ нь үнэн зөв байх батламж мэдэгдэлтэй нийцэхгүйгээс гадна Төсвийн тухай 
хуулийн 6.4.1. "төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцүүлах" 
заалтыгзөрчсөн;

Шийдвэрлэсэн: Зөрчлийг арилгах албан шаардлага өгсөн.

о Бараа үйлчилгээний бусад зардлаас дөрвөн албан хаагчдад 19,600.0 мянган 
төгрөгийн тэтгэмжийг олгосон. Энэ нь үнэн зөв байх батламж мэдэгдэлтэй 
ниицэхгүигээс гадна Төсвийн тухай хуулийн 16.5.5.”бат/7агдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу зарцуулах" заалтыг зөрчсөн;

Шийдвэрлэсэн: Зөрчлийг арилгах албан шаардлага өгсөн.

о ҮНДСЭН хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй 138,850.0 мянган төгрөгийн барилга 
баигууламжийн дахин үнэлгээг хийгээгүй. Энэ нь үнэн зөв байх батламж 
мэдэгдэлтэи нийцэхгүйгээс гадна Сангийн сайдын 207 тоот тушаалаар 
батлагдсан “Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ, бүртгэлийг нягтлан бодох бүртгэлийн 
дансанд тусгах аргачлал”-ын 4.18. “барилгын хийцийн ангиллын аль тохирохыг 
сонгох ба хамгийн ойролцоо хийцтэйд хамааруулж үнэлнэ. 8-д хөөсөнцөр 
дулаалгатай 2 талаас нь төмөрлөсөн хавтан /сэндвич/ болон хөнгөвчилсөн 
бүтээцтэй” заалтыг зөрчсөн;

Шийдвэрлэсэн: Зөрчлийг арилгах албан шаардлага өгсөн.

о Хөрөнгө оруулалтын худалдан авах ажиллагааны баримтууд, магадлал хийгдсэн 
зураг төсвийн баримтуудыг санхүүгийн тайлангийн аудитын явцад ирүүлээгүй, 
барьцаа хөрөнгийн 4 архивын нэгж баримтыг аудитад хамруулаагүй. Энэ нь үнэн 
зөв байх батламж мэдэгдэлтэй нийцэхгүйгээс гадна Төрийн аудитын тухай 
хуулийн 2^.2."Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнууд аудитын ажилд 
шаардлагатай^ мэдээ, судалгаа, тайлбар, тодорхойлолт, холбогдох бусад 
баримт бичгийг шалгагдагч байгууллага, албан тушаалтнаас үнэ төлбөргүй 
гаргуулж авах эрхтэй" заалтыг зөрчсөн.

Шийдвэрлэсэн: Зөрчлийг арилгах албан шаардлага өгсөн.

2.9. Дараагийн аудитаар авч үзэх буюу анхаарал татахуйц бусад чухал 
асуудал

Тус байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар үндсэн хөрөнгө, 
бараа материалын үлдэгдэлд биеттест хэрэгжүүлээгүй, барилга, байгууламжийн дахин 
үнэлгээг хийгээгүй, жилийн эцсийн хөрөнгийн тооллогын баримт бичгийг аудитын явцад 
хамруулаагүй болно. Энэ нь аудитын хамрах хүрээний асуудал боловч цаг хугацааны 
хязгаарлагдмал байдлаас шалтгаалан аудитын явцад түүвэрт хамруулан шалгаж 
амжаагүй дээрх асуудлыг 2019 оны завсрын аудитаар нөхөн шалгах болно.

Хөрөнгө оруулалтын худалдан авах ажиллагааны баримтууд, магадлал хийгдсэн 
зураг, төсвийн баримтуудыг аудитын явцад үзүүлээгүй, ногоон байгууламж, хог 
цэвэрлэгээ, гэрэлтүүлгийн техник засвар, 2018 онд хэрэгжүүлсэн төсөл, зарим хөрөнгө
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оруулалтын, ажил гүйлцэтгэгч компаниудтай байгуулсан гэрээгдүгнээгүй, захиалагчийн 
хяналтын зардал, магадлашгүй ажлын зардлыгтөсөвт өртгөөс суутган тооцоогүй, гэрээ 
дүгнэсэн протоколгүй, ажил хүлээлцсэн актгүй, гэрээний үүргээ биелүүлээгүй 
гүйцэтгэгчтэй гэрээний тусгай нөхцөлийн дагуу алданги тооцоогүй, тусгай зөвшөөрөлгүй
компаниудыг сонгон шалгаруулж санхүүжилт олгосон зэрэг асуудлуудад анхаарлаа 
хандуулах болно.

2.10. Төсвийн гүйцэтгэлийн талаарх тайлбар, тодруулга

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 5.1-д заасан төсвийн зарчмыг мөрдлөг болгож, хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

Төрийн аудитын байгууллага санхүүгийн тайлангийн аудитаар төсвийн шууд 
захирагч нь батлагдсан төсөв, түүний гүйцэтгэлийг зохих журмын дагуу зохион 
баигуулсан, үнэн зөв, тайлагнасан эсэхэд үнэлэлт өгөхийг зорьдог.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй нь 
холбоотои 5 хөтөлбөр, арга хэмжээнд зориулан 2018 онд 41,065,004.6 мянган төгрөгийн 
төсөв батлагджээ. Батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, түүний хэтрэлт, хэмнэлтийн талаарх 
дэлгэрэнгүи мэдээллийг энэ тайлангийн 4.5-д дэлгэрэнгүй харуулав.

_ Төсвийн зардлын нийт гүйцэтгэл 40,660,687.4 мянган төгрөг буюу 98.9 хувьтай 
баигаа нь батлагдсан төсвөөс 250,716.5 мянган төгрөгийн санхүүжилт дутуу авснаас 
шалтгаалжээ. у уу

Тэмдэгтийн хураамжийн орлого 2,127,650.0 мянга, зар сурталчилгааны самбарын 
орлого 821 516^2 мянга, барьцаа хөрөнгийн орлого 1,542,827.5 мянга, Нийслэлийн 
4ДП-аас 1,207,750.3 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, гадаад томилолтын 
санхүүжилт, 472,512.2 мянган төгрөгийн хөрөнгийн санхүүжилт, төсөвт байгууллагын 
өөриин орлого 21,353.8 туслах үйл ажиллагааны орлого 21,273.3 мянга, нөхөн 
сэргээлтийн орлого 81,145.8 мянга нийт 6,296,029.1 мянган төгрөгийн орлого орсноос 
орон нутгийн төсөвт 3,147,575.9 мянган төгрөгийг буцаан төвлөрүүлж 3,148,453.2 
мянган төгрөгийг зориулалтын дагуу зарцуулсан.

Нэмэлт санхүүжилтийн дансаар 82,525.8 мянган төгрөгийн байгууламжийн болон 
ногоон байгууламжийн хохирлын санхүүжилт авч зориулалтын дагуу бүрэн зарцуулсан

2.11. Шилэн дансны мэдээлэл

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын алба Шилэн дансны тухай хуулийн 6 
дугаар зүйлд заасан мэдээллийг өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан тухай бүр ил тод 
мэдээлж байх үүрэгтэй.

ТУС байгууллагын Шилэн дансны хуулиар хүлээсэн үүргийн биелэлтийг 
төлөвлөсөн хэмжээнд хянаж, баримтжуулсан болно.

2.12. Өмнөх зөвлөмжийн хэрэгжилтийн талаарх тайлбар, тодруулга

Өмнөх санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн нэг зөвлөмжийн биелэлт 2018 оны 
жилиин эцсийн байдлаар тэг хувьтай байна. Тухайлбал: Хөрөнгө оруулалтын
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үлдэгдлийг барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй 
байхаар зөвлөмж өгснийг хэрэгжүүлээгүй давтан гарсан.^""

Эдгээр зөвлөмжийн биелэлтийн талаарх мэдээллийг ажпын баримт материалд 
хадгалсан бөгөөд гүйцэтгэлийг аудитын явцад дахин нягталсан болно.

2.13. Санал дүгнэлтийн хэлбэр, үндэслэл

Бид Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, 
төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд аудит хийж, баталгаажуулах ажлыг АДБОУС-ын дагуу, 
Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн гүйцэтгэсэн.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны 2018 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, мөнгөн гүйлгээ, өмчийн өөрчлөлтийн болон 
бусад илчлэл тодруулгад тайлагнасан үлдэгдэл, ажил гүйлгээнүүдээ холбогдох хууль, 
УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн Сангийн сайдын баталсан заавар, журмуудын дагуу 
материаллаг байдлын хувьд алдаагүй, үнэн зөв, шударга илэрхийлсэн эсэхийг Аудитын 
гэрчилгээнд тодорхой дурдав.

Аудитын гэрчилгээг энэ тайлангийн 1 дүгээр хэсэгт үзүүлэв.
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шин

2 Менежментийн захидал

Төрийн аудитын байгууллага санхүүгийн тайлангийн аудит бүрийн төгсгөлд 
аудитаар илрүүлсэн зүйлсийг нэгтгэсэн менежментийн захидлыг үйлчлүүлэгч, түүний 
удирдлагад зориулж бэлтгэдэг бөгөөд түүнд санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, 
тайлагналын бодлого, үйл ажиллагаа, дотоод хяналтыг сайжруулах зөвлөмжийг 
тусгадаг.

Энэхүү менежментийн захидлын агуулга АДБОУС болон аудитын дүн, дүгнэлтээс 
урган гарсан болно. Санхүүгийн тайлан, бусад илчлэл тодруулгын талаар санал дүгнэлт 
гаргахад бидний бодлого, горим зориулагдсан.

Энэ нь Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны нягтлан бодох бүртгэлийн 
бодлого, горимыг зөвхөн аудитыг үр нөлөөтэй гүйцэтгэхэд шаардагдах цар хүрээнд 
дахин хянасан бөгөөд оршиж буй бүх сул талыг гаргаж ирэх боломжгүй юм.

Тиймээс аудитын тайланд тусгасан зөвлөмж нь аудит хийх үеийн нөхцөл байдлын 
талаарх бидний үнэлэлт, дүгнэлтийг илэрхийлж байгаа болно.

Харин эдгээр зөвлөмжийг та бидний хамтын ажиллагааны байр сууринаас 
гаргасан бөгөөд аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хүлээн авч, хэрэгжүүлэх нь танай үүрэг 
хариуцлага юм.

Аудитаар цаашид санхүүгийн тайланд шууд бөгөөд материаллаг хэмжээгээр 
нөлөөлж болзошгүй анхаарвал зохих асуудлуудад албан шаардлага өгсөн тул зөвлөмж 
өгөх шаардлагагүй гэж үзлээ.

Аудитын явцад бидэнтэй хамтран ажилласан холбогдох ажилтнуудад талархал 
илэрхий

АУДИТЫН ТАЙЛАНГ
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Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан,

төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит
штт 1ИИИИ1Н1

Үйлчлүүлэгч байгууллагын хариу:

УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Ц Жигжиджавын гудамж 9, Хангарди ордон,

Утас/Факс: (976-11) 31 53 47, Вэбсайт: иЬ5егү1се.тп

Ш 1 Л 1 И  » м  Ш
танай -ны №

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН 
ГАЗРЫН ДАРГА С.ЭНХБААТАР ТАНАА

Тус албаны 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 
тайлангийн аудитаар илэрсэн асуудлын бүртгэлийг 
хүлээн авч танилцлаа,

Ирүүлсэн зөрчлийн асуудлыг жагсаалт тус бүрээр 
нь авч үзэн холбогдох шалтгаан, тодорхой тайлбар 
тодруулгын хамт хүргүүлэв.

Мөн Хөрөнгө оруулалтын худалдан авах 
ажиллагааны баримтууд, магадлал хийгдсэн зураг 
төсвийн баримтыг санхүүгийн аудит хийх явцад хүргүүлж 
амжаагүй тул аудитын хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргаж 
байна. Шийдвэрлэж өгнө үү.

Хавсралт: 10. хуудастай

0:\ЬасКир_о1с!_рс\'А/огк Р^иг^өп^\(|ос 2^1
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Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, 

төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит
'■ " ”  ШШЯш шШШвШШЯтВЯИШЯШЯШвЯШЯ^^^^^Я

4.1.Аудит хийсэн санхүүгийн байдлын тайлан

/төгрөгөөр/

Дансны
код Балансын үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл

1 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 2.646.744.915.95 3,156,034.237.55
31 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ 2,079,988,184.75 2,732,864,427.75
312 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө 2,079,988,184.75 2,732,864,427.75
3121 Төгрөг 2,079,988,184.75 2,732,864,427.75
31211 Төрийн сангийн харилцах 2,079,988,184.75 2,732,864,427.75
33 АВЛАГА 538,019,308.00 350,831,503.60
335 Бусад авлага 538,019,308.00 350,831,503.60
3351 Байгууллагаас авах авлага 538,019,308.00 350,831,503.60
34 УРЬДЧИЛГАА 4,100,000.00 4,100,000.00
34600 Урьдчилж гарсан зардал 4,100,000.00 4,100,000.00
35 БАРАА МАТЕРИАЛ 24,637,423.20 68,238,306.20
351 Түүхий эд материал 1,711,930.00 4,363,150.00
35110 Тусгай зориулалттай материал 1,711,930.00 4,363,150.00
354 Хангамжийн материал 22,925,493.20 63,875,156.20
35410 Бичиг хэргийн материал 6,139,994.20 17,093,904.20
35420 Аж ахуйн материал 16,365,499.00 24,719,252.00
35440 Түлш, шатах тослох материал 420,000.00 22,062,000.00
2 ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН 5.579.059.299.51 5.544.099.876.79
39 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 5,579,059,299.51 5,544,099,876.79
392 Биет хөрөнгө 5,563,887,299.47 5,532,720,876.71
39201 Барилга, байгууламж, орон сууц 138,850,075.00 138,850,075.00
39202 Хуримтлагдсан элэгдэл -41,655,022.92 -55,540,030.56
39205 Машин тоног төхөөрөмж (компьютер) 227,801,050.68 244,577,950.68
39206 Хуримтлагдсан элэгдэл -148,577,653.27 -176,538,188.93
39207 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 110,603,539.77 118,552,939.77
39208 Хуримтлагдсан элэгдэл -78,735,037.59 -87,414,141.41
39214 Бусад үндсэн хөрөнгө 5,406,908,731.00 5,419,992,131.00
39215 Хуримтлагдсан элэгдэл -51,308,383.20 -69,759,858.84
393 Биет бус хөрөнгө 15,172,000.04 11,379,000.08
39301 Програм хангамж 58,033,902.00 58,033,902.00
39302 Хуримтлагдсан элэгдэл -42,861,901.96 -46,654,901.92
3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 111=1+11 8.225.804.215.46 8.700.134.114.34
4 НИЙТӨРТӨЛБӨР 1.628.099.799.75 1.999.668.436.75
41 БОГИНО ХУ ГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 1,628,099,799.75 1,999,668,436.75
413 Өглөг 1,628,099,799.75 1,999,668,436.75
4136 Бусад өглөг 78,200,000.00 900,000.00
41361 Байгууллагад төлөх өглөг 78,200,000.00 900,000.00
5 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН 6.597,704,415.71 6.700.465.677.59
51 Засгийн газрын хувь оролцоо 6,597,704,415.71 6,700,465,677.59
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511 Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн 
газрын сан/ орон нутгийн сан

290,541,729.80 290,541,729.80
51101 Өмч: - төрийн 290,541,729.80 290,541,729.80
512 Хуримтлагдсан үр дүн 6,297,876,524.32 6,400,637,786.20
51210 Өмнөх үеийн үр дүн 6,297,876,524.32 6,283,691,024.32
51220 Тайлант үеийн үр дүн 00.00 116,946,761.88
51300 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 9,286,161.59 9,286,161.59
6 ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ө м ч и й н  

ДҮН Ү1=1Ү+Ү 8.225.804.215.46 8.700.134.114.34

4.2. Аудит хийсэн санхүүгийн үр дүнгийн тайлан

/төгрөгөөр/

Дансны
код Үзүүлэлт Өмнөх оны 

гүйцэтгэл
Тайлант оны 

гүйцэтгэл
1 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I) 40,375,980,868.64 42,643,712,457.70
12 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 221,366,168.73 68,015,970.00
120 Нийтлэг татварын бус орлого 221,366,168.73 68,015,970.00
120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 221,366,168.73 68,015,970.00
1200041 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 

санхүүжих 00.00 21,934,801.00
1200042 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос 

санхүүжих 211,276,168.73 22,245,469.00
1200045 Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого 00.00 23,835,700.00
13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 

ОРЛОГО 40,154,614,699.91 42,575,696,487.70
1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 354,152,924.00 1,288,896,202.00

131102
Төсвийн жилийн явцад УИХ-аас соёрхон 

баталсан, ЗГ хоорондын гэрээ болон ОУ 
байгууллагаас авах хөнгөлөлттэй зээл 00.00 1,380,000.00

131103
ЗГНХ,ЗДНХөрөнгө,түүнтэй адилтгах 

ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн 
захирагчид хуваарилсан хөрөнгө 344,676,924.00 1,169,369,475.00

131104
Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт 

тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн 
захирагчид хуваарилсан хөрөнгө 00.00 37,000,880.00

131105
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл 

ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт 
орлого 9,476,000.00 81,145,847.00

1320 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 34,207,768,203.91 40,814,288,097.70
132001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт/орон 

нутгийн төсөвт байгууллага/ 34,207,768,203.91 40,814,288,097.70
132005 Хөрөнгийн санхүүжилт / орон нутгийн 

төсөвт байгууллага/ 5,592,693,572.00 472,512,188.00
1330 Төсвийн захирагчдаас 5,592,693,572.00 472,512,188.00
2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН 39,456,255,922.43 42,526,765,695.82
21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 34,157,773,204.43 41,853,171,863.82

210 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ЗАРДАЛ 33,726,469,790.30 41,631,730,090.01
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Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан,
төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 584,557,985.00 633,714,590.00
210101 Үндсэн цалин 434,656,308.00 453,924,793.00
210102 Нэмэгдэл 98,847,808.00 104,890,697.00
210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 35,462,000.00 44,261,801.00
210105 Гэрээт ажлын хөлс 15,591,869.00 30,637,299.00
2102 Ажил олгогчоос нийгмийн дааггалд 

төлөх шимтгэл 65,220,725.00 76,661,900.00
210201 Тэтгэврийн даатгал 41,962,120.00 51,739,116.00
210202 Тэтгэмжийн даатгал 3,010,225.00 6,228,208.00
210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 5,785,253.00 4,990,690.00
210204 Ажилгүйдлийн даатгап 2,892,625.00 1,246,327.00
210205 Эрүүл мэндийн даатгал 1 1,570,502.00 12,457,559.00
2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 

зардал 2,744,878,481.00 3,119,606,843.00
210301 Гэрэл, цахилгаан 2,744,878,481.00 3,119,606,843.00
2104 Хангамж, бараа матсриалын зардал 16,991,782,486.90 12,140,539,784.29
210401 Бичиг хэрэг 29,105,040.30 79,271,292.00
210402 Тээвэр, шатахуун 20,774,293.00 67,153,072.00
210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 1 1,154,379.51 11,050,122.29
210404 Ном, хэвлэл 00.00 500,000.00
210405 Хогхаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн 

устгал, ариутгал 16,930,748,774.09 1 1,982,565,298.00
2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 2,513,555,870.00 3,090,725,796.00
210604 Урсгал засвар 2,513,555,870.00 3,090,725,796.00
2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, 

үйлчилгээний төлбөр, хураамж 10,671,432,039.91 21,158,181,721.00
210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг 

ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 10,671,432,039.91 21,153,181,721.00
210807 Газрын төлбөр 00.00 5,000,000.00
2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 155,042,202.49 1,412,299,455.72
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 79,205,029.00 1,339,530,333.00
210903 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол 75,257,173.49 72,769,122.72
213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 431,303,414.13 221,441,773.81
2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 145,063,396.00 23,032,000.00
213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 34,862,808.00 23,032,000.00

2134 Орон нутгийн төсвийн ерөнхнйлөн 
захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт 00.00 198,409,773.81

213403 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 00.00 198,409,773.81
22 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 5,298,482,718.00 673,593,832.00
2200 Дотоод эх үүсвэрээр 5,298,482,718.00 673,593,832.00
220001 Барилга байгууламж 4,123,325,302.00 457,342,265.00
223001 Бусад хөрөнгө 1,175,157,416.00 216,251,567.00
3 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (3)=(1)-(2) 919.724.946.21 116.946.761.88

4.3.Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан

Дансны
код Үзүүлэлт Өмнөх оны Тайлант оны

гүйцэтгэл гүйцэтгэл
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Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан,

В төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит '

1 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН 
ДҮН(1) 45,303.354.548.64

шшшшшяяяяяяяяял

47,110,317,280.7012 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 2,577,146,418.73 2,991,793,231.00
120 Нийтлэг татварын бус орлого 2,577,146,418.73 2,991,793,231.00
120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 210,940,168.73 42,627,063.00
1200041 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 

санхүүжих 00.00 21,353,801.00
1200042 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос 

санхүүжих 210,940,168.73 21,273,262.00
120005 Түрээсийн орлого 00.00 821,516,168.00
120007 Навигацийн орлого 00.00 2,127,650,000.00
13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 42,726,208,129.91 44,118,524,049.701311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 354,152,924.00 1,288,896,202.00

131102
Төсвийн жилийн явцад УИХ-аас соёрхон 

баталсан, ЗГ хоорондын гэрээ болон ОУ 
байгууллагаас авах хөнгөлөлттэй зээл 00.00 1,380,000.00

131103
ЗГНХ,ЗДНХөрөнгө,түүнтэй адилтгах 

ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн 
захирагчид хуваарилсан хөрөнгө 344,676,924.00 1,169,369,475.00

131104
Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт 

тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид 
хуваарилсан хөрөнгө 00.00 37,000,880.00

131105 Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл 
ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого 9,476,000.00 81,145,847.00

1320 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 40,546,491,962.91 40,814,288,097.70
132001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон 

нутгийн төсөвт байгууллага/ 34,207,768,203.91 40,814,288,097.70
1330 Төсвийн захирагчдаас 00.00 472,512,188.00
133003 Хөрөнгийн 00.00 472,512,188.00
1340 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс 

санхүүжих 1,825,563,243.00 1,542,827,562.00
2 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (2) 37,101.354.146,64 45,081,003.530.70
21 УРСГАЛЗАРДАЛ 37,101,354,146.64 45,081,003,530.70
210 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 36,670,088,551.51 44,858,823,756.89
2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 584,623,188.00 633,714,590.00
210101 Үндсэн цалин 434,721,511.00 453,924,793.00
210102 Нэмэгдэл 98,847,808.00 104,890,697.00
210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 35,462,000.00 44,261,800.00
210105 Гэрээт ажлын хөлс 15,591,869.00 30,637,300.00
2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 

шимтгэл 65,220,725.00 76,661,900.00
210201 Тэтгэврийн даатгал 41,089,056.00 51,739,116.00
210202 Тэтгэмжийн даатгал 4,565,451.00 6,226,362.00
210203 Ү ОМШӨ-ний даатгал 5,869,865.00 4,993,107.00
210204 Ажилгүйдлийн даатгап 1,956,622.00 1,245,756.00
210205 Эрүүл мэндийн даатгал 11,739,731.00 12,457,559.00
2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 2,744,878,481.00 3,119,606,843.00
210301 Гэрэл, цахилгаан 2,744,878,481.00 3,119,606,843.00
2104 Хангамж, бараа материалын зардал 17,030,300,598.60 12.658.928.699.29
210401 Бичиг хэрэг 18,509,488.00 18,649,985 .00
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шшшхщжттщтт ШШ&ЩЩтШШ:1й§|
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, 

төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

210402 Тээвэр, шатахуун 19,914,293.00 29,004,072.00
210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 11,154,379.51 11,100,122.29
210404 Ном, хэвлэл 00.00 500,000.00
210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн 

устгал, ариутгал 16,980,722,438.09 12,599,674,520.00
2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 2,513,515,870.00 2,508,257,225.00
210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 00.00 2,226,000.00
210604 Урсгал засвар 2,513,515,870.00 2,506,031,225.00

2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний 
төлбөр, хураамж 13,349,458,532.91 24,525,501,051.60

210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 
үйлчилгээний төлбөр хураамж 10,993,342,282.91 21,571,334,883.60

210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 00.00 821,516,168.00
210807 Газрын төлбөр 00.00 5,000,000.00
210808 Банк, санхүүгийн байгууллагын 

үйлчилгээний хураамж 2,356,1 16,250.00 2,127,650,000.00
2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 382,091,156.00 1,336,153,448.00
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 381,591,156.00 1,334,153,448.00
210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 500,000.00 2,000,000.00
213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 431,265,595ЛЗ 222Д79,773.81
2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 145,025,577.00 23,770,000.00
213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 34,824,989.00 23,770,000.00

2134 Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт 00.00 198,409,773.81

213403 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 00.00 198,409,773.81

3 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН 
ГҮЙЛГЭЭ (3)=(1)-(2) 8.202.000.402.00 2.029.313.750.00

5 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН мөнгөн 
ЗАРДЛЫН ДҮН (5) 7,818,325,848.00 1,376,437,507.00

22 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 7,818,325,848.00 1,376,437,507.00
2200 Дотоод эх үүсвэрээр 7,818,325,848.00 1,376,437,507.00
220001 Барилга байгууламж 5,101,332,479.00 472,512,188.00
223001 Бусад хөрөнгө 2,679,279,969.00 889,951,319.00
225106 Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан 

зардал 37,713,400.00 13,974,000.00

6
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
(6)=(4)-(5)_____________ -7.818.325.848.00 -1.376.437.507.00

8 НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
(8)=(3)+(6)+(7)___________ 383,674,554.00 652,876,243.00

9 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний
үлдэгдэл 1,696,313,630.75 2,079,988,184.75

10 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн
үлдэгдэл 2,079,988,184.75 2,732,864,427.75
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Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан,
төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

4.4. Аудит хийсэн цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

К о д Ү з ү ү л э л т

З а сги й н
газр ы н

о р у у л с ан
ка п и та л

Д а хи н
ү н э л гэ э н и й

н ө ө ц

Х у р и м т л а гд с а н
д ү н

Б ус а д

З а с ги й н  
га зр ы н  х у в ь  
о р о л ц о о н и й  

н и й т  д ү н

С01 2 0 1 7  о н ы  12 -р  с а р ы н  31 -  
н э э р х  ү л д э гд э л

290,541,729.80 9,286,161.59 5,388,755,533.38 00.00 5,688,583,424.77

С02 Нягтлан бодох бүртгэлийн 
бодлогын өөрчлөлт 00.00 00.00 -9,360,790.00 00.00 -9,360,790.00

СОЗ
Д а х и н  и л э р х и й л с э н  
ү л д э гд э л

2 9 0 ,5 4 1 ,7 2 9 .8 0 9 ,2 8 6 ,1 6 1 .5 9 5 ,3 7 9 ,3 9 4 ,7 4 3 .3 8 00.00 5,679,222,634.77

С04 Үндсэн хөрөнгийн дахин 
үнэлгээний өсөлт 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

С05 Үндсэн хөрөнгийн дахин 
үнэлгээний бууралт 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

С06 Орлогын тайланд хүлээн 
зөвшөөрөөгүй олз, гарз 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

С07 Тайлант үеийн үр дүн 00.00 00.00 644,566,897.62 00.00 644,566,897.62

С08 2 0 1 7  о н ы  12 -р  с а р ы н  3 1 - 
н э э р х  ү л д э гд э л

00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

001 2018  о н ы  1 2 -р  с а р ы н  31- 
н э э р х  ү л д э гд э л

2 9 0 ,5 4 1 ,7 2 9 .8 0 9 ,2 8 6 ,1 6 1 .5 9 6 ,2 9 7 ,8 7 6 ,5 2 4 .3 2 00.00 6,597,704,415.71

002 Нягтлан бодох бүртгэлийн 
бодлогын өөрчлөлт 00.00 00.00 -14,185,500.00 00.00 -14,185,500.00

003 Д а х и н  и л э р х и й л с э н  
ү л д э гд э л

2 9 0 ,5 4 1 ,7 2 9 .8 0 9 ,2 8 6 ,1 6 1 .5 9 6 ,2 8 3 ,6 9 1 ,0 2 4 .3 2 00.00 6,583,518,915.71

004 Үндсэн хөрөнгийн дахин 
үнэлгээний өсөлт, бууралт 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

005 Үндсэн хөрөнгийн өсөлт, 
бууралт 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

006
Орлогын тайланд хүлээн 
зөвшөөрөөгүй олз, гарз 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

007 Гадаад валютын 
хөрвүүлэлтийн зөрүү 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

008 Тайлант үеийн үр дүн 00.00 00.00 116,946,761.88 00.00 116,946,761.88

009 2 0 1 8  о н ы  12 -р  с а р ы н  31 -  
н э э р х  ү л д э гд э л

2 9 0 ,5 4 1 ,7 2 9 .8 0 9 ,2 8 6 ,1 6 1 .5 9 6 ,4 0 0 ,6 3 7 ,7 8 6 .2 0 00.00 6,700,465,677.59

4.5. Аудит хийсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Э д и й н
зас ги й н
а н ги л а л

Т а й л а н т  о н ы

Ү з ү ү л э л т Б а тл а гд с а н
т ө л ө в л ө гө ө

Г ү й ц э тгэ л хэтрэлт
хэмнэлт хувь

1
М ө н гө , т ү ү н тэ й  а д и л т га х  х ө р ө н ги й н  эхн ий  
ү л д э гд э л

2 Н И Й Т  З А Р Л А Г А  Б А  Ц Э В Э Р  З Э Э Л И Й Н  Д ҮН 41,115,004,600.00 40,660,687,420.89 454,317,179.11 0.99

21 У Р С Г А Л  З А Р Д А Л 41,115,004,600.00 40,660,687,420.89 454,317,179.11 0.99

210 Б А Р А А , А Ж И Л  Ү Й Л Ч И Л Г Э Э Н И Й  З А Р Д А Л 41,091,234,600.00 40,636,917,420.89 454,317,179.11 0.99

2101 Ц а л и н  х ө л с  б о л о н  н э м э гд э л  у р а м ш и л 638,849,500.00 633,714,590.00 5,134,910.00 0.99

210101 Үндсэн цалин 457,561,500.00 453,924,793.00 3,636,707.00 0.99

210102 Нэмэгдэл 106,388,900.00 104,890,697.00 1,498,203.00 0.99
210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 44,261,800.00 44,261,800.00 0.00 1.00

210105 Гэрээт ажлын хөлс 30,637,300.00 30,637,300.00 0.00 1.00

2102
А ж и л  о л го гч о о с  н и й гм и й н  д а а т га л д  

т ө л ө х  ш и м тгэ л 76,661,900.00 76,661,900.00 0.00 1.00
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Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан,

төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

210201 Тэтгэврийн даатгал 51,740,100.00 51,739,116.00 984.00 1.00
210202 Тэтгэмжийн даатгал 6,230,400.00 6,226,362.00 4,038.00 1.00
210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 4,984,400.00 4,993,107.00 -8,707.00 1.00
210204 Ажилгүйдлийн даатгал 1,246,100.00 1,245,756.00 344.00 1.00
210205 Эрүүл мэндийн даатгал 12,460,900.00 12,457,559.00 3,341.00 1.00

2103
Б ай р  а ш и гл а л т т а й  х о л б о о то й  т о гтм о л  

зар д а л 3,132,000,000.00 3,119,606,843.00 12,393,157.00 1.00
210301 Гэрэл, цахилгаан 3,132,000,000.00 3,119,606,843.00 12,393,157.00 1.00
2104 Х а н га м ж , б а р а а  м а т е р и а л ы н  зар д ал 12,670,833,200.00 12,658,928,699.29 11,904,500.71 1.00
210401 Бичиг хэрэг 18,650,000.00 18,649,985.00 15.00 1.00
210402 Тээвэр, шатахуун 29,383,200.00 29,004,072.00 379,128.00 0.99
210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 18,440,000.00 11,100,122.29 7,339,877.71 0.60
210404 Ном, хэвлэл 500,000.00 500,000.00 0.00 1.00

210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон 
мэрэгчдийн устгал, ариутгал 12,603,860,000.00 12,599,674,520.00 4,185,480.00 1.00

2106 Э д  х о гш и л , у р с га л  з а с в а р ы н  зар д ал 2,528,650,000.00 2,522,231,225.00 6,418,775.00 1.00
210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 16,200,000.00 16,200,000.00 0.00 1.00
210604 Урсгал засвар 2,512,450,000.00 2,506,031,225.00 6,418,775.00 1.00

2108
Б у с д а а р  гү й ц э т гү ү л с э н  а ж и л , 

ү й л ч и л гэ э н и й  т ө л б ө р , х у р а а м ж 21,994,240,000.00 21,576,334,883.60 417,905,116.40 0.98

210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг 
ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 21,989,240,000.00 21,571,334,883.60 417,905,116.40 0.98

210807 Газрын төлбөр 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 1.00
2109 Б ар а а  ү й л ч и л гэ э н и й  б у с а д  зар д ал 50000000.00 49439280.00 560,720.00 0.99
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 47,500,000.00 47,439,280.00 60,720.00 1.00
210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 2,500,000.00 2,000,000.00 500,000.00 0.80
2132 Б у с а д  у р с гал  ш и л ж ү ү л э г 23,770,000.00 23,770,000.00 0.00 1.00

213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал 
урамшуулал 23,770,000.00 23,770,000.00 0.00 1.00
З А Р Д Л Ы Г  С А Н Х Ү Ү Ж Ү Ү Л Э Х  Э Х  Ү Ү С В Э Р 41,115,004,600.00 40,660,687,420.89 454,317,179.11 0.99

1320 О Р О Н  Н У Т Г И Й Н  Т Ө С В Ө Ө С  С А Н Х Ү Ү Ж И Х 41,065,004,600.00 40,618,060,357.89 446,944,242.11 0.99
132001 Орон нутгийн төсвөөс 41,065,004,600.00 40,618,060,357.89 446,944,242.11 0.99

120 00 4
Т Ө С Ө В Т  Б А Й Г У У Л Л А Г Ы Н  ҮЙ Л  

А Ж И Л Л А Г  А А Н А А С 50,000,000.00 42,627,063.00 7,372,937.00 0.85

1200041 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 
санхүүжих 50,000,000.00 42,627,063.00 7,372,937.00 0.85

4
М ө н гө , т ү ү н тэ й  а д и л т га х  х ө р ө н ги й н  эхн и й  
ү л д э гд э л 00.00 2,079,988,184.75

5
М ө н гө , т ү ү н тэ й  а д и л т га х  х ө р ө н ги й н  э ц си й н  
ү л д э гд э л 00.00 2,732,864,427.75

62 А Ж И Л Л А Г С А Д Ы Н  Т О О 59.00 53.00 6.00 0.90

620001 Удирдах ажилтан 08.00 06.00 2.00 0.75

620002 Гүйцэтгэх ажилтан 46.00 43.00 3.00 0.93

620004 Гэрээт ажилтан 05.00 04.00 1.00 0.80

65 О Р О Н  Т О О Н Ы  мэдээлэл 5 9 .00 5 1 .00 8.00 0.86

650001 Терийн захиргааны албан хаагч (ТЗ) 50.00 43.00 7.00 0.86

650009 Терийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ) 04.00 04.00 0.00 1.00

650010 Гэрээт ажилтан 05.00 04.00 1.00 0.80
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Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, 
төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

Нэмэлт санхүүжилтийн гүйцэтгэл

Дансны
код Үзүүлэлт Өмнөх он Гүйцэтгэл

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний 
үлдэгдэл

; 1 НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 343,400,924.00 82 525,847.0021 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 343,400,924.00 82,525,847.00210 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 343,400,924.00 82,525,847.00
2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний 

төлбөр, хураамж 9,200,000.00 82,525,847.00
210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 

үйлчилгээний төлбөр хураамж 9,200,000.00 82,525,847.00
2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 334,200,924.00 0.00
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 334,200,924.00 00.00
II ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 343400924.00 82525847.00
1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 343400924.00 82,525,847.00

131103
ЗГНХ.ЗДНХөрөнгө.түүнтэй адилтгах 

ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн 
захирагчид хуваарилсан хөрөнгө 343,400,924.00 82,525,847.00
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