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( Бүртгэлийн бичилт,
тооцоолол)

Зөвлөмжийн хэрэгжилт, авч хэрэгжүүлсэн
арга хэмжээ

( Бүртгэлийн бичилт, тооцоолол)

1 Мөнгөн хөрөнгө

Байгууллагын захирлын 2013 онд гаргасан
тушаалаар 2014 онд шагнал, урамшуулал,
нэг удаагийн буцалтгүй тусламжинд 1.1 сая
төгрөгийн мөнгө олгосон.

Тайлангийн тасалбар
болголт гэсэн батламж
мэдэгдэлтэй нийцэхгүй
байна.

2013 оны эцэст санхүүжилтийн эрх
тавигдаагүйгээс шалтгаалж он дамжин

зардлыг олгосон бөгөөд цаашид анхааран
ажиллаж байна.

2 Орлогын бүртгэлийн
талаар

Санхүүгийн үр дүнгийн тайланд төсөвт
байгууллагын ажил үйлчилгээний орлого
болох лицензийн болон кадастарын
орлогын буцаалт нийт 124.9 сая төгрөгийн
ажил гүйлгээг бүртгэхдээ орлогын дансыг
бууруулах бичилт хийж, санхүүгийн үр
дүнгийн тайлангийн орлогыг дутуу
тайлагнасан зөрчил байна.

Дт орлогын буцаалтын
124.9

Кт ТБ-ын үйлчилгээний
орлого 124.9

Аудиторын зөвлөмжийн дагуу зарлуулах
бичилт хийж, цаашид бүртгэлдээ мөрдөн

ажиллаж байна.

3 Авлага, өглөгийн
данс

УСНББОУС 1, 15, 19-ийн дагуу авлага,
өглөгийг бүртгэж толилуулсан боловч
найдваргүй авлагын шинж чанартай 4.8 сая
төгрөгийн хувь хүнээс авах авлага, 525.7
сая төгрөгийн өглөгийг тус бүр тооцоо
нийлж актаар баталгаажуулаагүй байна.
Тухайлбал: нийт өр төлбөрийн 81.3 хувь
буюу 427.4 сая төгрөг нь тайланд
хугацаанд олгогдох тусгай зөвшөөрлийн
сонгон шалгаруулалтын дэнчинтэй
холбоотой үүссэн өглөг байна. .

Авлага, өр төлбөр
бодитой оршин байх,
эрх ба үүргийн
батламж мэдэгдэлтэй
мөн Төсвийн тухай
хуулийн 6.4.8-тай
нийцэхгүй байна.

Найдваргүй авлагын шинжтэй 4,8 сая
төгрөгөөс 2,8 сая төгрөгийг эргэн төлүүлж
үлдэгдэл 2,0 сая төгрөг 2015 оны эхний

улиралд багтаан төлүүлэхээр тохиролцсон.
Жилийн эцэст хугацаа хэтэрсэн өр авлагагүй
гарахын төлөө ажиллан үлдэгдэл тус бүрээр

тооцоо нийлж баталгаажуулсан болно.
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4 Элэгдлийн зардлын
талаар

Авто тээврийн хэрэгсэлд тооцсон элэгдлийн
зардлыг 10.4 сая төгрөгөөр санхүүгийн
програмаар дутуу тооцоологдсон байна.
Иймд санхүүгийн програмын
үзүүлэлтүүдийн хоорондын  уялдааг
шалгуулж, програмын элэгдлийн бодолтыг
засуулж, залруулах шаардлагатай байна.

Дт Элэгдлийн зардал
10.4
Кт Хуримтлагдсан
элэгдэл        10.4

Ïðîãðàììûí òîõèðãîîíîîñ áîëæ ýëýãäëèéí çàðäàë
äóòóó áîäîãäñîíûã çàñàæ çàëðóóëñàí. ¯íäñýí
õºðºíãº äýýð òîîöîîëëûí àëäàà ãàðñàí
òîõèîëäîëä ïðîãðàìì ººðºº àëäààãàà çààõ
òóñãàé òýìäýãëýãýý ãàðäàã áîëñîí.
2014 оын жилийн эцсийн тайланд өссөн
дүнгээр элэгдлийн зардал залруулан
бүртгэв.

ТЗУХ-ийн Санхүү,
үйлчилгээний тасгийн дарга ................................................П.Болормаа
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