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2.Аудит хийсэн санхүүгийн тайлан  
2.1 Аудит хийсэн санхүүгийн байдлын тайлан 

 
Тайлант хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан 
 

Төгрөгөөр 

ДАНС Үзүүлэлт 
 Эхний  

үлдэгдэл  
 Эцсийн үлдэгдэл  

1 Эргэлтийн хөрөнгийн дүн        384,145,957.85          531,654,536.81  

31 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                20,645.50                   19,600.00  

311 Кассад байгаа бэлэн мөнгө                20,645.50                   19,600.00  

31110 Төгрөг                20,645.50                   19,600.00  

312 Банканд байгаа бэлэн мөнгө                            -                               -    

3121 Төгрөг                            -                               -    

31211 Төрийн сангийн харилцах                            -                               -    

31215 Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах                            -                               -    

33 АВЛАГА          40,754,179.41            62,540,375.96  

33300 Татаас санхүүжилтийн авлага          11,256,000.00            12,908,815.31  

335 Бусад авлага          29,498,179.41            49,631,560.65  

3351 Байгууллагаас авах авлага                            -                2,824,341.65  

3352 Хувь хүмүүсээс авах авлага          29,498,179.41            46,807,219.00  

34 Урьдчилгаа            1,000,221.25              6,655,101.00  

34600 Урьдчилж гарсан зардал            1,000,221.25                              -    

3471 Урьдчилгаа тооцоо                            -                6,655,101.00  

34711 Бараа материал бэлтгэх урьдчилгаа                            -                6,655,101.00  

34712 Үндсэн хөрөнгө бэлтгэх урьдчилгаа                            -                               -    

35 Бараа материал        342,370,911.69          462,439,459.85  

351 Түүхий эд материал          52,789,958.17            54,974,936.56  

35110 Тусгай зориулалттай материал          51,421,785.17            50,397,909.76  

35130 Эм боох материал            1,368,173.00              4,577,026.80  

35300 Бэлэн бүтээгдэхүүн            5,401,575.00              5,181,575.00  

354 Хангамжийн материал        284,179,378.52          402,282,948.29  

35410 Бичиг хэргийн материал          17,478,065.71            12,800,473.71  

35420 Аж ахуйн материал          11,707,597.98            28,430,434.38  

35430 Сэлбэг хэрэгсэл            4,171,000.00              3,731,000.00  

35440 Түлш шатах тослох материал              424,000.00                              -    

35450 Барилгын засварын материал            6,670,100.00              5,787,100.00  

35470 Бусад хангамжийн материал        243,728,614.83          351,533,940.20  

2 Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн     3,702,646,157.39        3,602,352,604.03  

39 Үндсэн хөрөнгө     3,702,646,157.39        3,602,352,604.03  

392 Биет хөрөнгө     3,306,556,109.87        3,207,943,941.89  

39201 Барилга, байгууламж     7,059,643,870.08        7,104,871,746.08  

39202 Хуримтлагдсан элэгдэл    (4,893,216,795.36)     (5,017,436,059.56) 

39203 Авто тээврийн хэрэгсэл        232,686,000.00          232,686,000.00  

39204 Хуримтлагдсан элэгдэл       (159,727,626.59)        (189,056,055.11) 

39205 Машин, тоног төхөөрөмж     2,921,256,900.69        3,129,828,045.05  

39206 Хуримтлагдсан элэгдэл    (2,263,871,534.99)     (2,446,936,688.23) 

39207 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил        333,427,339.15          340,877,534.75  

39208 Хуримтлагдсан элэгдэл       (214,786,107.88)        (242,849,217.86) 

39216 Дуусаагүй барилга, байгууламж          13,522,650.00            13,522,650.00  

39217 Номын фонд        277,621,414.77          282,435,986.77  

393 Биет бус хөрөнгө        396,090,047.52          394,408,662.14  

39301 Программ хангамж          64,041,234.87            24,234,486.00  

39302 Хасагдуулаг        (58,915,527.35)          (22,986,830.50) 

39303 Бусад биет бус хөрөнгө        390,964,340.00          399,464,340.00  

39304 Хасагдуулаг                            -               (6,303,333.36) 

3 Нийт хөрөнгийн дүн     4,086,792,115.24        4,134,007,140.84  

4 Нийт өр төлбөрийн дүн          64,899,654.70            64,211,411.83  

41 Богино хугацаат өр төлбөр          56,524,120.80            64,211,411.83  

413 Өглөг            1,297,120.80            34,670,855.83  

41310 Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг              411,198.00              5,960,115.79  

41320 Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг                        0.00            19,693,700.00  

4136 Бусад өглөг              885,922.80              9,017,040.04  

41361 Байгууллагад төлөх өглөг              861,922.80              5,975,430.00  

41362 Хувь хүмүст төлөх өглөг                24,000.00              3,041,610.04  



Барилгын политехникийн коллежийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн  
санхүүгийн тайлангийн аудит 

САГ-2020/316/СТА-ТШЗ                                  6 

414 Урьдчилж орсон орлого          55,227,000.00            29,540,556.00  

41420 
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон 
орлого          29,277,000.00            16,850,556.00  

41430 Барьцаа дэнчингийн урьдчилж орсон орлого          10,700,000.00            12,690,000.00  

41440 Бусад урьдчилж орсон орлого          15,250,000.00                              -    

42 Урт хугацаат өр, төлбөр            8,375,533.90                              - 

422 Урт хугацаат зээл            8,375,533.90                              - 

4221 Төгрөг            8,375,533.90                              - 

42214 Төрийн өмчид аж ахуй нэгжүүдийн зээл            8,375,533.90                              - 

5 Цэвэр хөрөнгө/өмчийн дүн     4,021,892,460.54        4,069,795,729.00  

51 Засгийн газрын хувь оролцоо     4,021,892,460.54        4,069,795,729.00  

511 
Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГСан/ орон 
нутгийн сан     4,022,413,154.29        4,022,413,154.29  

51101 Өмч: -Төрийн өмч     4,022,413,154.29        4,022,413,154.29  

512 Хуримтлагдсан үр дүн    (1,114,694,927.31)     (1,066,350,461.01) 

51210 Өмнөх үеийн үр дүн    (1,114,694,927.31)     (1,114,253,729.48) 

51220 Тайлант үеийн үр дүн                            -              47,903,268.47  

51300 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү     1,114,174,233.56        1,113,733,035.73  

6 Өр төлбөр, цэвэр хөрөнгө/өмчийн дүн     4,086,792,115.24        4,134,007,140.84  

 
 

2.2 Аудит хийсэн санхүүгийн үр дүнгийн тайлан 

 
Тайлант хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан 

 
Төгрөгөөр 

ДАНС Үзүүлэлт Өмнөх он Тайлант он 

1 Үйл ажиллагааны орлогын дүн (I)    3,182,901,147.79     3,578,984,557.88  

12 Татварын бус орлого       475,898,835.79        586,903,657.88  

120 Нийтлэг татварын бус орлого       475,898,835.79        586,903,657.88  

120004 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого       475,898,835.79        138,949,007.13  

1200041 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих         92,653,500.00        109,559,490.00  

1200042 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих         75,563,251.50          29,389,517.13  

1200045 Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого       307,682,084.29                           -    

120017 
Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого-Үндсэн 
хөрөнгө                          -          304,892,968.00  

120018 
Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого-Бараа 
материал                          -          143,061,682.75  

13 Тусламж, санхүүжилтийн орлого    2,707,002,312.00     2,992,080,900.00  

1310 Улсын төвлөрсөн төсвөөс    2,702,530,900.00     2,968,325,700.00  

131001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт    2,702,530,900.00     2,968,325,700.00  

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого          4,471,412.00          23,755,200.00  

131101 
Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс 
авсан хандив тусламж          4,071,412.00          23,755,200.00  

131104 

Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт 
тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн 
захирагчид хуваарилсан             400,000.00                           -    

2 Үйл ажиллагааны зардлын дүн (II)    3,322,859,303.39     3,531,081,289.41  

21 Урсгал зардал    3,322,859,303.39     3,531,081,289.41  

210 Бараа, ажил үйлчилгээний зардал    3,081,422,446.20     3,383,352,537.16  

2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил    1,921,782,731.85     2,258,131,622.18  

210101 Цалин    1,176,786,824.85     1,263,532,323.60  

210102 Нэмэгдэл цалин       411,956,767.00        634,549,116.98  

210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт       173,694,906.00        191,527,927.51  

210104 Урамшуулал       159,344,234.00        168,522,254.09  

2102 
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 
шимтгэл       250,545,904.76        284,152,327.94  

210201 Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл       172,727,666.46        193,723,365.65  

210202 Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл         19,882,434.14          21,087,323.80  

210203 ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл         15,837,756.25          20,242,054.03  

210204 Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл          3,822,636.45           4,463,599.66  

210205 Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж         38,275,411.46          44,635,984.80  

2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал       126,176,108.77        113,017,874.69  

210301 Гэрэл цахилгааны зардал         49,035,183.46          40,661,086.17  



Барилгын политехникийн коллежийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн  
санхүүгийн тайлангийн аудит 

САГ-2020/316/СТА-ТШЗ                                  7 

210302 Түлш, халаалтын зардал         56,601,795.36          61,342,609.59  

210303 Цэвэр, бохир усны зардал         20,539,129.95          11,014,178.93  

2104 Хангамж, бараа материалын зардал         50,220,600.17          73,766,693.35  

210401 Бичиг хэргийн материал         19,551,679.70          14,922,827.20  

210402 Тээвэр, шатахууны зардал          4,698,003.50           4,557,700.00  

210403 Шуудан холбоо интернэтийн төлбөр         12,176,270.70          11,630,050.00  

210405 Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх          3,747,876.00          21,856,414.25  

210406 Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс          1,872,164.00          20,799,701.90  

210407 Аж ахуйн материал худалдан авах зардал          8,174,606.27                           -    

2105 Нормативт зардал         64,577,440.72          66,218,067.20  

210501 Эм          1,314,425.72           2,098,397.20  

210502 Хоол         63,263,015.00          57,082,000.00  

210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл                          -             7,037,670.00  

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал         51,750,457.98          59,637,706.90  

210601 Багаж хэрэгсэл                          -                  84,500.00  

210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл          6,918,704.98          30,009,972.12  

210604 Урсгал засвар         44,831,753.00          29,543,234.78  

2107 Томилолт, зочны зардал          2,446,434.00              599,403.00  

210702 Дотоод томилолтын зардал          2,446,434.00              599,403.00  

2108 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний 
төлбөр хураамж          6,598,656.88          53,667,894.90  

210801 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 
үйлчилгээний төлбөр хураамж                          -            39,392,863.90  

210802 Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал          4,514,400.00           9,700,000.00  

210803 Даатгалын үйлчилгээний төлбөр             374,220.00              571,388.00  

210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар             330,000.00              330,000.00  

210805 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо               60,280.00              118,800.00  

210806 Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс          1,196,676.88           1,022,000.00  

210807 Газрын төлбөр                          -             1,604,322.00  

210809 Улсын мэдээллийн маягтын зардал             123,080.00              928,521.00  

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал       607,324,111.07        474,160,947.00  

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал          2,766,876.46                           -    

210902 Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал       176,348,457.05          47,135,425.64  

210903 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол       428,208,777.56        427,025,521.36  

211 ХҮҮ             182,532.20           1,203,780.10  

2112 Дотоод зээлийн үйлчилгээний төлбөр             182,532.20           1,203,780.10  

211201 Дотоод зээлийн үйлчилгээний төлбөр             182,532.20           1,203,780.10  

213 Урсгал шилжүүлэг       241,254,324.99        146,524,972.15  

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг       238,106,479.00        102,528,745.00  

213204 
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, 
урамшуулал       137,796,800.00          84,821,400.00  

213205 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал         96,165,200.00          14,086,000.00  

213209 Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал          4,144,479.00           3,621,345.00  

2133 Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг          3,147,845.99          43,996,227.15  

213303 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг          3,147,845.99          43,996,227.15  

3 Үйл ажиллагааны үр дүн (III=I-II)     (139,958,155.60)         47,903,268.47  

5 Нийт үр дүн (VII=III+VI)     (139,958,155.60)         47,903,268.47  
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2.3 Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан 

 
Тайлант хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан 

Төгрөгөөр 
ДАНС Үзүүлэлт Өмнөх он Тайлант он 

1 Үйл ажиллагааны мөнгөн орлогын дүн (I)   2,914,752,120.50    3,093,085,061.04  

12 Татварын бус орлого     207,749,808.50        87,656,946.00  

120 Нийтлэг татварын бус орлого     207,749,808.50        87,656,946.00  

120004 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого     207,749,808.50        87,656,946.00  

1200041 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих     102,181,000.00        73,020,490.00  

1200042 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих     105,568,808.50        14,636,456.00  

13 Тусламж, санхүүжилтийн орлого   2,707,002,312.00    3,005,428,115.04  

1310 Улсын төвлөрсөн төсвөөс   2,702,530,900.00    2,968,325,700.00  

131001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт   2,702,530,900.00    2,968,325,700.00  

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого         4,471,412.00        37,102,415.04  

131101 
Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс 
авсан хандив тусламж         4,071,412.00        23,755,200.00  

131104 
Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт 
тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн 
захирагчид хуваарилсан            400,000.00             556,000.00  

131105 
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны 
хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого                         -          12,791,215.04  

2 Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн (II)   2,898,448,640.00    3,071,247,106.54  

21 Урсгал зардал   2,898,448,640.00    3,071,247,106.54  

210 Бараа ажил үйлчилгээний зардал   2,644,795,794.01    2,912,432,364.08  

2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил   1,932,947,299.80    2,246,432,660.90  

210101 Үндсэн цалин   1,336,263,799.80    1,455,889,159.69  

210102 Нэмэгдэл     392,268,600.00      470,276,870.28  

210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт       78,952,500.00      158,185,168.49  

210104 Үр дүнгийн урамшуулал     125,462,400.00      162,081,462.44  

2102 
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 
шимтгэл     240,521,100.00      294,416,585.69  

210201 Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл     164,577,700.00      202,741,287.20  

210202 Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл       18,985,800.00        22,630,489.81  

210203 ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл       15,188,700.00        15,990,163.23  

210204 Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл         3,797,200.00          6,189,850.91  

210205 Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж       37,971,700.00        46,864,794.54  

2103 Байр ашиглалтай  холбоотой тогтмол зардал     125,456,108.77      130,104,859.99  

210301 Гэрэл цахилгааны зардал       48,503,981.46        45,238,960.17  

210302 Түлш, халаалтын зардал       56,412,997.36        73,851,720.89  

210303 Цэвэр, бохир усны зардал       20,539,129.95        11,014,178.93  

2104 Хангамж, бараа материалын зардал        32,996,700.00        54,247,810.00  

210401 Бичиг хэрэг         5,000,165.50          3,411,700.00  

210402 Тээвэр, шатахуун         4,061,367.50          4,478,300.00  

210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр       12,016,270.70        11,710,350.00  

210405 
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн 
устгал, ариутгал         6,874,983.00        25,313,200.00  

210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс         5,043,913.30          9,334,260.00  

2105 Нормативт зардал       79,203,815.00        45,548,100.00  

210501 Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл            495,000.00          1,848,900.00  

210502 Хоол, хүнс       65,640,815.00        34,486,300.00  

210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл       13,068,000.00          9,212,900.00  

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал       19,603,663.70        10,249,864.50  

210601 Багаж техник хэрэгсэл            115,500.00          3,305,000.00  

210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл         9,838,800.00          6,944,864.50  

210604 Урсгал засвар         9,649,363.70                          -    

2107 Томилолт, зочны зардал         3,155,600.00             789,000.00  

210702 Дотоод албан томилолт         3,155,600.00             789,000.00  

2108 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний 
төлбөр, хураамж       27,344,221.74        42,531,703.00  

210801 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, 
үйлчилгээний төлбөр хураамж       19,978,941.86        28,330,812.00  

210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох         4,500,000.00          9,700,000.00  

210803 Даатгалын үйлчилгээ            495,000.00             495,000.00  

210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар            330,000.00             330,000.00  

210805 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо              60,280.00             118,800.00  
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210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ         1,021,999.88          1,022,000.00  

210807 Газрын төлбөр                         -            1,761,491.00  

210809 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх            958,000.00             773,600.00  

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал     183,567,285.00        88,111,780.00  

210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх     183,567,285.00        88,111,780.00  

213 Урсгал шилжүүлэг     253,652,845.99      158,814,742.46  

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг     239,249,000.00      101,909,700.00  

213204 
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, 
урамшуулал     135,733,800.00        84,821,400.00  

213205 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж урамшуулал       96,165,200.00        14,086,000.00  

213209 Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал         7,350,000.00          3,002,300.00  

2133 Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг       14,403,845.99        56,905,042.46  

213303 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг       13,847,845.99        56,905,042.46  

213305 Нэмэлт санхүүжилтийн төвлөрүүлэх шилжүүлэг            556,000.00                          -    

3 
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ 
(III)=(I)-(II)       16,303,480.50        21,837,954.50  

 4 
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны 
мөнгөн гүйлгээ                          -                            -    

5 Хөрөнгө оруулалтын мөнгөн зардлын дүн (V)       16,303,035.00        21,839,000.00  

22 Хөрөнгийн зардал       16,303,035.00        21,839,000.00  

2200 Дотоод эх үүсвэрээр       16,303,035.00        21,839,000.00  

225106 
Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан 
зардал       16,303,035.00        21,839,000.00  

6 
Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ 
(VI)=(IV)-(V)      (16,303,035.00)      (21,839,000.00) 

  Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ                         -                            -    

8 Нийт цэвэр мөнгөн гүйлгээ                   445.50               (1,045.50) 

9 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний 
үлдэгдэл              20,200.00               20,645.50  

10 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн 
үлдэгдэл              20,645.50               19,600.00  
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2.4 Аудит хийсэн цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлтийн тайлан 

 

ҮЗҮҮЛЭЛТ 
Засгийн газрын 

оруулсан капитал 
Дахин үнэлгээний 

нөөц 
Хуримтлагдсан үр 

дүн 

Засгийн газрын 
хувь оролцооны 

нийт дүн 

2019 оны 1-р сарын 
1-ээрх үлдэгдэл        4,022,413,154.29        1,357,981,213.76   (1,071,084,938.72)     4,309,309,429.33  

Нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлогын 
өөрчлөлт                               -                                 -           96,348,167.01           96,348,167.01  

Дахин илэрхийлсэн 
үлдэгдэл        4,022,413,154.29        1,357,981,213.76      (974,736,771.71)     4,405,657,596.34  

Дахин үнэлгээний 
нэмэгдэл, хэрэгжсэн 
дүн                               -                                 -                             -                              -    

Үндсэн хөрөнгийн 
өсөлт, бууралт                               -                                 -                             -                              -    

Орлогын тайланд 
хүлээн зөвшөөрөөгүй 
олз гарз                               -                                 -                             -                              -    

Тайлант үеийн үр дүн 
/Цэвэр ашиг алдагдал/                               -                                 -        (217,354,424.12)      (217,354,424.12) 

2019 оны 12-р сарын 
31-ээрх үлдэгдэл        4,022,413,154.29        1,114,174,233.56   (1,114,694,927.31)     4,021,892,460.54  

2019 оны 12-р сарын 
31-ээрх үлдэгдэл        4,022,413,154.29        1,114,174,233.56   (1,114,694,927.31)     4,021,892,460.54  

Нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлогын 
өөрчлөлт                               -                                 -                441,197.83               441,197.83  

Дахин илэрхийлсэн 
үлдэгдэл        4,022,413,154.29        1,114,174,233.56   (1,114,253,729.48)     4,022,333,658.37  

Үндсэн хөрөнгийн 
дахин үнэлгээний 
өсөлт, бууралт                               -                  (441,197.83)                          -                (441,197.83) 

Үндсэн хөрөнгийн 
өсөлт, бууралт                               -                                 -                             -                              -    

Орлогын тайланд 
хүлээн зөвшөөрөөгүй 
олз гарз                               -                                 -                             -                              -    

Гадаад валютын 
хөрвүүлэлтийн зөрүү                               -                                 -                             -                              -    

Тайлант үеийн үр дүн 
/Цэвэр ашиг алдагдал/                               -                                 -           47,903,268.47           47,903,268.47  

2020 оны 12-р сарын 
31-ээрх үлдэгдэл        4,022,413,154.29        1,113,733,035.73   (1,066,350,461.01)     4,069,795,729.00  
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2.5 Аудит хийсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 

 

Данс Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Дүн хувь 

2 
I. Нийт зарлага ба цэвэр 
зээлийн дүн     3,168,613,700.00    3,011,987,464.35   156,626,235.65         95  

21 Урсгал зардлын дүн     3,168,613,700.00    3,011,987,464.35   156,626,235.65         95  

210 
Бараа, үйлчилгээний 
зардал      3,066,646,500.00    2,910,077,764.35   156,568,735.65         95  

2101 
Цалин хөлс болон 
нэмэгдэл урамшил     2,269,403,100.00    2,222,912,661.17     46,490,438.83         98  

210101 Үндсэн цалин     1,428,770,200.00    1,432,369,159.96      (3,598,959.96)       100  

210102 Нэмэгдэл        636,218,000.00      470,276,870.28   165,941,129.72         74  

210103 
Унаа, болон бусад нөхөн 
олговор         78,952,500.00      158,185,168.49    (79,232,668.49)       200  

210104 Урамшуулал        125,462,400.00      162,081,462.44    (36,619,062.44)       129  

2102 
Ажил олгогчоос 
нийгмийн даатгалд 
төлөх шимтгэл        309,433,900.00      294,416,585.69     15,017,314.31         95  

210201 Тэтгэврийн даатгал        217,749,800.00      202,741,287.20     15,008,512.80         93  

210202 Тэтгэмжийн даатгал         22,921,100.00        22,630,489.81          290,610.19         99  

210203 ҮОМШӨ ний даатгал         18,336,800.00        15,990,163.23       2,346,636.77         87  

210204 Ажилгүйдлийн даатгал           4,584,100.00          6,189,850.91      (1,605,750.91)       135  

210205 Эрүүл мэндийн даатгал         45,842,100.00        46,864,794.54      (1,022,694.54)       102  

2103 
Байр ашиглалттай 
холбоотой тогтмол 
зардал        139,467,700.00      130,104,859.99       9,362,840.01         93  

210301 Гэрэл цахилгаан         42,335,600.00        45,238,960.17      (2,903,360.17)       107  

210302 Түлш, халаалт         80,750,100.00        73,851,720.89       6,898,379.11         91  

210303 Цэвэр, бохир ус         16,382,000.00        11,014,178.93       5,367,821.07         67  

2104 
Хангамж, бараа 
материалын зардал         97,682,400.00        54,130,210.00     43,552,190.00         55  

210401 Бичиг хэрэг           3,294,100.00          3,294,100.00                       -          100  

210402 Тээвэр (шатахуун)         45,898,700.00          4,478,300.00     41,420,400.00         10  

210403 
Шуудан  холбоо, 
интернэтийн төлбөр         11,711,100.00        11,710,350.00                750.00        100  

210405 
Хог хаягдал зайлуулах, 
хортон мэрэгчдийн устгал, 
ариутгал         25,313,200.00        25,313,200.00                       -          100  

210406 
Бага үнэтэй, түргэн 
элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс         11,465,300.00          9,334,260.00       2,131,040.00         81  

2105 Нормативт зардал         72,792,800.00        45,548,100.00     27,244,700.00         63  

210501 
Эм бэлдмэл, эмнэлгийн 
хэрэгсэл           1,848,900.00          1,848,900.00                       -          100  

210502 Хоол, хүнс         61,731,000.00        34,486,300.00     27,244,700.00         56  

210503 
Нормын хувцас зөөлөн 
эдлэл           9,212,900.00          9,212,900.00                       -          100  

2106 Эд хогшил худалдан авах         14,925,300.00        13,944,864.50          980,435.50         93  

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл           7,000,000.00          7,000,000.00                       -          100  

210603 
Хөдөлмөр хамгааллын 
хэрэгсэл           7,925,300.00          6,944,864.50          980,435.50         88  

2107 Томилолт, зочны зардал              789,000.00             789,000.00                       -          100  

210702 Дотоод албан томилолт              789,000.00             789,000.00                       -          100  

2108 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн 
ажил, үйлчилгээний 
төлбөр         54,085,400.00        50,031,703.00       4,053,697.00         93  

210801 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн 
ажил, үйлчилгээний 
төлбөр, хураамж         38,316,000.00        35,830,812.00       2,485,188.00         94  

210802 
Аудит, баталгаажуулалт 
зэрэглэл тогтоох зардал           9,700,000.00          9,700,000.00                       -          100  

210803 Даатгалын үйлчилгээ              495,000.00             495,000.00                       -          100  

210804 
Тээврийн хэрэгслийн 
татвар              330,000.00             330,000.00                       -          100  

210805 
Тээврийн хэрэгслийн 
оношилгоо              118,800.00             118,800.00                       -          100  



Барилгын политехникийн коллежийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн  
санхүүгийн тайлангийн аудит 

САГ-2020/316/СТА-ТШЗ                                  12 

210806 
Мэдээллийн технологийн 
зардал           1,022,000.00          1,022,000.00                       -          100  

210807 Газрын төлбөр           3,330,000.00          1,761,491.00       1,568,509.00         53  

210809 
Улсын мэдээллийн маягт 
хэвлэх, бэлтгэх              773,600.00             773,600.00                       -          100  

2201 
Бараа үйлчилгээний 
бусад зардал        108,066,900.00        98,199,780.00       9,867,120.00         91  

210902 
Хичээл үйлдвэрлэлийн 
дадлага хийх        108,066,900.00        98,199,780.00       9,867,120.00         91  

  Урсгал шилжүүлэг        101,967,200.00      101,909,700.00            57,500.00        100  

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг        101,967,200.00      101,909,700.00            57,500.00        100  

213204 
Ажил олгогчоос олгох 
бусад тэтгэмж, 
урамшуулал         84,878,900.00        84,821,400.00            57,500.00        100  

213207 
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох 
нэг удаагийн мөнгөн 
тэтгэмж         14,086,000.00        14,086,000.00                       -          100  

213209 
Нэг удаагийн тэтгэмж 
урамшуулал           3,002,300.00          3,002,300.00                       -          100  

  
Зардлыг санхүүжүүлэх 
эх үүсвэр     3,168,613,700.00    3,011,986,418.85   156,627,281.15         95  

1310 Улсын төсвөөс санхүүжих     2,968,325,700.00    2,924,329,472.85     43,996,227.15         99  

131001 Улсын төсвөөс санхүүжих     2,968,325,700.00    2,924,329,472.85     43,996,227.15         99  

120004 
Төсөвт байгууллагын үйл 
ажиллагаанаас        200,288,000.00        87,656,946.00   112,631,054.00         44  

1200041 
Үндсэн үйл ажиллагааны 
орлогоос санхүүжих        148,460,000.00        73,020,490.00     75,439,510.00         49  

1200042 
Туслах үйл ажиллагааны 
орлогоос санхүүжих         51,828,000.00        14,636,456.00     37,191,544.00         28  

4 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах 
хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                           -                 20,645.50          (20,645.50)         -    

5 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах 
хөрөнгийн эцсийн 
үлдэгдэл                           -                 19,600.00          (19,600.00)         -    

6 
Төсвийн бусад 
мэдээллийн ангилал                           -                            -                         -            -    

61 Байгууллагын тоо                           -                            -                         -            -    

62 Ажиллагсдын тоо                    147                   147                       -          100  

620001 Удирдах ажилтан                        3                       3                       -          100  

620002 Гүйцэтгэх ажилтан                    119                   119                       -          100  

620003 Үйлчлэх ажилтан                      25                     25                       -          100  

63 
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО 
/жилийн дунджаар/                  1,776                1,776                       -          100  

632 
Мэргэжлийн сургалт, 
үйлдвэрлэлийн төв                  1,776                1,776                       -          100  

632001 Төрийн өмчит МСҮТ                  1,776                1,776                       -          100  

65 Орон тооны мэдээлэл                    147                   147                       -          100  

650007 
Мэргэжлийн боловсролын 
төрийн үйлчилгээний 
албан хаагч /ТҮМБ/                    101                   101                       -          100  

650009 
Төрийн үйлчилгээний 
бусад албан хаагч /ТҮ/                      46                     46                       -          100  
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2.6 Аудит хийсэн нэмэлт санхүүжилтийн тайлан 

 

Данс Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Дүн  хувь  

2 
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР 
ЗЭЭЛИЙН ДҮН 

- 
    37,102,415.04   37,102,415.04  

- 

21 УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН -     37,102,415.04   37,102,415.04  - 

210 Бараа, үйлчилгээний зардал  -     24,193,599.73   24,193,599.73  - 

2101 
Цалин хөлс болон нэмэгдэл 
урамшил 

- 
    23,519,999.73   23,519,999.73  

- 

210101 Үндсэн цалин -     23,519,999.73   23,519,999.73  - 

2104 
Хангамж, бараа материалын 
зардал 

- 
         117,600.00        117,600.00  

- 

210401 Бичиг хэрэг -          117,600.00        117,600.00  - 

2106 Эд хогшил худалдан авах -          556,000.00        556,000.00  - 

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл -          556,000.00        556,000.00  - 

  УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ -     12,908,815.31   12,908,815.31  - 

2133 
Олгосон санхүүжилт, 
шилжүүлэг 

- 
    12,908,815.31   12,908,815.31  

- 

261090 

Төсвийн захирагчдаас 
олгосон санхүүжилт, 
төвлөрүүлэх шилжүүлэг 

- 
    12,908,815.31   12,908,815.31  

- 

  
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ 
ЭХ ҮҮСВЭР 

- 
    37,102,415.04   37,102,415.04  

- 

1311 
Нэмэлт санхүүжилтийн 
орлого 

- 
    37,102,415.04   37,102,415.04  

- 

131101 

Төрийн болон орон нутгийн 
өмчит бус этгээдээс авсан 
хандив, тусламж 

- 
    23,755,200.00   23,755,200.00  

- 

131104 

Дээд шатны төсвийн 
захирагчаас төсөвт 
тусгагдсан төсвөөс доод 
шатны төсвийн захирагчид 
хуваарилсан хөрөнгө 

- 

         556,000.00        556,000.00  

- 

131105 

Төсвийн байгууллагын үндсэн 
үйл ажиллагааны хүрээнд бий 
болсон нэмэлт орлого 

- 
    12,791,215.04   12,791,215.04  

- 

4 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах 
хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 

- 
                      -                       -    

- 

5 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах 
хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 

- 
                      -                       -    -    
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3.Аудитын тайлан 

 

3.1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

 Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн 8.9.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Барилгын политехник коллежийн 2020 оны 
санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг 
Барилгын политехник коллежийн захирал Г.Нямдулам танд танилцуулж байна.  

 Энэхүү тайланд шалгагдагч этгээдийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, дотоод 
хяналтад хийсэн үнэлгээ, аудитын явцад илрүүлсэн алдаа, зөрчил, гаргасан шийдэл, 
анхаарал татахуйц бусад чухал асуудал бүхий аудитын дүгнэлт түүний үндэслэлийн талаар 
тус тус хураангуйлан толилуулав.  

 Аудитын тайланд шалгагдагч этгээдэд шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжүүлэх, 
батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулах, Төсвийн тухай, Төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн тухай, Шилэн дансны тухай болон бусад хууль тогтоомж, Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын шийдвэрийг дагаж 
мөрдөх талаар өгсөн зөвлөмжүүдийг менежментийн захидалд тусгасан болно. 

Аудитыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-аас 2021 оны 02 дугаар сарын 25–ны хооронд 
Үндэсний аудитын газрын захиалгаар “Азуре хүлүг аудит” ХХК-ийн захирал Г.Мөнхбаяр, 
чанарын хяналтын менежер С.Оюунцэцэг, аудитор П.Энхтуяа, аудиторын туслах 
П.Болортуяа, Б.Тамир нар хариуцаж хэрэгжүүлэв. 

Барилгын политехник коллеж нь 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн 
тайланг Үндэсний аудитын газар болон “Азуре хүлүг аудит” ХХК-д   2021 оны 01 сарын 25-
ны өдрийн 3/10 дугаар бүхий албан бичгээр ирүүлсэн байна. 

3.2. Байгууллагын зорилго, үйл ажиллагаа, хууль, эрх зүй 

 Барилгын политехник коллежийн эрхэм зорилго нь мэдлэг чадвар, хандлагаараа 
олон улсын жишигт нийцсэн бүтээн байгуулалтын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх 
болно.  
 
 Барилгын политехник коллеж нь мэргэжлийн боловсрол олгох анхан шатны 
сургалтыг 10 мэргэжлээр, техникийн боловсрол олгох сургалтыг 8 мэргэжлээр, мэргэжил 
олгох сургалтыг 10 мэргэжлээр, богино хугацааны сургалтыг 10 мэргэжлээр, герман хэлний 
В1 түвшний сертификат олгох сургалтыг тус тус явуулдаг байна.  

 
Тайлант хугацаанд байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрддөг хууль, 

тогтоомж,  бодлого, журамд дараах өөрчлөлт орсон байна. Үүнд:  
 

• Төрийн албаны тухай хууль; 

• Засгийн газрын “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, 

хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 2019 оны 472 дугаар тогтоол; 

• Засгийн газрын “Журам батлах тухай” 2019 оны 5 дугаар тогтоол; 

• Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын “Төрийн өөрийн өмчийн 
эд хөрөнгийн түрээсийн төлбөрийн доод хязгаар, түрээсийн зарим 
төлбөрийн хэмжээг тогтоох заавар, улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын 
хувь хэмжээг шинэчлэн батлах тухай” 2020 оны 49 дүгээр тогтоол 
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3.3 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО, ДОТООД ХЯНАЛТ 

Барилгын политехник коллеж нь санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангаа 
Төсвийн тухай хууль болон УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн баталсан төсвийн байгууллагын 
нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, журмын дагуу үнэн зөв бэлтгэх үүрэгтэй. 

Тус коллежийн мөрдөж байгаа Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг 
нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, холбогдох стандарт, хууль тогтоомжтой нийцсэн байна.  

Тайланд онд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас тус коллежийн үйл 

ажиллагаанд дотоод аудит хийгээгүй байна.   

 

3.4. МАТЕРИАЛЛАГ БАЙДАЛ 

Аудитыг төлөвлөх болон гүйцэтгэх үе шатны материаллаг байдлыг АДБОУС 2320 
дагуу тодорхойлсон бөгөөд материаллаг байдлын суурь үзүүлэлтээр нийт зардлыг сонгож, 
эрсдэлийн түвшинг “дунд” гэж үнэлэн материаллаг байдлын хувь хэмжээг 1 хувиар тогтоов.  

Төлөвлөлтийн үе шатанд материаллаг байдлын түвшинг 2020 оны  санхүүгийн үр 
дүнгийн тайлангийн нийт зардлын 3,524,687.2 мянган төгрөгөөс 1 хувиар буюу 35,246.9  
мянган төгрөгөөр материаллаг байдлыг тооцсоныг гүйцэтгэлийн үе шатанд өөрчлөх 
шаардлагагүй гэж үзлээ.  

3.5. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

Барилгын политехник коллежийн 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдлын 
тайлангаарх нийт хөрөнгийн дүн өмнөх оноос 53,609.1 мянган төгрөгөөр буюу 1.3 хувиар 
өссөн байна. Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан бараа материал, 
үндсэн хөрөнгийн данс байна.  

Хүснэгт 1. Санхүүгийн байдлын тайлангийн үзүүлэлт     
          /мянган төгрөг/ 

Үзүүлэлт 
Эхний 

үлдэгдэл 
Эцсийн 

үлдэгдэл 
Өөрчлөлт 

Б 1 2 3=2-1 

Мөнгөн хөрөнгө 20.6 19.6 (1.0) 

Авлага 40,754.2 62,540.4 21,786.2 

Урьдчилгаа 1,000.2 6,655.1 5,654.9 

Бараа материал 342,370.9 462,439.4 120,068.5 

Үндсэн хөрөнгө 3,702,646.2 3,608,746.6 (93,899.5) 

Нийт хөрөнгө 4,086,792.1 4,140,401.2 53,609.1 

Өр төлбөр 64,899.6 64,211.4 (688.2) 

Засгийн газрын оролцоо  4,022,413.2 4,022,413.2 - 

Нийт өр төлбөр ба цэвэр хөрөнгө 
өмчийн дүн 

4,086,792.2 4,140,401.2 53,609.1 

 

Авлага дансны үлдэгдэл 62,540.4 мянган төгрөг болж өмнөх оноос 21,786.2 мянган 

төгрөгөөр өссөн байна. Үүнд хувь хүмүүсээс авах авлага буюу сургалтын төлбөрийн авлага 

нийт авлагын 74.8 хувь буюу 46,807.2 мянган төгрөг болж, өмнөх оноос 17,309.1 мянган 

төгрөгөөр өссөн нь нөлөөлсөн байна. Мөн тайлант онд нийт авлагын 20.6 хувь буюу 

12,908.8 мянган төгрөгийн татаас санхүүжилтийн авлага, 4.5 хувь буюу 2,824.3 мянган 

төгрөгийн байгууллагаас авах авлага тус тус шинээр үүссэн байна. Авлагын насжилтыг авч 

үзвэл 30-60 хоногийн насжилттай 45,365.5 мянган төгрөгийн сургалтын төлбөрийн авлага 

болон 421.0 мянган төгрөгийн бусад авлага, 30 хүртэл хоногийн насжилттай 16,753.8 

мянган төгрөгийн авлага байна. 
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Урьдчилгаа дансны оны эхний үлдэгдэл 1,000.2 мянган төгрөг байсан бол тайлант онд 

оюутны байрны цахилгааны төлбөрт 4,577.9 мянган төгрөг, хичээлийн байрны дулааны 

төлбөрт 2,077.2 мянган төгрөгийг шилжүүлж, нийт 6,655.1 мянган төгрөгийн урьдчилж 

төлсөн тооцоо шинээр үүссэн байна. 

Бараа материалын дансны эхний үлдэгдэл 342,370.9 мянган төгрөг байсан бол 

тайланд хугацаанд 134,276.1 мянган төгрөгийн худалдан авалт, Германы хамтын 

ажиллагааны байгууллагаас 58,208.1 мянган төгрөгийн, Азийн хөгжлийн банкны төслөөс 

73,634.4 мянган төгрөгийн нийт 143,061.6 мянган төгрөгийн үнэ төлбөргүй хүлээн авсан 

бараа материалын дүнгээр нэмэгдэж, 157,269.2 мянган төгрөгийн бараа материалыг 

зарцуулж,  462,439.4 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.  

Оны эцэст 8,798.4 мянган төгрөгийн хичээл дадлагын материал, бичгийн цаас, 

хангамжийн материал худалдан авалт хийж бараа материалын нөөц үүсгэсэн нь 

шалгагдагч этгээдийн байр ашиглалт, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглах зорилготой 

байна.  

Үндсэн хөрөнгө дансны үлдэгдэл 3,608,746.6 мянган төгрөг болж, өмнөх тайлант үеэс 

93,899.5 мянган төгрөгөөр буурсан байна. Үндсэн хөрөнгийн данс нь урсгал төсвийн 

худалдан авалтаар 21,839.0 мянга,  Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хөдөлмөр 

эрхлэх ур чадвар дээшлүүлэх төслөөс 92,243.8 мянган төгрөгийн, Германы хамтын 

ажиллагааны нийгэмлэг төслөөс 27,722.2 мянган төгрөгийн, Койка төслөөс 5,136.0 мянган 

төгрөгийн хөрөнгүүд хандиваар болон үнэ төлбөргүй шилжиж ирсэн хөрөнгөөр, программ 

хангамж дансны бүртгэлээс бусад биет бус хөрөнгө данс руу шилжүүлсэн 6,000.0 мянган 

төгрөгийн хөрөнгөөр тус тус нэмэгдсэн байна. Мөн ТӨБЗГ-ын 2020 оны A-1/147 тогтоолын 

дагуу акталсан 45 нэр төрлийн 91,974.9 мянган төгрөгийн хөрөнгөөр хасагдсан байна.  

Өр төлбөр дансны эхний үлдэгдэл 64,899.6 мянган төгрөг байсан бол тайлант онд 

64,211.4 мянган төгрөг болж 688.2 мянган төгрөгөөр буурсан байна. Үүнд, богино хугацаат 

өр төлбөр 7,687.2 мянган төгрөгөөр өссөн бол 8,375.5 мянган төгрөгийн урт хугацаат өр 

төлбөрийг бүрэн барагдуулсан байна. Богино хугацаат өр төлбөрийн хувьд дотуур байрны 

хүүхдийн хоолны зардалд 19,693.7 мянган төгрөг, урьдчилж орсон сургалтын төлбөр, 

оюутны барьцаа, түрээсийн орлого  29,540.5 мянган төгрөг, цалингаас суутгасан ХХОАТ 

болон цалингийн өглөг зэрэг ажилчидтай холбоотой өглөг 5,960.1 мянган төгрөг байна.  

Бусад 9,017.0 мянган төгрөгийн өр төлбөр нь тус коллежийн бараа материал 

худалдан авахтай холбоотой 3,834.0 мянган төгрөг, үйлдвэрчний эвлэлд төлөх 90.0 мянган 

төгрөг, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт төлөх түрээсийн төвлөрүүлэх орлого 

2,071.4 мянган төгрөг болон хувь хүмүүстэй холбоотой 3,041.6 мянган төгрөг байна.   

Тайланд онд аливаа урт хугацаат өр төлбөр байхгүй байна.  

Засгийн газрын оролцоо дансны үлдэгдэл 4,022,413.2 мянган төгрөг бөгөөд тайлант 
онд аливаа өөрчлөлт ороогүй байна.  

Барилгын политехник коллежийн санхүүгийн үр дүнгийн тайлангаар нийт орлого өмнөх 

оноос 396,083.4 мянган төгрөгөөр буюу 12.4 хувиар өссөн байна.  

Өмнөх оны үзүүлэлтээс урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 265,794.8 мянган төгрөг, 

үнэ төлбөргүй хүлээн авсан үндсэн хөрөнгө, бараа материал  447,954.6 мянган төгрөгөөр 

тус тус өссөн, харин үнэ төлбөргүй хүлээн авсан бараа материалын орлого 307,682.1 

мянган төгрөг, туслах үйл ажиллагааны орлого буюу оюутны байрны төлбөр, түрээсийн 

төлбөр болон бусад орлого 46,173.7 мянган төгрөгөөр тус тус буурч материаллаг өөрчлөлт 

гарсан байна. Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор оюутны байрны төлбөрийн орлого 

буурсан төдийгүй Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын шийдвэрээр түрээсийн 
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орлого төвлөрүүлэх хувийг өсгөсөн нь туслах үйл ажиллагааны орлого буурахад тодорхой 

хэмжээгээр нөлөөлсөн байна.    

Нийт зардал өмнөх оноос 201,827.9 мянган төгрөгөөр буюу 6.1 хувиар өссөн байна. 

Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан үндсэн цалин 86,745.5 мянган төгрөг, 

нэмэгдэл цалин 222,592.3 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 

үйлчилгээний төлбөр хураамж 39,392.8 мянган төгрөг, төвлөрүүлэх шилжүүлэг 40,848.3 

мянган төгрөгөөр тус тус өссөн, харин хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал 

129,213.0 мянган төгрөг, ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 52,975.4 мянган 

төгрөг, төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 82,079.2 мянган төгрөгөөр тус тус 

буурсан зэрэг зардлууд байна. 

Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн 

тогтоох тухай Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолын дагуу мэргэжлийн боловсрол 

олгох сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн сүлжээг шинэчлэн 

тогтоосон, мөн 2019 оны 5 дугаар тогтоолоор төрийн болон орон нутгийн өмчийн цэцэрлэг, 

ерөнхий боловсролын сургууль,  мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багш, 

туслах багш, албан хаагчид улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгохоор 

заасны дагуу тус коллежийн цалин, нэмэгдлийн зардал өссөн байна.  
 

3.6. ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТ  

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.  

Төсвийн төлөвлөлт 

Тус байгууллагын 2020 оны төсвийн төсөлд зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг 

3,189,095.0 мянган төгрөгөөр, нийт зарлагыг 3,189,095.0 мянган төгрөгөөр тооцон төлөвлөж, 

дээд шатны төсвийн захирагчид хүргүүлсэн байна.  

Төсвийн захирагчийн хүргүүлсэн төсвийн төслөөс 5,983.2 мянган төгрөгөөр 

нэмэгдүүлж  3,195,095.0 мянган төгрөгөөр баталсан байна.  

 Тайлант онд 4 удаа батлагдсан төсөвт өөрчлөлт орж, нийт 26,464.5 мянган төгрөгөөр 

бууруулж, 3,168,613.7 мянган төгрөг болсон байна. Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн 

хувьд 2,968,325.7 мянган төгрөгийг улсын төсвөөс, 200,288.0 мянган төгрөгийг тус 

коллежийн үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн 

байна.  

Төсвийн гүйцэтгэл  

Улсын төсвөөс 2,968,325.7 мянган төгрөгийн санхүүжилт бүрэн олгогдсон байна.  

Үйл ажиллагааны орлогыг 200,288.0 мянган төгрөгөөр төлөвлөсөн боловч 43.8 хувийн 
гүйцэтгэлтэй буюу 87,656.9 мянган төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. Үүнд, техникийн 
боловсрол олгох сургалт, богино хугацааны сургалт болон дахин шалгалтын төлбөр зэрэг 
үндсэн үйл ажиллагааны орлого нь 75,439.5 мянган төгрөгөөр, оюутны байрны төлбөр, 
түрээсийн төлбөр болон бусад орлого зэрэг туслах үйл ажиллагааны орлого 37,191.5 
мянган төгрөгөөр тасалдсан байна.  

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахалтай холбоотойгоор хичээл, сургалтын 
төдийгүй оюутны байрны үйл ажиллагаа хязгаарлагдсан нь тус коллежийн өөрийн үйл 
ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө тасалдах шалтгаан болсон байна.   

Гүйцэтгэлээр урсгал үйл ажиллагаанд 3,011,987.4 мянган төгрөгийг зарцуулж,  
зарцуулаагүй үлдэгдэл 43,996.2 мянган төгрөгийг улсын төсөвт буцаан төвлөрүүлсэн 
байна.  
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Унаа болон бусад нөхөн олговрын зардал 79,232.6 мянган төгрөгөөр, урамшууллын 
зардлыг 36,619.0 мянган төгрөгөөр, ажилгүйдлийн болон эрүүл мэндийн даатгалын зардал 
2628.4 мянган төгрөгөөр тус тус өссөн хэдий ч тээвэр шатахууны зардлыг 41,420.4 мянган 
төгрөгөөр, хоол, хүнсний зардлыг 27,244.7 мянган төгрөгөөр тус тус хэмнэсэн нь төсвийн 
нийт зардлын гүйцэтгэл 3,011,987.4 мянган төгрөг буюу 4.9 хувийн хэмнэлттэй гарахад 
нөлөөлсөн байна.  

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахалтай холбоотойгоор 12 дугаар сарын 
15-ны өдрөөс хойш оюутны байранд суралцагчдыг байршуулаагүйгээс хүүхдийн хоолны 
зардал буурсан хэдий ч Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн 
даргын албан бус шийдвэрийн дагуу 11 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 11-ний 
өдрийг хүртэл нэмэлт хоолны зардалд нэг хүүхдийн 2.0 мянган төгрөг буюу 8,460.0 мянган 
төгрөгийг зарцуулсан байна.     

Батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, түүний хэтрэлт, хэмнэлтийг орлого, зардлын зүйл тус 
бүрээр харуулсан мэдээллийг энэ тайлангийн 2.5-д харуулав.  

Нэмэлт санхүүжилт 

Төсвийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2-т 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. 

Тус коллеж нь Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй байгуулсан гэрээний 
дагуу хандив тусламжаар 23,755.2 мянган төгрөг, өмнөх оны нэмэлтээс төвлөрүүлсэн 556.0 
мянган төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого буюу оюутны 
байрны барьцаа 12,690.0 мянган төгрөг, нийт 37,001.2 мянган төгрөгийн нэмэлт 
санхүүжилтийг төвлөрүүлжээ.  

 
Үүнээс 23,519.9 мянган төгрөгийг цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулалд, 117.6 

мянган төгрөгийг хангамж, бараа материалын зардалд, 556.0 мянган төгрөгийг эд хогшил 
худалдан авахад, нийт 24,193.5 мянган төгрөгийг зарцуулж, 12,908.8 мянган төгрөгийг 
улсын төсөвт төвлөрүүлсэн байна.  

 

3.7. ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 

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. 
 

Тайлант хугацаанд оруулбал зохих 149 мэдээллээс хугацаандаа оруулсан 140 
мэдээлэл, хугацаа болоогүй 2 мэдээлэл, хугацаа хоцроосон 7 мэдээлэл байна. 
 

3.8. ӨМНӨХ ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар 2,904.0 мянган төгрөгийн төлбөрийн акт 
тогтоож, 9,723.0 мянган төгрөгийн зөрчилд албан шаардлага,  8,471.5 мянган төгрөгийн 6 
зөвлөмж хүргүүлснээс акт, албан шаардлага бүрэн хэрэгжиж, зөвлөмжийн хэрэгжилт 98 
хувьтай байна.  

 

Хүснэгт 3  Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн төлбөрийн акт, албан 

шаардлагын хэрэгжилт 
/мянган төгрөг/ 
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3.9. АУДИТЫН ИЛРҮҮЛЭЛТ 

Аудитаар нийт  68,808.2 мянган төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс, 58,276.8 мянган 
төгрөгийн алдааг залруулж, 2,071.4 мянган төгрөгийн зөрчилд 1 албан шаардлага хүргүүлж, 
8,460.0 мянган төгрөгийн алдааг зөрчлийг давтан гаргахгүй байх 1 зөвлөмж өглөө.  

Залруулсан алдаа 

Аудитаар нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт, тооцоолол болон тайлагналын 
алдаатай нийт 58,276.8 мянган төгрөгийн дараах залруулгыг санхүүгийн тайланд тусгаж, 
баталгаажуулав. Үүнд: 

1. Хандив тусламжаар авсан хөрөнгийг нягтлан түүвэрлэн шалгахад Азийн хөгжлийн 
банкны хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төслөөр хэрэгжсэн их засварын 
зардал 45,227.8 мянган төгрөгийг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд тусгаагүйг тайланд 
залруулав. 

2. Санхүүгийн байдлын тайлан, авлага, өр төлбөрийн тодруулга тайланг тооцоо 
нийлсэн актуудын жагсаалттай тулган баталгаажуулахад цахилгаан, дулааны 
төлбөр болох   6,655.0 мянган төгрөгийг авлагын бүртгэлд бүртгээгүйг залруулав. 

   3. Тус коллежийн үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийн элэгдлийн тооцооллыг    
нягтлан шалгахад тавилга эд хогшлын элэгдлийг 6,394.0 мянган төгрөгөөр дутуу 
тооцоолсныг залруулав.   

 

Зөвлөмж өгөхөөс бусад байдлаар шийдвэрлэсэн алдаа, зөрчил 

Аудитаар  10,531.4 мянган төгрөгийн залруулагдаагүй алдаа, зөрчил илэрснээс 
2,071.4 мянган төгрөгийн зөрчилд 1 албан шаардлага хүргүүллээ. Үүнд: 

1. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт төвлөрүүлэх түрээсийн орлогоос 
2,071.4 мянган төгрөгийг дутуу  шилжүүлсэн нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дүгээр 
зүйлийн 6.4.8 "төсвийг зохистой удирдаж авлага, өр төлбөр үүсгэхгүй байх", Төрийн 
өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын “Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн 
түрээсийн төлбөрийн доод хязгаар, түрээсийн зарим төлбөрийн хэмжээг тогтоох 
заавар, улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хувь хэмжээг шинэчлэн батлах тухай” 
2020 оны 49 дүгээр тогтоолын 2, 5 дугаар заалттай тус тус нийцээгүй, эрх ба үүрэг 
батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна.  

Шийдвэрлэсэн нь:  Албан шаардлага хүргүүлэх 
 

2. Шилэн дансны цахим сайтад 2020 оны 6 дугаар сард 6 мэдээллийг, 12 дугаар сард 
1 мэдээллийг хугацаа хоцроож байршуулсан нь Шилэн дансны тухай хуулийн 4.1.3-
т “тогтоосон хугацаанд, тогтмол, шуурхай мэдээлдэг байх” заалттай тус тус 
нийцэхгүй байна. 

 
Шийдвэрлэсэн нь:  Албан шаардлага хүргүүлэх 

Үзүүлэлт 

Өмнөх оны 
илрүүлэлт 

Биелэлт Биелэгдээгүй 

Тоо Дүн Тоо Дүн Тоо Дүн Хувь 

Акт 1 2,904.0 1 2,904.0 - - - 

Албан шаардлага 1 9,723.0 1 9,723.0 - - - 

Зөвлөмж 6 8,471.5 6 8,471.5 - - - 

Нийт дүн  21,098.5  21,098.5 - - - 
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Аудитын зөвлөмж  

Аудитаар илэрсэн 8,460.0 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчилд 1 зөвлөмж өгч, 

менежментийн захидалд тусгав.  

3.10. БАЛАНСЫН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ БОЛОН ДАРААГИЙН АУДИТААР АВЧ ҮЗЭХ АНХААРАЛ 

ТАТАХУЙЦ БУСАД ЧУХАЛ АСУУДЛУУД 

Үндсэн хөрөнгө, бараа материалыг олж бэлтгэх, зарцуулахтай холбоотой бүртгэл, 

тайлагнал болон өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар дараагийн 

аудитаар авч үзэх нь зүйтэй гэж үзлээ.   

 

4. Менежментийн захидал 

 
Менежментийн захидалд цаашид анхаарвал зохих асуудлыг тэргүүлэх ач холбогдлоор 

нь эрэмбэлэн үзүүлэв. Үүнд: 
 
Зардлын данстай холбоотой асуудал 

 
1.1 Илрүүлэлт:  
Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахалтай холбоотойгоор эрх бүхий байгууллагын 
шийдвэргүйгээр дотуур байрны хүүхдийн хоолны зардлыг нэмэгдүүлсний дагуу 8,460.0 
мянган төгрөгийн нэмэлт хоол өгсөн байна. 
 
1.2 Эрсдэл:  
Төсвийн хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулах. 

 
1.3 Өгсөн зөвлөмж:  
Дотуур  байрны хүүхдийн хоолны зардлыг тогтоосон хууль, тогтоомжид заасны  дагуу 
төлөвлөн, түүнд үндэслэн хоолны зардлын хэрэгцээг гаргаж, илүү хөрөнгө зарцуулахгүй 
байх талаар шийдвэрлэж байх.  

 
1.4 Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар:   
Өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллана. 

 
Дээрх зөвлөмжийн биелэлтийг төрийн аудитын байгууллагад 2021 оны 6 дугаар 

сарын 10-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү. 

Аудитын явцад бидэнтэй хамтран ажилласан холбогдох ажилтнуудад талархал 
илэрхийлье. 
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5. Аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийн жагсаалт  

 
 

 

    
 

  

 

    

    
 

 

 

 

  
 

 
      

    
  

№ Алдаа, зөрчлийн товч утга 
Мөнгөн 

дүн 

Аудитын 
байгуул-
лагаас 

гаргасан 
шийдэл 

Алдаа, зөрчилтэй асуудал 
гаргасан албан тушаалтны 

Нэр Албан тушаал Овог нэр 

  1 2 3 4 5 

1 
Түрээсийн орлогын холбогдох төлбөрийг 
Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын 
газарт шилжүүлээгүй байна. 

2,071.4 
Албан 

шаардлага 
өгөх 

Захирал 
 
Ерөнхий 
нягтлан бодогч 

Г.Нямдулам 
 
Н.Нарансүрэн 

5 

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар 
тахалтай холбоотойгоор эрх бүхий 
байгууллагын шийдвэргүйгээр дотуур 
байрны хүүхдийн хоолны зардлыг 
нэмэгдүүлсэн байна. 

8,460.0 
Зөвлөмж 

өгөх 

Захирал 
 
Ерөнхий 
нягтлан бодогч 

Г.Нямдулам 
 
Н.Нарансүрэн 

6 
Шилэн дансны цахим сайтад оруулах 149 
мэдээллээс 7 мэдээллийг хугацаа 
хоцроож оруулсан байна. 

- 
Албан 

шаардлага 
өгөх 

Захирал 
 
Ерөнхий 
нягтлан бодогч 

Г.Нямдулам 
 
Н.Нарансүрэн 

ДҮН 10,531.4   
  

 

 

 

 

 

Шалгагдсан 

байгууллагын нэр: 

2021 

Огноо: 

Барилгын политехникийн коллеж 

Аудитын 

нэр: 

Барилгын политехникийн коллежийн 2020 оны 
жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн 

гүйцэтгэлд хийсэн аудит 

Аудитын код: 

САГ-2021/316/СТА-ТШЗ 

Мянган төгрөг 





ТЭМДЭГЛЭЛ 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 


