ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀ ØÈÍÝÝÐ
Á¯ÐÒÃ¯¯ËÝÕ ÁÎËÎÍ ÍÓÓÖ ¯Ã ÀÂÀÕ
Øèíýýð áàéãóóëàãäñàí Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà E-Balance-ä
íýâòðýõ ýðõ, íóóö ¿ã àâàõàä Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí
èòãýìæëýãäñýí òºëººëºã÷ Á¿ðòãýëèéí ìýðãýæèëòýíä á¿ðòã¿¿ëýõ
õ¿ñýëòýé àëáàí áè÷èã, õóóëèéí ýòãýýäèéí óëñûí á¿ðòãýëèéí
ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð áîëîí ýõ õóâèéí õàìò ¿ç¿¿ëýí àâíà.
Íýâòðýõ áîëîí íóóö ¿ã ìàðòñàí, ñýðãýýí àâàõ òîõèîëäîëä Ñàíõ¿¿,
Òºðèéí ñàíãèéí õýëòýñò ãàðãàñàí àëáàí õ¿ñýëò áîëîí õóóëèéí
ýòãýýäèéí óëñûí á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàðûã ºã÷ àâíà.

ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ ÁÀÉÃÓËËÀÃÀ ÒÀÉËÀÍ ØÈÂÝÕÝÄ ÀÍÕÀÀÐÀÕ Ç¯ÉËÑ
WORLD
ECONOMY
ÀÀÍÁ íü
õàãàñ, á¿òýí

YMONOCòàéëàíã
E DLROW
æèëèéí Ñàíõ¿¿ãèéí
“Íÿãòëàí
áîäîõ
á¿ðòãýëèéí
òóõàé
õóóëü”,
Ñàíãèéí
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
gnicsipida reutetcesnoc ,tema tis rolod muspi meroL
elit, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
reutetcesnoc ,tema tis rolod muspi meroL ,tile
ñàéäûí 2020 îíû 46 äóãààðdomòóøààëûí
äàãóó
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
siue hbin ymmunon maid des ,tile gnicsipida

ýõíèé õàãàñ æèëèéí
ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíã
07 äóãààð
ñàðûí 20-íû
ºäðèéí äîòîð

æèëèéí ñàíõ¿¿ãèéí
òàéëàíã äàðàà îíû
2 äóãààð ñàðûí
10-íû ºäðèéí äîòîð

Íýãòãýñýí áîëîí
ñàëáàðûí íýãäñýí
òàéëàíã äàðàà îíû
3 äóãààð ñàðûí
1-íèé ºäðèéí äîòîð

öàõèì õýëáýðýýð õ¿ðã¿¿ëíý.
Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíã öàõèì õýëáýðýýð òàéëàãíàõäàà ìÿíãà÷ëàí /ìÿí.òºã/,
¿íýí çºâ, á¿ðýí øèâñíèé äàðàà çààâàë èëãýýñýí áàéõ øààðäëàãàòàé.

“Àóäèòûí òóõàé õóóëü” /2015 îí/-èéí 10.1 äýõü çààëò, “Íÿãòëàí áîäîõ
á¿ðòãýëèéí õóóëèéí äàãóó àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí àíãèëàë, øàëãóóð
¿ç¿¿ëýëòèéã òîãòîîõ æóðàì” Ñàíãèéí ñàéäûí 2016 îíû 41 ä¿ãýýð òóøààëûí
äàãóó íèéò õºðºíãèéí õýìæýý 0,5 òýðáóì òºãðºãººñ äýýø, áîðëóóëàëòûí
îðëîãî 1,5 òýðáóì òºãðºãººñ äýýø òîì ÀÀÍÁ-óóä, ÁÁÑÁ, ÕÇÕ, Ì¯ÖÁ, Ñàí,

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ААНБ-ууд, Газрын тосны салбарт тусгай
зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ-ууд жилийн эцсийн санхүүгийн
тайланг аудитын байгууллагаар заавал баталгаажуулна. /Дээрх
байгууллагууд нь E-Balance программын “Санхүүгийн тайлангийн тодруулга”
хэсэгт аудит хийлгэсэн болон хийлгэх аудитын байгууллагын нэрийг давхар
заавал сонгож илгээнэ/
“Аудитын тухай хууль” /2015 он/-ийн 10.2.4 дэхь заалтын дагуу дээрх аж
ахуйн нэгж, байгууллага санхүүгийн жилийн тайланг дараагийн санхүүгийн
жилийн 04 дүгээр сарын 30-ны дотор заавал Аудитын байгууллагатай гэрээ
хийж, E-Balance системийн “Санхүүгийн тайлангийн тодруулга” хэсэт тухайн
гэрээ хийсэн аудитын байгууллагаа сонгож бөглөсөн байх. Хэрэв аудитын
байгууллага буруу сонгосон тохиолдолд тайлан баталгаажихгүй болно.

Тэмдэгтийн тайлбар:

Илгээсэн санхүүгийн тайлангаа БАТАЛГААЖИХ хүртэл хяналт тавина.
/Харилцагч санхүүгийн байгууллага нь илгээсэн санхүүгийн тайланг
ажлын 15 өдрийн дотор хянаж баталгаажуулна/
Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг E-Balance-ийн “Санхүүгийн
тайлангийн тодруулга” хэсгийг заавал бүрэн гүйцэд бөглөсөн байх.

ñèñòåìä
áàòàëãààæñàí
òàéëàíä
çàëðóóëãà
õèéõ:

Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí òóõàé õóóëèéí
15 äóãààð ç¿éëèéí 15.1-ä çààñàí
¿íäýñëýëýýð àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà
ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíäàà çàëðóóëãà õèéëãýõ
áîë çàëðóóëãà õèéëãýõ õ¿ñýëò, çàëðóóëãà
õèéëãýõ áîëñîí øàëòãààí, ò¿¿íèéã òóñãàñàí
áàðèìò, àóäèòûí ä¿íýëò, òàéëàíã õýâëýìýë
áàéäëààð áèå÷ëýí òóøààíà.
Òàéëàíãèéí çàëðóóëãûã àæëûí
5 õîíîãò áàãòààí çàëðóóëíà.
Æèëèéí ýöñèéí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí
çàëðóóëãûã àóäèòûí ä¿ãíýëòýýð äàðàà îíû
12 äóãààð ñàðûí 20-íèé õ¿ðòýë çàëðóóëãà
õèéíý.

Àëáàí áè÷èã /Ä¿¿ðãèéí Ñàíõ¿¿,òºðèéí
ñàíãèéí õýëòýñ-ä/
Õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí øèéäâýð /òîãòîîë/
Øèéäâýð /òîãòîîë/-ò ä¿ðìèéí ñàí
íýìýãä¿¿ëñýí òóõàé, õóâüöàà ýçýìøèã÷èä,
ãèø¿¿ä, ýðõ á¿õèé ýòãýýä¿¿ä ãàðûí ¿ñýã
çóðæ, òàìãà, òýìäýã äàðñàí áàéíà.

Çàâñðûí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí-2 õóâü
/öààñàí õýëáýðýýð áèå÷ëýí òóøààíà/

Ä¿ðìèéí
ñàíä
ººð÷ëºëò
îðæ
áàéãàà
òîõèîëäîëä:

Албан бичиг /Дүүргийн Санхүү,
төрийн сангийн хэлтэс-д/

Татан
буугдаж
байгаа
тохиолдолд:

Татан буулгах тухай эрх бүхий
байгууллагын шийдвэр /тогтоол/
Шийдвэр /тогтоол/-т ямар шалтгаанаар
татан буугдаж байгаа, татан буулгах
комиссыг байгуулсан тухай тусгаж,
хувьцаа эзэмшигчид, гишүүд, эрх
бүхий этгээдүүд гарын үсэг зурж,
тамга, тэмдэг дарсан байна.
Татварын улсын байцаагчийн
акт, хасалтын карт

Санхүүгийн тайлан аудит хийлгэх

Хаалтын санхүүгийн тайлан-2 хувь
/цаасан хэлбэрээр биечлэн тушаана/

ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль зөрчвөл Зөрчлийн тухай хуулийн
11.18 зүйлийн 1.25 дахь заалт Ерөнхий нягтлан бодогч хуульд заасан үүргээ
биелүүлээгүй; хүнийг 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000 /Дөрвөн
зуун мянга/ төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 4000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний
буюу 4,000,000 /Дөрвөн сая/ төгрөгөөр торгоно.

