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10:55:51 ‹ММНБИ› Өнөөдрийн ЧАТЫГ НББАЗХорооны мэргэжилтэн М.Мишигдорж
"Вексель, Бонд, Хувьцааны талаар" сэдвээр явуулна
10:56:53 ‹НББАЗХ› Сайн байцгаана уу Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе
11:00:03 ‹Зочин49› Сайн байцгаана уу?
11:00:17 ‹НББАЗХ› Өдрийн мэнд
11:00:28 ‹Зочин49› баярлалаа танд ч бас
11:00:44 ‹Зочин49› хэлэлцүүлэг энд явагдах юмуу
11:01:04 ‹НББАЗХ› Тийм ианьд асуулт байна уу
11:01:20 ‹НББАЗХ› таньд асуулт бана уу
11:01:45 ‹Зочин49› үгүй сонирнож байна
11:01:49 ‹НББАЗХ› байна уу
11:04:00 ‹Зочин49› Болдоо байна аа сайн уу
11:05:56 ‹ММНБИ› Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн Чат эхэлж байна. Та бүхэнд асуух
асуулт байвал асууж тодруулаарай
11:07:33 ‹Зочин689› БАЯНХОНГОР
11:07:55 ‹Зочин689› сайн байцгаана уу
11:08:14 ‹ММНБИ› Сайн байна уу.
11:08:52 ‹Зочин369› сайн байна уу? шууд асуулт л асуух юмуу эсвэл хэлэлцүүлэг байгаа
юмуу
11:09:09 ‹НББАЗХ› Шууд асууж болно
11:10:38 ‹Баянхонгор› эхлээд ер нь танилцмаар байна вексел, бондын талаар одоо ямар
баримтлал байгаа талаар
11:10:51 ‹Зочин328› сайн у? Танайх чат явуулах сэдвээ яаж сонгодог юм бэ?

11:11:17 ‹НББАЗХ› Векселийн журам одоогоор өөрчлөгдөөгүй 1992 оны баталсан журмын
хүрээнд зохицуулагдаж байгаа
11:11:47 ‹НББАЗХ› Бондын бүртгэл нь олон улсын стандартын дагууу бүртгэгдэж
тайлагнагдаж байна
11:12:01 ‹Баянхонгор› манайх санал л өгдөг
11:12:34 ‹НББАЗХ› Хэрэглэгчидийн хүсэлтээр бодлого чиглэлийнхээ хүрээнд сонгож
явуулж байна
11:13:14 ‹Зочин369› 2jiliin erxtei mergeshsenguud erxee sungaxdaa unet tsaasnii zax zeel ba
burtgel gedeg xicheel sudlax yostoi do. tegsen shine xuuliar 4 jil bolj bgaa tegxeer xezee ene
xicheeliig sudlaxaar bolj bgaa ve?
11:14:08 ‹НББАЗХ› зочин 328 та сонирхсон сэдвээ санал болгож болно дараагийн удаа тэр
сэдвээр явуулах боломжтой
11:15:33 ‹НББАЗХ› Зочин369, энэ хичээл нь өөр нэрээр эрх сунгалтын хичээлээр
тогтоосон хугацаанд орж явахаар болж байгаа
11:16:07 ‹Зочин369› xugatsaa ni xezee togtoogdox ve
11:16:45 ‹НББАЗХ› Зочин369, 2016 оны 1сарын 1-ээс өмнө тодорхой болно
11:17:58 ‹НББАЗХ› Эрх сунгах болон эрх олгох шалгалтын талаар дараа нь тусдаа
танилцуулах чат явагдана
11:19:04 ‹Зочин369› oilgoloo
11:23:52 ‹Зочин369› Нэг юм асууяа Ил тод байдлын тухай хуультай холбоотойгоор
Компанийн хувьцааг 60:40 нь эзэмшдэг 2 хувьцаа эзэмшигчтэй. 60%- ийг эзэмшигч нь
40%-г 100% болгож оронд нь компанийн нэр дээрх оффис зориулалттай барилгаас
1тэрбумд ногдохыг хууваарилсан. Үүнийг бүртгээгүй байгаа бөгөөд яаж, яаж бүртгэх
боломжтой вэ?
11:25:55 ‹НББАЗХ› Манай улсын хувьд векселийн хэрэглээ нь 2006 оноос өмнө
хэрэглэгдэж байгаад нэг хэсэг тасраад саяхан СЯ-аас 1 жилийн вексель бичиж гаргасан
хөрөнгө оруулалтаа авч амжаагүй байсан байгууллагуудад 4 банкаар дамжуулан хөрөнгө
татах боломжийг олгосон байна
11:28:00 ‹НББАЗХ› Зочин369, танай компани ХХК юу ХК уу
11:29:41 ‹Зочин487› Сайн байна уу
11:33:00 ‹НББАЗХ› Зочин487, Сайн байна уу
11:34:12 ‹Зочин487› МХБ дээр ЗГ урт богино хугацаатай бонд арилжигдаж
байгаа www.mse.mn ХХК 12долоо хоногийн хугацаатай буюу нийт 84 хоногтой
ЗГЭБондыг худалдан авбал яаж бүртгэх вэ? 3сар доторх болохоор Мөнгө түүнтэй адилтгах
гэж бүртгэх үү?
11:35:29 ‹НББАЗХ› Зочин487, 3 сар дотрох учир мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө гэж
бүртгэнэ
11:36:28 ‹Зочин369› XXK
11:40:08 ‹НББАЗХ› Зочин369, Хууль эрх зүйн хувьд хувьцаа эзэмшигчидын хурлаар
батлагдсан тушаал шийдвэр гарсан байх ёстой. Бүртгэлийн хувьд эздийн өмч нь бөөн
дүнгээр тайлагнагдсан байдаг тул өөрчлөгдөхгүй
11:42:15 ‹НББАЗХ› Харин 2 дахь өмчлөгчид ногдол ашиг хэлбэрээр 1 тэрбум төгрөгийг
хуваарьлаж Дт Ногдол ашиг Кт Ногдол ашгийн өр үүсгэнэ Үүний дараа Дт ногдол ашгийн
өр Кт барилга гэсэн бичилт хийгдэнэ
11:42:23 ‹Зочин487› ЗГЭБонд 84 хоногтой нь 1ш нь 100,000төг нэрлэсэн үнэтэй, гэхдээ
хямдруулалттайгаар 96000төг -р зарагдаж байгаа. яаж бүртгэх вэ?

11:43:11 ‹Зочин487› Хугацааны эцэст бол 100,000төг бондын эргэн төлөлт, өгөөжийн хамт
буцаж орж ирдэг
11:46:28 ‹ММНБИ› Зочин487, асуултад хариулт өгнө үү.
11:47:37 ‹cpa_bum› Зочин487, богино хугацаат учир зах зээлийн үнэ буюу 96000аар
бүртгэх нь зөв байх гэж бодож байна
11:48:08 ‹НББАЗХ› Зочин487, Түргэн борлогдох үнэт цаас учир зах зээлийн үнээр нь буюу
бодит үнэ цэнээр нь бүртгэнэ
11:48:41 ‹НББАЗХ› Хугацааны эцэст зөрүүг нь хүүгийн орлогоор бүртгэнэ
11:48:53 ‹НББАЗХ› Зочин487,
11:52:13 ‹ММНБИ› Чат дуусахад 10 минут үлдэж байна.
11:52:45 ‹Зочин487› 84хоногтой ЗГЭБондыг 96,000төг-р мөнгө түүнтэй адилтгах дээр
бүргээд хугацааны дундуур тайлан гаргахдаа хүүгээ хуримтлуулж хүүгийн орлогоо
бүртгээд, хугацааны эцэст мөнгө түүнтэй адилтгахаас бэлэн мөнгөрүүгээ бичих нь ЗӨВ
үү?
11:53:36 ‹НББАЗХ› Зочин487, он дамжсан гүйлгээ байвал хуримтлагдсан орлого
бүртгэгдэнэ
11:54:12 ‹Зочин487› Мөнгөн гүйлгээний тайланд орох уу?
11:54:24 ‹НББАЗХ› 2 тайлант хугацаа дамжсан бол хуримтлагдсан хүүгийн орлого
бүртгэнэ
11:55:04 ‹НББАЗХ› Зочин487, Мөнгөөр орлого орж ирсэн бол мөнгөн гүйлгээний тайланд
оруулна
11:55:56 ‹Зочин487› Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийг мөнгөн гүйлгээний тайланд
оруулах уу?
11:57:08 ‹НББАЗХ› Зочин487, ТБҮЦ хувьд ямар нэгэн эрх үлдэхгүй учир Хугацааны эцэст
мөнгө хүлээн авч ТБҮЦ дансыг хаана
11:58:33 ‹НББАЗХ› Зочин487, ТБҮЦ нь мөнгөитэй адилтгах хөрөнгө учир мөнгөн
гүйлгээний тайланд тусгагдана
11:58:55 ‹Зочин487› 2 өөр хариу өгөөд байх шиг байна. 84 хоногтой ЗГЭБондыг 3сараас
дотогш хугацаатай тул ямар дансанд бүртгэх вэ?
11:59:10 ‹Зочин487› Мөнгө түүнтэй адилтгах уу?
11:59:22 ‹Зочин487› ТБҮЦаас уу? яг энгийн хувьцаа шиг
11:59:42 ‹НББАЗХ› Хүүгийн орлогын хувьд мөнгөөр орж ирэх үед нь л мөнгөн
гүйлгээний тайланд тусгана
11:59:42 ‹Зочин487› Хугацааны эцэст төлөгдөх үнэт цаас уу?
12:00:31 ‹НББАЗХ› Зочин487, ТБҮЦ нь 3 сараас дотогш учир мөнгөтэй адилтгах
хөрөнгөнд багтаж мөнгөн гүйлгээний тайланд тусгагдана
12:01:54 ‹НББАЗХ› Зочин487, 3 сарын дотор бол ижилхэн
12:02:28 * Зочин601 ийг Миний талбар урилаа
12:03:36 ‹ММНБИ› Хэлэлцүүлэгт орсон бүгдэд баярлалаа.
12:03:49 ‹ММНБИ› Мөн энэ явагдсан ЧАТ вэбэд архив хэлбэрээр байршаад явдаг
шүү. Амжилт хүсье
12:04:05 ‹Зочин487› Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгөд бүргэхлээр Мөнгөн гүйлгээний
тайлангын мөнгөний эцсийн үлдэгдэлд орохгүй юу?
12:04:12 ‹ММНБИ› Хэлэлцүүлгийн удирдаж явуулсан М.Мишигдоржид баярлалаа.
Ажлын амжилт хүсье
12:04:32 ‹cpa_bum› Зочин487, orno l gej oilgood bn shuu dee

12:05:08 ‹НББАЗХ› Зочин487, Эцсийн үлдэгдэлд орно
12:05:21 ‹Зочин487› ок
12:05:23 ‹Зочин487› баярлалаа
12:05:32 ‹НББАЗХ› баярлалаа
12:05:41 ‹НББАЗХ› Амжилт хүсье

