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How PwC can help you achieve your goals
PwC services in Mongolia
AUDIT AND ASSURANCE SERVICES
Audit services
•
Audit of financial statements in accordance
with IFRS/ US GAAP
•
Audit of statutory financial statements - Format A
•
Audit of Group financial reporting packs
Non audit assurance services
•
Process assurance services (specified procedures)
•
Accounting and reporting advisory
•
Review of internal controls
Risk Assurance Services
IT risk and assurance
•
Consulting on IT risk and governance
•
Project, data assurance
•
Consulting on information security
•
Consulting on ERP controls and assurance
Business controls advisory
•
Review of business controls
•
Design of controls and effectiveness testing
Business resilience
•
Consulting on risk management, regulatory
compliance, fraud risk and controls, business
continuity
Performance assurance
•
Third party assurance using recognised standards
e.g. AE3402 / SSAE16
TAX SERVICES
Payroll services
•
Assistance with payroll calculations, payment wire
requests
•
Preparation and filing of payroll tax returns
•
Preparation of individual pay slips
•
Initiation of related bank payment orders
Tax compliance
•
Preparation and filing of corporate tax returns
•
Preparation and filing of personal tax returns
Accounting services
•
Assistance with accounting /bookkeeping
•
Preparation and filing of statutory financial
statements
Tax consulting services
Consulting on general matters related to Mongolian tax
legislation, local and international tax structuring, tax
advice on inbound and outbound investment,
structuring EPC contracts, etc.

PayWell: PwC Compensation survey
Compensation survey (conducted since 2010) based on data
from largest Mongolian and multinational companies. Our
compensation survey report provides companies with the
ability to compare the level of their employees’ compensation
and offered benefits package to the current market practices.
(Materials are available in two languages in electronic format
through on-line platform)
Other tax services
•
Transfer pricing
•
Secondment services
•
Assistance with the statutory tax audit
ADVISORY SERVICES
Financial Services
•
Diagnostic review & implementation of
recommendations with regards to anti-money
laundering (AML), anti-bribery, foreign account tax
compliance act (FATCA)
•
Operational efficiency and branch optimisation
•
Consulting on risk management and Basel
•
Design and implementation of environmental &
social risk management system (ESMS)
•
Support in setting up custody business
Consulting services
•
Consulting on IFRS, including IFRS gap analysis
•
Corporate governance reviews
•
Reduction of reporting lead time (SmartClose)
•
Design of performance management systems (KPIs)
•
Forensic reviews
Deals
•
Financial & Tax Due Diligence
•
M&A advisory
Capital Markets
•
IPO & Bonds listing
•
IPO readiness reviews
Technology
•
Complex IT Audit
•
IT system selection
•
Enterprise Architecture review, design,
optimisation
•
IT Project Management
Seminars and workshops
•
Technical seminars: IFRS, Financial and
management reporting improvement, Corporate
governance, Performance management, ACCA
•
Business skills

Your success is our goal
PwC is the leading professional services firm in Mongolia with over 80 specialists resident in our office in Ulaanbaatar bringing both
international experience and local knowledge. We provide assurance, tax and advisory services to both local and international
entities of all sizes and across all sectors of the economy. We use our knowledge, vast experience and innovative approach to develop
practical advice and solutions that unveil new opportunities for businesses. The global network of PwC firms brings together more
than 184,000 people in 158 countries.

OUR INDUSTRY EXPERTISE










Financial services
Mining
Metals
Oil & Gas
Telecom
Corporate & Individual Performance management
Seminars and workshops
Donor organization projects
Enterprise Architecture consulting work

PWC REGULARLY ISSUES PUBLICATION AND RESEARCH ON VARIOUS TOPICS INCLUDING:






Guide to doing business in Mongolia
PayWell Salary Survey
CEO Survey
Mining trends
IPO trends
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Таныг зорилгодоо хүрэхэд тань PwC хэрхэн тусалж чадах вэ?
Монгол дахь PwC нь дараах үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байна
АУДИТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Аудитын үйчилгээ
•
СТОУС болон НББ нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн
зарчимуудын дагуу санхүүгийн тайлангийн аудит
•
Санхүүгийн тайлангийн “А маягт”-ын дагуу
санхүүгийн тайлангийн аудит
•
Групп компанийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн
аудит
Баталгаажуулалтын үйлчилгээ
•
Үйл явцын баталгаажуулалтын үйлчилгээ (тодорхой
үйл явц)
•
Нягтлан бодох бүртгэл болон санхүүгийн
тайлагналын зөвлөгөө
•
Дотоод хяналтанд шалгалт үнэлгээ хийх
Эрсдлийн баталгаажуулалтын үйлчилгээ
Мэдээлэл технологийн (МТ) эрсдэл болон түүний
баталгаажуулалт
•
МТ-ийн эрсдэл болон засаглалд зөвлөгөө өгөх
•
МТ-ийн төсөл болон өгөгдөлд баталгаа гаргах
•
Мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх зөвлөгөө
•
ERP шийдэл, системийн хяналт, баталгаажуулалт
Бизнесийн хяналтын зөвлөгөө
•
Бизнесийн үйл ажилагааны явцын хяналтын шалгалт
•
Хяналтын шийдэл (дизайн) болон хэрхэн үр ашигтай
тестлэх зөвлөгөө
Бизнесийн уян хатан чанар
•
Эрсдлийн менежмент, хууль дүрэм журмын
биелүүлэлт, залилангийн эрсдэл болон түүнд
тавигдах хяналт, бизнесийн тасралтгүй байдлыг
хангах талаар зөвлөгөө өгөх
Гүйцэтгэлийн баталгаажуулалт
•
Хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартууд болох AE3402 /
SSAE16-ын дагуу гуравдагч этгээдэд баталгаа гаргах
ТАТВАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Цалингийн тооцоолол
•
Цалингийн тооцоолол хийх, төлбөрийн даалгаврын
хүсэлт
•
Цалингийн татварын тайланг бэлтгэх ба тайлагнах
•
Цалин олголтын мэдэгдлийг бэлтгэх
•
Цалингийн төлбөрийн шилжүүлгийг эхлүүлэх
/харилцагч банкинд/
Татварын хуулийн хэрэгжилт
•
Компаний татварын тооцоолол, тайлагналт/хяналт
•
Хувь хүний орлогын татварын тооцоолол,
тайлагналт/хяналт
Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ
•
Нягтлан бодох бүртгэлийн туслалцаа ба зөвлөгөө
•
Санхүүгийн тайланг бэлтгэх ба тайлагнах

Татварын зөвлөх үйлчилгээ
Монгол улсын татварын хууль тогтоомж болон дотоод ,
гадаадын татварын бүтцийн талаарх татварын зөвлөгөө,
дотоод , гадаад хөрөнгө оруулалтын болон EPC гэрээний
бүтэцжүүлэлтийн талаарх татварын зөвлөгөө гэх мэт
PwC Цалингийн судалгаа
Цалингийн судалгаа нь (2010 оноос хойш хэрэгжиж эхэлсэн)
Монгол улсын томоохон ба олон улсын үндэстэн дамжсан
компаниудын мэдээллийн бааз дээр суурилан гүйцэтгэсэн. Уг
судалгаа нь байгууллагуудыг өөрсдийн ажилчдын цалин хөлсийг
зах зээлийн мэдээлэлтэй харьцуулж ажилчдын цалин хөлсний
талаар шийдвэр гаргахад тусладаг (судалгааны материалыг
цахим хэлбэрээр Монгол болон Англи хоёр хэлээр авах
боломжтой)
Бусад татварын үйлчилгээ
•
Үнэ шилжүүлэлт
•
Томилолтын үйлчилгээ
•
Татварын хяналт шалгалтын үеийн туслалцаа
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ
•
Мөнгө угаах үйл ажиллагаа, авилгалын эсрэг ба гадаад
дансны татварын мөрдлөгийн дагуух шинжилгээ,
зөвлөгөө ба түүний хэрэгжүүлэлт
•
Үйл ажиллагааны үр ашигтай байдал, салбарын
оновчтой шийдэл
•
Эрсдлийн удирдлага ба “Basel”-ийн зөвлөгөө
•
Нийгмийн ба байгал орчны эрсдэлийн удирдлагын
системийн загварчлал ба гүйцэтгэл (ESMS)
•
Харилцагчийн үйлчилгээ
Зөвлөх үйлчилгээ
•
СТОУС-ын талаарх зөвлөгөө, санхүүгийн тайлагнал нь
СТОУС-ын дагуу байгаа эсэхэд дүн шинжилгээ хийх
•
Компанийн засаглалд дүн шинжилгээ хийх
•
Тайлагналын хугацаа хэмнэх (SmartClose)
•
Гүйцэтгэлийн удирдлагын системийн загварчлал (KPIs)
•
Хянаж, магадлах дүгнэлт гаргах
Арилжаа
•
Санхүү ба татварын гүйцэтгэлийн талаарх
нарийвчилсан дүн шинжилгээ
•
Компанийн нэгдэл болон худалдан авалтын зөвлөгөө
Хөрөнгийн Зах Зээл
•
“IPO” болон бонд
•
“IPO” хийх бэлэн байдлын шинжилгээ
Технологи
•
МТ-ийн иж бүрэн аудит
•
МT-ийн систем сонголтонд зөвлөгөө өгөх
•
EA (Enterprise Architecture Framework) –ын шинжилгээ,
загварчилал, оновчлол
•
МT-ийн төслийн удирдлага
Семинар
•
Техник ур чадварын семинар: СТОУС, Санхүүгийн ба
удирдлагын тайлагналыг сайжруулах, Компанийн
засаглал, Гүйцэтгэлийн удирдлага, Технологи, АССА
•
Бизнесийн ур чадварын семинар

Таныг амжилтанд хүргэх нь бидний зорилго
PwC нь олон улсын болон дотоодын зах зээлийн мэдлэг, туршлага бүхий Улаанбаатар хотноо байнга оршин суудаг 80 гаруй
мэргэжилтнүүдээс бүрддэг бөгөөд бид мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлж буй тэргүүлэгч байгууллагын нэг юм. Бид өнөөдөр
зах зээлийн төрөл бүрийн салбарт, дотоодын болон олон улсын байгууллагуудад аудит, татвар болон бусад төрлийн
зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг байгууллагын хэмжээнээс үл хамааран үзүүлж байна. Манай хамт олон бизнесийн шинэ
боломжуудыг нээхээр хэрэгжихүйц зөвлөгөө, шийдлүүдийг бий болгохоор арвин мэдлэг туршлага, шинэлэг арга барил, өндөр
ур чадвараа уралдуулан ажиллацгаадаг. Дэлхийн PwC-ийн сүлжээ компаниуд нь 158 оронд 184 000 гаруй ажилтантайгаар
хамтран ажиллацгааж байна.

PwC ДАРААХ САЛБАРУУДАД МЭРГЭШСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮДИЙГ ҮЗҮҮЛДЭГ:











Санхүүгийн үйлчилгээ
Уул уурхай
Mеталл
Нефт ба газ/хий
Харилцаа холбоо
Компани болон хувь хүний гүйцэтгэлийн удирдлага
Семинар
ОУ-ын донор байгууллагуудын төсөл
Байгууллагын бүтцийн зөвлөгөө

БИД ДАРААХ СЭДВҮҮДЭЭРХ СУДАЛГАА БА ХЭВЛЭЛҮҮДИЙГ НИЙТЭЛДЭГ:







Монгол Улсад бизнес эрхлэх талаарх гарын авлага
Цалингийн судалгаа (PayWell)
“CEO” судалгаа
Уул уурхайн чиг хандлага
“IPO”-ийн чиг хандлага

ХОЛБОО БАРИХ
Мэттью Поттл
Удирдах Партнер
matthew.f.pottle@mn.pwc.com
Елена Пешич
Захирал
Аудит, баталгаажуулах үйлчилгээ
jelena.y.pesic@mn.pwc.com
Шаукат Тапиа
Ахлах Менежер
Аудит, баталгаажуулах үйлчилгээ
shaukat.tapia@mn.pwc.com

Очирсүрэнгийн Болдбаатар
Менежер
Аудит, баталгаажуулах үйлчилгээ
boldbaatar.ochirsuren@mn.pwc.com
Хасан Шойкрамов
Менежер
Эрсдлийн баталгаажуулах үйлчилгээ
khasan.shoikramov@mn.pwc.com
Олга Хардаева
Менежер
Зөвлөх үйлчилгээ
olga.khardaeva@mn.pwc.com

Даваасамбуугийн Галхүү
Зах Зээлийн Удирдагч
galkhuu.davaasambuu@mn.pwc.com
Чойжамцын Цэндмаа
Гүйцэтгэх Захирал
Татварын Үйлчилгээ
tsendmaa.choijamts@mn.pwc.com
Акмал Рустамов
Ахлах Менежер
Татварын Үйлчилгээ
akmal.x.rustamov@mn.pwc.com
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