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Các hồ sơ tài chính
Hiệp hội phải giữ các hồ sơ nhằm ghi chép và giải thích trung thực 
về các giao dịch tài chính và vị thế tài chính của họ.

Các hiệp hội Cấp 1 (xem dưới đây để biết định nghĩa) phải đảm chắc 
các hồ sơ tài chính của họ được đầy đủ để giúp sửa soạn các bản khai 
tài chính theo như các Tiêu chuẩn Kế toán của Úc.

Khi có hồ sơ tài chính nào được giữ qua ngôn ngữ khác hơn là Anh 
ngữ, thì cũng phải kèm bản dịch Anh ngữ với tài liệu đó.

Hiệp hội Cấp 1 và Cấp 2
Nghĩa vụ báo cáo của một hiệp hội chiếu theo Associations 
Incorporations Act 2009 (Đạo luật về Thành lập Hiệp hội 2009) (Đạo 
luật) được dựa theo vị thế của họ là hiệp hội Cấp 1 (lớn) hoặc Cấp 2 
(nhỏ).

Hiệp hội Cấp 1 là những hiệp hội mà tổng doanh thu của họ được 
ghi nhận trong bản khai lợi tức và chi dùng (nghĩa là doanh thu gộp) 
cho một năm tài chánh là hơn $250.000 (không kể GST) hoặc tài sản 
hiện hành* là hơn $500.000.

Hiệp hội Cấp 2 là những hiệp hội mà tổng doanh thu của họ được 
ghi nhận trong bản khai lợi tức và chi dùng (nghĩa là doanh thu gộp) 
cho một năm tài chánh là ít hơn $250.000 (không kể GST) và tài sản 
hiện hành* ít hơn $500.000.

*Tài sản hiện hành là tài sản (khác hơn là địa ốc hoặc tài sản có 
thể bị khấu hao) do hiệp hội nắm giữ vào thời điểm cuối năm tài 
chính vừa qua. Tài sản này gồm có các khoản tiền trong ngân hàng/
cơ sở tài chính, cổ phần và trái phiếu.

Tóm tắt các yêu cầu về báo cáo tài chính 
thường niên
Hiệp hội phải tổ chức Annual General Meeting (Cuộc họp Thường 
niên) (AGM)) trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc năm tài chính của 
hiệp hội.

Trước khi có cuộc họp AGM, ủy ban điều hành phải:
1. Chuẩn bị các bản kê khai tài chính sớm ngay khi khả thi sau cuối 

năm tài chính của hiệp hội.
 y Các hiệp hội Cấp 1 phải chuẩn bị các bản kê khai tài chính 

phù hợp với Australian Accounting Standards (Tiêu chuẩn 
Kế toán của Úc).

 y Các hiệp hội Cấp 2 phải chuẩn bị các bản kê khai tài chính 
cho thấy quan điểm công bằng và xác thực đối với các hoạt 
động của hiệp hội.

2. Thu xếp để các bản kê khai được kiểm toán nếu là hiệp hội Cấp 
1 hoặc nếu việc này là do đòi hỏi bởi nội quy hiệp hội hoặc một 
thỏa ước tài trợ.

3. Xem xét các bản kê khai tài chính và khẳng định rằng các bản 
này cho thấy quan điểm ‘công bằng và xác thực’ đối với vị thế và 
thành quả tài chính của hiệp hội. Sự khẳng định này phải được 
ghi nhận trong biên bản cuộc họp ủy ban.

Tại cuộc họp AGM, ủy ban phải đưa ra các bản kê khai tài chính đến 
AGM, cùng với báo cáo của kiểm toán viên đối với hiệp hội Cấp 1. 
Biên bản AGM phải bao gồm bản sao các bản kê khai tài chính, báo 
cáo của kiểm toán viên nếu có và ghi nhận về nghị quyết nào đã 
được thông qua về các bản kê khai tài chính hoặc báo cáo của kiểm 
toán viên.

Sau cuộc họp AGM, ủy ban phải:
1. Nộp Annual summary of financial affairs (Bản tổng kết thường 

niên về hoạt động tài chính) – Cấp 1 (mẫu đơn A12-T1) hoặc 
Annual summary of financial affairs - Cấp 2 (mẫu đơn A12-T2) 
trong vòng 1 tháng kể từ cuộc họp AGM và không trễ quá 7 
tháng sau khi kết thúc năm tài chính của hiệp hội, cùng với lệ 
phí nộp đơn đã quy định.

2. Hiệp hội Cấp 1 cũng phải nộp bản sao các bản khai tài chính 
đã được kiểm toán, cùng bản báo cáo kiểm toán và bất cứ nghị 
quyết nào đã được thông qua liên quan đến các bản khai tài 
chính hoặc báo cáo của kiểm toán viên.
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Cần biết thêm chi tiết?
Muốn biết thêm chi tiết về các đề tài trong tờ dữ kiện này, hãy viếng 
trang mạng Fair Trading ở địa chỉ www.fairtrading.nsw.gov.au 

Liên lạc Registry Services (Dịch vụ Đăng bạ)

PO Box 22 
Bathurst NSW 2795 
ĐT: 02 6333 1400 
Điện thoại Miễn phí: 1800 502 042 
Email: registryinquiries@finance.nsw.gov.au


