САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА
2021 оны 12 сарын 31

"ДЭВШИЛ МАНДАЛ" ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)
Үндсэн үйл ажиллгааны чиглэл/төрөл/
а) Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа
б) Бетон, цемент болон гипсээр хийсэн материал эдлэл үйлдвэрлэл
в)
Туслах үйл ажиллагааны чиглэл/төрөл/
а)
б)
в)
Салбар төлөөлөгчийн газрын нэр , байршил
а)
б)
в)
1.ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

3. МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ
№
Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс
1 Касс дахь мөнгө
2 Банкин дах мөнгө
3
4 нийт дүн

Эхний үлдэгдэл
16,533,200.00
252,068.00

Эцсийн үлдэгдэл
16,477,645.00
45,116.00

16,785,268.00

16,522,761.00

Тэмдэглэл: (Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгөтэй холбоотой тайлбар)

4. ДАНСНЫ БОЛОН БУСАД АВЛАГА
4.1. Дансны авлага
№

Үзүүлэлт

Найдваргүй
авлагын
хасагдуулга

Дансны авлага

1 Эхний үлдэгдэл
2 Нэмэгдсэн
3 Хасагдсан(-)
: төлөгдсөн
:Найдваргүй болсон
4 Эцсийн үлдэгдэл
4.2.Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага
№
Төрөл
1 ААНОАТ-ын авлага
2 НӨАТ-ын авлага
3 НДШ-ийн авлага
4 ХХОАТ
5 Нийт дүн
4.3. Бусад богино хугацаат авлага /төрлөөр нь ангилна./
№
Төрөл
1 Холбоотой талаас авах авлага /Эргэлтийн
2 ажилчдаас авах авлага
3 Ногдол ашгийн авлага
4 Хүүний авлага
5 Богино хугацаат авлага
6 бусад

Дансны авлага цэвэр дүнгээр

-

-

Эхний үлдэгдэл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл
400,000.00

400,000.00

940.00
400,940.00

940.00
400,940.00

Эцсийн үлдэгдэл

Нийт дүн
Тэмдэглэл: (Дансны авлагыг төлөгдөх хугацаандаа байгаа,хугацаа хэтэрсэн, төлөгдөх найдваргүй гэж ангилна
Найдваргүй авлагын хасагдуулга байгуулсан арга, гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн авлагын талаар болон бусад
тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ .)

-

5. БУСАД САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ
№

Төрөл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

Нийт дүн
6. БАРАА МАТЕРИАЛ
Бараа материалын төрөл
№

Үзүүлэлт

Түүхий эд
материал

Дуусаагүй
үйлдвэрлэл

Бэлэн бүтээгдхүүн

хангамжийн
материал

Бараа

нийт дүн

1 Эхний үлдэгдэл/өртгөөр/
10,600.00
2 Нэмэгдсэн дүн
3 Хасагдсан дүн (-)
4 Эцсийн үлдэгдэл/өртгөөр/
10,600.00
5 Үнийн бууралтын гарз(-)
6 Үнийн бууралтын буцаалт
7 Дансны цэвэр дүн "
7.1. Эхний үлдэгдэл
10,600.00
7.2. Эцсийн үлдэгдэл
10,600.00
"Дансны цэвэр дүнгийн эхний , эцсийн үлдэгдэлийн нийт дүн нь санхүүгийн байдлын тайлан дахь бараа материалын дансны
эхний , эцсийн үлэгдлийн дүнтэй тэнцүү байна.
Тэмдэглэл: ( Бараа материалын өртгийг тодорхойлоход ашигласан арга, бараа материалын бүртгэлийн систем,
өртөг болон цэвэр болоижит үнийн аль багыг сонгох аргын талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ,)

10,600.00
10,600.00

10,600.00
10,600.00

7. БОРЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БУЙ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ (ЭСВЭЛ БОРЛУУЛАХ БҮЛЭГ ХӨРӨНГӨ) БОЛОН ӨР ТӨЛБӨР
Тэмдэглэл: ( Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эбх/эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөрийн
тодорхойлолт, хэмжилтийн суурь, борлуулалт хийгдсэн аль эсвэл хийгдэхэд хүргэсэн нөхцөл байдал, борлуулах арга, хугацаа,
хүлээн зөвшөөрсөн олз ба гарз болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ.)

8. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ /ТООЦОО
№
Төрөл
1 Урьдчилж төлсөн зардал
2 Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал
3 Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа
Нийт дүн

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл
-

-

-

9. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ
Газрын
сайжруул
алт
№
I
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
II
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
III
3.1.
3.2.

Үзүүлэлт
ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ/ ӨРТГӨӨР
Эхний үлдэгдэл
Нэмэгдсэн дүн
Өөрөө үйлдвэрлэсэн
Худалдаж авсан
Үнэ төлбөргүй авсан
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл
Хасагдсан дүн (-)
Худалдсан
Үнэгүй шилжүүлсэн
Акталсан
Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсэн
Үндсэн хөрөнгө , ХОЗҮХХ
Эцсийн үлдэгдэл
ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ
Эхний үлдэгдэл
Нэмэгдсэн дүн
Байгуулсан элэгдэл
Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн
Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт
Хасагдсан дүн
Данснаас хасагдсан хөрөнгийн элэгдэл
Дахин үнэлгээгээр хасагдсан
Үнэ цэнийн бууралт
Эцсийн үлдэгдэл
ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН
Эхний үлдэгдэл (1.1-2.1)
Эцсийн үлдэгдэл (1.6-2.4)

-

-

Барилга
байгууламж

10,563,000.00
-

-

Машин тоног
төхөөрөмж

Тээврийн
хэрэгслэ
л

Тавилга эд хогшил

Комьпютер,бусад
хэрэгслэл

Бусад үндсэн
хөрөнгө

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,563,000.00

-

-

-

-

-

-

422,520.00
422,520.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нийт дүн

10,563,000.00
10,563,000.00

-

422,520.00

-

-

-

-

-

422,520.00
422,520.00
422,520.00

-

10,563,000.00
10,140,480.00

-

-

-

-

-

10,563,000.00
10,140,480.00

-

-

Тэмдэглэл: ( Үндсэн хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь;элэгдэл тооцох арга ; ашиглалтын хугацаа; дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа;
хараат бус үнэлгээчин үнэлсэн талаар; үндсэн хөрөнгийн дахин ангилал; түүний шалтгаан; бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ. )

10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ
Комьпютерийн
программ
хангамж

Барааны
Газар эзэмших
Бусад биет
Патент
Тусгай зөвшөөрөл
Нийт дүн
тэмдэгт
эрх
бус хөрөнгө
Үзүүлэлт
БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ/ ӨРТГӨӨР
Эхний үлдэгдэл
Нэмэгдсэн дүн
Өөрөө үйлдвэрлэсэн
Худалдаж авсан
Үнэ төлбөргүй авсан
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл
1.3. Хасагдсан дүн (-)
Худалдсан
Үнэгүй шилжүүлсэн
Акталсан
1.4. Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсэн
1.5. Үндсэн хөрөнгө , ХОЗҮХХ
1.6. Эцсийн үлдэгдэл
II ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ
2.1. Эхний үлдэгдэл
2.2. Нэмэгдсэн дүн
Байгуулсан элэгдэл
Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн
Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт
2.3. Хасагдсан дүн
Данснаас хасагдсан хөрөнгийн хорогдол
Дахин үнэлгээгээр хасагдсан
Үнэ цэнийн бууралт
2.4. Эцсийн үлдэгдэл
III
ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН
3.1. Эхний үлдэгдэл (1.1-2.1)
3.2. Эцсийн үлдэгдэл (1.6-2.4)
Тэмдэглэл: ( Биет бус хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь; хорогдол тооцох арга ; ашиглалтын хугацаа; дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон
хугацаа; хараат бус үнэлгээчин үнэлсэн талаар; Биет бус хөнрөнгийн бүрэлхүүн болон бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ. )
№
I
1.1.
1.2.

Зохиогчи
йн эрх

-

-

-

-

-

-

11. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА
Дуусаагүй
барилгын нэр

№

Эхэлсэн он

Нийт төсөвт
өртөг

Дуусгалтын хувь

Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа

1
2
Нийт дүн

-

-

-

-

12. БИОЛОГИЙН ХӨРӨНГӨ
№

Биологийн
хөрөнгийн төрөл

Тоо

Эхний үлдэгдэл
Дансны үнэ

Эцсийн үлдэгдэл
Дансны үнэ

Тоо

Нийт дүн
Тэмдэглэл: ( Биологийн хөрөнгийн хэмжилтийн суурь болон бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ )

-

13. УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
№

Хөрөнгө
оруулалтын төрөл

Хөрөнгө

Нийт дүн

Эхний үлдэгдэл
Хөрөнгө оруулалтын дүн

-

Хөрөнгө

-

Эцсийн үлдэгдэл
Хөрөнгө оруулалтын дүн

-

-

Тэмдэглэл: ( УХХО-тай холбоотой бия болсон олз , гарзын дүн, бүртгэсэн аргыг тодруулна. Охин компани, хамтын хяналттай аж
ахуйн нэгж, хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг НББОУС-27- Нэгтгэсэн болон тусдаа санхүүгийн тайлан-ийн дагуу
тодруулна.)

14. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ
Тэмдэглэл: ( ХОЗҮХХ-ийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь, бодит үнэ цэнийн загвар ашигладаг бол БҮЦ-ийг тодорхойлоход
ашигласан араг, БҮЦ-ийг тохируулахаас үүссэн олз, гарз, хэрэв түрээслэдэг бол түрээсийн орлого, түрээслэсэн хөрөнгөиэй
хобоотой гарсан зардлууд, Хэрэв өртгийн загвар ашигладаг бол хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, элэгдэл тооцон арга болон
НББОУС-40 ХОЗҮХХ-д заасны дагуу бусад тодруулгыг хийнэ. )

15. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГА
№

Төрөл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

Нийт дүн
Тэмдэглэл: ( Бусад эргэлтийн хөрөнгийн ьөрөл тус бүрээр тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ. Урт хугацаат авлагыг тодруулна. )

16. ӨР ТӨЛБӨР
16.1. Дансны өглөг
№
Ангилал
1 Төлөгдөх хугацаандаа байгаа
Хугацаа хэтэрсэн
Нийт дүн
16.2. Татварын өр
№
Татварын өрийн төрөл
1 ААНОАТ-ын өр
2 НӨАТ-ын өр
3 ХХОАТ-ын өр
4 ОАТ-ын өр
5 НДШ-ийн өр
Нийт дүн

Эхний үлдэгдэл
48,022,940.00

Эцсийн үлдэгдэл
50,022,940.00

48,022,940.00

50,022,940.00

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

-

-

16.3. Богино хугацаат зээл
№

Үзүүлэлт
Төлөгдөх хугацаандаа байгаа
Хугацаа хэтэрсэн

Эхний үлдэгдэл
Төгрөгөөр
Валютаар

Эцсийн үлдэгдэл
төгрөгөөр
валютаар

Нийт дүн

-

-

-

-

16.4. Богино хугацаат нөөц/ өр төлбөр/
№

Нөөцийн төрөл
Эхний үлдэгдэл
Нэмэгдсэн
Хасагдсан
Ашиглагдаагүй
1 Баталгаат засварын
2 Нөхөн сэргээлтийн
3
Нийт дүн
Тэмдэглэл: ( Урт хугацаат нөөцийн дүнг тодруулна. Нөөцийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

16.5.Бусад богино хугацаат өр төлбөр
№
Төрөл
1 Бусад

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

Нийт дүн
Тэмдэглэл:: ( Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн богино хугацаат өр төлбөрийн дүнг тусад нь тодрулна. )
16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр
Эхний үлдэгдэл
Эцсийн үлдэгдэл
№
Төрөл
Төгрөгөөр
Валютаар
төгрөгөөр
валютаар
1 Урт хугацаат зээлийн дүн
Гадаадын байгуулсан шууд авсан зээл
Гадаадын байгуулсан дамжуулан
Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл
2 Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн (

-

Тэмдэглэл: (Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөрийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

17. ЭЗДИЙН ӨМЧ
17.1.Өмч
№
1
2
3
4

Үзүүлэлт
Эхний үлдэгдэл
Нэмэгдсэн
Хасагдсан (-)
Эцсийн үлдэгдэл

Эргэлтэнд байгаа бүрэн төлөгдсөн
Тоо ширхэг
Дүн /Төгрөгөөр
10,563,000.00

-

10,563,000.00

Давуу эрхтэй хувьцаа
Тоо ширхэг
Дүн /Төгрөгөөр/

Өмчийн дүн /төгрөгөөр/
10,563,000.00
-

-

-

10,563,000.00

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл
№
1
2

Үзүүлэлт
Эхний үлдэглэл
Нэмэгдсэн
Дахин үнэлгээний
Нэмэгдлийн зөрүү
Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ

3

Хасагдсан дүн (-)
Дахин үнэлгээний
Дахин үнэлгээний
Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ
Эцсийн үлдэгдэл

4

Үндсэн хөрөнгийн дахин

17.3. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц
№
Үзүүлэлт
Эхний үлдэгдэл
Гадаад үйл
ажиллагааны
1
хөрвүүлэлтээс
үүссэн зөрүү
Бүртгэлийн
валютыг
толилуулгын
2
валют руу
хөрвүүлснэс
үүссэн зөрүү
3 бусад
Нийт дүн

Нэмэгдсэн

Биет бус хөрөнгийн

Нийт дүн

Хасагдсан (-)

17.4. Эздийн өмчийн бусад хэсэг
Тэмдэглэл : ( Эздийн өмчийн бусад хэсгийн бүрэлхүүн тус бүрээр тодрууулж тайлбар, тэмдэглэл хийнэ. )

Эцсийн үлдэгдэл

18. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ
№

Үзүүлэлт
1 Борлуулалтын орлого
Бараа, бүтээгдхүүн борлуулсны орлого
1.1.

4.1.

Тайлант оны дүн
-

-

-

-

-

-

Ажил үйлчилгээний борлуулсны орлого

1.2.
1.3.

Өмнөх оны дүн

Нийт борлууллатын орлого
2
Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)
3 Цэвэр борлуулалт
4 Борлуулалтын өртөг
Борлуулсан бараа бүтээгдхүүний өртөг

4.2.

Борлуулсан ажил үйлчилгээний өртөг

4.3. Нийт борлуулалтын өртөг
(27) Дахин үэнлсэн хөрөнгийн өмнөх тайлант хугацаанд ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзын
дүнгээс хэтэрсэн дүн.
(28) Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз нь тухайн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүнгээс хэтрэхгүй
хэмжээ хүртэл байхаар дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрнө.
Үлдсэн дүнг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрнө.

19. БУСАД ОРЛОГО, ОЛЗ, ГАРЗ, АШИГ , (АЛДАГДАЛ )
19.1 Бусад орлого
№
1
2
3 Нийт дүн

Орлогын дүн

19.2 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз
№
Төрөл
1 Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн
2 Эргэлтийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүсэн ханшийн
3 Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн
4
5
6 Нийт дүн
19.3. Бусад ашиг ,( алдагдал )
№
Төрөл
1 Хөрөнгийн үнэ цэнийн буралтын гарз
2 ХОЗҮХХ-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз
3 ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз
Хөрөнгийн дахин үэнэлгээний олз,гарз
Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз(Гарзын буцаалт)
Нийт дүн

Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн

Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн

-

Өмнөх оны дүн

20. ЗАРДАЛ
20.1 Борлуулалт, маркетингийн болон ерөнхий ба удирлагын зардлууд
Өмнөх оны дүн
№
Зардлын төрөл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ажилчдын цалингийн зардал
ААН-ээс төлсөн НДШ*-ийн зардал
Албан татвар , төлбөр, хураамж
Томилолтын зардал
Бичиг хэрги йн зардал
Шуудан холбооны зардал
Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал
Сургалтын зардал
Сонин сэтгүүл захиалгын зардал
Зээлийн хүүгийн зардал
Ашиглалтын зардал
Засварын зардал
Элэгдэл хорогдлын зардал
Түрээсийн зардал
Харуул хамгаалалтын зардал
Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал
Тээврийн зардал
Шатахууны зардал

-

Тайлант оны дүн

-

Тайлант оны дүн

1,681,652.00

19
20
21
22
23
24

Хүлээн авалтын зардал
Зар сурталчилгааны зардал
Хангамжийн зардал
Бусад зардал

25,300.00

Нийт дүн

-

20.2 Бусад зардал
№
Зардлын төрөл
1 Алданги торгуулийн зардал
2 Хандивын зардал
3 Найдваргүй авлагын зардал
4 Бусад
5
Нийт дүн

Өмнөх оны дүн

-

1,706,952.00

Тайлант оны дүн

922,520.00
922,520.00

20.3 Цалингийн зардал
№

Зардлын төрөл

Ажиллагчдын
дундаж тоо

Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
Борлуулалт,маркетингийн
Ерөнхий ба удирдлагын
Нийт дүн

21. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

№

Үзүүлэлт
Өмнөх оны дүн
Тайлант оны дүн
Тайлант үеийн орлогын татварын зардал
Хойшлогдсон татварын зардал / орлого/
Орлогын татварын зардал/орлого/-ын нийт дүн
Тэмдэглэл : ( Орлогын татварын зардал/орлого/-ын бүрэлхүүн тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

22. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА
22.1. Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани хувь хүний талаархи мэдээлэл /НББОУС-24
Хамгийн дээд
Хамгийн дээд хяналт
Үзүүлэлт
Толгой компани
Тайлбар
хяналт тавигч
тавигч хувь хүн
толгой компани
Нэр
Бүртгэгдсэн /оршин
Эзэмшлийн хүвь
22.2 Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдхүүнд олгосон нөхөн олговорын тухай мэдээлэл
Тэргүүлэх удирдлага гэдэгт .................................................... Бүрэлдхүүнийг хамруулав.
№
Нөхөн олговорын нэр
Өмнөх оны дүн
Богино болон урт хугацааны тэтгэмж
Ажил эрхлэлтийн дараах, ажлаас халагдсны тэтгэмж
Хувьцаанд сууриласан төлбөр
Нийт дүн
22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ
№
Холбоотой талуудын нэр
Ажил гэүйлгээний утга
1
2

Дүн

Тайлант оны дүн

Тайлбар

23. БОЛЗОШГҮЙ ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР
Тэмдэглэл : ( Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөрийн мөн чанар, хэрэв практик боломжтой бол тэдгээрийн санхүүгийн
тооцоололыг тодруулна. )

24. ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЕИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

-

Тэмдэглэл : ( Тайлагналын өдрийн дараах үл залруулагдах үйл явдлын материаллаг ангилал тус бүрийн хувьд мөн чанар,
санхүүгийн нөлөөлөлийн тооцоолол зэргийг тодруулж бусад тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

