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5. Հաշվետու ժամանակաշրջանը Տարի 2019

Բաժին 1.
(դրամ)

Համախառն եկամուտը
6. Ապրանքների մատակարարումից եկամուտը 5,696,929,857
7. Արտադրանքի մատակարարումից եկամուտը
8. Աշխատանքների կատարումից եկամուտը
9. Ծառայությունների մատուցումից եկամուտը, այդ թվում` 47,034,421
1) Անհատ ձեռնարկատերերի ֆրախտի դիմաց ստացվող եկամուտը
10. Միջնորդական պայմանագրերի շրջանակներում իրականացված գործարքներից
եկամուտը
11. Հիմնական միջոցների օտարումից եկամուտը 62,226,600
12. Ոչ նյութական ակտիվների օտարումից եկամուտը
13. Այլ ակտիվների օտարումից եկամուտը
14. Շահաբաժիններից եկամուտը
15. Վարկերի տրամադրումից տոկոսային եկամուտը
16. Փոխառությունների տրամադրումից տոկոսային եկամուտը
17. Ֆինանսական վարձակալությունից տոկոսային եկամուտը
18. Գործառնական վարձակալությունից վարձակալական վճարից և (կամ) սերվիտուտի
վճարից եկամուտը

13,583,488

19. Ռոյալթիներից եկամուտը
20. Անհատույց ստացված դրամական միջոցներից եկամուտը
21. Անհատույց ստացված հողամասերից եկամուտը
22. Անհատույց ստացված այլ ակտիվներից եկամուտը
23. Դատարանի որոշումների հիման վրա տիրազուրկ ճանաչված և սեփականության
իրավունքով շահութահարկ վճարողին փոխանցվող ակտիվներից եկամուտը
24. Տիրազուրկ ակտիվների նկատմամբ շահութահարկ վճարողի կողմից օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով (բացառությամբ դատարանի որոշումների հիման վրա) իր
իրավունքների ճանաչման դեպքում տիրազուրկ ակտիվներից եկամուտը
25. Գույքագրման ժամանակ հայտնաբերված գույքի ավելցուկից եկամուտը
26. Փաստացի առաջացած (առկա) պարտավորությունների՝ ամբողջությամբ կամ մասնակի
զեղչումից կամ ներումից ստացվող եկամուտը
27. Ապահովագրական հատուցումից եկամուտը
28. Պատճառված վնասի (կրած կորստի) հատուցումից եկամուտը
29. Տույժերի, տուգանքների և գույքային այլ պատժամիջոցների տեսքով եկամուտը



30. Անվավեր ճանաչված գործարքների մասով նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջաններում
հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից կատարված նվազեցումների
վերաձևակերպումից եկամուտը
31. Հարկման նպատակով դուրս գրման ենթակա կրեդիտորական պարտքերից եկամուտը
32. Նախկինում դուրս գրված անհուսալի դեբիտորական պարտքերի մարումից եկամուտը
33. Դուրս չգրված դեբիտորական պարտքերի մարման դեպքում` սահմանված կարգով
պահուստին կատարված մասհանումներից եկամուտը, ինչպես նաև դեբիտորական
պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ճշգրտումից եկամուտը
34. Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և
արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց կողմից նախկինում հաշվեկշռից դուրս
գրված անհուսալի ակտիվների և ինվեստիցիոն արժեթղթերի` հաշվեկշռում վերականգնման
արդյունքում հաշվեգրված եկամուտը
35. Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և
արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց կողմից հաշվեկշռից դուրս չգրված
ակտիվների դեպքում` սահմանված կարգով ձևավորված պահուստների նվազեցման գծով
հաշվեգրված եկամուտը
36. Ապահովագրական ընկերությունների տեխնիկական պահուստների, տեխնիկական
պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի գծով ճանաչվող եկամուտը
37. Վերաապահովագրության փոխանցված պայմանագրերից ապահովագրական
ընկերությունների ստացվող կոմիսիոն վարձատրությունից եկամուտը
38. Ածանցյալ ֆինանսական գործիքների միասնական գրանցամատյանում գրանցված
ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով ստացվող` պարտավորությունների հաշվանցի և (կամ)
զուտացման արդյունքում ձևավորված վճարումներից եկամուտը
39. Հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներին ավելացվող գումարներից
եկամուտը
40. Այլ եկամուտները 39,253
41. Համախառն եկամուտը (6-40-րդ կետերում նշված եկամուտների հանրագումարը), այդ
թվում՝

5,819,813,619

1) Արտոնագրային հարկով հարկվող գործունեությունից եկամուտը
2) Համատեղ գործունեությունից եկամուտը
3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած ցանկում ներառված
սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացվող տնտեսական գործունեության
շրջանակներում արտադրության կազմակերպման արդյունքում ստացված արտադրանքի
իրացումից ստացման ենթակա եկամուտը
Նվազեցումները
42. Մատակարարված ապրանքների սկզբնական արժեքը -3,730,789,495
43. Մատակարարված արտադրանքի արտադրության հետ անմիջականորեն կապված ծախսը
44. Աշխատանքների կատարման հետ անմիջականորեն կապված ծախսը
45. Ծառայությունների մատուցման հետ անմիջականորեն կապված ծախսը
46. Միջնորդական պայմանագրերի շրջանակներում իրականացված գործարքների հետ
անմիջականորեն կապված ծախսը
47. Օտարված հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքը -6,186
48. Օտարված ոչ նյութական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը
49. Օտարված այլ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը
50. Վարչական ծախսերը, այդ թվում` -221,372,476
1) ՀՀ տարածքից դուրս գործուղման հետ կապված ծախսերը
2) ՀՀ տարածքում գործուղման հետ կապված ծախսերը
3) Ներկայացուցչական ծախսերը
4) Կառավարման ծառայությունների գծով ծախսերը
5) Խորհրդատվական ծառայությունների գծով ծախսերը
6) Տեղեկատվական ծառայությունների գծով ծախսերը
51. Իրացման ծախսերը, այդ թվում` -754,844,431
1) Գովազդի գծով ծախսերը
2) Մարկետինգի գծով ծախսերը
52. Ոչ արտադրական բնույթի ծախսերը
53. Ֆինանսական ծախսերը, այդ թվում` -1,849,420
1) Վարկերի, ինչպես նաև բանկերից և վարկային կազմակերպություններից ներգրավված
փոխառությունների գծով տոկոսը
2) Բանկ և (կամ) վարկային կազմակերպություն չհամարվող սուբյեկտներից ներգրավված
փոխառությունների գծով տոկոսը
54. Ֆիզիկական անձանց օգնության, սննդի կազմակերպման, նրանց համար սոցիալ-
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման և համանման այլ ծախսերը
55. Ապահովագրական և վերաապահովագրական ծախսը
56. Վարձակալական վճարի կամ սերվիտուտի գծով ծախսը
57. Պատճառված վնասի (կրած կորստի) հատուցման գծով ծախսը
58. Տույժերի, տուգանքների և գույքային այլ պատժամիջոցների տեսքով ծախսը
59. Չփոխհատուցվող և սահմանված կարգով չհաշվանցվող (չպակասեցվող) հարկերի,
տուրքերի և վճարների գծով ծախսը
60. Հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ԱԱՀ-ի գումարներից նվազեցվող գումարների գծով
ծախսը



61. Այլ ծախսերը
62. Ընդամենը ծախսերը (42-61-րդ կետերում նշված ծախսերի հանրագումարը) -4,708,862,008
63. Բնական կորուստը
64. Որակական կորուստը
65. Պատահական կորուստը
66. Այլ կորուստը
67. Ընդամենը կորուստները (63-66-րդ կետերում նշված կորուստների հանրագումարը) 0
68. Անվավեր ճանաչված գործարքների մասով նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջաններում
հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտում ներառված գումարների
վերաձևակերպումից նվազեցումը
69. Անհուսալի դեբիտորական պարտքերի դուրսգրման համար պահուստին կատարվող
մասհանումները
70. Անհուսալի դեբիտորական պարտքերի դուրսգրման դեպքում` այդ նպատակով ստեղծված
պահուստին կատարված մասհանումները գերազանցող գումարները
71. Նախկինում դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական պարտքերի մարման գումարները
72. Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և
արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց ակտիվների և (կամ) ինվեստիցիոն
արժեթղթերի հնարավոր կորուստների պահուստներին ուղղված գումարները
73. Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և
արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց կողմից կատարվող ապահովագրական և
վերաապահովագրական հատուցումները
74. Ապահովագրական ընկերությունների տեխնիկական պահուստների, տեխնիկական
պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի գծով կատարվող ծախսերը
75. Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և
արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց՝ կեղծ թղթադրամների և վճարային
փաստաթղթերի պատճառով կրած կորուստները
76. Հարկային տարվան նախորդող 5 հարկային տարիների գործունեության արդյունքներով
առաջացած հարկային վնասը
77. Գրադարաններին, թանգարաններին, հանրակրթական դպրոցներին, տուն-
գիշերօթիկներին, ծերանոցներին, մանկատներին, բժշկական հաստատություններին, ինչպես
նաև ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրամադրված ակտիվների, դրանց համար
կատարված աշխատանքների և (կամ) դրանց մատուցված ծառայությունների արժեքը
78. Վարձու աշխատող համարվող, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական պայմանագրի
հիման վրա աշխատանք կատարող կամ ծառայություն մատուցող յուրաքանչյուր
հաշմանդամի համար հաշվարկված աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ
վճարումների, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական պայմանագրից ստացվող եկամուտների
հանրագումարի 150%-ը
79. Ածանցյալ ֆինանսական գործիքների միասնական գրանցամատյանում գրանցված
ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով կատարվող` պարտավորությունների հաշվանցի և
(կամ) զուտացման արդյունքում ձևավորված վճարումների գծով ծախսը
80. Ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի շահաբաժինները
81. Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի կամավոր կենսաթոշակային վճար
82. Այլ նվազեցումներ
83. Ընդամենը այլ նվազեցումները (68-82-րդ կետերում նշված այլ նվազեցումների
հանրագումարը)

0

84. Ընդամենը նվազեցումներ ([կետ 62]+[կետ 67]+ [կետ 83] ), այդ թվում` -4,708,862,008
1) Արտոնագրային հարկով հարկվող գործունեությունից նվազեցումները
2) Համատեղ գործունեությունից նվազեցումները
3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած ցանկում ներառված
սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացվող տնտեսական գործունեության
շրջանակներում արտադրության կազմակերպման գործունեության գծով նվազեցումները
85. Հարկվող շահույթը կամ հարկային վնասը(([կետ 41] - [կետ 41 ենթակետ 1] - [կետ 41
ենթակետ 3]) + ([կետ 84] - [կետ 84 ենթակետ 1] - [կետ 84 ենթակետ 3]))

1,110,951,611

86. Հարկվող շահույթի նվազեցման (այդ թվում` շահութահարկի վճարումից եկամուտների
ազատման) արտոնությունները
87. Հարկվող շահույթը` հաշվի առած հարկվող շահույթի նվազեցման (այդ թվում`
շահութահարկի վճարումից  եկամուտների ազատման) արտոնությունները(([կետ 85]+[կետ
86]), եթե [կետ 85]>0 և ([կետ 85]+[կետ 86])>0, կամ 0)

1,110,951,611

88. Հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարը 222,190,322
89. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հավանության արժանացած
գործարար ծրագիր իրականացնող ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի՝ շահութահարկի
նվազեցման արտոնության հետևանքով նվազեցվող շահութահարկի գումարը
90. Առանձին խմբերի քաղաքացիներին օրենքով կամ օրենքով սահմանված դեպքերում՝
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված զեղչ սակագներով
կամ անվճար ծառայություններ մատուցող ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի՝
շահութահարկի նվազեցման արտոնության հետևանքով նվազեցվող շահութահարկի գումարը
91. Ընդամենը շահութահարկի նվազեցման արտոնության հետևանքով նվազեցվող
շահութահարկի գումարը ([կետ 89]+[կետ 90])

0

92. Շահութահարկի գումարը` շահութահարկի նվազեցման արտոնությունները նվազեցնելուց
հետո (([կետ 88]+[կետ 91]), եթե ([կետ 88]+[կետ 91])>0, կամ 0)

222,190,322

93. Նախորդ հաշվետու տարիների ընթացքում օտարերկրյա պետություններում գանձված և
շահութահարկից նվազեցման ենթակա շահութահարկի կամ շահույթից հաշվարկվող այլ
հարկի գումարների այն մասը, որը չի նվազեցվել նախորդ հաշվետու տարիների
շահութահարկի գումարից



94. Հաշվետու տարում օտարերկրյա պետություններում գանձված և շահութահարկից
նվազեցման ենթակա շահութահարկի կամ շահույթից հաշվարկվող այլ հարկի գումարը
95. Օտարերկրյա պետություններում գանձված շահութահարկի կամ շահույթից հաշվարկվող
այլ հարկի հաշվետու տարվա շահութահարկից նվազեցվող գումարը (([կետ 93]+[կետ 94]), եթե
([կետ 93]+[կետ 94]) < [կետ 92], կամ [կետ 92])

0

96. Օտարերկրյա պետություններում գանձված շահութահարկի կամ շահույթից հաշվարկվող
այլ հարկի հաջորդ տարիներ փոխանցվող գումարը ([կետ 93] + [կետ 94] – [կետ 95], եթե [կետ
93] + [կետ 94] – [կետ 95]<0, կամ 0)

0

97. Մշտական հաստատությանը վճարված եկամուտներից ձևավորվող հարկման բազայի
մասով հարկային գործակալի կողմից հաշվարկված և պահված շահութահարկի գումարը
98. Շահութահարկի գումարը` նվազեցումները կատարելուց հետո (([կետ 92]+[կետ 95]+[կետ
97]), եթե ([կետ 92]+[կետ 95]+[կետ 97])>0, կամ 0)

222,190,322

99. Մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն
իրականոցնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի՝ մշտական հաստատությանը
չվերագրվող եկամուտների մասով շահութահարկի գումարը

0

100. Շահութահարկի ընդհանուր գումարը ([կետ 98]+ [կետ 99]) 222,190,322
101. Հաշվետու տարում շահութահարկի հաշվարկված կանխավճարների հանրագումարը -229,150,888
102. Շահութահարկի գումարը` հաշվետու տարում շահութահարկի հաշվարկված
կանխավճարների հանրագումարը նվազեցնելուց հետո (([կետ 100]+ [կետ 101]), եթե ([կետ
100]>0 և ([կետ 100]> [կետ 101])), կամ 0

0

103. Նախորդ տարիներում վճարված և շահութահարկի գումարից չհաշվանցված նվազագույն
շահութահարկի գումարը
104. Վճարման ենթակա շահութահարկի գումարը (([կետ 102]+[կետ 103]), եթե ([կետ 102]>0 և
([կետ 102]+[կետ 103])>0), կամ 0)

0

105. Հաջորդ տարիներ փոխանցվող` չհաշվանցված նվազագույն շահութահարկի գումարը
(([կետ 102]+[կետ 103]), եթե ([կետ 102]+[կետ 103]<0), կամ 0)

0

106. Բյուջեից փոխհատուցման ենթակա շահութահարկի գումարը ([կետ 88]+[կետ 91]+[կետ
95]+[կետ 97]+[կետ 99]+[կետ 101]), եթե ([կետ 88]+[կետ 91]+[կետ 95]+[կետ97]+[կետ 99]+[կետ
101])<0, կամ 0)

-6,960,566

107. Շրջանառության հարկով և (կամ) արտոնագրային հարկով հարկվող գործունեության
տեսակներով զբաղված անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների շահութահարկի գումարը

Բաժին 2.
Մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ
վճարողի՝ հարկային գործակալ չհամարվողների կողմից ստացված՝ մշտական հաստատությանը չվերագրվող եկամուտները և դրանց

գծով հաշվարկված շահութահարկի գումարները

1. Եկամտի կոդը և տեսակը 2. Ստացված եկամուտները (հարկվող)

001 ապահովագրական հատուցումները

002 վերաապահովագրական վճարները

003 փոխադրման (ֆրախտի) դիմաց եկամուտները

004 շահաբաժինները

005 տոկոսները

006 ռոյալթիները

007 վարձակալական վճարները

008 ակտիվների արժեքի հավելաճը

009 արժեթղթերի օտարումից ստացվող ակտիվների արժեքի
հավելաճը

010 Համահայկական բանկից ստացվող շահաբաժինները

099 Հայաստանի Հանրապետության աղբյուրներից ստացվող այլ
եկամուտները

3. Ընդամենը

4. Եկամտի կոդը և տեսակը 5. Հաշվարկված շահութահարկի գումարները

001 ապահովագրական հատուցումները

002 վերաապահովագրական վճարները

003 փոխադրման (ֆրախտի) դիմաց եկամուտները

004 շահաբաժինները



005 տոկոսները

006 ռոյալթիները

007 վարձակալական վճարները

008 ակտիվների արժեքի հավելաճը

009 արժեթղթերի օտարումից ստացվող ակտիվների արժեքի
հավելաճը

010 Համահայկական բանկից ստացվող շահաբաժինները

099 Հայաստանի Հանրապետության աղբյուրներից ստացվող այլ
եկամուտները

6. Ընդամենը

7. Եկամտի կոդը և տեսակը 8.Ստացված եկամուտները (նվազ դրույքաչափով հարկվող)

001 ապահովագրական հատուցումները

002 վերաապահովագրական վճարները

003 փոխադրման (ֆրախտի) դիմաց եկամուտները

004 շահաբաժինները

005 տոկոսները

006 ռոյալթիները

007 վարձակալական վճարները

008 ակտիվների արժեքի հավելաճը

009 արժեթղթերի օտարումից ստացվող ակտիվների արժեքի
հավելաճը

010 Համահայկական բանկից ստացվող շահաբաժինները

099 Հայաստանի Հանրապետության աղբյուրներից ստացվող այլ
եկամուտները

9.  Ընդամենը

10. Եկամտի կոդը և տեսակը 11. Հաշվարկված շահութահարկի գումարները

001 ապահովագրական հատուցումները

002 վերաապահովագրական վճարները

003 փոխադրման (ֆրախտի) դիմաց եկամուտները

004 շահաբաժինները

005 տոկոսները

006 ռոյալթիները

007 վարձակալական վճարները

008 ակտիվների արժեքի հավելաճը

009 արժեթղթերի օտարումից ստացվող ակտիվների արժեքի
հավելաճը

010 Համահայկական բանկից ստացվող շահաբաժինները

099 Հայաստանի Հանրապետության աղբյուրներից ստացվող այլ
եկամուտները

12.  Ընդամենը

13. Ընդամենը հաշվարկված շահութահարկի գումարը
([կետ6]+[կետ12])



Բաժին 3.
Դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքեր

N Դեբիտորական (կրեդիտորական) պարտքեր Նախորդ տարի Հաշվետու տարի
1 2 3 4
1. Պահուստի (պահուստաֆոնդի) ստեղծումը

(«Այո»/«Ոչ»)
Ոչ Ոչ

2. Պահուստի (պահուստաֆոնդի) մեծությունը
3. Դուրս գրված անհուսալի դեբիտորական պարտքերի

գումարը
4. Դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական

պարտքերի գումարը

Բաժին 4.
Շահութահարկ վճարողների կողմից հաշվետու (հարկային) տարվա ընթացքում անհուսալի ճանաչված դեբիտորական և

կրեդիտորական պարտքերը
N Անհուսալի

դեբիտորական
պարտքի
գումարը

Անհուսալի
կրեդիտորակա

ն պարտքի
գումարը

Դուրսգրման
ամսաթիվը

Դատարանի
վճիռն

օրինական
ուժի մեջ
մտնելու

ամսաթիվը

Դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտք
ունեցող մյուս անձի տվյալները

Կազմակերպու
թյան

անվանումը
կամ

ֆիզիկական
անձի անունը,

ազգանունը

ՀՎՀՀ Գտնվելու վայրը
կամ բնակության

վայրը

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Բաժին 5.
Հարկման նպատակով հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն ժամկետները

N Հիմնական միջոցի անվանումը
(խումբը)

Ամորտիզացիոն ժամկետը (ամիս)
Նախորդ տարի Հաշվետու տարի

1 2 3 4
1 Փոխանցող հարմարանքներ 36 24
2 Մեքենա սարքավորում 48 36
3 Շենքեր 228 216
4 Կառուցվածքներ 228 216
5 Տրանսպորտային միջոցներ 48 36

Բաժին 6.
Հարկման նպատակով ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն ժամկետները

N Ոչ նյութական ակտիվի
անվանումը (խումբը)

Ամորտիզացիոն ժամկետը (ամիս)
Նախորդ տարի Հաշվետու տարի

1 2 3 4
1

Բաժին 7.
Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությանը վերաբերող բացահայտումները



«Մետեքսիմ» ՍՊ Ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը 1 Այլ տեղեկություններ Հաշվետու
ժամանակաշրջանում ընկերության աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը կազմել է 210 մարդ։ 2. Ընկերության

հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության համառոտ ամփոփում 2.1 Համապատասխանություն Հաշվապահական
հաշվառումը վարվել է «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների եւ

հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական այլ ակտերի պահանջների համաձայն։ Ֆինանսական հաշվետվությունները
կազմվել են հաշվապահական հաշվառման գրանցումների հիման վրա։ 2.2 Պաշարների հաշվառում Պաշարների (նյութեր,արագամաշ

առարկաներ,) ինքնարժեքը որոշվում է միջին կշռված արժեքի եղանակով։ 2.3 Հիմնական միջոցների հետագա չափման մոտեցումը
Հիմնական միջոցները չափվում են սկզբնական արժեքով։ Մաշվածությունը հաշվարկվում է շահութահարկի օրենքով սահմանված

ամորտիզացիոն նվազագույն ժամկետներով։ 2.4 Ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի գծով հասույթի ճանաչման համար
գործարքի ավարտվածության աստիճանի որոշման մոտեցումը Մատուցված ծառայություններից ստացված հասույթը ճանաչվում է

այն ժամանակ, երբ պատվիրատուին (գնորդին) է փոխանցվումապրանքների սեփականության հետ կապված ռիսկերի եւ
փոխհատուցումների մեծ մասը։ 2.5 Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունների ճանաչման մոտեցումը Արտարժույթի

փոխարժեքային տարբերությունները ճանաչվում են որպես եկամուտ կամ ծախս դրանց առաջացման ժամանակաշրջանում։ 2.6
Ակտիվների եւ պարտավորությունների չափման սկզբունքը Ընկերության ակտիվները եւ պարտավորությունները չափվում են

սկզբնական արժեքով։ 2.7 Չափման եւ ներկայացման արժույթը Ընկերության համար որպես չափման եւ ֆինանսական
հաշվետվությունների ներկայացման արժույթ ընդունվել է ազգային արժույթը՝ ՀՀ դրամ։ Ֆինանսական տեղեկատվությունը

ներկայացված է հազարների ճշտությամբ։ Ակտիվների և պարտավորությունների հաշվապահական հաշվեկշռային արժեքները և
հարկային բազաները (հաշվետու տարվա վերջում) 2.8 Հաշվապահական հաշվառումը վարվում է 1C ծրագրով

Բաժին 8.
Ակտիվների և պարտավորությունների հաշվապահական հաշվեկշռային արժեքները և հարկային բազաները (հարկման նպատակով

հաշվեկշռային արժեքները)
N/N Ակտիվ/Պարտավո

րություն
Հաշվապահական հաշվեկշռային արժեք Հարկային բազա (հարկման նպատակով

հաշվեկշռային արժեք)
Մնացորդը
հաշվետու

տարվա
հունվարի

1-ի
դրությամբ

Մուտք/ավել
ացում, այդ

թվում`
անհատույց
ստացված

Ելք/
պակասեցու

մ, այդ
թվում`

իրացված
անհատույց
օտարված,

դուրս
գրված,

կորսված,
մաշվածությ

ունը կամ
ամորտիզա

ցիոն
մասհանում

ները

Մնացորդը
հաշվետու

տարվա
դեկտեմբեր

ի 31-ի
դրությամբ

Մնացորդը
հաշվետու

տարվա
հունվարի

1-ի
դրությամբ

Մուտք/ավել
ացում, այդ

թվում`
անհատույց
ստացված

Ելք/
պակասեցու

մ, այդ
թվում`

իրացված
անհատույց
օտարված,

դուրս
գրված,

կորսված,
մաշվածությ

ունը կամ
ամորտիզա

ցիոն
մասհանում

ները

Մնացորդը
հաշվետու

տարվա
դեկտեմբեր

ի 31-ի
դրությամբ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Հիմնական

միջոցներ
271,708,062 177,886,866 69,329,270 380,265,658 271,708,062 177,886,866 69,329,270 380,265,658

2. Ոչ նյութական
ակտիվներ

0 0

3. Ներդրումներ (այդ
թվում՝ տրված
վարկեր,
փոխառություններ
)

1,563,251,04
8

296,141,390 618,303,832 1,241,088,60
6

1,563,251,04
8

296,141,390 618,303,832 1,241,088,60
6

4. Հումք (նյութեր),
կիսապատրաստու
կներ

0 0

5. Կենսաբանական
ակտիվներ

0 0

6. Անավարտ
արտադրություն

0 0

7. Պատրաստի
արտադրանք

0 0

8. Ապրանքներ 733,265,775 5,559,723,05
6

5,281,955,54
1

1,011,033,29
0

733,265,775 5,559,723,05
6

5,281,955,54
1

1,011,033,29
0

9. Տրված
կանխավճարներ

1,118,223,92
1

236,062,711 352,106,620 1,002,180,01
2

1,118,223,92
1

236,062,711 352,106,620 1,002,180,01
2

10. Դեբիտորական
պարտքեր
բյուջեներին

56,018,428 30,733,721 55,184,492 31,567,657 56,018,428 30,733,721 55,184,492 31,567,657

11. Դեբիտորական
պարտքեր
սոցիալական
վճարների մասով

0 0

12. Դեբիտորական
պարտքեր
աշխատավարձի
մասով

0 0

13. Դեբիտորական
պարտքեր
շահաբաժինների
մասով

0 0



14. Այլ դեբիտորական
պարտքեր

1,751,358,89
1

9,702,476,22
1

9,209,649,22
0

2,244,185,89
2

1,751,358,89
1

9,702,476,22
1

9,209,649,22
0

2,244,185,89
2

15. Առհաշիվ
անձանցից
ստացման
ենթակա
գումարներ

0 0

16. Դրամական
միջոցներ

110,170,667 8,247,669,59
0

8,181,131,99
5

176,708,262 110,170,667 8,247,669,59
0

8,181,131,99
5

176,708,262

17. Արժեթղթեր 0 0
18. Այլ ակտիվներ 508,893,362 489,601,964 19,291,398 508,893,362 489,601,964 19,291,398
19. Ընդամենը

ակտիվներ (1-18-
րդ կետերի
հանրագումար)

5,603,996,79
2

24,759,586,9
17

24,257,262,9
34

6,106,320,77
5

5,603,996,79
2

24,759,586,9
17

24,257,262,9
34

6,106,320,77
5

20. Ստացված վարկեր
և
փոխառություններ

282,435,150 124,350,000 124,350,000 282,435,150 282,435,150 124,350,000 124,350,000 282,435,150

21. Ստացված
կանխավճարներ

3,239,749,89
9

453,486,340 253,152,965 3,440,083,27
4

3,239,749,89
9

453,486,340 253,152,965 3,440,083,27
4

22. Կրեդիտորական
պարտքեր
բյուջեներին

93,403,102 980,497,204 1,066,178,17
6

7,722,130 93,403,102 980,497,204 1,066,178,17
6

7,722,130

23. Կրեդիտորական
պարտքեր
սոցիալական
վճարների մասով

355,766 7,269,877 7,307,379 318,264 355,766 7,269,877 7,307,379 318,264

24. Կրեդիտորական
պարտքեր
աշխատավարձի
մասով

12,625 393,122,746 393,093,552 41,819 12,625 393,122,746 393,093,552 41,819

25. Կրեդիտորական
պարտքեր
շահաբաժինների
մասով

58,000,000 1,360,000,00
0

1,026,775,92
2

391,224,078 58,000,000 1,360,000,00
0

1,026,775,92
2

391,224,078

26. Կրեդիտորական
պարտքեր
գնումների մասով

547,649,938 5,393,034,34
2

4,892,135,51
2

1,048,548,76
8

547,649,938 5,393,034,34
2

4,892,135,51
2

1,048,548,76
8

27. Այլ
կրեդիտորական
պարտքեր

1,269,578 13,200,000 13,408,424 1,061,154 1,269,578 13,200,000 13,408,424 1,061,154

28. Առհաշիվ անձանց
տրման ենթակա
գումարներ

72,000 72,000 0 72,000 72,000 0

29. Այլ
պարտավորությու
ններ

0 0

30. Ընդամենը
պարտավորությու
ններ (20-29-րդ
կետերի
հանրագումար)

4,222,948,05
8

8,724,960,50
9

7,776,473,93
0

5,171,434,63
7

4,222,948,05
8

8,724,960,50
9

7,776,473,93
0

5,171,434,63
7

31. Կանոնադրական
կապիտալ

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

32. Չբաշխված
շահույթ

1,071,263,67
9

760,522,459 1,000,000,00
0

831,786,138 1,071,263,67
9

760,522,459 1,000,000,00
0

831,786,138

33. Սեփական
կապիտալի այլ
տարրեր

3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000

34. Ընդամենը
սեփական
կապիտալ (31-33-
րդ կետերի
հանրագումար)

1,174,363,67
9

760,522,459 1,000,000,00
0

934,886,138 1,174,363,67
9

760,522,459 1,000,000,00
0

934,886,138

Բաժին 9.
Եկամուտները` ըստ գործունեության տեսակների

Գործունեության տեսակը (կոդ) Տեսակարար կշիռը
(%)բաժին հատված խումբ դաս ենթադաս

G 4 6 7 7 1 99
H 4 9 2 0 0 1



Բաժին 10.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանն արժանացած ծրագիր իրականացնող և այդ ծրագրում ընդգրկված`

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հարկ վճարողի կամ ռեզիդենտ հարկ վճարողների խմբի մեջ մտնող հարկ վճարողների
վերաբերյալ տեղեկություններ

N/N Հարկ վճարողի
կամ հարկ

վճարողների
խմբի մեջ մտնող

հարկ
վճարողների

անվանումները

Հարկ վճարողի
կամ հարկ

վճարողների
խմբի մեջ մտնող

հարկ
վճարողների

ՀՎՀՀ

Ապրանքների
մաքսային

արժեքը (ՀՀ դրամ)

Ոչ ռեզիդենտ
կազմակերպությո

ւններին ՀՀ
տարածքից դուրս

մատուցված
ծառայություններ
ի և (կամ) նրանց

համար
կատարված

աշխատանքների
(բացառությամբ
շինարարական

կամ
շինմոնտաժային)
աշխատանքների

արժեքը` (ՀՀ
դրամ)

ՀՀ ռեզիդենտ
բանկերում

բացված
բանկային

հաշիվներին
արտահանման

ծրագրին
վերաբերող

գործունեությունի
ց մուտքագրված
արտարժույթի

գումարը

ՀՀ ռեզիդենտ
բանկերում

բացված
բանկային

հաշիվներին
արտահանման

ծրագրին
վերաբերող

գործունեութունից
մուտքագրված
արտարժույթի
տեսակը (ԱՄՆ
դոլար, Եվրո,

ռուսական ռուբլի
և այլն)

1 2 3 4 5 6 7
1

Բաժին 11.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանն արժանացած ծրագիր իրականացնող և այդ ծրագրում ընդգրկված`

բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս շինարարության կամ շինմոնտաժային ոլորտում գործունեություն
իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հարկ վճարողի կամ ռեզիդենտ հարկ վճարողների խմբի մեջ մտնող հարկ

վճարողների վերաբերյալ տեղեկություններ
N/N Հարկ վճարողի կամ հարկ

վճարողների խմբի մեջ մտնող
հարկ վճարողների

անվանումները

Հարկ վճարողի կամ հարկ
վճարողների խմբի մեջ մտնող

հարկ վճարողների ՀՎՀՀ

Շինարարական կամ
շինմոնտաժային

աշխատանքների արժեքը` (ՀՀ
դրամ)

1 2 3 4
1

Պաշտոնատար անձ _________________________________
ստորագրությունը,  անունը,  ազգանունը
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