ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
(«Ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկման և
վճարման կարգի մասին» հրահանգի հավելված)
1. Հարկ վճարողի անվանումը

Փաստաթղթի համարը
(Լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)
2. Հարկ վճարողի հասցեն

ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ, Սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերություն (ՍՊԸ)

3. ՀՎՀՀ

ԵՐԵՎԱՆ Թումանյան 4 1

4. Հեռախոսի համարը
0

2

5. Հաշվետու տարի

7

0
2

4
0

4

1
1

4
3

+(374)010565929

6. Ներկայացման ամսաթիվը

Ցուցանիշները
1. Հաշվետու տարվա համախառն եկամուտը
ա) ապրանքների իրացումից հասույթը
բ) արտադրանքի իրացումից հասույթը
գ) ծառայությունների մատուցումից հասույթը
դ) հանձնարարության, կոմիսիայի և գործակալության հիմունքներով
իրականացված գործարքներից հասույթը
ե) հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների, արագամաշ առարկաների,
հումքի (նյութի) և այլ ակտիվների իրացումից հասույթը
զ) տոկոսները
է) վարձավճարները
ը) ռոյալթիները
թ) ստացած շահաբաժինները
ժ) ապահովագրական հատուցումները
ժա) ապահովագրական պահուստներից հատուցման նպատակով վերադարձվող
միջոցները
ժբ) անհատույց ստացված ակտիվները
ժգ) պարտավորությունների զեղչումից (ներումից) ստացվող եկամուտները
ժդ) պատճառված վնասի (կրած կորստի) հատուցումից ստացվող եկամուտները
ժե) տույժերի, տուգանքների և գույքային այլ սանկցիաների տեսքով ստացվող
եկամուտները
ժզ) գույքագրման արդյունքներով հայտնաբերված ակտիվների ավելցուկը
ժէ) դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական պարտքերի գումարները
ժը) նախկինում դուրս գրված (այդ թվում՝ մասնակի) դեբիտորական պարտքերի
(վարկերի) հետ ձևակերպման (մարման, պահուստի ճշգրտման) գումարները
ժթ) հաշվետու տարում հայտնաբերված (նաև` ստուգմամբ)՝ դրան նախորդող 3
տարիներում պակաս (ավելի) ցույց տրված եկամուտները (նվազեցումները)
ժժ) այլ եկամուտները

Տողը

0120

668900

Ընդամենը համախառն եկամուտը՝ եկամուտների հանրագումարը (0101-ից 0120 տողերի
հանրագումարը)
այդ թվում՝ հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության մասով
- արտոնագրային վճարով հարկվող գործունեության մասով

0100

2845044462

2. Համախառն եկամտից նվազեցումները
2.1. Համախառն եկամտից նվազեցվող ծախսերը
ա) իրացված ապրանքների ձեռքբերման հետ անմիջականորեն կապված ծախսերը
բ) իրացված արտադրանքի արտադրության հետ անմիջականորեն կապված
ծախսերը
գ) իրացված ծառայությունների, հանձնարարության, կոմիսիայի և
գործակալության գործարքների հետ անմիջականորեն կապված ծախսերը
դ) իրացված հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների, արագամաշ
առարկաների, հումքի (նյութի) և այլ ակտիվների մնացորդային արժեքը

0101
0102
0103
0104

Գումարը
2831997358
8131520
4056444

0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115

190240

0116
0117
0118
0119

0100Ա
0100Բ

0201
0202

668900

-2520624240

0203
0204

Ընդամենը համախառն եկամտից իրացմանը համապատասխան նվազեցվող (ուղղակի)
ծախսերը (տող0201+տող0202+տող0203+տող0204)

0205

-2520624240

ե) գործունեության հետ կապված վարչական ծախսերը
զ) ապրանքների, սեփական արտադրանքի և այլ ակտիվների, ծառայությունների
իրացման հետ կապված ծախսերը
է) ոչ արտադրական այլ ծախսերը
ը) ֆինանսական գործունեության հետ կապված ծախսերը

0206
0207

-125270223

Ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցվող ժամանակաշրջանի ծախսերը
(տող0206+տող0207+տող0208+տող0209)
Ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցվող ծախսերը(տող0205+տող0210)

0210

-125270223

0220

-2645894463

2.2. Համախառն եկամտից նվազեցվող կորուստները
ա) պատահական կորուստները

0208
0209

0231

բ) բնական կորուստները
գ) փաստացի այլ կորուստները
դ) բնական կամ փաստացի այլ կորուստների չափերը գերազանցող կորուստները
(«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք, 21-րդ հոդված, 2-րդ մաս)

0232
0233
0234

Ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցվող կորուստները(0231-ից 0234 տողերի
հանրագումարը)

0230

2.3. Համախառն եկամտից նվազեցվող այլ նվազեցումները
ա) դուրս գրված (այդ թվում՝ մասնակի դուրս գրված) դեբիտորական պարտքերի
(վարկերի) գումարները
բ) նախկինում դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական պարտքերի մարման
գումարներ
գ) հաշվետու տարում հայտնաբերված՝ դրան նախորդող 3 տարիներում ավել
(պակաս) ցույց տրված եկամուտը (նվազեցումը)
դ) բարեգործական հատկացումները («Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք, 23-րդ
հոդված, «ա» կետ)
ե) ստացված շահաբաժինները
զ) նախորդ տարվանից փոխանցվող հարկային վնասը
է) վարձու աշխատող յուրաքանչյուր հաշմանդամի համար հաշվարկված
աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների 150%-ը
ը) այլ նվազեցումները
Ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցվող այլ նվազեցումները (0241-ից 0248 տողերի
հանրագումարը)
Ընդամենը համախառն եկամտից նվազեցումները (տող0220+տող0230+տող0240)
- այդ թվում՝ հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության մասով
- արտոնագրային վճարով հարկվող գործունեության մասով
3. Հարկվող շահույթը (հարկային վնասը)` հաշվի առած ստուգման արդյունքները
((տող0100–տող0100Ա-տող0100Բ) +(տող0200–տող0200Ա-տող0200Բ) կամ զուտ ակտիվները
4. Հարկվող շահույթի (կամ զուտ ակտիվների) նվազեցման արտոնությունները
5. Հարկվող շահույթը (կամ զուտ ակտիվները)` հաշվի առած հարկվող շահույթի (կամ զուտ
ակտիվների) նվազեցման արտոնությունները (տող0300+տող0400)
6. Հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարը
- այդ թվում` ստուգմամբ հայտնաբերված լրացուցիչ շահութահարկի գումարը

7. Շահութահարկի վճարման ժամկետի հետաձգման արտոնությունները
Նախորդ տարիներից հետաձգված շահութահարկի գումարը
Հաշվետու տարվանը վերաբերող` հաջորդ տարիներ հետաձգված շահութահարկի
գումարը
Հաշվետու տարում ստացված` նախորդ տարիներից հետաձգված շահութահարկի
գումարները

0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
0240
0200
0200Ա
0200Բ
0300
0400
0500
0600
0600Ա

Հաջորդ տարիներ հետաձգված շահութահարկի գումարը
(տող0701+տող0702+տող0703)
8. Օտարերկրյա պետություններում վճարված հարկի գումարը
Նախորդ տարիների շահութահարկի գումարից օտարերկրյա պետություններում
վճարված հարկի չնվազեցված գումարը
Հաշվետու տարում օտարերկրյա պետություններում վճարված հարկի գումարի
նվազեցվող մասը

0700Ա

Մատուցված ծառայությունների դիմաց չստացված եկամուտների հաշվետու տարվա
շահութահարկից նվազեցվող գումարը

Մատուցված ծառայությունների դիմաց չստացված եկամուտների հաջորդ
տարիներ փոխանցվող գումարը (տող0901+տող0902-տող0900)

39696220

39696220

0801
0802
0800

0800Ա

0901
0902
0900

0900Ա

10. Շահութահարկի գումարը` հարկից նվազեցումները կատարելուց հետո
(տող0700+տող0800+տող0900)

1000

11. Շահութահարկի գումարի նվազեցման արտոնությունները

1100

12. Շահութահարկի գումարը` հարկից նվազեցումները կատարելուց և արտոնությունները
կիրառելուց հետո (տող1000+տող1100)

1200

13. Հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարը

198481099

0703
0700

Օտարերկրյա պետություններում վճարված հարկի հաջորդ տարիներ փոխանցվող
գումարը (տող0801+տող0802-տող0800)
9. Զեղչ սակագնով (անվճար) ծառայություններից չստացված եկամուտը
Նախորդ տարիների շահութահարկի գումարից մատուցված ծառայությունների
դիմաց չստացված եկամուտների չնվազեցված գումարը
Հաշվետու տարում մատուցված ծառայությունների դիմաց չստացված
եկամուտները

198481099

0701
0702

Շահութահարկի գումարը` հաշվի առած շահութահարկի վճարման ժամկետի հետաձգման
արտոնությունը (տող0600+տող0702+տող0703)

Օտարերկրյա պետություններում վճարված հարկի հաշվետու տարվա շահութահարկից
նվազեցվող գումարը

-2645894463

39696220

39696220

Շահութահարկի գումարը` արտոնությունները կիրառելուց հետո
(տող0700+տող1100, եթե ռեզիդենտը չի օգտվում 100% արտոնությունից, կամ 0)
Հաշվետու տարում հաշվարկված նվազագույն շահութահարկի տարեկան գումարը
Շահութահարկի տարեկան գումարը գերազանցող նվազագույն շահութահարկի
գումարը (տող1302-տող1301), եթե (տող1302-տող1301)>0, կամ 0)

1301

39696220

1302
1303

24411641

Հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարը (տող1200+տող1303)

1300

39696220

14. Նվազագույն շահութահարկի վճարումները
Նախորդ տարիներում վճարված և շահութահարկի գումարից չհաշվանցված
նվազագույն շահութահարկի գումարը
Հաշվետու տարում վճարված և շահութահարկի գումարից չհաշվանցված
նվազագույն շահութահարկի գումարները

1401
1402

Հաջորդ տարիներ փոխանցվող` չհաշվանցված նվազագույն շահութահարկի գումարը (տող
1401+տող1402)

15. Հաջորդ տարվա շահութահարկի կանխավճարների եռամսյակային գումարը
Շահութահարկի կանխավճարների եռամսյակային գումարի հաշվարկման բազա
Հաշվետու տարվա հաստատագրված վճարների և (կամ) արտոնագրային
վճարների գումարների (այդ թվում` ստուգմամբ հայտնաբերված) մեջ
շահութահարկին բաժին ընկնող գումարը
Հաջորդ տարվա շահութահարկի եռամսյակային կանխավճարներին վերաբերող
արտոնության գումարը
Հաջորդ տարվա կանխավճարների եռամսյակային գումարը ((տող1501+ տող1502)։
18.75%+տող1503), եթե տող0500>0 և (տող1501+տող1502)>500000, կամ 0)

0

1400

0

1501
1502

39696220

1503
1500

7443041

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՎԱ ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ` ԸՍՏ ԵՌԱՄՍՅԱԿՆԵՐԻ
Աղյուսակ 1
Եռամսյակ
I
II
III
IV
Ընդամենը
3427317
4984937
7531640
8467747
24411641
Գումար

ՀՀ կառավարության 19.12.2002թ. «Կազմակերպությունների (բացառությամբ՝ բանկերի) դեբիտորական պարտքերի
հնարավոր կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ձևավորման, դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի
անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման» կարգը հաստատելու մասին» N 2052-Ն որոշմամբ հաստատված կարգին
համապատասխան
Աղյուսակ 2
N
Դեբիտորական (կրեդիտորական) պարտքեր
Նախորդ տարի
Հաշվետու տարի
1
2
3
4
1 Պահուստի (պահուստաֆոնդի) ստեղծումը («Այո»/«Ոչ»)
2 Պահուստի (պահուստաֆոնդի) մեծությունը
3 Դուրս գրված անհուսալի դեբիտորական պարտքերի գումարը
4 Դուրս գրված անհուսալի կրեդիտորական պարտքերի գումարը
ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻՈՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
N
1
1
2

Հիմնական միջոցի անվանումը (խումբը)
2

Աղյուսակ 3
Ամորտիզացիոն ժամկետ (ամիս)
Նախորդ տարի
Հաշվետու տարի
3
4

Տրանսպորտային միջոցներ

60

60

Տնտեսական գույք

60

60

ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻՈՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
N
1
1

Ոչ նյութական ակտիվի անվանումը (խումբը)
2
Համակարգչային ծրագիր

Աղյուսակ 4
Ամորտիզացիոն ժամկետ (ամիս)
Նախորդ տարի
Հաշվետու տարի
3
4
0

12

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐԸ
Աղյուսակ 5

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան վարվող հաշվապահական
գրանցումների հիման վրա` Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտների (այսուհետ` ՖՀՄՍ) համաձայն:
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են անընդհատության սկզբունքի հիման վրա:
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են սկզբնական արժեքի հիմունքով, բացառությամբ ֆինանսական գործիքների,
օգուտների և վնասների միջոցով արտահայտվող ներդրումների և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ներդրումների, որոնք
չափվում են իրական արժեքով:
Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթը ՀՀ դրամն (դրամ) է, որը հանդիսանում է Ընկերության ֆունկցիոնալ արժույթը:
Դրամով ներկայաված ֆինանսական տեղեկատվությունը կլորացված է հազարների ճշտությամբ:
Ֆինանսական հաշվետվությունները ՖՀՄՍ համապատասխան կազմման համար Ղեկավարությունը կատարել է ակտիվների և
Ֆինանսական հաշվետվությունները կազմված են համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների
(այսուհետ ՖՀՄՍ) և կիրառվում է սկզբնական արժեքի հիմունքը բացառությամբ, որոշ վերագնահատված ակտիվների և ֆինանսական
գործիքների: Սկզբնական արժեքը ակտիվի կամ պարտավորության սկզբնական ճանաչման պահին վճարված (վճարվելիք), ստացված
(ստացվելիք) դրամական միջոցների չափն է, իսկ ոչ դրամային հատուցման դեպքում` հատուցման իրական արժեքը:
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություններում ընթացիկ և ոչ ընթացիկ ակտիվներն ու պարտավորությունները
ներկայացվում են առանձին:
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություններում ծախսերը ներկայացվում են ըստ գործառնության
դասակարգմամբ:
Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացվում է միայն մեկ տարվա համադրելի տեղեկատվություն:
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը կազմվում և ներկայացվում է ուղղակի մեթոդով:
Պաշարները չափվում են ինքնարժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով: Ինքնարժեքը հաշվարկվում է “Առաջին մուտք
առաջին ելք” /ԱՄԱԵ/ կամ միջին կշռված արժեքի բանաձևով և ներառում է ձեռբերման արժեքը, վերամշակման ծախսումները և այլ
ծախսումները, որոնք անհրաժեշտ են պաշարները գտնվելու վայր հասցնելու և վիճակի բերելու համար: Պատրաստի և անավարտ
արտադրանքի ինքնարժեքում ներառվում են նաև արտադրական վերադիր ծախսումները հիմնվելով արտադրական նորմատիվային
ցուցանիշների վրա:
Իրացման զուտ արժեքը դա սովորական գործունեության ընթացքում հնարավոր վաճառքի գինն է` հանած համալրման և վաճառքը
կազմակերպելու համար անհրաժեշտ ծախսումները:
Ոչ ընթացիկ ակտիվները (կամ օտարման խումբը) դասակարգվում են որպես վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվ, երբ
դրանց հաշվեկշռային արժեքը ենթակա է փոխհատուցման վաճառքի ձևով և վաճառքի տեղի ունենալը շատ հավանական է:
Հիմնական միջոցի, ոչ նյութական ակտիվի, ներդրումային գույքի, բաժնեմասնակցության կամ սկզբնական արժեքի մեթոդով
հաշվառվող ներդրումների, ինչպես նաև օտարման խումբ կազմող ակտիվների և պարտավորությունների վերադասակարգման
համար անհրաժեշտ է, որ ակտիվը (կամ խումբը) իր ներկա վիճակում պատրաստ լինի անմիջապես վաճառելու համար և ակտիվորեն
առաջարկվի շուկայում խելամիտ գնով:
Որպես վաճառքի համար պահվող ակտիվ կամ օտարման խմբի բաղադրիչ վերադասակարգումից անմիջապես առաջ ակտիվներն ու
պարտավորությունները վերաչափվում են ըստ համապատասխան ՖՀՄՍ-ների և ակտիվի կամ պարտավորության հաշվապահական
հաշվառման քաղաքականության: Հետագայում դրանք չափվում են վերադասակարգման պահի հաշվեկշռային արժեքից և հաշվետու
ամսաթվի իրական արժեք` հանած վաճառքի ծախսումներից նվազագույնով: Այս վերաչափումները ամբողջությամբ ճանաչվում են
որպես շահույթ կամ վնաս:
Կազմակերպության գործունեության ֆունկցիոնալ արժույթ է համարվում ՀՀ դրամը, քանի որ գործունեությունը հիմնականում
ծավալվում է ՀՀ տարածքում: ՀՀ դրամն է հանդիսանում նաև կազմակերպության ներկայացման արժույթը:
Արտարժույթով գործառնությունները սկզբնական ճանաչման պահին չափվում են ճանաչման պահի սփոթ փոխանակման
փոխարժեքով: Հետագա հաշվետու ժամանակաշրջանների վերջի դրությամբ դրամային հոդվածների մնացորդները
վերահաշվարկվում են հաշվետու ամսաթվի սփոթ փոխանակման փոխարժեքով: Առաջացած փոխարժեքային տարբերությունները
ճանաչվում են որպես շահույթ կամ վնաս ֆինանսական արդյունքներում:
Արտարժույթով գործարքների և’ սկզբնական ճանաչման համար և’ հետագա վերաչափման համար կիրառվող սփոթ փոխարժեք է
համարվում ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված տվյալ օրվա հաշվարկային փոխարժեքը:
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների արժեզրկումը հաշվարկվում է որպես հաշվեկշռային արժեքի և
վերանայված դրամական հոսքերի զեղչված արժեքի, հաշվարկված սկզբնական տոկոսադրույքով, տարբերությունը:

N
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ակտիվների և պարտավորությունների հաշվապահական հաշվեկշռային արժեքները և հարկային բազաները
(հաշվետու տարվա վերջում)
Աղյուսակ 6
Ակտիվ / Պարտավորություն
Հաշվապահական
Հարկային բազա
հաշվեկշռային
արժեք
2
3
4
14954017
14954017
Հիմնական միջոցներ
Ոչ նյութական ակտիվներ
Ներդրումներ (այդ թվում՝ տրված վարկեր, փոխառություններ)
205400
205400
Հումք (նյութեր), կիսապատրաստուկներ
Աճեցվող և բտվող կենդանիներ
825705
825705
Արագամաշ առարկաներ
Անավարտ արտադրություն
Պատրաստի արտադրանք
1575422670
1575422670
Ապրանքներ
Տրված կանխավճարներ
323802709
323802709
Դեբիտորական պարտքեր բյուջեներին
Դեբիտորական պարտքեր սոցիալական վճարների մասով
Դեբիտորական պարտքեր աշխատավարձի մասով
Դեբիտորական պարտքեր շահաբաժինների մասով
59082760
59082760
Այլ դեբիտորական պարտքեր
Առհաշիվ անձանցից ստացման ենթակա գումարներ
129703198
129703198
Դրամական միջոցներ
Արժեթղթեր
11081752
11081752
Այլ ակտիվներ

20 Ընդամենը ակտիվներ (տող1+...+տող19)

21 Ստացված վարկեր և փոխառություններ

2115078211
1460676022

2115078211
1460676022

22
23
24
25
26
27
28
29

Ստացված կանխավճարներ
Կրեդիտորական պարտքեր բյուջեներին
Կրեդիտորական պարտքեր սոցիալական վճարների մասով
Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի մասով
Կրեդիտորական պարտքեր շահաբաժինների մասով
Այլ կրեդիտորական պարտքեր
Առհաշիվ անձանց տրման ենթակա գումարներ
Կանոնադրական կապիտալի համալրված մասը

30 Ընդամենը պարտավորություններ (տող21+...+տող29)

7888220

7888220

2633412

2633412

534464114

534464114

50000

50000

2005711768

2005711768

Աղյուսակ 7. Եկամուտները` ըստ գործունեության տեսակների
Գործունեության տեսակը (կոդը)
բաժին

հատված

խումբ

դաս

Տեսակարար կշիռը
(%)

G

4

6

4

3

75

G

4

7

5

4

25

Տնօրեն (ազգանուն, անուն և ստորագրություն)
___________________________
___________________________

Հարկ վճարողի Հաշվապահ (ազգանուն, անուն և
կնիքը
ստորագրություն)
___________________________
___________________________

Գոհար Մանոուկյան
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