
ՕՐԻՆԱԿ 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <SignedData Version="1.0"> 
- <Data> 
- <Declaration Id="ps" Version="1"> 
- <Header> 
- <Sender> 
- <!--  Հայտարարագիրը հանձնողի ՀՎՀՀ  
  -->  
  <Tin>00000019</Tin>  
  </Sender> 
  <Type>D</Type>  
- <!--      Հայտարարագրի ժամանակահատվաածը. year 
աթրիբուտը նկարագրում է տարին 
     
  -->  
  <Period type="yearly" value="00" year="2009" />  
  </Header> 
- <Body> 
- <!--  1. Հաշվետու տարվա համախառն եկամուտը   
  -->  
- <Section1> 
- <Record> 
- <!--        Ապրանքների (արտադրանքի) 
իրացումից և այլ ակտիվների օտարումից, 
       ծառայությունների մատուցումից 
հասույթը, տոկոսները և վարձավճարները, 
       տող 0101 
       
  -->  
  <Profit0101>10101.0</Profit0101>  
- <!--        Հաշվետու տարում հայտնաբերված 
(նաև` ստուգմամբ)՝ դրան նախորդող 3 
       տարիներում պակաս (ավել) ցույց 
տրված եկամուտները (նվազեցումները), 
       տող 0102 
       
  -->  
  <Profit0102>10102.0</Profit0102>  
- <!--  Այլ եկամուտները, տող 0103   
  -->  
  <Profit0103>10103.0</Profit0103>  
- <!--  Ընդամենը համախառն եկամուտը՝ եկամուտների հանրագումարը, տող 0100  
  -->  
  <Profit0100>30306.0</Profit0100>  



- <!--        Եկամուտները հաստատագրված 
վճարով հարկվող գործունեության մասով, տող 
       0100Ա 
       
  -->  
  <Profit0100A>100.0</Profit0100A>  
  </Record> 
  </Section1> 
- <!--  10. Շահութահարկի գումարը` հարկից նվազեցումները կատարելուց հետո  
  -->  
- <Section10> 
- <Record> 
- <!--        10. Շահութահարկի գումարը` հարկից 
նվազեցումները կատարելուց հետո, 
       տող 1000 
       
  -->  
  <Profit1000>2901.0</Profit1000>  
  </Record> 
  </Section10> 
- <!--  11. Շահութահարկի գումարի նվազեցման արտոնությունները   
  -->  
- <Section11> 
- <Record> 
- <!--        11. Շահութահարկի գումարի 
նվազեցման արտոնությունները, տող 1100 
       
  -->  
  <Profit1100>-1100.0</Profit1100>  
  </Record> 
  </Section11> 
- <!--      12. Շահութահարկի գումարը` հարկից 
նվազեցումները կատարելուց և 
     արտոնությունները կիրառելուց հետո 
     
  -->  
- <Section12> 
- <Record> 
- <!--        12. Շահութահարկի գումարը` հարկից 
նվազեցումները կատարելուց և 
       արտոնությունները կիրառելուց հետո, 
տող 1200 
       
  -->  
  <Profit1200>1801.0</Profit1200>  
  </Record> 



  </Section12> 
- <!--  13. ՀՀ պետական բյուջե վճարման ենթակա շահութահարկի գումարը   
  -->  
- <Section13> 
- <Record> 
- <!--        Շահութահարկի գումարը` 
արտոնությունները կիրառելուց հետո, տող 1301 
       
  -->  
  <Profit1301>3501.0</Profit1301>  
- <!--        Հաշվետու տարում հաշվարկված 
նվազագույն շահութահարկի տարեկան 
       գումարը, տող 1302 
       
  -->  
  <Profit1302>1302.0</Profit1302>  
- <!--        Շահութահարկի տարեկան գումարը 
գերազանցող նվազագույն շահութահարկի 
       գումարը, տող 1303 
       
  -->  
  <Profit1303>0.0</Profit1303>  
- <!--  Հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարը, տող 1300  
  -->  
  <Profit1300>1801.0</Profit1300>  
  </Record> 
  </Section13> 
- <!--  14. Նվազագույն շահութահարկի վճարումները  
  -->  
- <Section14> 
- <Record> 
- <!--        Նախորդ տարիներում վճարված և 
շահութահարկի գումարից չհաշվանցված 
       նվազագույն շահութահարկի գումարը, 
տող 1401 
       
  -->  
  <Profit1401>1401.0</Profit1401>  
- <!--        Հաշվետու տարում վճարված և 
շահութահարկի գումարից չհաշվանցված 
       նվազագույն շահութահարկի 
գումարները, տող 1402 
       
  -->  
  <Profit1402>1402.0</Profit1402>  



- <!--        Հաջորդ տարիներ փոխանցվող` 
չհաշվանցված նվազագույն շահութահարկի 
       գումարը, տող 1400 
       
  -->  
  <Profit1400>2803.0</Profit1400>  
  </Record> 
  </Section14> 
- <!--      Հաշվետու տարվա հաշվարկված նվազագույն 
շահութահարկի գումարները` ըստ 
     ամիսների (Աղյուսակ 1) 
     
  -->  
- <Section15> 
- <Record> 
- <!--  Գումարն I ամսում  
  -->  
  <ProfitSumMonth1>100.0</ProfitSumMonth1>  
- <!--  Գումարն II ամսում  
  -->  
  <ProfitSumMonth2>100.0</ProfitSumMonth2>  
- <!--  Գումարն III ամսում  
  -->  
  <ProfitSumMonth3>100.0</ProfitSumMonth3>  
- <!--  Գումարն IV ամսում  
  -->  
  <ProfitSumMonth4>100.0</ProfitSumMonth4>  
- <!--  Գումարն V ամսում  
  -->  
  <ProfitSumMonth5>100.0</ProfitSumMonth5>  
- <!--  Գումարն VI ամսում  
  -->  
  <ProfitSumMonth6>100.0</ProfitSumMonth6>  
- <!--  Գումարն VII ամսում  
  -->  
  <ProfitSumMonth7>100.0</ProfitSumMonth7>  
- <!--  Գումարն VIII ամսում  
  -->  
  <ProfitSumMonth8>100.0</ProfitSumMonth8>  
- <!--  Գումարն IX ամսում  
  -->  
  <ProfitSumMonth9>100.0</ProfitSumMonth9>  
- <!--  Գումարն X ամսում  
  -->  
  <ProfitSumMonth10>100.0</ProfitSumMonth10>  
- <!--  Գումարն XI ամսում  



  -->  
  <ProfitSumMonth11>100.0</ProfitSumMonth11>  
- <!--  Գումարն XII ամսում  
  -->  
  <ProfitSumMonth12>202.0</ProfitSumMonth12>  
- <!--  Ընդամենը  
  -->  
  <TotalProfit>1302.0</TotalProfit>  
  </Record> 
  </Section15> 
- <!--      ՀՀ կառավարության 19.12.2002թ. N 2052-Ն որոշմամբ 
հաստատված 
     «Կազմակերպությունների (բացառությամբ՝ 
բանկերի) դեբիտորական պարտքերի 
     հնարավոր կորուստների պահուստի 
(պահուստաֆոնդի) ձևավորման, 
     դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի 
անհուսալի ճանաչման և 
     դուրսգրման» կարգին համապատասխան (Աղյուսակ 
2) 
     
  -->  
- <Section16> 
- <Record> 
- <!--        Պահուստի (պահուստաֆոնդի) 
ստեղծումը նախորդ տարի, տող 1, սյուն 3 (1 
       «Այո»-ի և 2 «Ոչ»-ի փոխարեն) 
       
  -->  
  <PreviousYear1>1</PreviousYear1>  
- <!--        Պահուստի (պահուստաֆոնդի) 
ստեղծումը հաշվետու տարի, տող 1, սյուն 4 
       (1 «Այո»-ի և 2 «Ոչ»-ի փոխարեն) 
       
  -->  
  <ThisYear1>1</ThisYear1>  
- <!--        Պահուստի (պահուստաֆոնդի) 
մեծությունը նախորդ տարի, տող 2, սյուն 3 
       
  -->  
  <PreviousYear2>1000.0</PreviousYear2>  
- <!--        Պահուստի (պահուստաֆոնդի) 
մեծությունը հաշվետու տարի, տող 2, սյուն 
       4 
       
  -->  



  <ThisYear2>2000.0</ThisYear2>  
- <!--        Դուրս գրված անհուսալի 
դեբիտորական պարտքերի գումարը նախորդ տարի, 
       տող 3, սյուն 3 
       
  -->  
  <PreviousYear3>1100.0</PreviousYear3>  
- <!--        Դուրս գրված անհուսալի 
դեբիտորական պարտքերի գումարը հաշվետու տարի, 
       տող 3, սյուն 4 
       
  -->  
  <ThisYear3>2100.0</ThisYear3>  
- <!--        Դուրս գրված անհուսալի 
կրեդիտորական պարտքերի գումարը նախորդ տարի, 
       տող 4, սյուն 3 
       
  -->  
  <PreviousYear4>1200.0</PreviousYear4>  
- <!--        Դուրս գրված անհուսալի 
կրեդիտորական պարտքերի գումարը հաշվետու 
       տարի, տող 4, սյուն 4 
       
  -->  
  <ThisYear4>2200.0</ThisYear4>  
  </Record> 
  </Section16> 
- <!--      Հարկման նպատակով հիմնական միջոցների և ոչ 
նյութական ակտիվների 
     ամորտիզացիոն ժամկետները (Աղյուսակ 3) 
     
  -->  
- <Section17> 
- <Record Index="0"> 
- <!--  Հիմնական միջոցի և ոչ նյութական ակտիվի անվանումը, տող 1, սյուն 2 
  -->  
  <ActiveName>Հիմնական միջոց 1</ActiveName>  
- <!--  Ամորտիզացիոն ժամկետը (ամիս) նախորդ տարի, տող 1, սյուն 3  
  -->  
  <AmortDurationPreviousYear>10</AmortDurationPreviousYear>  
- <!--  Ամորտիզացիոն ժամկետը (ամիս) հաշվետու տարի, տող 1, սյուն 4  
  -->  
  <AmortDurationThisYear>5</AmortDurationThisYear>  
  </Record> 
- <Record Index="1"> 
- <!--  Հիմնական միջոցի և ոչ նյութական ակտիվի անվանումը, տող 2, սյուն 2 



  -->  
  <ActiveName>Հիմնական միջոց 2</ActiveName>  
- <!--  Ամորտիզացիոն ժամկետը (ամիս) նախորդ տարի, տող 2, սյուն 3  
  -->  
  <AmortDurationPreviousYear>20</AmortDurationPreviousYear>  
- <!--  Ամորտիզացիոն ժամկետը (ամիս) հաշվետու տարի, տող 2, սյուն 4  
  -->  
  <AmortDurationThisYear>15</AmortDurationThisYear>  
  </Record> 
  </Section17> 
- <!--  2. Համախառն եկամտից նվազեցումները  
  -->  
- <Section2> 
- <Record> 
- <!--        2.1. Համախառն եկամտից նվազեցվող 
ուղղակի ծախսերը, տող 0201 
       (բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0201>-201.0</Profit0201>  
- <!--        2.2. Համախառն եկամտից նվազեցվող 
ժամանակաշրջանի ծախսերը, տող 0202 
       (բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0202>-202.0</Profit0202>  
- <!--        2.3. Համախառն եկամտից նվազեցվող 
կորուստները, տող 0203 (բացասական 
       թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0203>-203.0</Profit0203>  
- <!--        2.4. Համախառն եկամտից նվազեցվող 
այլ նվազեցումները, տող 0204 
       (բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0204>-1204.0</Profit0204>  
- <!--        2.4.ա Հաշվետու տարում 
հայտնաբերված (նաև` ստուգմամբ)՝ դրան 
       նախորդող 3 տարիներում ավել 
(պակաս) ցույց տրված եկամուտը 
       (նվազեցումը), տող 0204Ա (բացասական 
թիվ) 
       
  -->  



  <Profit0204A>-204.1</Profit0204A>  
- <!--        2.4.բ Նախորդ տարվանից փոխանցվող 
հարկային վնասը , տող 0204Բ 
       (բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0204B>-204.2</Profit0204B>  
- <!--        2.4.գ Վարձու աշխատող յուրաքանչյուր 
հաշմանդամի համար հաշվարկված 
       աշխատավարձի և դրան 
հավասարեցված այլ վճարումների 150%-ը , տող 
       0204Գ (բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0204G>-204.3</Profit0204G>  
- <!--        2. Ընդամենը համախառն եկամտից 
նվազեցումները, տող 0200 (բացասական 
       թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0200>-1810.0</Profit0200>  
- <!--        Համախառն եկամտից նվազեցումները 
հաստատագրված վճարով հարկվող 
       գործունեության մասով , տող 0200Ա 
(բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0200A>-200.0</Profit0200A>  
  </Record> 
  </Section2> 
- <!--      3. Հարկվող շահույթը (հարկային վնասը)` հաշվի 
առած ստուգման 
     արդյունքները 
     
  -->  
- <Section3> 
- <Record> 
- <!--        3. Հարկվող շահույթը (հարկային 
վնասը)` հաշվի առած ստուգման 
       արդյունքները, տող 0300 (դրական թիվ 
շահույթի և բացասական՝ վնասի 
       դեպքում) 
       
  -->  
  <Profit0300>28596.0</Profit0300>  
  </Record> 



  </Section3> 
- <!--  4. Հարկվող շահույթի նվազեցման արտոնությունները   
  -->  
- <Section4> 
- <Record> 
- <!--        4. Հարկվող շահույթի նվազեցման 
արտոնությունները, տող 0400 
       (բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0400>-1400.0</Profit0400>  
  </Record> 
  </Section4> 
- <!--      5. Հարկվող շահույթը՝ հաշվի առած հարկվող 
շահույթի նվազեցման 
     արտոնությունները 
     
  -->  
- <Section5> 
- <Record> 
- <!--        5. Հարկվող շահույթը՝ հաշվի առած 
հարկվող շահույթի նվազեցման 
       արտոնությունները, տող 0500 
       
  -->  
  <Profit0500>27196.0</Profit0500>  
  </Record> 
  </Section5> 
- <!--  6. Հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարը   
  -->  
- <Section6> 
- <Record> 
- <!--  6. Հաշվետու տարվա շահութահարկի գումարը, տող 0600  
  -->  
  <Profit0600>5600.0</Profit0600>  
- <!--        Ստուգմամբ հայտնաբերված լրացուցիչ 
շահութահարկի գումարը, տող 0600Ա 
       
  -->  
  <Profit0600A>1600.0</Profit0600A>  
  </Record> 
  </Section6> 
- <!--  7. Շահութահարկի վճարման ժամկետի հետաձգման արտոնությունները  
  -->  
- <Section7> 
- <Record> 



- <!--        Նախորդ տարիներից հետաձգված 
շահութահարկի գումարը, տող 0701 
       (բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0701>-1701.0</Profit0701>  
- <!--        Հաշվետու տարվանը վերաբերող` 
հաջորդ տարիներ հետաձգված շահութահարկի 
       գումարը, տող 0702 (բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0702>-1702.0</Profit0702>  
- <!--        Հաշվետու տարում ստացված` նախորդ 
տարիներից հետաձգված շահութահարկի 
       գումարները, տող 0703 
       
  -->  
  <Profit0703>703.0</Profit0703>  
- <!--        Շահութահարկի գումարը` հաշվի 
առած շահութահարկի վճարման ժամկետի 
       հետաձգման արտոնությունը , տող 0700 
       
  -->  
  <Profit0700>4601.0</Profit0700>  
- <!--        Հաջորդ տարիներ հետաձգված 
շահութահարկի գումարը, տող 0700Ա 
       (բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0700A>-2700.0</Profit0700A>  
  </Record> 
  </Section7> 
- <!--  8. Օտարերկրյա պետություններում վճարված հարկի գումարը  
  -->  
- <Section8> 
- <Record> 
- <!--        Նախորդ տարիների շահութահարկի 
գումարից օտարերկրյա պետություններում 
       վճարված հարկի չնվազեցված գումարը, 
տող 0801 (բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0801>-801.0</Profit0801>  
- <!--        Հաշվետու տարում օտարերկրյա 
պետություններում վճարված հարկի գումարի 



       նվազեցվող մասը, տող 0801 
(բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0802>-802.0</Profit0802>  
- <!--        Օտարերկրյա պետություններում 
վճարված հարկի հաշվետու տարվա 
       շահութահարկից նվազեցվող գումարը, 
տող 0800 (բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0800>-800.0</Profit0800>  
- <!--        Օտարերկրյա պետություններում 
վճարված հարկի հաջորդ տարիներ 
       փոխանցվող գումարը, տող 0800Ա 
(բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0800A>-803.0</Profit0800A>  
  </Record> 
  </Section8> 
- <!--  9. Զեղչ սակագնով (անվճար) ծառայություններից չստացված եկամուտը   
  -->  
- <Section9> 
- <Record> 
- <!--        Նախորդ տարիների շահութահարկի 
գումարից մատուցված ծառայությունների 
       դիմաց չստացված եկամուտների 
չնվազեցված գումարը, տող 0901 
       (բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0901>-901.0</Profit0901>  
- <!--        Հաշվետու տարում մատուցված 
ծառայությունների դիմաց չստացված 
       եկամուտները, տող 0902 (բացասական 
թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0902>-902.0</Profit0902>  
- <!--        Մատուցված ծառայությունների դիմաց 
չստացված եկամուտների հաշվետու 
       տարվա շահութահարկից նվազեցվող 
գումարը, տող 0900 (բացասական թիվ) 
       
  -->  



  <Profit0900>-900.0</Profit0900>  
- <!--        Մատուցված ծառայությունների դիմաց 
չստացված եկամուտների հաջորդ 
       տարիներ փոխանցվող գումարը, տող 
0900Ա (բացասական թիվ) 
       
  -->  
  <Profit0900A>2703.0</Profit0900A>  
  </Record> 
  </Section9> 
  </Body> 
  </Declaration> 
  </Data> 
  </SignedData> 


