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Տնտեսական հոդվածները

Ցուցանիշները

2

3

1

1
1.1

ՀԱՍՈՒՅԹ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
(1.1+1.2)

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցումից հասույթ, այդ թվում՝

1.1.1

Ներքին սպառման մասով

1.1.2

Արտահանման մասով

1.2

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների հետ վերադարձումից հասույթի ճշգրտում

2

ԻՐԱՑՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔ (3+4)

3

Ընդամենը շահագործման ծախսեր (5.1+6.1+7.1+8.1+9.1+10.1+11+12.1)

4

Ընդամենը նորոգման ծախսեր (5.2+6.2+7.2+8.2+9.2+10.2+12.2)

5

Նյութական ծախսեր, այդ թվում՝

5.1

շահագործման ծախսերում ընդգրկված

5.2

նորոգման ծախսերում ընդգրկված

6
6.1

6.1.1
6.2

6.2.1
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9

Աշխատանքի վճարման ծախսեր, այդ թվում՝
շահագործման ծախսերում ընդգրկված, որից՝

մասհանումներ աշխատավարձի պահուստին
նորոգման ծախսերում ընդգրկված, որից՝

մասհանումներ աշխատավարձի պահուստին
Հիմնական միջոցների մաշվածություն, այդ թվում՝
շահագործման ծախսերում ընդգրկված
նորոգման ծախսերում ընդգրկված
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա, այդ թվում՝
շահագործման ծախսերում ընդգրկված
նորոգման ծախսերում ընդգրկված
Կողմնակի կազմակերպությունների կողմից մատուցված ծառայություններ կամ
կատարված աշխատանքներ, այդ թվում՝

9.1

շահագործման ծախսերում ընդգրկված, որից՝

9.2

նորոգման ծախսերում ընդգրկված

10

էլեկտրաէներգիայի գծով ծախսեր

10.1

շահագործման ծախսերում ընդգրկված

10.2

նորոգման ծախսերում ընդգրկված

11

Շահագործման ծախսերին դասվող վարձակալության ծախսեր

12

Այլ ծախսեր,այդ թվում
շահագործման ծախսերում ընդգրկված
նորոգման ծախսերում ընդգրկված

12.1
12.2

13
13.1

ԻՐԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
(13.1+13.2+13.3+13.4+13.5+13.6+13.7)

Աշխատանքի վճարման ծախսեր, այդ թվում՝

13.1.1

մասհանումներ աշխատավարձի պահուստին

13.2

Հիմնական միջոցների մաշվածություն

13.3

Հիմնական միջոցների նորոգում

13.4

Հիմնական միջոցների սպասարկում

13.5

Մարկետինգի և գովազդի ծախսեր

13.6

Իրացման նյութեր

13.7

Իրացման այլ ծախսեր

14

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ (14.1+14.2+14.3+14.4+14.5+14.6+14.7+14.8+14.9+14.10+14.10+14.11+14.12+14.13+14.14+14.15)

14.1

Աշխատանքի վճարման ծախսեր
մասհանումներ աշխատավարձի պահուստին
Հիմնական միջոցների մաշվածություն
Հիմնական միջոցների նորոգում
Հիմնական միջոցների սպասարկում
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա
Գործուղման ծախսեր
Ներկայացուցչական ծախսեր
Գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր, այդ թվում
Գրասենյակային ծախսեր
Կոմունալ ծախսեր, այդ թվում
Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծախսեր
Այլ կոմունալ ծախսեր
Փոստի և հեռահաղորդակցության ծախսեր, այդ թվում՝
Փոստի ծախսեր
Հեռահաղորդակցության ծախսեր
Աուդիտորական ծախսեր
Խորհրդատվական ծախսեր
Բանկային ծառայությունների ծախսեր
Ապահովագրության ծախսեր
Չփոխհատուցվող հարկերից ծախսեր ,այդ թվում՝
Գույքահարկ
Հողի հարկ
Չփոխհատուցվող այլ հարկեր
Վարչական այլ ծախսեր, այդ թվում՝
Նյութեր
Վարձակալական ծախսեր
Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճար
Պետական տուրքեր, որից
Լիցենզիայի տուրք
Կադրերի վերապատրաստման ծախսեր
Այլ ծախսեր

14.1.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.8.1
14.8.2
14.8.2.1
14.8.2.2
14.8.2.3
14.9
14.9.1
14.9.2
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.14.1
14.14.2
14.14.3
14.15
14.15.1
14.15.2
14.15.3
14.15.4
14.15.5
14.15.5.1
14.15.6
14.15.7

15

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՐԴՅՈՒՆՔ (1-(2+13+14))

16

ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ (16.1-16.2)

16.1

ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ, այդ թվում՝

16.1.1

Այլ պաշարների օտարումից եկամուտներ

16.1.2

Պաշարների արժեքի փոփոխությունից, դեբիտորական պարտքերի կորուստների
(հնարավոր կորուստների պահուստի) հակադարձումից, դուրս գրված դեբիտորական պարտքերի
մուտքագրումից եկամուտներ

16.1.3
16.1.4
16.1.5
16.1.6
16.2

Գործառնական վարձակալությունից եկամուտներ
Եկամուտներ տույժերից, տուգանքներից
Նյութական վնասի փոխհատուցումից եկամուտներ
Գործառնական այլ եկամուտներ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝

16.2.1

Այլ պաշարների վաճառքից (օտարումից) ծախսեր

16.2.2

Պաշարների արժեքի փոփոխությունից ծախսեր, վաճառքների գծով դեբիտորական պարտքերի
կորուստների (հնարավոր կորուստների պահուստի) գծով ծախսեր

16.2.3

Գործառնական վարձակալության տրված հիմնական միջոցների մաշվածության գծով ծախսեր

16.2.4

Ծախսեր տույժերից, տուգանքներից
Արժեքների պակասորդներ և փչացումից կորուստներ, արտադրական ծախսերի սովորական (նորմալ)
մակարդակը գերազանցող ծախսեր
Հետազոտության և մշակման ծախսեր

16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8

17
17.1

Հիմնական միջոցների լուծարման ծախսեր
Գործառնական այլ ծախսեր
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ (17.1-17.2)
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ, այդ թվում

17.1.1

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքներից (օտարումներից) եկամուտներ

17.1.2

Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից եկամուտներ

17.1.3

Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների վերաչափումից օգուտներ

17.1.4

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից օգուտներ
Ոչ գործառնական ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և արժեզրկման (անհավաքագրելիության)
հակադարձումից եկամուտներ
Ֆինանսական ներդրումներից եկամուտներ, այդ թվում`

17.1.5
17.1.6
17.1.6.1

Շահաբաժիններ

17.1.6.2

Տոկոսային եկամուտներ

17.1.6.3

Ֆինանսական վարձակալությունից եկամուտներ

17.1.7

Շնորհներից և անհատույց ստացումներից եկամուտներ

17.1.8

Այլ եկամուտներ

17.2

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

17.2.1

Ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարումից ծախսեր

17.2.2

Ընթացիկ ակտիվների օտարումից ծախսեր

17.2.3

Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների վերաչափումից կորուստներ

17.2.4

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից կորուստներ

17.2.5

Ոչ գործառնական ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և արժեզրկումից (անհավաքագրելիությունից)
կորուստներ

17.2.6

Վարկերի և փոխառությունների գծով տոկոսային ծախսեր, այդ թվում

17.2.6.1

Երկարաժամկետ

17.2.6.2

Կարճաժամկետ

18

Անհատույց տրված ակտիվների գծով ծախսեր
Այլ ծախսեր
ՉԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ (19-20)

19

ՉԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

20

ՉԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

21

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՇԱՀՈՒՅԹ (15+16+17+18)

17.2.7
17.2.8

22

ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍ (ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ), այդ թվում`

22.1

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

22.2

Հետաձգված հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

23

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՎԱ ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ (ՎՆԱՍ) (21-22)
1. Սույն ձևը եռամսյակային (տարվա սկզբից՝ աճողական) արդյունքներով ներկայացվում է մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող երկրորդ ամսվա 1-ը,
իսկ տարեկան արդյունքներով` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:

__________________________________

_______________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ձև 1-2
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՅԼ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 ______________ 20 .. թվականի

N

Աշխատողների խմբերն ըստ գործունեության ոլորտների

Աշխատողների թվաքանակը
հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի
դրությամբ (մարդ),
այդ թվում՝

Աշխատակիցներ, որոնք ընդգրկված են
միայն ընթացիկ ծախսերում

Աշխատակիցներ, որոնք ընդգրկված են
միայն կապիտալ ծախսերում

Աշխատակիցներ, որոնք ընդգրկված են
և կապիտալ, և ընթացիկ ծախսերում

Ընթացիկ ծախսերում ներառված
աշխատանքի վարձատրությանն
ուղղված միջոցներ և դրան
հավասարեցված վճարներ

Կապիտալ ծախսերում
ներառված աշխատանքի
վարձատրությանն ուղղված
միջոցներ և դրան
հավասարեցված վճարներ

Ընդամենը աշխատանքի
վարձատրությանն ուղղված
միջոցներ և դրան
հավասարեցված վճարներ (4+5)

(հազար դրամ)

1

2

3

3.1

3.2

3.3

4

5

6

Շահագործման անձնակազմ
2 Նորոգման անձնակազմ
3 Վարչական անձնակազմ
4 Իրացման անձնակազմ
1

5

Ոչ ցուցակային անձնակազմ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (1+2+3+4+5)

Չկարգավորվող գործունեության մեջ ներգրավված անձնակազմ

1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:

(անուն, ազգանուն)

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն
առ 1 ____________________ 20…. թվականի

Ձև 1-3

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հ/Հ

Հիմնական
միջոցի
գույքային
համարը

Հիմնական միջոցի
հաշվապահական
հաշվառման հաշվի
(ենթահաշվի)
համարը

Հիմնական միջոցի անվանումը

Հիմնական
միջոցի
ձեռքբերման
ամսաթիվը

Հիմնական
միջոցի
շահագործման
հանձնման
ամսաթիվը

Օգտակար ծառայության
ժամկետն (տարի) ըստ՝

ֆինանսական
հաշվառման
ցուցանիշների

հարկային
հաշվառման
ցուցանիշների

Հիմնական միջոցի արժեքն
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)
ըստ՝

ֆինանսական
հաշվառման
ցուցանիշների

հարկային
հաշվառման
ցուցանիշների

Հաշվետու տարում ձեռք բերված և նույն տարում շահագործման հանձնված հիմնական միջոցներ
1
2
…
Ընդամենը կարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ
Չկարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ

Ընդամենը

Հ/Հ

Հիմնական
միջոցի
գույքային
համարը

Հիմնական միջոցի
հաշվապահական
հաշվառման հաշվի
(ենթահաշվի)
համարը

Հիմնական միջոցի անվանումը

Հիմնական
միջոցի
ձեռքբերման ամսաթիվը

Օգտակար ծառայության
ժամկետն (տարի) ըստ՝
ֆինանսական
հաշվառման
ցուցանիշների

Հաշվետու տարում ձեռք բերված և դեռևս շահագործման չհանձնված հիմնական միջոցներ
1
2
…
Ընդամենը կարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ
Չկարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ

Ընդամենը

հարկային
հաշվառման
ցուցանիշների

Հիմնական միջոցի արժեքն
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)
ըստ՝
ֆինանսական
հաշվառման
ցուցանիշների

հարկային
հաշվառման
ցուցանիշների

Հ/Հ

Հիմնական
միջոցի
գույքային
համարը

Հիմնական միջոցի
հաշվապահական
հաշվառման հաշվի
(ենթահաշվի)
համարը

Հիմնական միջոցի անվանումը

Հիմնական
միջոցի
ձեռքբերման
ամսաթիվը

Հիմնական
միջոցի
շահագործման
հանձնման
ամսաթիվը

Օգտակար ծառայության
ժամկետն (տարի) ըստ՝
ֆինանսական
հաշվառման
ցուցանիշների

հարկային
հաշվառման
ցուցանիշների

Հիմնական միջոցի արժեքն
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)
ըստ՝
ֆինանսական
հաշվառման
ցուցանիշների

հարկային
հաշվառման
ցուցանիշների

Նախորդ տարիներին ձեռք բերված և հաշվետու տարում շահագործման հանձնված հիմնական միջոցներ
1
2
…
Ընդամենը կարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ
Չկարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ

Ընդամենը
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ (ՍՏԵՂԾՎԱԾ) ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հ/Հ

Հիմնական
միջոցի
գույքային
համարը

Հիմնական միջոցի
հաշվապահական
հաշվառման հաշվի
(ենթահաշվի)
համարը

Հիմնական միջոցի անվանումը

Հիմնական
միջոցի
կառուցման
(ստեղծման)
ամսաթիվը

Հիմնական
միջոցի
շահագործման
հանձնման
ամսաթիվը

Օգտակար ծառայության
ժամկետն (տարի) ըստ՝
ֆինանսական
հաշվառման
ցուցանիշների

հարկային
հաշվառման
ցուցանիշների

Հաշվետու տարում կառուցված (ստեղծված) և նույն տարում շահագործման հանձնված հիմնական միջոցներ
1
2
…
Ընդամենը կարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ
Չկարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ

Ընդամենը

Հիմնական միջոցի արժեքն
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)
ըստ՝
ֆինանսական
հաշվառման
ցուցանիշների

հարկային
հաշվառման
ցուցանիշների

Հ/Հ

Հիմնական
միջոցի
գույքային
համարը

Հիմնական միջոցի
հաշվապահական
հաշվառման հաշվի
(ենթահաշվի)
համարը

Հիմնական միջոցի անվանումը

Հիմնական
միջոցի
կառուցման
(ստեղծման)
ամսաթիվը

Օգտակար ծառայության
ժամկետն (տարի) ըստ՝
ֆինանսական
հաշվառման
ցուցանիշների

հարկային
հաշվառման
ցուցանիշների

Հիմնական միջոցի արժեքն
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)
ըստ՝
ֆինանսական
հաշվառման
ցուցանիշների

հարկային
հաշվառման
ցուցանիշների

Հաշվետու տարում կառուցված (ստեղծված) և դեռևս շահագործման չհանձնված հիմնական միջոցներ
1
2
…
Ընդամենը կարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ
Չկարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ

Ընդամենը

Հ/Հ

Հիմնական
միջոցի
գույքային
համարը

Հիմնական միջոցի
հաշվապահական
հաշվառման հաշվի
(ենթահաշվի)
համարը

Հիմնական միջոցի անվանումը

Հիմնական
միջոցի
կառուցման
(ստեղծման)
ամսաթիվը

Հիմնական
միջոցի
շահագործման
հանձնման
ամսաթիվը

Օգտակար ծառայության
ժամկետն (տարի) ըստ՝

ֆինանսական
հաշվառման
ցուցանիշների

հարկային
հաշվառման
ցուցանիշների

Հիմնական միջոցի արժեքն
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)
ըստ՝
ֆինանսական
հաշվառման
ցուցանիշների

Նախորդ տարիներին կառուցված (ստեղծված) և հաշվետու տարում շահագործման հանձնված հիմնական միջոցներ
1
2
…
Ընդամենը կարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ
Չկարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ

Ընդամենը
1. Սույն ձևը եռամսյակային (տարվա սկզբից՝ աճողական) արդյունքներով ներկայացվում է մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող երկրորդ ամսվա 1-ը, իսկ տարեկան արդյունքներով` մինչև
հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

հարկային
հաշվառման
ցուցանիշների

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
(կարգավորվող գործունեության մասով)

Ձև 1-4

առ 1 _____________ 20 .. թվականի
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)

N

Նյութերի անվանումներ

Ընդամենը

Ընթացիկ ծախսերին
դասվող
նյութական ծախսեր

1

2

3

4

1

Հետագա
(կապիտալացվող)
ծախսերին դասվող
նյութական ծախսեր
5

Նյութեր, այդ թվում
Հումք և նյութեր , այդ թվում

1.1
1.1.1

Մալուխներ

1.1.2

Հաղորդալարեր

1.1.3

Քսայուղեր

1.1.4

այլ հումքեր և նյութեր

1.2

Վառելիք, այդ թվում՝

1.2.1

Բնական գազ

1.2.2

Բենզին

1.2.3

Դիզելային վառելիք

1.3

Պահեստամասեր

1.4

Շինանյութեր

1.5

Վարչատնտեսական նշանակության նյութեր

1.6

Այլ նյութեր

Ընդամենը (տ.1.1+տ.1.2+տ.1.3+տ.1.4+տ.1.5+տ.1.6)
1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

անց ԱԱՀ)

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն

Ձև 1-5
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1_____________ 20 .. թվականի
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)

Հ/Հ

Հիմնական միջոցի (խմբի) անվանումը

1
2

………..

3

………..

Ընթացիկ ծախսերում հաշվառված

………..

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ընդամենը չկարգավորվող գործունեության մասով օգտագործվող
հիմնական միջոցների վրա կատարված ծախսեր

1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:

_____________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

_____________________
(անուն, ազգանուն)

րվա ապրիլի 20-ը:

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ձև 1- 6
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1_____________ 20 .. թվականի
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)

Հ/Հ

Հիմնական միջոցի անվանումը

Հիմնական միջոցի
գույքային համարը

Հիմնական միջոցի
հաշվապահական
հաշվառման հաշվի
(ենթահաշվի) համարը

1

2

3

4

1

……..

2

……..

3

……..

Կապիտալացվող հետագա
ծախսերում հաշվառված

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ընդամենը չկարգավորվող գործունեության
մասով օգտագործվող հիմնական միջոցների վրա
կատարված ծախսեր

1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԱՎԱՐՏ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 ---------------------- 20….թ.

Ձև 1-7
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)

Նվազեցում, որից՝

Դասի անվանումը

Հ/Հ

Նախորդ
տարվա վերջի
մնացորդը

Հաշվետու
տարվա վերջի
մնացորդը

Ավելացում
Նոր հիմնական
միջոցի ձևավորում

1

Սեփական ուժերով կառուցման ընթացքում գտնվող
հիմնական միջոցներ, այդ թվում՝

1.1

Շենքեր, շինություններ

1.2

Մեքենաներ և սարքավորումներ

1.3

Կառուցվածքներ

1.4

Փոխանցող հարմարանքներ

1.5

Տրանսպորտային միջոցներ

1.6

Կառուցման ընթացքում գտնվող այլ հիմնական միջոցներ

2

Տեղակայման ենթակա սարքավորումներ,
այդ թվում՝

2.1

…..

2.2

…..

3

Հիմնական միջոցների վրա կապիտալացվող
հետագա ծախսումներ, այդ թվում՝

3.1

Շենքեր, շինություններ

3.2

Մեքենաներ և սարքավորումներ

3.3

Կառուցվածքներ

3.4

Փոխանցող հարմարանքներ

3.5

Տրանսպորտային միջոցներ

3.6

Կառուցման ընթացքում գտնվող այլ հիմնական միջոցներ

Կապիտալացում
առկա հիմնական
միջոցների արժեքին

Օտարում

Այլ ուղղություններով

4

Կապալառուի կողմից կառուցվող հիմնական միջոցներ,
այդ թվում՝

4.1

…..

4.2

…..

5

Այլ անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ,
այդ թվում՝

5.1

…..

5.2

…..

Ընդամենը
Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ, չկարգավորվող
գործունեություն

1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Î.î.
(առկայության դեպքում)

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն
առ 1
20.....թվականի
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԱՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
(կարգավորվող գործունեության մասով)
(կարգավորվող գործունեության մասով)
Ձև 1-8
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)

Հ/Հ

Կազմակերպության
անվանումը

Ծառայության կամ աշխատանքի
բնույթը

Աշխատանքի կամ ծառայության
արժեքը

1

2

3

4

Մատուցված ծառայություններ կամ կատարված աշխատանքներ՝
ընդգրկված շահագործման ծախսերում
1
2
3
…
…

Ընդամենը (շահագործման ծախսերին դասվող)
Մատուցված ծառայություններ կամ կատարված աշխատանքներ՝
ընդգրկված նորոգման ծախսերում
1
2
3
…
…

Ընդամենը (նորոգման ծախսերին դասվող)

Ընդամենը
(շահագործման և նորոգման
ծախսերին դասվող)
1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:

2. Միևնույն կազմակերպության կողմից տարեկան մինչև 500 հազ. դրամ արժողությամբ մատուցված ծառայությունները
կամ կատարված աշխատանքները լրացվում են ընդհանուր (գումարային):
3. Սույն ձևում լրացվող ցուցանիշներն արտացոլում են «Տեղեկատվություն եկամուտների և ծախսերի մասին» 1-1 ձևի
«Կողմնակի կազմակերպությունների կողմից մատուցված ծառայություններ կամ կատարված աշխատանքներ»
հոդվածում լրացված ցուցանիշների բացվածքները:

(ընկերության ղեկավարի
ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)
Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

Վարկի (վարկային գծի) կամ փոխառության
ստացման ամսաթիվը

Վարկի (վարկային գծի) կամ փոխառության
մարման ամսաթիվն ըստ պայմանագրի

Վարկի (վարկային գծի) կամ փոխառության
տոկոսադրույքը

Վարկի (վարկային գծի) կամ փոխառության
արժույթը

Վարկի (վարկային գծի) կամ փոխառության
հիմնական գումարի չափը տվյալ արժույթով
(հազար պ.մ.)
Հիմնական գումարի մնացորդն
արտահայտված տվյալ վարկի (վարկային
գծի) կամ փոխառության արժույթով
(հազար պ.մ.)
Հիմնական գումարի մնացորդն
արտահայտված Հայաստանի
Հանրապետության դրամով
(հազար դրամ)
Տոկոսային պարտքն արտահայտված տվյալ
վարկի (վարկային գծի) կամ փոխառության
արժույթով
(հազար պ.մ.)

Տոկոսային պարտքն արտահայտված
Հայաստանի Հանրապետության դրամով
(հազար դրամ)

Ընդամենը հիմնական գումարի մնացորդը և
տոկոսային պարտքն արտահայտված
Հայաստանի Հանրապետության դրամով
(հազար դրամ) (14=11+13)

Հաշվետու ժամանակաշրջանում
հաշվեգրված տոկոսավճարներ
արտահայտված տվյալ արժույթով
Ֆինանսական հաշվառման նպատակով
(հազար պ.մ.)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Կարճաժամկետ պարտավորություններ

1

2

…
Ընդամենը կարճաժամկետ պարտավորություններ

Երկարաժամկետ պարտավորություններ

1

2

…
Ընդամենը երկարաժամկետ պարտավորություններ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2. Սույն ձևի հետ ներկայացվում է նաև վարկային պայմանագրի (պայմանագրերի) պատճենը։
1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը։

____________________________________________________

/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/

(առկայության դեպքում)

Կ.Տ.

___________________
/անուն, ազգանուն/

Հաշվետու ժամանակաշրջանում
հաշվեգրված տոկոսավճարներ
արտահայտված Հայաստանի
Հանրապետության դրամով,
ֆինանսական հաշվառման նպատակով
(հազար դրամ)
Հաշվետու ժամանակաշրջանում
հաշվեգրված տոկոսավճարներ
արտահայտված տվյալ արժույթով, հարկային
հաշվառման նպատակով
(հազար պ.մ.)
Հաշվետու ժամանակաշրջանում
հաշվեգրված տոկոսավճարներ
արտահայտված Հայաստանի
Հանրապետության դրամով,
հարկային հաշվառման նպատակով
(հազար դրամ)

Պայմանագրի համարը, կնքման ամսաթիվը և
գործողության ժամկետը

1

Պարտավորության տեսակը (վարկ,
վարկային գիծ, փոխառություն)

Հ/Հ

Վարկատուի (փոխառուի) անվանումը

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն
/ընկերության անվանումը/

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԵՐԻ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՄԱՍԻՆ
առ 1 _____________________ 20 .... թվականի

Ձև Ֆ 1-9

16
17
18

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ձև 1-10
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՕՏԱՐՎԱԾ (ՎԱՃԱՌՎԱԾ) ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(կարգավորվող գործունեության մասով)

առ 1

20.....թվականի
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)

Հ/Հ

Հիմնական
միջոցի
անվանումը

Հիմնական
միջոցի
ստեղծման
(ձեռքբերման)
ամսաթիվը

Հիմնական
միջոցի
շահագործման
հանձնման
ամսաթիվը

Հիմնական
միջոցի
օտարման
(վաճառքի)
ամսաթիվը

Հիմնական
միջոցի
գույքային
համարը

Հիմնական
միջոցի
հաշվապահական
հաշվառման
հաշվի
(ենթահաշվի)
համարը

Հիմնական
միջոցի
սկզբնական
արժեքը

Կուտակված
մաշվածություն

Կուտակված
արժեզրկում

1
2
3
…
…
…
…

Ընդամենը
1.

1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

Հիմնական
միջոցի
հաշվեկշռային
(մնացորդային)
արժեքն
արտահայտված
ֆինանսական
հաշվառման
ցուցանիշներով

Հիմնական
միջոցի
հաշվեկշռային
(մնացորդային)
արժեքն
արտահայտված
հարկային
հաշվառման
ցուցանիշներով

Հիմնական
միջոցի
օտարման
(վաճառքի)
արժեքը

Հիմնական
միջոցի
օտարման
(վաճառքի)
հետ կապված
ծախսեր

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԼՈՒԾԱՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ձև 1-11

(կարգավորվող գործունեության մասով)

առ 1

20.....թվականի
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)

Հ/Հ

Լուծարված հիմնական միջոցի
անվանումը

Գույքային
համարը

Հաշվապահական
հաշվառման հաշվի
(ենթահաշվի)
համարը

Հիմնական
միջոցի
շահագործման
հանձնման
ամսաթիվը

Հիմնական
միջոցի
սկզբնական
արժեքը

Կուտակված
մաշվածություն

Կուտակված
արժեզրկում

Հիմնական
միջոցի
հաշվեկշռային
(մնացորդային)
արժեքն
արտահայտված
ֆինանսական
հաշվառման
ցուցանիշներով

1
2
3
…

Ընդամենը
1.

Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

Հիմնական
միջոցի
հաշվեկշռային
(մնացորդային)
արժեքն
արտահայտված
հարկային
հաշվառման
ցուցանիշներով

Հիմնական միջոցի լուծարման
արդյունքում
մուտքագրված դետալներ,
համալրող շինվածքներ
և այլ պիտանի նյութեր
(դրամական արտահայտությամբ)

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն

Ձև 1-12
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ, ՀԱՄԱԼՐՈՂ
ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԻՏԱՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(կարգավորվող գործունեության մասով)

առ 1

20.....թվականի
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)

այդ թվում՝
Լուծարված հիմնական միջոցներից
ստացված դետալների, համալրող
Հ/Հ
շինվածքների և այլ պիտանի նյութերի
ծախս
(դրամական արտահայտությամբ)

1.

Ընդամենը

Ընդգրկված կապիտալ
ներդրումներում

Ընդգրկված
ընթացիկ
շահագործման
ծախսերում

Ընդգրկված
ընթացիկ
նորոգման
ծախսերում

Օտարված
(վաճառված)

Այլ ուղղություններով

Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր»
փակ բաժնետիրական ընկերություն

առ 1 ________________ 20.... թվականի
Ձև 1-13

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
(հազար դրամ)

1

Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբում

2

Դրամական միջոցների մուտքեր, այդ թվում՝

2.1
2.1.1
2.1.2

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայության
մատուցումից հասույթ, այդ թվում՝
Ներքին սպառման մասով
Արտահանման մասով

2.2

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքից
(օտարումից)

2.3

Ստացված վարկերից և փոխառություններից,
այդ թվում՝

2.3.1
2.3.2

2.4
2.4.1
2.4.2

2.5

3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

Վարկերից
Փոխառություններից

Տրված փոխառությունների վերադարձից,
այդ թվում՝
Մայր գումարի վերադարձ
Ստացված տոկոսային եկամուտներ

Դրամական միջոցների այլ մուտքեր
Դրամական միջոցների ելքեր, այդ թվում՝

Աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցներ
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում
Ապրանքանյութական պաշարների, պահեստամասերի
ձեռքբերում
Վճարումներ կողմնակի կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց՝
ընթացիկ գործունեության մասով մատուցված ծառայությունների և
կատարված աշխատանքների դիմաց
Իրականացված ներդրումների գծով վճարումներ կողմնակի
կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց

3.6

Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ

3.7

Սացված վարկերի մարման և սպասարկման գծով, այդ թվում՝

3.7.1

Մայր գումարների մարման գծով

3.7.2

Սպասարկման և վճարված տոկոսների գծով

3.8

Ստացված փոխառությունների մարման և սպասարկման գծով, այդ թվում՝

3.8.1

Մայր գումարների մարման գծով

3.8.2

Սպասարկման և վճարված տոկոսների գծով

3.9

Դրամական միջոցների այլ ելքեր

4

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ

5

Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում
(1+2-3±4)

1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:

__________________________________

________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

