Հավելված N1

______________

«Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական
/ընկերության անվանումը/

Հայաստանի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները
ընկերություն_____________ կարգավորող հանձնաժողովի
2017 թվականի __________ ___-ի
№ ____Ա որոշմամբ սահմանված կարգի

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ձև Ֆ 1-1

առ 1 _____________________ 20 .... թվականի

(հազար դրամ)

Տնտեսական հոդվածները
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2

3

1
1
1.1

Հասույթ (առանց ԱԱՀ-ի) (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)
Ջրամատակարարման ծառայություններից, այդ թվում՝

1.1.1

Ջրաչափ ունեցող բաժանորդներից

1.1.2

Ջրաչափ չունեցող բաժանորդներից

1.1.3
1.2

Մեծածախ բաժանորդներից

Ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայություններից, այդ թվում՝

1.2.1

Ջրաչափ ունեցող բաժանորդներից

1.2.2

Ջրաչափ չունեցող բաժանորդներից

1.2.3

Մեծածախ բաժանորդներից

1.3

Գրունտային ջրերի հեռացման ծառայություններից

1.4

Խմելու ջուրը ոռոգման նպատակով մատակարարելուց

1.5

Ջրի տեղափոխման ծառայությունից

1.6

Ակտեր ապօրինի սպառումից, այդ թվում՝

1.6.1
1.6.2
1.7
1.7.1
1.8

2

2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.2
2.1.2.1
2.1.3
2.1.3.1
2.1.4
2.1.4.1
2.1.5
2.1.5.1
2.1.6
2.1.6.1
2.2

ջրամատակարարման ծառայության դիմաց
ջրահեռացման ծառայության դիմաց

Այլ եկամուտներ, այդ թվում
նոր միացման համար ստացված եկամուտներ

Հասույթի ճշգրտում

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների
ինքնարժեք (շահագործման և նորոգման ծախսեր)
(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 2.10)
Աշխատանքի վճարման ծախսեր, այդ թվում՝
Ջրի արտադրության և փոխադրման ծախսերում ընդգրկված, որից՝
պահուստ չօգտագործված արձակուրդայինի գծով ճանաչված պարտավորության մասով
Ջրի բաշխման ծախսերում ընդգրկված, որից՝
պահուստ չօգտագործված արձակուրդայինի գծով ճանաչված պարտավորության մասով
Ջրահեռացման ծախսերում ընդգրկված, որից՝
պահուստ չօգտագործված արձակուրդայինի գծով ճանաչված պարտավորության մասով
Ըստ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների ուղղակիորեն չտարանջատվող
ծախսերում ընդգրկված, որից՝
պահուստ չօգտագործված արձակուրդայինի գծով ճանաչված պարտավորության մասով
Կեղտաջրերի մաքրման ծախսերում ընդգրկված, որից՝
պահուստ չօգտագործված արձակուրդայինի գծով ճանաչված պարտավորության մասով
Գրունտային ջրերի հեռացման ծախսերում ընդգրկված, որից՝
պահուստ չօգտագործված արձակուրդայինի գծով ճանաչված պարտավորության մասով
Հումք և նյութեր, այդ թվում՝

2.2.1

Ջրի արտադրության և փոխադրման ծախսերում

2.2.2

Ջրի բաշխման ծախսերում

2.2.3

Ջրահեռացման ծախսերում

2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

Ըստ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների ուղղակիորեն չտարանջատվող
ծախսերում ընդգրկված, որից՝
Կեղտաջրերի մաքրման ծախսերում
Գրունտային ջրերի հեռացման ծախսերում
Էլեկտրաէներգիա, այդ թվում՝

2.3.1

Ջրի արտադրության և փոխադրման ծախսերում

2.3.2

Ջրի բաշխման ծախսերում

2.3.3

Ջրահեռացման ծախսերում

2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4

Ըստ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների ուղղակիորեն չտարանջատվող
ծախսերում ընդգրկված, որից՝
Կեղտաջրերի մաքրման ծախսերում
Գրունտային ջրերի հեռացման ծախսերում
Մաշվածություն, այդ թվում՝

2.4.1

Ջրի արտադրության և փոխադրման ծախսերում

2.4.2

Ջրի բաշխման ծախսերում

2.4.3

Ջրահեռացման ծախսերում

2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5

Ըստ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների ուղղակիորեն չտարանջատվող
ծախսերում ընդգրկված, որից՝
Կեղտաջրերի մաքրման ծախսերում
Գրունտային ջրերի հեռացման ծախսերում
Կողմնակի կազմակերպությունների կողմից մատուցված ծառայություններ կամ կատարված
աշխատանքներ, այդ թվում՝

2.5.1

Ջրի արտադրության և փոխադրման ծախսերում

2.5.2

Ջրի բաշխման ծախսերում

2.5.3

Ջրահեռացման ծախսերում

2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.6

Ըստ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների ուղղակիորեն չտարանջատվող
ծախսերում ընդգրկված, որից՝
Կեղտաջրերի մաքրման ծախսերում
Գրունտային ջրերի հեռացման ծախսերում
Այլ ծախսեր, այդ թվում՝

2.6.1

Ջրի արտադրության և փոխադրման ծախսերում

2.6.2

Ջրի բաշխման ծախսերում

2.6.3

Ջրահեռացման ծախսերում

2.6.4
2.6.5
2.6.6

Ըստ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների ուղղակիորեն չտարանջատվող
ծախսերում ընդգրկված, որից՝
Կեղտաջրերի մաքրման ծախսերում
Գրունտային ջրերի հեռացման ծախսերում

2.7

Գնովի մեծածախ ջուր

2.8

Մեծածախ ջրահեռացում և կեղտաջրերի մաքրում

2.9

Բնօգտագործման վճարներ

2.10

Բնապահպանական վճարներ

3
3.1

Իրացման ծախսեր (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 3.10 + 3.11 +3.12)
Աշխատանքի վճարման ծախսերում ընդգրկված, որից՝

3.1.1

պահուստը չօգտագործված արձակուրդայինի գծով ճանաչված պարտավորության մասով

3.2

Հիմնական միջոցների մաշվածություն

3.3

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

3.4

Հիմնական միջոցների նորոգման գծով ծախսեր

3.5

Հիմնական միջոցների սպասարկման գծով ծախսեր

3.6

Մարկետինգի և գովազդի ծախսեր

3.7

Վառելիք

3.8

Օբյեկտների պահպանություն

3.9

Վարձակալական ծախսեր

3.10

Հավաքագրման գծով ծախսեր

3.11

Էլեկտրաէներգիա

3.12

Իրացման այլ ծախսեր

4
4.1
4.1.1

Վարչական ծախսեր
(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7+4.8+4.9+4.10+4.11+4.12+4.13+4.14+4.15+4.16+4.17 )
Աշխատանքի վճարման ծախսերում ընդգրկված, որից՝
պահուստը չօգտագործված արձակուրդայինի գծով ճանաչված պարտավորության մասով

4.2

Հիմնական միջոցների մաշվածություն

4.3

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

4.4

Հիմնական միջոցների նորոգում

4.5

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների սպասարկում

4.6

Գործուղման ծախսեր

4.7

Ներկայացուցչական ծախսեր

4.8

Փոստի ծախսեր

4.9

Հեռահաղորդակցության ծախսեր

4.10

Գրասենյակային ծախսեր, այդ թվում՝

4.10.1

Նյութական ծախսեր

4.11

Կոմունալ ծախսեր

4.12

Աուդիտորական ծախսեր

4.13

Խորհրդատվական ծախսեր

4.14

Բանկային ծառայությունների ծախսեր

4.15

Ապահովագրության ծախսեր

4.16

Չփոխհատուցվող հարկեր, այդ թվում՝

4.16.1

Հողի հարկ

4.16.2

Գույքահարկ

4.17

Վարչական այլ ծախսեր, այդ թվում՝

4.17.1

Էլեկտրաէներգիա

4.17.2

Նյութեր և պահեստամասեր

4.17.3

Վառելիք

4.17.4

Վարձակալական ծախսեր

4.17.5

Ուսուցում և վերապատրաստում

4.17.6

Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարներ

4.17.7

Տուրքեր

4.17.8

Համակարգչային ծախսեր

4.17.9

Անվտանգության ծախսեր

4.17.10

Այլ ծախսեր

5

Հիմնական գործունեությունից արդյունք (1-(2+3+4)

6

Գործառնական այլ գործունեության արդյունք (6.1-6.2)

6.1

Գործառնական այլ եկամուտներ, այդ թվում՝

6.1.1

Դուրս գրված կրեդիտորական պարտքերից եկամուտ

6.2

Գործառնական այլ ծախսեր, այդ թվում՝
Դեբիտորական պարտքերի կորուստների (հնարավոր կորուստների պահուստ) գծով ծախսեր,
կարգավորվող գործունեություն

6.2.1
6.2.2

Տույժեր, տուգանքներ, դատական ծախսեր, այդ թվում՝

6.2.2.1

Դատական ծախսեր

6.2.2.2

Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների
մատուցման կանոնների համաձայն սպառողներին տրվող փոխհատուցման գումարներ

6.2.2.3
6.2.3
6.2.4

Հետազոտության և մշակման ծախսեր

7

Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք (7.1-7.2)

7.1

Ոչ գործառնական եկամուտներ, այդ թվում՝

7.1.1

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունից եկամուտ

7.2

Ոչ գործառնական ծախսեր, այդ թվում՝

7.2.1

Վարկերի և փոխառությունների գծով ծախսեր, որից՝

7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.2

Վարձակալության պայմանագրի պայմանները չկատարելու համար վճարվող տուգանքներ
Արժեքների պակասորդներ և փչացումից կորուստներ, արտադրական ծախսումների սովորական
(նորմալ) մակարդակը գերազանցող ծախսեր, խոտանված արտադրանքի հետ կապված ծախսեր

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով ծախսեր
Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով ծախսեր
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունից ծախսեր

8

Հասույթ (չկարգավորվող գործունեությունից) առանց ԱԱՀ-ի

9

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք
(չկարգավորվող գործունեություն)

10

Իրացման ծախսեր (չկարգավորվող գործունեություն)

11

Վարչական ծախսեր (չկարգավորվող գործունեություն)

12

Գործառնական այլ գործունեության արդյունք (չկարգավորվող գործունեություն)

13

Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք (չկարգավորվող գործունեություն)

14

Չկարգավորվող գործունեությունից արդյունք (8 - (9+10+11+12+13)

15

Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումը (5+6+7+14)

16

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում), այդ թվում`

16.1
16.2
17

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)
Հետաձգված հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)
Շահույթ (վնաս) (15-16)

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/

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

___________________
/անուն, ազգանուն/

__

______

«Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերություն______________________________
/ընկերության անվանումը/

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՅԼ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ձև Ֆ 1-2

առ 1 _____________________ 20 .... թվականի

Աշխատողների խմբերն ըստ գործունեության
ոլորտի

Աշխատակիցների
թվաքանակը
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջի դրությամբ ,
որից՝
(մարդ)
3.1+3.2+3.3

Աշխատակիցներ,
որոնք ներգրավված
են միայն ընթացիկ
շահագործման
ծախսերում
(մարդ)

2

3

3.1

1
1

Շահագործման և նորոգման
անձնակազմ

2

Իրացման անձնակազմ, այդ թվում՝

Աշխատակիցներ,
որոնք ընդգրկված են
միայն կապիտալ
ծախսերում
(մարդ)

Աշխատակիցներ,
որոնք ընդգրկված են
և կապիտալ, և
ընթացիկ
շահագործման
ծախսերում
(մարդ)

Ընթացիկ ծախսերոմ
ներառված
աշխատանքի
վարձատրությանն
ուղղված միջոցներ և
դրան
հավասարեցված
վճարներ
(հազար դրամ)

3.2

3.3

4

Հաշվառքի սարքերի ցուցմունքների
2.1 գրանցում իրականացնող անձնակազմ

(տեսուչներ)
3

Վարչական անձնակազմ

4

Ոչ ցուցակային անձնակազմ

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ (1+2+3+4)
Չկարգավորվող գործունեության մեջ
ներգրավված անձնակազմ
1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը։

__________________________________________
/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

___________________
/անուն, ազգանուն/

Կապիտալ ծախսերում
ներառված
Ընդամենը աշխատանքի
աշխատանքի
վարձատրությանն ուղղված
վարձատրությանն
միջոցներ և դրան
ուղղված միջոցներ և
հավասարեցված վճարներ
դրան հավասարեցված
(4+5)
վճարներ
(հազար դրամ)
(հազար դրամ)
5

6

«Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերություն_______________________________________
/ընկերության անվանումը/

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ (ՍՏԵՂՑՎԱԾ) ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ձև Ֆ 1-3

առ 1 _____________________ 20 .... թվականի

աղյուսակ N1
Հիմնական
միջոցի
գույքային
համարը

Հ/Հ

Հիմնական միջոցի
հաշվապահական
հաշվառման հաշվի
(ենթահաշվի)
համարը

Հիմնական միջոցի անվանումը

Հիմնական
միջոցի
ձեռքբերման
ամսաթիվը

Հիմնական
միջոցի
շահագործման
հանձնման
ամսաթիվը

Օգտակար ծառայության ժամկետը
(տարի)

Հիմնական միջոցի արժեքը
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)

Հանձնվել է
շահագործման
(այո/ոչ)

Ընկերության կողմից ձեռք բերված հիմնական միջոցներ
1
2
…
Ընդամենը կարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ
Չկարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ

Ընդամենը
աղյուսակ N2

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 ժամկետը
(տարի)

Ընկերության կողմից կառուցված հիմնական միջոցներ
1
2
…
Ընդամենը կարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ
Չկարգավորվող գործունեության մասով ձեռք բերված հիմնական միջոցներ

Ընդամենը
1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը։

____________________________________________________
/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

/անուն, ազգանուն/

Հիմնական միջոցի արժեքը
(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)

Հանձնվել է
շահագործման
(այո/ոչ)

«Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերություն
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊՐԱՆՔԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԵԼՔԻ ՄԱՍԻՆ

Ձև Ֆ 1-4

առ 1 _____________________ 20 .... թվականի

Ընդգրկված հիմնական գործունեության ծախսերում
այդ թվում՝

1

2

1

Նյութեր, այդ թվում՝

1․1

Հումք և նյութեր, որից՝

1.1.1

հեղուկ քլոր

1.1.2

քլորակիր

1.1.3

քիմիկատներ

1.1.4

խողովակներ

1.1.5

քսայուղեր

1.1.6
1․2
1․3

Վառելիք, այդ թվում՝

1.3.1

բենզին

1.3.2

դիզելային վառելիք

1.3.3

գազ

Ջրի
բաշխում

Ջրահեռացում

Կեղտաջրերի
մաքրում

3

4

5

6

7

8

այլ վառելիք

1․4

Տարա և տարանյութեր

1․5

Պահեստամասեր

1․6

Շինանյութեր
Գյուղատնտեսական
նշանակության նյութեր

1․7

Ջրի արտադրություն և
փոխադրում

այլ հումք և նյութեր
Գնովի կիսապատրաստուքներ,
համալրող շինվածքներ և դետալներ

1.3.4

Ընդամենը

Գրունտային
ջրերի
հեռացում

1․8

Վերամշակման հանձնված նյութեր

1․9

Այլ նյութեր
1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը։

____________________________________________________
/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

/անուն, ազգանուն/

Իրացման
ծախսեր

Վարչական
ծախսեր

Ընդգրկված
կապիտալ
ներդրումներում
(կարգավորվող
գործունեություն)

9

10

11

Ընդգրկված
չկարգավորվող
գործունեությունում

12

_____________«Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերություն___________________________
/ընկերության անվանումը/

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ձև 1-5

առ 1 _____________________ 20 .... թվականի

(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ)

N
1

Հիմնական միջոցի անվանումը

Ընթացիկ ծախսերում հաշվառված

2

3

1
2
…

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/

_____________«Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերություն___________________________
/ընկերության անվանումը/

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ձև Ֆ 1-6
առ 1 _____________________ 20 .... թվականի

N

Հիմնական միջոցի անվանումը

1

Հիմնական միջոցի
գույքային համարը

2

3

Հիմնական միջոցի
հաշվապահական
հաշվառման հաշվի
(ենթահաշվի) համարը

Կապիտալացվող հետագա
ծախսերում հաշվառված
(հազար դրամ)

4

1
2
…

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/

5

«Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերություն
/ընկերության անվանումը/

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԱՎԱՐՏ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ձև Ֆ 1-7

առ 1 _____________________ 20 .... թվականի

(հազար դրամ)

Հ/Հ

Դասի անվանումը

Նախորդ
տարվա վերջի
մնացորդը

1

2

3

1

Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ

1.1

Նվազեցում, որից՝
Ավելացում

4

Կապիտալացում առկա
Նոր հիմնական միջոցի
հիմնական միջոցների
ձևավորում
արժեքին
5

6

Օտարում
7

Հաշվետու
տարվա
(ժամանակաշրջանի
Այլ ուղղություններով
)
վերջի մնացորդը
8

այդ թվում`
Կառուցման ընթացքում գտնվող հիմնական
միջոցներ

1.2

Տեղակայման ենթակա սարքավորումներ

1.3

Հիմնական միջոցների վրա կապիտալացվող
հետագա ծախսումներ

1.4

Կապալառուի կողմից կառուցվող հիմնական
միջոցներ

1.5

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/

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

9

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

«Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերություն
/ընկերության անվանումը/

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

Ձև Ֆ 1-8

16
17
18

«Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերություն
/ընկերության անվանումը/
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՄԱՍԻՆ
Ձև Ֆ 1-9

առ 1 ______________ 20 . . թվականի
(հազար դրամ)

Հ/Հ

1

Ծառայության կամ աշխատանքի բնույթը

Աշխատանքի կամ ծառայության
արժեքը

2

3

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

Ընդամենը
Ընդամենը (չկարգավորվող գործունեություն)

1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը։
2. Սույն ձևում լրացվող ցուցանիշներն արտացոլում են «Տեղեկատվություն եկամուտների և ծախսերի մասին» Ֆ1-1 ձևի «Կողմնակի կազմակերպությունների
կողմից մատուցված ծառայություններ կամ կատարված աշխատանքներ (տող 2.5)» հոդվածում լրացված ցուցանիշների բացվածքները:

____________________________________________________
/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

_______________________________
/անուն, ազգանուն/

