
Հաստատված է ՀՀ ֆիՕանսՕերի և էկոնոմիկայի նախարարության 
12.12.2001թ. թիվ 465 հրամանով տարեկան (ամբողջական 

փաթեթով միջանկյալ) հաշվետվության ներկայացման համար

Տարածվում է ՀՀ կառավարության 26.11.1998թ. N  740 որոշմամբ 
սահմանված կազմակերպությունների վրա

Ձ1^ 2

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Տարեկան 2017 թ.
(հա շվետու տարին (ժամանակաշրջանը))

ծա ծկա գիրը

Կազմակերպության անվանումը ______________ «Հարաւ|կՈԼ|Լ|1ԱԱ|ան երկաթՈԼՈԻ » Փ Բ Ը

Երկաթուղով ուղևորների և բեռների
Փ ա ստ ա ցի գործունեության __________________ փ ո խ ա դ ր ո ւ մ ________________

հիմնական երկու տ եսա կները ___________________________________________________

Պետա կան ռեգիստրում գրանցման համարը
27812004129

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը
00448268

Չափի միավորը

Գտնվելու վայրը ք.Երևան Տիգրան Մեծի N 50 հեռախոսը

Հայաստանի
Փա ստ ա ցի գործունեության իրականացման վայրը ________Հանրասյետութւուն________ հեռախոսը

հազ. դրամ
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Ցուցանիշի անվանումը տող

Նախորդ տարի 
(միջանկյալ ժա
մանակաշրջան' 

աճողական)

Հաշվետու տարի 
(միջանկյալ ժա
մանակաշրջան' 

աճողական)

Նախորդ տար-վա 
միջանկյալ 

ժամանակա՛շրջան

Հաշվես՜՜
միջան-կ;.

նակււ;

1 2 3 4 5 6

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 
ծառայությունների իրացումից հասույթ

010 18 ,369 ,849 19 ,764 ,257 -

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխա
տանքների, ծառայությունների ինքնարժեք

020 (16 ,395 ,552) (17 ,009 ,180) -

Համախառն շահույթ (վնաս) 030 1,974 ,297 2 ,755 ,077 -

Իրացման ծախսեր 040 (132,421) (133,437) -

Վարչական ծախսեր 050 (2 ,107,607) (2 ,471 ,290) -

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 
ծառայությունների իրացումից շահույթ (վնաս)

060 (265,731) 150 ,350 -

Գործառնական այլ եկամուտներ, այդ թվում' 070 708 ,430 623 ,319 -

071 -

072 -

Գործառնական այլ ծախսեր, այդ թվում' 080 (306,112) (506,357) -

081

082

Գործառնական շահույթ (վնաս) 090 136,587 267 ,312 -

Ֆինանսական եկամուտներ և ծախսեր 100 156,793 297 ,977 -

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող 
ներդրումների գծով շահույթ (վնաս)

110 - - -

Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի ակտիվների 
վաճառքներից և պարտավորությունների մարումներից 
շահույթ (վնաս)

120

Այլ ոչ գործառնական շահույթ (վնաս), այդ թվում' 130 (28,467) (32,200) -

Շահույթ (վնաս ) կուրսային տարբերությունից 131 (4,752) (5,638) -

Սովորական գործունեությունից շահույթ (վնաս) 140 264 ,913 533 ,089 -

Արտասովոր դեպքերից շահույթ (վնաս) 150

Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան շահութահարկի գծով 
ծախսի նվազեցումը

160 264 ,913 533 ,089 -

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում) 170 (202,387) (346,879) -

Զուտ շահույթ (վնաս) շահութահարկի գծով ծախսի 
նվազեցումից հետո

180 62,526 186,210 -

Աեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ 
(վնաս)*

190 X X X X

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված 
շահույթ (ւ|նաս)*

200 X X X X

* Սույն հոդվածների լրացումը պարտադիր է այն բաժնետիրական ընկերությունների կողմից, որոնց սովորական բաժնետոմսերը կամ պո

տենցիալ սովորական բաժնետոմսերը հրապարակայնորեն վաճառվում են, կամ որոնք գտնվում են արժեթղթերի բաց (կանոնակարգվող) 

շուկայում սովորական բաժնետդւՅԱնր կամ պուոյյ(յ(յիսյլ սովորական բաժնետոմսեր թողարկելու գործընթացում: Սույն հոդվածների գումարը 

ցույց է տրվում դրամներով (ք>չթե հպէխ^դրսյմՕերյւվ):

Ղեկավար 

Գլխավոր հաշվապահ

Ս. Գ. Վալկո 

Վ. Գ. Ավետիսյան


