
 

Համարը Համարը N 37-Ն Տ եսակը Տ եսակը Հիմնական
Տ իպը Տ իպը Հրաման Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը ՀՀԳՏ 2016.02.19/4(547).1 Հոդ.50.4 Ընդունման վայրը Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունող մարմինը Ընդունող մարմինը Ֆինանսների նախարար Ընդունման ամսաթիվը Ընդունման ամսաթիվը 01.02.2016

Ստորագրող մարմինը Ստորագրող մարմինը Ֆինանսների նախարար Ստորագրման ամսաթիվը Ստորագրման ամսաթիվը 01.02.2016
Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացման ամսաթիվը Վ ավերացման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը 29.02.2016 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետԿապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ Ֆ ԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏ Վ ԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻՀՀ Ֆ ԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏ Վ ԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ
ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ Փ ԱՍՏ ԱԹ ՂԹ ԵՐԻ ԵՎ  ՀԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ Փ ԱՍՏ ԱԹ ՂԹ ԵՐԻ ԵՎ  ՀԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆ
ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏ ՅԱՆՆԵՐԻ Օ ՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ ԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏ ՅԱՆՆԵՐԻ Օ ՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ ԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
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ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

1 փետրվարի 2016 թ.
N 37-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա ՆՀ Ր Ա Մ Ա Ն
 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏ Վ ԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏ Վ ԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ
Փ ԱՍՏ ԱԹ ՂԹ ԵՐԻ ԵՎ  ՀԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏ ՅԱՆՆԵՐԻ Օ ՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ ԵՐԸՓ ԱՍՏ ԱԹ ՂԹ ԵՐԻ ԵՎ  ՀԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏ ՅԱՆՆԵՐԻ Օ ՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ ԵՐԸ

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 
Հիմք ընդունելով «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 7-րդ մասը, 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, ինչպես նաև Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2008 թ. մայիսի 15-ի թիվ 503-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի
Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կանոնադրության 14-րդ կետի 1-ին ենթակետը`

 
Հրամայում եմ`Հրամայում եմ`

 
1. Սահմանել`
1) հանրային հատվածի կազմակերպությունների սկզբնական հաշվապական հաշվառման փաստաթղթերի օրինակելի

ձևերը` համաձայն հավելված 1-ի:
2) հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյանների օրինակելի

ձևերը` համաձայն հավելված 2-ի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
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 Գ.  ԽաչատրյանԳ.  Խաչատրյան

 

  

Հա վել վա ծ 1Հա վել վա ծ 1

ՀՀ ֆինա նսների նա խա րա րիՀՀ ֆինա նսների նա խա րա րի

2016 թվա կա նի փ ետ րվա րի 1-ի2016 թվա կա նի փ ետ րվա րի 1-ի

թիվ 37-Ն հրա մա նիթիվ 37-Ն հրա մա նի

 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏ Վ ԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏ Վ ԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆ

ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ Փ ԱՍՏ ԱԹ ՂԹ ԵՐԻ Օ ՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ ԵՐՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ Փ ԱՍՏ ԱԹ ՂԹ ԵՐԻ Օ ՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ ԵՐ
 
1. Շահագործման համար մատչելի (պատրաստ) հիմնական միջոցների ընդունման ակտ (ձև ՀՄ-1).
2. Տեղակայում չպահանջող հիմնական միջոցների շահագործման հանձնման-ընդունման ակտ (ձև ՀՄ-2).
3. Կառուցման, սարքավորումների տեղակայման արդյունքում ստեղծված հիմնական միջոցի շահագործման

հանձնման-ընդունման ակտ (ձև ՀՄ-3).
4. Հիմնական միջոցների ներքին տեղափոխման ակտ (բեռնագիր) (ձև ՀՄ-4).
5. Հիմնական միջոցների (տեղակայման ենթակա սարքավորումների) թերությունների բացահայտման ակտ (ձև ՀՄ-5).
6. Հիմնական միջոցների վերանորոգման, մասերի (բաղկացուցիչների) փոխարինման կամ ավելացման նպատակով

ներքին ստորաբաժանմանը փոխանցման ակտ (բեռնագիր) (ձև ՀՄ-6).
7. Հիմնական միջոցների վերանորոգման, մասերի (բաղկացուցիչների) փոխարինման կամ ավելացման նպատակով այլ

կազմակերպությանը փոխանցման բեռնագիր (ձև ՀՄ-7).
8. Վերանորոգված, մասերը (բաղկացուցիչները) փոխարինված կամ ավելացված հիմնական միջոցների ընդունման-

հանձնման ակտ (ձև ՀՄ-8).
9. Հիմնական միջոցների օտարման նպատակով շահագործումից հանման ակտ (ձև ՀՄ-9).
10. Հիմնական միջոցների անհատույց հանձնման ակտ (բեռնագիր) (ձև ՀՄ-10).
11. Պետական կառավարչական հիմնարկի կողմից այլ կազմակերպության համար կառուցված հիմնական միջոցների

անհատույց հանձնման ակտ (բեռնագիր) (ձև ՀՄ-11).
12. Պետական կառավարչական հիմնարկի կողմից այլ կազմակերպության հիմնական միջոցի վրա կատարված

կապիտալ աշխատանքների անհատույց հանձնման ակտ (ձև ՀՄ-12).
13. Հիմնական միջոցների լուծարման ակտ (ձև ՀՄ-13).
14. Ոչ նյութական ակտիվների ընդունման ակտ (ձև ՈՆԱ-1).
15. Ոչ նյութական ակտիվների օգտակար ծառայության վերանայման տեղեկագիր (ձև ՈՆԱ-2).
16. Ոչ նյութական ակտիվների անհատույց հանձնման ակտ (ձև ՈՆԱ-3).
17. Ոչ նյութական ակտիվների լուծարման ակտ (ձև ՈՆԱ-4).
18. Ներդրումային գույքի (հողամասի և շենքի) ընդունման ակտ (ձև ՆԳ-1).
19. Այլ ակտիվները որպես ներդրումային գույք վերադասակարգման տեղեկագիր (ձև ՆԳ-2).
20. Ներդրումային գույքից որպես այլ ակտիվ վերադասակարգման տեղեկագիր (ձև ՆԳ-3).
21. Ներդրումային գույքի իրական արժեքի հաշվարկի տեղեկագիր (ձև ՆԳ-4).
22. Ներդրումային գույքի անհատույց հանձնման ակտ (ձև ՆԳ-5).
23. Բարձրարժեք ակտիվի ընդունման ակտ (ձև ԲԱ-1).
24. Բարձրարժեք ակտիվների ներքին տեղափոխման ակտ (բեռնագիր) (ձև ԲԱ-2).
25. Բարձրարժեք ակտիվների իրական արժեքի հաշվարկի տեղեկագիր (ձև ԲԱ-3).
26. Բարձրարժեք ակտիվների անհատույց հանձնման ակտ (բեռնագիր) (ձև ԲԱ-4).
27. Մուտքի օրդեր (ձև Պ-1).
28. Պահանջագիր-բեռնագիր (ձև Պ-2).
29. Շահագործման մեջ գտնվող փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների ներքին տեղափոխման ակտ (բեռնագիր)

(ձև Պ-3).
30. Ռազմավարական պաշարների իրական արժեքի հաշվարկի տեղեկագիր (ձև Պ-4).
31. Պաշարների արժեքի իջեցման ակտ (ձև Պ-5).
32. Պաշարների լուծարման ակտ (ձև Պ-6).
33. Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների լուծարման ակտ (ձև Պ-7).
34. Պաշարների անհատույց հանձնման ակտ (բեռնագիր) (ձև Պ-8).
35. Պահեստում պաշարների շարժի հաշվետվություն (ձև Պ-9).
36. Լիազորագիր (ձև Պ-10).
37. Մատյան լիազորագրերի հաշվառման (ձև Պ-11).
38. Հաշիվ-ապրանքագիր (ձև ԻՐ-1).
39. Ապրանքային բեռնագիր (ձև ԻՐ-2).
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40. Բյուջեի ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցման (ըստ ծրագրերի) կատարողական ակտ (ձև ԻՐ-3).
41. Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի տեղեկագիր (ձև ԻՐ-4).
42. Դեբիտորական պարտքերի ապաճանաչման (դուրսգրման) տեղեկագիր (ձև ԻՐ-5).
43. Նյութերի շարժի (ներառյալ՝ ծախսումների և ծախսերի) հաշվետվություն (ձև ԾԽ-1).
44. Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների շարժի հաշվետվություն (ձև ԾԽ-2).
45. Էներգակիրների ծախսումների (ծախսերի) հաշվետվություն (ձև ԾԽ-3).
46. Հիմնական միջոցների կառուցման, սարքավորումների տեղակայման, հիմնական միջոցների մասերի

(բաղկացուցիչների) փոխարինման և ավելացման նյութական ծախսումների ակտ (ձև ԾԽ-4).
47. Աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագիր (ձև ԾԽ-5).
48. Մարդատար ավտոմեքենայի, ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոբուսի երթուղային թերթիկ (ձև ԾԽ-6).
49. Բեռնատար ավտոմեքենայի երթուղային թերթիկ (ձև ԾԽ-7).
 

Ձև ՀՄ-1Ձև ՀՄ-1

Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 
« » __________20 թ.

 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՏ Չ ԵԼԻ (ՊԱՏ ՐԱՍՏ )  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՏ Չ ԵԼԻ (ՊԱՏ ՐԱՍՏ )  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

ԸՆԴՈՒ ՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒ ՆՄԱՆ ԱԿՏԱԿՏ  N  _____ N  _____ « » __________20 թ.

Մատակարարի (անհատույց 
հանձնողի) անվանումը, հասցեն

_____________________________________________________
Գնումը (անհատույց ստացումը) հիմնավորող
փաստաթղթի անվանումը, համարը,
ամսաթիվը _____________________________________________________

Փոխադրողի անվանումը, հասցեն _____________________________________________________

Ուղեկցող տրանսպորտային փաստաթղթի
համարը, ամսաթիվը

_____________________________________________________

Ընդունող պահեստի, ստորաբաժանման 
անվանումը (ընդգծել)

_____________________________________________________

Հիմնական
միջոցի

անվանումը,
համառոտ

բնութագիրը

Դասը` ըստ
հաշվապահական

հաշվառման
դասակարգման

Թողարկման
տարեթիվը

Հաշվապահության
կողմից տրված

գույքային համարը

Գինը 
(անհատույց

ստացման

դեպքում՝

իրական

արժեքը)

Նորմատիվային
օգտակար

ծառայության
ժամկետը

Օգտակար
ծառայության

ժամկետը
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1 2 3 4 5 6 7

       
       
       
       
       
       

Այլ նշումներ
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Կից փաստաթղթերի ցանկը` ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ՄատակարարումներիՄատակարարումների  համարհամար  պատասխանատուպատասխանատու
ստորաբաժանմանստորաբաժանման  ղեկավարղեկավար՝՝

_________________ _______________

ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՇահաՇահագգործմանործման  համարհամար  պատասխանատուպատասխանատու
ստորաբաժանմանստորաբաժանման  ղեկավարղեկավար՝՝ _________________ _________________

ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Այլ կառուցվածքային ստորա-Այլ կառուցվածքային ստորա-
բաժանման աշ խատակից՝բաժանման աշ խատակից՝ _____________

պաշտոնը
______________________

ստորագրությունը
_______________________

անունը, ազգանունը

ԸնդունողԸնդունող ՝՝
_____________ _____________ _____________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՀանձնողՀանձնող ՝՝
__________________________ _____________ _____________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև ՀՄՁև ՀՄ--22
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » __________ 20 թ.

ՏՏ ԵՂԱԿԱՅՈՒ Մ Չ ՊԱՀԱՆՋՈՂԵՂԱԿԱՅՈՒ Մ Չ ՊԱՀԱՆՋՈՂ   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ   ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ
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ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒ ՆՄԱՆ ԱԿՏՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒ ՆՄԱՆ ԱԿՏ  N N  _____ _____ « » _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Հանձնող ստորաբաժանման անվանումը _________________________________________
Ընդունող ստորաբաժանման անվանումը _________________________________________

Հիմնական միջոցի անվանումը, 

տեսակը, մակնիշը
Գույքային համարը

Նորմատիվային

օգտակար ծառայության

ժամկետը

Օգտակար ծառայության

ժամկետ
Նշումներ

1 2 3 4 5

     

     

     

     

     

Զննման արդյունքում արձանագրեց`
(տեխնիկական պայմաններին համապատասխանությունը, լրացուցիչ աշխատանքների անհրաժեշտությունը և այլն)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Հավելված` փաստաթղթերի ցանկը _______________________________________
_______________________________________________________________________________

ՀիմնականՀիմնական  միջոցներիմիջոցների  շ ահաշ ահագգործմանործման  հանձնումհանձնում --ընդունումըընդունումը  իրականացվեցիրականացվեց   հետևյալհետևյալ  աշ խատակիցներիաշ խատակիցների
կողմիցկողմից `̀

 
_____________ _____________ _____________

 
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 
_____________ _____________ _____________

 
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 
_____________ _____________ _____________

 
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ԸնդունեցԸնդունեց ՝՝
_____________ _____________ _____________

 
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՀանձնեցՀանձնեց ՝՝
__________________________ _____________ _____________

 
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը
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Ձև ՀՄՁև ՀՄ-3-3
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » __________ 20 թ.

ԿԱՌՈՒ ՑՄԱՆ,ԿԱՌՈՒ ՑՄԱՆ,  ՍԱՐՔԱՎ ՈՐՈՒ ՄՆԵՐԻ ՍԱՐՔԱՎ ՈՐՈՒ ՄՆԵՐԻ   Տ ԵՂԱԿԱՅՄԱՆՏ ԵՂԱԿԱՅՄԱՆ   ԱՐԴՅՈՒ ՆՔՈՒ ՄԱՐԴՅՈՒ ՆՔՈՒ Մ  ՍՏ ԵՂԾՎ ԱԾ ՍՏ ԵՂԾՎ ԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒ ՆՄԱՆՄԻՋՈՑԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒ ՆՄԱՆ

ԱԿՏԱԿՏ  N N

__________
« » _______________20 թ.

կազմման ամսաթիվը

Կառուցման, սարքավորումների տեղակայման
արդյունքում ստեղծված հիմնական միջոցի
անվանումը, գտնվելու վայրը, ծածկագիրը

____________________________________________

(ըստ «Հիմնական միջոցների կառուցման, սարքավորումների

տեղակայման, հիմնական միջոցների մասերի (բաղկացուցիչների)

փոխարինման և ավելացման նյութական ծախսումների ակտի» (Ձև ԾԽ-4)

տվյալների)

____________________________________________

Հանձնող (տեղակայող, կառուցող) ստորաբաժանման (կազմակերպության)
անվանումը ________________________________________

Ընդունող ստորաբաժանման անվանումը
________________________________________

Հիմնական միջոցի
անվանումը, համառոտ

բնութագիրը

Հաշվապահության
կողմից տրված

գույքային համարը

Դասը` ըստ
հաշվապահական

հաշվառման
դասակարգման

Տեղակայման
(կառուցման)

տարեթիվը

Նորմատիվային
օգտակար

ծառայության
ժամկետը

1 2 3 4 5

    

այդ թվում հիմնական միջոցի

մասերի (բաղկացուցիչների)

անվանումը

 

   X  

   X  

   X  

Զննման արդյունքում արձանագրվեց`
(տեխնիկական պայմաններին համապատասխանությունը, լրացուցիչ աշխատանքների անհրաժեշտությունը և այլն)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Հավելված փաստաթղթերի ցանկը ____________________________________
ՀիմնականՀիմնական  միջոցներիմիջոցների  շ ահաշ ահագգործմանործման  հանձնումհանձնում --ընդունումնընդունումն  իրականացվեցիրականացվեց   հետևյալհետևյալ  աշ խատակիցներիաշ խատակիցների

կողմիցկողմից `̀

 
_____________ _____________ _____________

 
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 
_____________ _____________ _____________

 
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 
_____________ _____________ _____________

 
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ԸնդունեցԸնդունեց ՝՝
_____________ _____________ _____________

 
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՀանձնեցՀանձնեց ՝՝
__________________________ _____________ _____________

 
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 
Ձև ՀՄՁև ՀՄ-4-4

Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » __________20 թ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ   ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՄԻՋՈՑՆԵՐԻ   ՆԵՐՔԻՆՆԵՐՔԻՆ   Տ ԵՂԱՓ ՈԽՄԱՆՏ ԵՂԱՓ ՈԽՄԱՆ

ԱԿՏԱԿՏ  ( ( ԲԵՌՆԱԳԻՐԲԵՌՆԱԳԻՐ ))   __________
« » _______________20 թ.

կազմման ամսաթիվը

Տեղափոխման հիմքը ______________________________________________________________
(փաստաթղթերի անվանումը, ամսաթիվը, համարը)

Հանձնող ստորաբաժանման անվանումը _________________________________________
Ընդունող ստորաբաժանման անվանումը _________________________________________

Հիմնական միջոցի անվանումը, տեսակը, մակնիշը Գույքային համարը Նշումներ

1 2 3

   

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=103709 7/70



   
   
   
   
   
   
   

Զննման արդյունքում արձանագրվեց` _____________________________________________
(համապատասխանությունը, կոմպլեկտայնությունը, թերությունները և այլն)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Հավելված` տեխնիկական փաստաթղթերի ցանկը ____________________________________
_______________________________________________________________________________

Տեղափոխումը թույլատրեց`
_____________ _____________ _____________

 
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ԸնդունեցԸնդունեց ՝՝
_____________ _____________ _____________

 
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՀանձնեցՀանձնեց ՝՝
__________________________ _____________ _____________

 
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 
Ձև ՀՄ-5Ձև ՀՄ-5

Հաստատում եմ`

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ( ( Տ ԵՂԱԿԱՅՄԱՆՏ ԵՂԱԿԱՅՄԱՆ   ԵՆԹ ԱԿԱԵՆԹ ԱԿԱ  ՍԱՐՔԱՎ ՈՐՈՒ ՄՆԵՐԻ)ՍԱՐՔԱՎ ՈՐՈՒ ՄՆԵՐԻ)

Թ ԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻԹ ԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ   ԲԱՑԱՀԱՅՏ ՄԱՆԲԱՑԱՀԱՅՏ ՄԱՆ  ԱԿՏ ԱԿՏ  N N  _____ _____
« » _______________20 թ.

կազմման ամսաթիվը

Ստորաբաժանման անվանումը _________________________________________________
Հիմնական միջոցի անվանումը, _________________________________________________
համառոտ բնութագիրը _____________________գույքային համարը_______________
Տեղակայման ենթակա սարքավորման ________________________________________________
անվանումը, համառոտ բնութագիրը _______________գույքային համարը / ծածկագիրը__________
Բացահայտված թերությունները` _________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Հայտնաբերված թերությունների վերացման համար անհրաժեշտ է

(մանրամասն նշել առաջացած թերությունների վերացման համար

անհրաժեշտ աշխատանքները և միջոցառումները, դրանց

կատարողներին, կատարման ժամկետները

նշել այն նյութերի անվանումները, որոնք անհրաժեշտ են

թերությունները վերացնելու համար

______________________________

հ/հ
Նյութերի

անվանումը
Չափի

միավորը
Քանակը

    
    
    
    
    
    
    
    
    

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Հավելված` տեխնիկական փաստաթղթերի ցանկը _________________________________________

_________________________________________________________________________________
Ակտը ստորագրեցին`Ակտը ստորագրեցին`    

___________________
ստորաբաժանման անվանումը

_________
պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

    
___________________

ստորաբաժանման անվանումը

_________
պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

    
___________________

ստորաբաժանման անվանումը

_________
պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

    
_______________________

ստորաբաժանման

(կազմակերպության) անվանումը

_________
պաշտոնը

_______________
ստորագրությունը

_______________
անունը, ազգանունը

« » ______________ 20 թ.
Ձև ՀՄ-Ձև ՀՄ-66

_____________________

կազմակերպության անվանումը Հաստատում եմ

 
_________________________________________

 պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ Վ ԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ,  ՄԱՍԵՐԻ (ԲԱՂԿԱՑՈՒ ՑԻՉ ՆԵՐԻ)  Փ ՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԿԱՄՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ Վ ԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ,  ՄԱՍԵՐԻ (ԲԱՂԿԱՑՈՒ ՑԻՉ ՆԵՐԻ)  Փ ՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԿԱՄ

ԱՎ ԵԼԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ՆԵՐՔԻՆ ՍՏ ՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆԸ Փ ՈԽԱՆՑՄԱՆԱՎ ԵԼԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ՆԵՐՔԻՆ ՍՏ ՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆԸ Փ ՈԽԱՆՑՄԱՆ

ԱԱԿՏԿՏ  ( ( ԲԵՌՆԱԳԻՐԲԵՌՆԱԳԻՐ ))   NN  _____ _____
« » _______________20 թ.

կազմման ամսաթիվը

Հիմնական միջոցը հանձնող ստորաբաժանման անվանումը ____________________________________
Հիմնական միջոցն ընդունող ստորաբաժանման անվանումը _________________________________________
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Վերանորոգման հանձնման հիմքը ___________________________________

փաստաթղթերի անվանումը, ամսաթիվը, համարը

Հիմնական միջոցի անվանումը Գույքային համարը Նշումներ

1 2 3

   
   
   
   
   
   
   
   

Հավելված` կից փաստաթղթերի _____________________________________________
ցանկը
__________________________________________________________________________

Հանձնումը թույ լատրեց`Հանձնումը թույ լատրեց`
_____________ _____________ _____________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

    

ԸնդունեցԸնդունեց ՝՝
_____________ _____________ _____________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՀանձնեցՀանձնեց ՝՝
__________________________ _____________ _____________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ______________ 20 թ.
Ձև ՀՄ-7Ձև ՀՄ-7

__________________________________
կազմակերպության անվանումը

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ Վ ԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ,  ՄԱՍԵՐԻ (ԲԱՂԿԱՑՈՒ ՑԻՉ ՆԵՐԻ)  Փ ՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԿԱՄՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ Վ ԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ,  ՄԱՍԵՐԻ (ԲԱՂԿԱՑՈՒ ՑԻՉ ՆԵՐԻ)  Փ ՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԿԱՄ
ԱՎ ԵԼԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅԱՆԸ Փ ՈԽԱՆՑՄԱՆ ԲԵՌՆԱԳԻՐԱՎ ԵԼԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏ ԱԿՈՎ  ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅԱՆԸ Փ ՈԽԱՆՑՄԱՆ ԲԵՌՆԱԳԻՐ  N N

__________ « » ___________________ 20 թ.

Ստացող ______________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Փոխադրող ______________________________________________________________
Ինքնա փ ոխա դրումԻնքնա փ ոխա դրում  (մեքենայի մակնիշը, պետ համարանիշը), Այ լ  կա զմա կերպ ությա ն կողմից փ ոխա դրումԱյ լ  կա զմա կերպ ությա ն կողմից փ ոխա դրում  (անվանումը, գտնվելու վայրը)

Հիմքը ________________________________________________________________
պայմանագիրը, նամակը և այլն
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« » ______________ 20 թ.

հ/հ
Հիմնական միջոցի

անվանումը, տեսակը, մակնիշը
Գույքային համարը Նշումներ

1 2 3 4

    
    
    
    
    
    
    
    
    

« »_____ 20 թ. N ____ լիազորագրի ___________________________________________

 
համաձայն` տրված

ում, ում կողմից (պաշտոնը, անունը, ազգանունը, կազմակերպությունը)

__________________________________________________________________________

Փոխանցող
կ.տ

Ստացող
կ.տ..

Ղեկավար`
__________

ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

  

Գլխավոր 
հաշվապահ`

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

 
ՁևՁև   ՀՄՀՄ--88

Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 
« » ___________20 թ.

ՎՎ ԵՐԱՆՈՐՈԳՎ ԱԾԵՐԱՆՈՐՈԳՎ ԱԾ,  ,  ՄԱՍԵՐԸՄԱՍԵՐԸ ( ( ԲԱՂԿԱՑՈՒ ՑԻՉ ՆԵՐԸԲԱՂԿԱՑՈՒ ՑԻՉ ՆԵՐԸ)  )  Փ ՈԽԱՐԻՆՎ ԱԾՓ ՈԽԱՐԻՆՎ ԱԾ  ԿԱՄԿԱՄ  ԱՎ ԵԼԱՑՎ ԱԾԱՎ ԵԼԱՑՎ ԱԾ  ՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒ ՆՄԱՆՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒ ՆՄԱՆ  -  - ՀԱՆՁՆՄԱՆՀԱՆՁՆՄԱՆ

ԱԿՏ  N  _________ԱԿՏ  N  _________
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« » 20 թ.

« » ______________ 20 թ.

Վ երանորոգող,  մասերը (բաղկացուցիչները)Վ երանորոգող,  մասերը (բաղկացուցիչները)
փոխարինող կամ ավելացնող ստորաբաժանմանփոխարինող կամ ավելացնող ստորաբաժանման
անվանումը (կազմակերպության անվանումը,  հասցեն)անվանումը (կազմակերպության անվանումը,  հասցեն)

________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ընդունող ստորաբաժանման,  պահեստի անվանումըԸնդունող ստորաբաժանման,  պահեստի անվանումը ______________________________________________________________

Նշումներ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Հիմնական միջոցի անվանումը Գույքային համարը Նշումներ

1 2 3

   
   
   
   
   
   
   
   

    

ԸնդունողԸնդունող ՝՝
_____________ _____________ _____________

 
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՀանձնողՀանձնող ՝՝
__________________________ _____________ _____________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Հավելված` կից փաստաթղթերի ցանկը ____________________________________________
______________________________________________________________________

1 Ձև ՀՄ-9Ձև ՀՄ-9
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՀՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ Օ Տ ԱՐՄԱՆԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ Օ Տ ԱՐՄԱՆ   ՆՊԱՏ ԱԿՈՎՆՊԱՏ ԱԿՈՎ   ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒ ՄԻՑՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒ ՄԻՑ  ՀԱՆՄԱՆՀԱՆՄԱՆ

ԱԿՏ  N  _________ԱԿՏ  N  _________
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Օտարման նպատակով շահագործումից հանելու
համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի
անվանումը, ամսաթիվը, համարը _____________________________________
Շահագործումից հանելու նպատակը _____________________________________

(վաճառք, անհատույց օտարում, լուծարում և այլն)

Շահագործումից հանող ստորաբաժանման
անվանումը

_____________________________________

Ընդունող պահեստի (ստորաբաժանման) ավանումը _____________________________________

Հիմնական միջոցի անվանումը, համառոտ բնութագիրը Գույքային համարը Նշումներ

1 2 3

   
   
   
   
   

Հիմնական միջոցների տեխնիկական վիճակը ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Հավելված` փաստաթղթերի ցանկը ______________________________________
Հիմնական միջոցների շ ահագործումից հանումն իրականացվեց հետևյալ աշ խատակիցների կողմից`Հիմնական միջոցների շ ահագործումից հանումն իրականացվեց հետևյալ աշ խատակիցների կողմից`

_____________ _____________ _____________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

_____________ _____________ _____________

պաշտոնը
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

_____________ _____________ _____________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ԸնդունողԸնդունող ՝՝
_____________ _____________ _____________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՀանձնողՀանձնող ՝՝
__________________________ _____________ _____________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ____________________ 20 թ.
ընդունման-հանձնման ամսաթիվը

Ձև ՀՄ-10Ձև ՀՄ-10
________________________________
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« » ______________ 20 թ.

կազմակերպության անվանումը

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏ ՈՒ ՅՑ ՀԱՆՁՆՄԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏ ՈՒ ՅՑ ՀԱՆՁՆՄԱՆ

ԱԿՏ  (ԲԵՌՆԱԳԻՐ)  N  _________ԱԿՏ  (ԲԵՌՆԱԳԻՐ)  N  _________

Ստացող ______________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Փոխադրող ______________________________________________________________
Ինքնա փ ոխա դրումԻնքնա փ ոխա դրում  (մեքենայի մակնիշը, պետ համարանիշը), Այ լ  կա զմա կերպ ությա ն կողմից փ ոխա դրումԱյ լ  կա զմա կերպ ությա ն կողմից փ ոխա դրում  (անվանումը, գտնվելու վայրը)

Հիմքը ________________________________________________________________
որոշումը, հրամանը, պայմանագիրը և այլն

հ/հ
Հիմնական միջոցի

անվանումը,
համառոտ բնութագիրը

Համախառն 
հաշվեկշռային

արժեքը

Կուտակված
մաշվածությունը

Հաշվեկշռային
արժեքը

1 2 3 4 5

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

« »_____ 20 թ. ________ N ____լիազորագրի __________________________________

համաձայն` տրված
ում, ում կողմից (պաշտոնը, անունը, ազգանունը,

կազմակերպությունը)

_________________________________________________________________________________

ՀանձնողՀանձնող
կ.տ.

ՍտացողՍտացող
կ.տ.

Ղեկավար`
__________

ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

Գլխավոր 
հաշվապահ`

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

Ձև ՀՄ-11Ձև ՀՄ-11
________________________________

կազմակերպության անվանումը

ՊՊԵՏ ԱԿԱՆԵՏ ԱԿԱՆ   ԿԱՌԱՎ ԱՐՉ ԱԿԱՆԿԱՌԱՎ ԱՐՉ ԱԿԱՆ   ՀԻՄՆԱՐԿԻՀԻՄՆԱՐԿԻ   ԿՈՂՄԻՑԿՈՂՄԻՑ  ԱՅԼԱՅԼ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅԱՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅԱՆ   ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ
ԿԱՌՈՒ ՑՎ ԱԾԿԱՌՈՒ ՑՎ ԱԾ  ՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ   ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՄԻՋՈՑՆԵՐԻ   ԱՆՀԱՏ ՈՒ ՅՑԱՆՀԱՏ ՈՒ ՅՑ  ՀԱՆՁՆՄԱՆՀԱՆՁՆՄԱՆ
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« » 20 թ.

« » 20 թ.

ԱԿՏ  N  _________ԱԿՏ  N  _________

Ստացող ______________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Հիմքը ________________________________________________________________
որոշումը, հրամանը, պայմանագիրը և այլն

հ/հ
Հիմնական միջոցի

անվանումը, համառոտ բնութագիրը
Արժեքը Նշումներ

1 2 3 4

    
    
    
    
    
    

Կից ներկայացված
փաստաթղթերի ցանկը ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ՀանձնողՀանձնող
կ.տ.

ՍտացողՍտացող
կ.տ.

Ղեկավար`
__________

ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

Գլխավոր 
հաշվապահ`

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

Ձև ՀՄՁև ՀՄ  1212

________________________________
կազմակերպության անվանումը

ՊՊԵՏ ԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎ ԱՐՉ ԱԿԱՆԵՏ ԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎ ԱՐՉ ԱԿԱՆ   ՀԻՄՆԱՐԿԻՀԻՄՆԱՐԿԻ   ԿՈՂՄԻՑԿՈՂՄԻՑ  ԱՅԼԱՅԼ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅԱՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅԱՆ   ՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑԻ Վ ՐԱ ԿԱՏ ԱՐՎ ԱԾՄԻՋՈՑԻ Վ ՐԱ ԿԱՏ ԱՐՎ ԱԾ  ԿԱՊԻՏ ԱԼ ԱՇԽԱՏ ԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏ ՈՒ ՅՑ ՀԱՆՁՆՄԱՆԿԱՊԻՏ ԱԼ ԱՇԽԱՏ ԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏ ՈՒ ՅՑ ՀԱՆՁՆՄԱՆ

ԱԿՏ  N  _________ԱԿՏ  N  _________

Ստացող _________________________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Հիմնական միջոցի անվանումը և
համառոտ բնութագիրը, որի վրա
կատարվել են կապիտալ աշխատանքները _________________________________

Հիմքը __________________________________________________________________________
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« » 20 թ.

որոշումը, հրամանը, պայմանագիրը և այլն

հ/հ Կատարված աշխատանքների նկարագրությունը Արժեքը Նշումներ

1 2 3 4

    
    
    
    
    
    
    
    

Կից ներկայացված
փաստաթղթերի ցանկը ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ՀանձնողՀանձնող
կ.տ.

ԸնդունողԸնդունող
կ.տ.

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

Գլխավոր 
հաշվապահ`

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

Գլխավոր 
հաշվապահ`

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

Ձև ՀՄՁև ՀՄ--1313
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԼՈՒ ԾԱՐՄԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԼՈՒ ԾԱՐՄԱՆ

ԱԿՏ  N  _________ԱԿՏ  N  _________

« » _______________20 թ.-ի թիվ __________________ հրամանով ստեղծված հանձնաժողովը
-ի

________________________________________________________________________________
լուծարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի անվանումը, ամսաթիվը, համարը

հիման վրա լուծարման նպատակով կատարեց ակտում նշված հիմնական միջոցի (միջոցների) զննում։
Ստորաբաժանման անվանումը, ում նյութական
պատասխանատվության ներքո է գտնվում
լուծարվող հիմնական միջոցը (միջոցները) _____________________________

(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

Զննման արդյունքում արձանագրվեց՝
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Հիմնական միջոցի (միջոցների)
լուծարման պատճառը _____________________________

__________________________________________________________________________________
Հիմնական միջոցների տեխնիկական վիճակը __________________________________________
__________________________________________________________________________________
Հանձնաժողովի եզրակացությունը _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

աղյուսակ 1

հ/հ
Հիմնական միջոցի

անվանումը, համառոտ
բնութագիրը

Գույքային
համարը

Հիմնական միջոցի

Նշումներհամախառն
հաշվեկշռային

արժեքը

կուտակված
մաշվածությունը

հաշվեկշռային
արժեքը

1 2 3 4 5 6 7

       
       
       
       
       
       

Հավելված՝ կից փաստաթղթերի ցանկը _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Տ ԵՂԵԿԱՆՔՏ ԵՂԵԿԱՆՔ

Հիմնական միջոցների լուծարումից մուտքագրման Հիմնական միջոցների լուծարումից մուտքագրման ենթակա նյութական արժեքների վերաբերյալենթակա նյութական արժեքների վերաբերյալ

աղյուսակ 2

հ/հ

Ապրանքանյութական արժեքների

Քանակը Չափի միավորը Միավորի արժեքը Գումարը

անվանումը ծածկագիրը

1 2 3 4 5 6 7

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=103709 17/70



« » ______________ 20 թ.

       
       
       
       

Ընդամենը
 

Հանձնաժողովի նախագահ`Հանձնաժողովի նախագահ` ______________ ________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Հանձնաժողովի անդամներ`Հանձնաժողովի անդամներ` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » _______________20 թ.
Ձև ՈՆԱ-1Ձև ՈՆԱ-1

Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.
ՈՈ ՉՉ   ՆՅՈՒ Թ ԱԿԱՆՆՅՈՒ Թ ԱԿԱՆ   ԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻ   ԸՆԴՈՒ ՆՄԱՆԸՆԴՈՒ ՆՄԱՆ

ԱԿՏ  N  _________ԱԿՏ  N  _________

Մատակարարի (անհատույց հանձնողի)
անվանումը, հասցեն _______________________________
Գնումը (անհատույց ստացումը)
հիմնավորող փաստաթղթի անվանումը,
համարը, ամսաթիվը (ընդգծել) _______________________________
Ընդունող ստորաբաժանման
անվանումը _______________________________

Ոչ նյութական
ակտիվի

անվանումը,
համառոտ

բնութագիրը

Ստեղծման
տարեթիվը

Հաշվապահության կողմից
տրված գույքային համարը

Գինը 
(անհատույց ստացման

դեպքում՝ իրական արժեքը)

Օգտակար
ծառայությունը

1 2 3 4 5
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« » ______________ 20 թ.

Այլ նշումներ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Կից փաստաթղթերի ցանկը` _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Մատակարարումների համար պատասխանատուՄատակարարումների համար պատասխանատու
ստորաբաժանման ղեկավար՝ստորաբաժանման ղեկավար՝ ______________ ______________

ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՏՏ վյալ տեսակի ոչ նյութական ակտիվիվյալ տեսակի ոչ նյութական ակտիվի
օգտագործման օգտագործման համար պատասխանատուհամար պատասխանատու
ստորաբաժանման ղեկավարստորաբաժանման ղեկավար՝՝ ______________ ______________

ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Այլ կառուցվածքային ստորաբաժանմանԱյլ կառուցվածքային ստորաբաժանման
աշ խատակից՝աշ խատակից՝ ______________ ______________ ______________

ԸնդունողԸնդունող ՝՝
ոչ նյութական ակտիվը օգտագործող
ստորաբաժանման ղեկավար

_____________ _____________

ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՀանձնողՀանձնող ՝՝
______________________________________________ _____________ _____________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև ՈՆԱՁև ՈՆԱ--22
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.
ՈՈ ՉՉ   ՆՅՈՒ Թ ԱԿԱՆՆՅՈՒ Թ ԱԿԱՆ   ԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻ   Օ ԳՏ ԱԿԱՐՕ ԳՏ ԱԿԱՐ   ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆ   Վ ԵՐԱՆԱՅՄԱՆՎ ԵՐԱՆԱՅՄԱՆ

Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐ N  _________Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐ N  _________

Հանձնաժողովի ստեղծման հրամանի համարը և ամսաթիվը _______________________________

հ/հ
Ոչ նյութական ակտիվի անվանումը,

համառոտ բնութագիրը

Գույքային
համարը

Ոչ նյութական ակտիվի օգտակար
ծառայությունը

Նշումներ

մինչև սույն
վերանայումը

վերանայումից
հետո

1 2 3 4 5 6
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« » ______________ 20 թ.

      
      

Հավելված` կից փաստաթղթերի ցանկը` ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Հանձնաժողովի նախագահ`Հանձնաժողովի նախագահ` ______________ ________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Հանձնաժողովի անդամներ`Հանձնաժողովի անդամներ` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » _______________20 թ.

Ձև ՈՆԱ-3Ձև ՈՆԱ-3

________________________________
(կազմակերպության անվանումը)

ՈՉ  ՆՅՈՒ Թ ԱԿԱՆ ԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏ ՈՒ ՅՑ ՀԱՆՁՆՄԱՆՈՉ  ՆՅՈՒ Թ ԱԿԱՆ ԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏ ՈՒ ՅՑ ՀԱՆՁՆՄԱՆ
ԱԿՏ  N  _________ԱԿՏ  N  _________

Ստացող ______________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Փոխադրող ______________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Հիմքը ________________________________________________________________
որոշումը, հրամանը, պայմանագիրը և այլն

հ/հ
Ոչ նյութական ակտիվի անվանումը, համառոտ

բնութագիրը
Համախառն հաշվեկշռային

արժեքը
Նշումներ

1  2 3 4

    
    
    
    
    

Հանձնող
կ.տ.

Ստացող
կ.տ.

Ղեկավար`
__________

ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը
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«  »  ______________ 20 թ.«  »  ______________ 20 թ.

Գլխավոր 
հաշվապահ`

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

Ձև ՈՆԱ-4Ձև ՈՆԱ-4
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.
ՈՈ ՉՉ   ՆՅՈՒ Թ ԱԿԱՆՆՅՈՒ Թ ԱԿԱՆ   ԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻ   ԼՈՒ ԾԱՐՄԱՆԼՈՒ ԾԱՐՄԱՆ

ԱԿՏ  N  _________ԱԿՏ  N  _________

Հանձնաժողովի ստեղծման հրամանի համարը և ամսաթիվը_____________________________________
Ստորաբաժանման անվանումը, ում նյութական
պատասխանատվության ներքո են գտնվում
լուծարվող ոչ նյութական ակտիվները _____________________________________

անունը, ազգանունը, պաշտոնը

Ոչ նյութական ակտիվների լուծարման պատճառները _____________________________________

___________________________________________________________________________
Հանձնաժողովը ուսումնասիրեց աղյուսակում թվարկված ոչ նյութական ակտիվները (ուղեկցողՀանձնաժողովը ուսումնասիրեց աղյուսակում թվարկված ոչ նյութական ակտիվները (ուղեկցող

փաստաթղթերը) :փաստաթղթերը) :

հ/հ
Ոչ նյութական ակտիվի
անվանումը, համառոտ

բնութագիրը

Գույքային
համարը

Ոչ նյութական ակտիվի Հանձնաժողովի
եզրակացությունը
(պիտանի է/պիտանի

չէ օգտագործման

համար)

համախառն
հաշվեկշռային

արժեքը

կուտակված
մաշվածությունը

հաշվեկշռային
արժեքը

1 2 3 4 5 6 7

       
       
       
       

Հավելված՝ կից փաստաթղթերի ցանկը ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Աղյուսակի 7-րդ սյունակում նշ ված օգտագործման համար ոչ պիտանի ոչ նյութական ակտիվներըԱղյուսակի 7-րդ սյունակում նշ ված օգտագործման համար ոչ պիտանի ոչ նյութական ակտիվները

լուծարվել են։լուծարվել են։
Հանձնաժողովի նախագահ` ______________ ________________ ____________________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Հանձնաժողովի անդամներ` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » _______________20 թ.
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«  »  ______________ 20 թ.«  »  ______________ 20 թ.

Ձև ՆԳ-1Ձև ՆԳ-1
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.
ՆՆ ԵՐԴՐՈՒ ՄԱՅԻՆԵՐԴՐՈՒ ՄԱՅԻՆ   ԳՈՒ ՅՔԻԳՈՒ ՅՔԻ   (ՀՈՂԱՄԱՍԻ(ՀՈՂԱՄԱՍԻ   ԵՎԵՎ   ՇԵՆՔԻ)ՇԵՆՔԻ)   ԸՆԴՈՒ ՆՄԱՆԸՆԴՈՒ ՆՄԱՆ

ԱԿՏ  N  _________ԱԿՏ  N  _________

Մատակարարի (անհատույց հանձնողի) անվանումը, հասցեն _________________________
Գնումը (անհատույց ստացումը) հիմնավորող փաստաթղթի անվանումը, համարը, ամսաթիվը ________
__________________________________________________________________________________
Ընդունող ստորաբաժանման անվանումը __________________________________________
Տ վյալներ ներդրումային գույքի վերաբերյալ՝Տ վյալներ ներդրումային գույքի վերաբերյալ՝

Ներդրումային գույքի____________________________________________________________

անվանումը համառոտ բնութագիրը (ներառյալ գտնվելու վայրը, շենքերի համար՝ կառուցման տարեթիվը)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ներդրումային գույքի______________________________________________________________

ձեռք բերման գինը (անհատույց

ստացման դեպքում՝ իրական արժեքը)

սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի

անվանումը, համարը, ամսաթիվը

Ներդրումային գույքին հաշվապահության կողմից տրված _____________
գույքային համարը

Ներդրումային գույքի տեխնիկական վիճակը ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Այլ նշումներ _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Կից՝ փաստաթղթերի ցանկը ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ՄատակարարումներիՄատակարարումների  համարհամար  պատասխանատուպատասխանատու
ստորաբաժանմանստորաբաժանման  ղեկավարղեկավար՝՝

_______________ _______________

ստորագրությունը
անունը, ազգանունը

Օ գտագործմանՕ գտագործման  համարհամար  պատասխանատուպատասխանատու
ստորաբաժանմանստորաբաժանման  ղեկավարղեկավար՝՝ _______________ _______________

ստորագրությունը
անունը, ազգանունը
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Այլ կառուցվածքայինԱյլ կառուցվածքային
ստորստորաբաժանման աշ խատակից՝աբաժանման աշ խատակից՝ _______________

պաշտոնը
____________________

ստորագրությունը
____________________
անունը, ազգանունը

ԸնդունողԸնդունող ՝՝
ներդրումային գույքը օգտագործող
ստորաբաժանման ղեկավար

_____________ _____________

ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՀանձնողՀանձնող ՝՝
______________________________________________ _____________ _____________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև Ձև ՆԳՆԳ--22
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.
ԱԱՅԼՅԼ   ԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԸԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԸ  ՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍ   ՆԵՐԴՐՈՒ ՄԱՅԻՆՆԵՐԴՐՈՒ ՄԱՅԻՆ   ԳՈՒ ՅՔԳՈՒ ՅՔ  Վ ԵՐԱԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆՎ ԵՐԱԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ

Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐ N  _________Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐ N  _________
« » _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Ներդրումային գույքի համար պատասխանատու
ստորաբաժանման անվանումը ___________________________________________________________

հ/հ

Որպես ներդրումային
գույք վերադասա-
կարգված գույքի

Հաշվեկշռային
արժեքը

Վերադասակարգվել է Վերադասակարգման

անվանումը,

համառոտ

բնութագիրը

գույքային

համարը

հիմնական
միջոցից

պաշարից

ամսաթիվը պատճառը

անվանումը
գույքային

համարը
անվանումը ծածկագիրը

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          
          
          

Վերադասակարգման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի ցանկը ________________
__________________________________________________________________________

Հողամասի և/կամ շ ենքիՀողամասի և/կամ շ ենքի
համար պատասխանատուհամար պատասխանատու
ստորաբաժանման ղեկավար՝ստորաբաժանման ղեկավար՝ ___________________ ___________ ______________

ստորաբաժանման անվանումը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Գլխավոր հաշ վապահ՝Գլխավոր հաշ վապահ՝ ____________ ____________
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ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Տ եղեկագիրը կազմեց՝Տ եղեկագիրը կազմեց՝ _______
___________ ______________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև Ձև ՆԳՆԳ--33
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.
ՆՆ ԵՐԴՐՈՒ ՄԱՅԻՆԵՐԴՐՈՒ ՄԱՅԻՆ   ԳՈՒ ՅՔԻՑԳՈՒ ՅՔԻՑ  ՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍ   ԱՅԼԱՅԼ  ԱԿՏ ԻՎԱԿՏ ԻՎ   Վ ԵՐԱԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆՎ ԵՐԱԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ

Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐ N  _________Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐ N  _________
« » _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Ներդրումային գույքի համար պատասխանատու
ստորաբաժանման անվանումը _______________________________________________

հ/հ

Այլ ակտիվ
վերադասակարգված
ներդրումային գույքի

Հաշվեկշռային
արժեքը

Վերադասակարգվել է Վերադասակարգման

անվանումը,

համառոտ

բնութագիրը

գույքային

համարը

հիմնական միջոցի պաշարի

ամսաթիվը պատճառը

անվանումը
գույքային

համարը
անվանումը ծածկագիրը

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          
          
          

Վերադասակարգման համար հիմք
հանդիսացող փաստաթղթերի ցանկը ________________________________________________
________________________________________________________________________________

Հողամասի և/կամ շ ենքի համարՀողամասի և/կամ շ ենքի համար
պատասխանատու ստորաբաժանմանպատասխանատու ստորաբաժանման
ղեկավար՝ղեկավար՝ ___________________ _____________ _______________

ստորաբաժանման անվանումը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Գլխավոր հաշ վապահ՝Գլխավոր հաշ վապահ՝ _______________ __________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Տ եղեկագիրը կազմեց՝Տ եղեկագիրը կազմեց՝ ___________ ___________ _________________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև ՆԳ-4Ձև ՆԳ-4
Հաստատում եմ
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«  »  ______________ 20 թ.«  »  ______________ 20 թ.

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.
ՆՆ ԵՐԴՐՈՒ ՄԱՅԻՆԵՐԴՐՈՒ ՄԱՅԻՆ   ԳՈՒ ՅՔԻ ԻՐԱԿԱՆԳՈՒ ՅՔԻ ԻՐԱԿԱՆ  ԱՐԺԵՔԻ  ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎ ԱՐԿԻՀԱՇՎ ԱՐԿԻ

ԱԿՏ  N  _________ԱԿՏ  N  _________

Ստորաբաժանման անվանումը _____________________________________
Հանձնաժողովի ստեղծման հրամանի համարը և
ամսաթիվը _____________________________________
Ամսաթիվը, որի դրությամբ իրականացվել է
ներդրումային գույքի իրական արժեքի հաշվարկը _____________________________________

հ/հ
Ներդրումային գույքի անվանումը,

համառոտ բնութագիրը
Գույքային
համարը

Հաշվեկշռային
արժեքը

Իրական
արժեքը

ՏարբերությունըՆշումներ

1 2 3 4 5 6 (5-4) 7

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Հաշվարկի համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի ցանկը ________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ՀանձնաժողովիՀանձնաժողովի
նախագահ`նախագահ` ______________ ________________ ____________________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՀանձնաժողովիՀանձնաժողովի
անդամներ`անդամներ` ______________ _________________ ____________________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև ՆԳ-5Ձև ՆԳ-5
________________________________

(կազմակերպության անվանումը)

ՆՆ ԵՐԴՐՈՒ ՄԱՅԻՆ ԳՈՒ ՅՔԻ ԱՆՀԱՏ ՈՒ ՅՑԵՐԴՐՈՒ ՄԱՅԻՆ ԳՈՒ ՅՔԻ ԱՆՀԱՏ ՈՒ ՅՑ  ՀԱՆՁՆՄԱՆՀԱՆՁՆՄԱՆ
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«  »  ______________ 20 թ.«  »  ______________ 20 թ.

«  »  ______________ 20 թ.«  »  ______________ 20 թ.

ԱԿՏ  N  _________ԱԿՏ  N  _________

Ստացող ______________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Հիմքը ________________________________________________________________
որոշումը, հրամանը, պայմանագիրը և այլն

հ/հ
Ներդրումային գույքի անվանումը, համառոտ

բնութագիրը
Համախառն հաշվեկշռային

արժեքը
Նշումներ

1 2 3 4

    
    
    
    
    

ՀանձնողՀանձնող
կ.տ.

ՍտացողՍտացող
կ.տ.

Ղեկավար`
__________

ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

Գլխավոր 
հաշվապահ`

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

Ձև ԲԱ-1Ձև ԲԱ-1
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.
ԲԲ ԱՐՁՐԱՐԺԵՔԱՐՁՐԱՐԺԵՔ  ԱԿՏ ԻՎ ԻԱԿՏ ԻՎ Ի   ԸՆԴՈՒ ՆՄԱՆԸՆԴՈՒ ՆՄԱՆ

ԱԿՏ  N  _________ԱԿՏ  N  _________
Մատակարարի (անհատույց հանձնողի) անվանումը, հասցեն ________________________________
Գնումը (անհատույց ստացումը) հիմնավորող փաստաթղթի անվանումը, համարը, ամսաթիվը
______________________________________________________________________________
Փոխադրողի անվանումը, հասցեն
______________________________________________________________________________
Ընդունող ստորաբաժանման անվանումը ______________________________________________
Տ վյալներ բարձրարժեք ակտիվի վերաբերյալ՝Տ վյալներ բարձրարժեք ակտիվի վերաբերյալ՝

Բարձրարժեք ակտիվի _____________ ______________________________________________
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անվանումը
համառոտ բնութագիրը (ներառյալ գտնվելու վայրը, շենքերի համար՝ 

կառուցման տարեթիվը)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Բարձրարժեք ակտիվի ________________________ ________________________________________

ձեռք բերման գինը (անհատույց
ստացման դեպքում՝ իրական արժեքը)

սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի
անվանումը, համարը, ամսաթիվը

Բարձրարժեք ակտիվին հաշվապահության կողմից տրված ___________
գույքային համարը

Բարձրարժեք ակտիվի վիճակը __________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Այլ նշումներ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Կից՝ փաստաթղթերի ցանկը ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ՄատակարարումներիՄատակարարումների  համարհամար  պատասխանատուպատասխանատու
ստորաբաժանմանստորաբաժանման  ղեկավարղեկավար՝՝

_______________ _______________

ստորագրությունը
անունը, ազգանունը

Բարձրարժեք ակտիվիԲարձրարժեք ակտիվի  համարհամար  պատասխանատուպատասխանատու
ստորաբաժանմանստորաբաժանման  ղեկավարղեկավար՝՝ _______________ _______________

ստորագրությունը
անունը, ազգանունը

Այլ կառուցվածքայինԱյլ կառուցվածքային
ստորստորաբաժանման աշ խատակից՝աբաժանման աշ խատակից՝ _______________

պաշտոնը
____________________

ստորագրությունը
____________________
անունը, ազգանունը

ԸնդունողԸնդունող ՝՝
բարձրարժեք ակտիվի պահպանման
համար պատասխանատու

_____________ _____________

ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՀանձնողՀանձնող ՝՝
____________________________________________ _____________ _____________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև Ձև ԲԱԲԱ--22
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.
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Կազմման 
ամսաթիվը

Կազմման 
ամսաթիվը

 

ԲԲ ԱՐՁՐԱՐԺԵՔԱՐՁՐԱՐԺԵՔ  ԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻ   ՆԵՐՔԻՆՆԵՐՔԻՆ  Տ ԵՂԱՓ ՈԽՄԱՆ Տ ԵՂԱՓ ՈԽՄԱՆ

ԱԿՏ  (ԲԵՌՆԱԳԻՐ)  N  _________ԱԿՏ  (ԲԵՌՆԱԳԻՐ)  N  _________

Տեղափոխման հիմքը _______________________________________________________
(փաստաթղթերի անվանումը, ամսաթիվը, համարը)

Հանձնող ստորաբաժանման անվանումը ___________________________________________________
Ընդունող ստորաբաժանման անվանումը ___________________________________________________

Բարձրարժեք ակտիվի անվանումը, համառոտ բնութագիրը Գույքային համարը Նշումներ

1 2 3

   
   
   
   
   
   
   
   

Զննման արդյունքում արձանագրվեց` __________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Հավելված` ուղեկցող փաստաթղթերի ցանկը _____________________________________________
______________________________________________________________________________

Տ եղափոխումըՏ եղափոխումը  թույ լատրեցթույ լատրեց `̀ ______________ ________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ընդունեց`Ընդունեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Հանձնեց`Հանձնեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև ԲԱ-3Ձև ԲԱ-3
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.
ԲԲ ԱՐՁՐԱՐԺԵՔԱՐՁՐԱՐԺԵՔ  ԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻ   ԻՐԱԿԱՆԻՐԱԿԱՆ   ԱՐԺԵՔԻԱՐԺԵՔԻ   ՀԱՇՎ ԱՐԿԻՀԱՇՎ ԱՐԿԻ

Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐ N  _________Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐ N  _________

Ստորաբաժանման անվանումը _____________________________________
Հանձնաժողովի ստեղծման հրամանի համարը և
ամսաթիվը _____________________________________
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«  »  ______________ 20 թ.«  »  ______________ 20 թ.

Ամսաթիվը, որի դրությամբ իրականացվել է
բարձրարժեք ակտիվների իրական արժեքի
հաշվարկը _____________________________________

հ/հ
Բարձրարժեք ակտիվի անվանումը,

համառոտ բնութագիրը
Գույքային
համարը

Հաշվեկշռային
արժեքը

Իրական
արժեքը

Տարբերու-
թյունը

Նշումներ

1 2 3 4 5 6 (5-4) 7

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Հաշվարկի համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի ցանկը ___________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ՀանձնաժողովիՀանձնաժողովի
նախագահ`նախագահ` ______________ ________________ ____________________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՀանձնաժողովիՀանձնաժողովի
անդամներ`անդամներ` ______________ _________________ ____________________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև ԲԱ-4Ձև ԲԱ-4

________________________________
(կազմակերպության անվանումը)

ԲԲ ԱՐՁՐԱՐԺԵՔԱՐՁՐԱՐԺԵՔ  ԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻ  ԱՆՀԱՏ ՈՒ ՅՑ ԱՆՀԱՏ ՈՒ ՅՑ  ՀԱՆՁՆՄԱՆՀԱՆՁՆՄԱՆ

ԱԿՏ  (ԲԵՌՆԱԳԻՐ)  N  _________ԱԿՏ  (ԲԵՌՆԱԳԻՐ)  N  _________

Ստացող ______________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Փոխադրող ____________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Հիմքը ________________________________________________________________
որոշումը, հրամանը, պայմանագիրը և այլն

հ/հ
Բարձրարժեք ակտիվի անվանումը, համառոտ

բնութագիրը
Համախառն հաշվեկշռային

արժեքը
Նշումներ
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« » ______________ 20 թ.

1 2 3 4

    
    
    
    
    

ՀանձնողՀանձնող
կ.տ.

ՍտացողՍտացող
կ.տ.

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

Գլխավոր 
հաշվապահ`

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

Բարձրարժեք ակտիվԲարձրարժեք ակտիվներըները  հանձնեցհանձնեց Բարձրարժեք ակտիվԲարձրարժեք ակտիվներըները  ստացավստացավ

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

լիազորագրի
« » ____ 20 թ. N_______ համաձայն տրված

_________________________________
ում կողմից (անունը, ազգանունը, կազմակերպությունը)

Ձև Ձև ՊՊ--11

Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

_________________________________ « » ___________20 թ.

պահեստի (ստորաբաժանման) անվանումը

ՄՈՒ Տ ՔԻ Օ ՐԴԵՐ N  _________ՄՈՒ Տ ՔԻ Օ ՐԴԵՐ N  _________

Մատակարար (հանձնող
ստորաբաժանում) ___________

Ուղեկցող փաստաթղթերի
________________________

անվանումը անվանումը, համարը և ամսաթիվը
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հ/հ

Պաշարների (հումքի, նյութերի,
ապրանքների, պատրաստի

արտադրանքի, փոքրարժեք կամ
արագամաշ առարկաների) և

տեղակայման ենթակա
սարքավորումների

Չափի
միավորը

Քանակը Միավորի
գինը(անհատույց

ստացման

դեպքում՝

իրական արժեքը)

ԳումարըՆշումներ

անվանումը,
բնութագիրը

ծածկագիրը
փաս-

տաթղթով
փաստացի
ընդունված

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         
         
         
         
         
         

ԸնդամենըԸնդամենը  X  

Ընդունեց`______________________ ___________ Հանձնեց`______________________ ___________

պաշտոնը ստորագրությունը
անունը,

ազգանունը
պաշտոնը ստորագրությունը

անունը,

ազգանունը

ՄատակարարումներիՄատակարարումների  համարհամար  պատասխանատուպատասխանատու
ստորաբաժանմանստորաբաժանման  ղեկավարղեկավար՝՝

_______________ _______________

ստորագրությունը
անունը, ազգանունը

Այլ կառուցվածքայինԱյլ կառուցվածքային
ստոստորաբաժանման աշ խատակից՝րաբաժանման աշ խատակից՝ _______________

պաշտոնը
__________________
ստորագրությունը

___________________
անունը, ազգանունը

Ձև Պ-2Ձև Պ-2

________________________________
(կազմակերպության անվանումը)

ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ - ԲԵՌՆԱԳԻՐՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ - ԲԵՌՆԱԳԻՐ  N  _________ N  _________
« » _______________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Հանձնող ______________________________________________________________
ստորաբաժանման անվանումը

Ստացող
(պահանջող) ____________________________________________________________

ստորաբաժանման անվանումը

հ/հ

Հումքի, նյութերի և այլ ակտիվների

Չափի միավորը

Քանակը

անվանումը, բնութագիրը ծածկագիրը պահանջված է թույլատրված է բաց է թողնված
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« » 20 թ.

1 2 3 4 5 6 7

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Պահանջեց` ______________ ________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Թույլատրեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Բաց թողեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ստացավ` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 
Ստացման ամսաթիվը « »________________ 20 թ.

 
Ձև Ձև ՊՊ--33

_________________________________

կազմակերպության անվանումը « »        20 թ.

 
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵՋ ԳՏ ՆՎ ՈՂ Փ ՈՔՐԱՐԺԵՔ ԿԱՄ ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵՋ ԳՏ ՆՎ ՈՂ Փ ՈՔՐԱՐԺԵՔ ԿԱՄ ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆՆԵՐՔԻՆ

Տ ԵՂԱՓ ՈԽՄԱՆՏ ԵՂԱՓ ՈԽՄԱՆ

ԱԿՏ  (ԲԵՌՆԱԳԻՐ)ԱԿՏ  (ԲԵՌՆԱԳԻՐ)  N  _________ N  _________

 
Տեղափոխման հիմքը ______________________________________________________________

(փաստաթղթերի անվանումը, ամսաթիվը, համարը)

Հանձնող ստորաբաժանման անվանումը ____________________________________________________________
Ընդունող ստորաբաժանման անվանումը ____________________________________________________
 

Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկայի անվանումը, 
տեսակը, համառոտ բնութագիրը

Ծածկագիրը Քանակը Նշումներ

1 2 3 4

    

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=103709 32/70



« » 20 թ.

    
    
    
    
    
    
    

Տ եղափոխումըՏ եղափոխումը
թույ լատրեցթույ լատրեց `̀ ______________ ________________ ____________________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ընդունեց`Ընդունեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Հանձնեց`Հանձնեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև Պ-4Ձև Պ-4
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ՌՌԱԶՄԱՎ ԱՐԱԿԱՆԱԶՄԱՎ ԱՐԱԿԱՆ   ՊԱՇԱՐՆԵՐԻՊԱՇԱՐՆԵՐԻ   ԻՐԱԿԱՆԻՐԱԿԱՆ   ԱՐԺԵՔԻԱՐԺԵՔԻ   ՀԱՇՎ ԱՐԿԻՀԱՇՎ ԱՐԿԻ

Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐՏ ԵՂԵԿԱԳԻՐ  N  _________ N  _________

Ստորաբաժանման անվանումը _______________________________
Հանձնաժողովի ստեղծման հրամանի համարը և
ամսաթիվը _______________________________
Ամսաթիվը, որի դրությամբ իրականացվել է
պաշարների իրական արժեքի հաշվարկը _______________________________

հ/հ

Պաշարների

Չափի
միավորը

Քանակը
Հաշվեկշռային

արժեքը
Իրական
արժեքը

Տարբերությունը
անվանումը,
բնութագիրը

ծածկագիրը

1 2 3 4 5 6 7 8 (6-7)
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«  »«  » 20 թ.20 թ.

        
        
        
        
        

Հաշվարկի համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի ցանկը ________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ՀանձնաժողովիՀանձնաժողովի
նախագահ`նախագահ` ______________ ________________ ____________________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՀանձնաժողովիՀանձնաժողովի
անդամներ`անդամներ` ______________ _________________ ____________________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև Պ-5Ձև Պ-5
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ՊՊԱՇԱՐՆԵՐԻԱՇԱՐՆԵՐԻ   ԱՐԺԵՔԻԱՐԺԵՔԻ   ԻՋԵՑՄԱՆԻՋԵՑՄԱՆ

ԱԿՏ  N  ԱԿՏ  N  __________

Ստորաբաժանման անվանումը _______________________________
Պաշարները փչացվելու, վնասվելու,
կոտրվելու պատճառները _______________________________
________________________________________________________________________
Հանձնաժողովի ստեղծման հրամանի
համարը և ամսաթիվը _______________________________

հ/հ

Պաշարների (հումք, նյութեր,
ապրանքներ, պատրաստի

արտադրանք)
Չափի

միավորը
Քանակը

Թերությունների
բնույթը

Պաշարների փոփոխված

անվանումը,
բնութագիրը

ծածկագիրը
((նոր)

անվանումը,
բնութագիրը

(իջեցված)
արժեքը

(նոր)
ծածկագիրը

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Հավելված` կից փաստաթղթերի ցանկը ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Հանձնաժողովի եզրակացությունը_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Այլ նշումներ ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Հանձնաժողովի նախագահ` ______________ ________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Հանձնաժողովի անդամներ` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև ՊՁև Պ--66
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԼՈՒ ԾԱՐՄԱՆ ԱԿՏ  N  _____ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԼՈՒ ԾԱՐՄԱՆ ԱԿՏ  N  _____ « » 20 թ.

Ստորաբաժանման անվանումը _______________________________
Պաշարների լուծարման պատճառները _______________________________
________________________________________________________________________
Հանձնաժողովի ստեղծման հրամանի
համարը և ամսաթիվը _______________________________

ՀանձնաժողովըՀանձնաժողովը  զննեցզննեց   աղյուսակաղյուսակ 1- 1-ումում   թվարկվածթվարկված  պաշ արներըպաշ արները:  :  ՀանձնաժողովըՀանձնաժողովը  դրանքդրանք  ճանաչեցճանաչեց   ոչոչ
պիտանիպիտանի  ևև   լուծարմանլուծարման  ենթակաենթակա::

Աղյուսակ 1

հ/հ

Պաշարների
(հումք, նյութեր, ապրանքներ, պատրաստի

արտադրանք)
Չափի

միավորը
Քանակը

Լուծարման
պատճառը

անվանումը, բնութագիրը ծածկագիրը
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1 2 3 4 5 6

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Հավելված` կից փաստաթղթերի ցանկը ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Այլ նշումներ ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ակտի աղյուսակ 1-ում թվարկված պաշ արները հանձնաժողովի ներկայությամբ վերածվել են թափոնի:Ակտի աղյուսակ 1-ում թվարկված պաշ արները հանձնաժողովի ներկայությամբ վերածվել են թափոնի:
Ստորև թվարկված թափոնները պիտանի են և ենթակա են մուտքաՍտորև թվարկված թափոնները պիտանի են և ենթակա են մուտքագգրման.րման.

Աղյուսակ 2

հ/հ Պիտանի թափոնի Չափի միավորը Քանակը Միավորի արժեքը Գումարը

անվանումը, բնութագիրը ծածկագիրը

1 2 3 4 5 6 7

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ԸնդամենըԸնդամենը
 

X
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« » 20 թ.

Թ ափոնը,  որը ենթակա չէ  հաշ վառման,  ոչնչացված է :Թ ափոնը,  որը ենթակա չէ  հաշ վառման,  ոչնչացված է :

Պիտանի թափոնը հանձնված է « » ___________20 թ. N _____ «Մուտքի օրդերով»

Հանձնաժողովի նախագահ` ______________ ________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Հանձնաժողովի անդամներ` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև Պ-7Ձև Պ-7
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ՓՓ ՈՔՐԱՐԺԵՔՈՔՐԱՐԺԵՔ  ԿԱՄԿԱՄ  ԱՐԱԳԱՄԱՇԱՐԱԳԱՄԱՇ   ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ   ԼՈՒ ԾԱՐՄԱՆԼՈՒ ԾԱՐՄԱՆ

ԱԿՏ  N  ԱԿՏ  N  __________

Ստորաբաժանման անվանումը _____________________________
Փոքրարժեք կամ արագամաշ
առարկաների լուծարման պատճառները _____________________________
________________________________________________________________________
Հանձնաժողովի ստեղծման հրամանի համարը
և ամսաթիվը _____________________________

ՀանձնաժողովըՀանձնաժողովը  զննեցզննեց   աղյուսակաղյուսակ 1- 1-ումում   թվարկվածթվարկված  փոքրարժեք կամ արագամաշ  առարկափոքրարժեք կամ արագամաշ  առարկաներըները::
ՀանձնաժողովըՀանձնաժողովը  դրանքդրանք  ճանաչեցճանաչեց   ոչոչ   պիտանիպիտանի  ևև   լուծարմանլուծարման  ենթակաենթակա::

Աղյուսակ 1

հ/հ

Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների

Չափի միավորը Քանակը Լուծարման պատճառը

անվանումը, բնութագիրը ծածկագիրը

1 2 3 4 5 6
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Հավելված` կից փաստաթղթերի ցանկը` ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Այլ նշումներ ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ակտի աղյուսակ 1-ում թվարկված փոքրարժեք կամ արագամաշ  առարկաները հանձնաժողովիԱկտի աղյուսակ 1-ում թվարկված փոքրարժեք կամ արագամաշ  առարկաները հանձնաժողովի

ներկայությամբ վերածվել են թափոնիներկայությամբ վերածվել են թափոնի: Ստորև թվարկված թափոնները պիտանի են և ենթակա ենՍտորև թվարկված թափոնները պիտանի են և ենթակա են
մուտքագրման.մուտքագրման.

Աղյուսակ 2

հ/հ Պիտանի թափոնի Չափի միավորը Քանակը Միավորի արժեքը Գումարը

անվանումը, բնութագիրը ծածկագիրը

1 2 3 4 5 6 7

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ԸնդամենըԸնդամենը
 

X
 

Թ ափոնը,  որը ենթակա չէ  հաշ վառման,  ոչնչացված է :Թ ափոնը,  որը ենթակա չէ  հաշ վառման,  ոչնչացված է :

Պիտանի թափոնը հանձնված է « » ___________20 թ. N _____ «Մուտքի օրդերով»

Հանձնաժողովի նախագահ` ______________ ________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Հանձնաժողովի անդամներ` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 
Ձև Պ-8Ձև Պ-8
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________________________________
կազմակերպության անվանումը

  
ՊՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏ ՈՒ ՅՑԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏ ՈՒ ՅՑ  ՀԱՆՁՆՄԱՆՀԱՆՁՆՄԱՆ

ԱԿՏ  (ԲԵՌՆԱԳԻՐ)ԱԿՏ  (ԲԵՌՆԱԳԻՐ)  N  _________ N  _________ « » _______________20 թ.

Ստացող ______________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Փոխադրող ____________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

Հիմքը ________________________________________________________________
որոշումը, հրամանը, պայմանագիրը և այլն

 

հ/հ Պաշարի անվանումը, բնութագիրը Հաշվեկշռային արժեքը Նշումներ

1 2 3 4

    
    
    
    
    

ՀանձնողՀանձնող
կ.տ.

ՍտացողՍտացող
կ.տ.

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

Գլխավոր 
հաշվապահ

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

ԲեռԲեռ ըը  հանձնեցհանձնեց ԲեռԲեռ ըը  ստացավստացավ

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

լիազորագրի
« » ____ 20 թ. N_______ համաձայն` տրված

_________________________________
ում կողմից (անունը, ազգանունը, կազմակերպությունը)

Ձև Պ-9Ձև Պ-9
________________________________

կազմակերպության անվանումը

  
ՊՊԱՀԵՍՏ ՈՒ ՄԱՀԵՍՏ ՈՒ Մ  ՊԱՇԱՐՆԵՐԻՊԱՇԱՐՆԵՐԻ   ՇԱՐԺԻՇԱՐԺԻ

ՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն  N  _________ N  _________ « » _______________20 թ.

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=103709 39/70



Պահեստի անվանումը ______________________________________________________________
« »_________________ 20 թ-ից մինչև « »_________________ 20 թ-ը

հ/հ
Նյութական

արժեքի
անվանումը

Ծածկագիրը
Չափի

միավորը

Մնացորդը
ժամանա-
կաշրջանի

սկզբին

Մուտքը
ժամանա-
կաշրջանի
ընթացքում

Ելքը ժամանա-
կաշրջանի
ընթացքում

Մնացորդը
ժամանա-
կաշրջանի

վերջին

1 2 3 4 5 6 7 8

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Պահեստապետ՝Պահեստապետ՝ ________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև Պ-10Ձև Պ-10
________________________________

կազմակերպության անվանումը

  
ԼԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ N  _______ԻԱԶՈՐԱԳԻՐ N  _______

  

Տրված է « » ___________20 թ. Գործում է մինչև « » ___________20 թ.

____________________________________________________________________________
ակտիվներ ստացողի, գտնվելու վայրը, բանկային վավերապայմանները

_____________________________________________________________________________
Լիազորագիրը տրված է

___________________
____________________- ին

պաշտոնը անունը, ազգանունը

անձնագիր _________ N ___________ տրված ___________ կողմից « » ________թ-ին,
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ստանալու համար _________________________ -ից հետևյալ ակտիվները

մատակարարի անվանումը

համաձայն _____________________________________________________________
պայմանագրի (պատվերի) անվանումը, համարը և ամսաթիվը

 
Ստացման ենթակա ակտիվների ցանկըՍտացման ենթակա ակտիվների ցանկը

հ/հ Ակտիվների անվանումը, բնութագիրը Չափի միավորը Քանակը (թվերով և տառերով)

1 2 3 4

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Հաստատում եմ`
կ.տ.

Ղեկավար` ________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Գլխավոր հաշվապահ`________________ ______________ Լիազորագիրը ստացա`____________________
ստորագրությունըանունը, ազգանունը ստորագրությունը

կազմի օրինակը

 
Ձև ՊՁև Պ--1111

________________________________
կազմակերպության անվանումը

 
Մ Ա Տ  Յ Ա ՆՄ Ա Տ  Յ Ա Ն

ԼԻԱԶՈՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆԼԻԱԶՈՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ
__________________________________

ժամանակաշրջան

Մատյանը վարող պատասխանատու անձ______________
_________________

պաշտոնը անունը, ազգանունը

Լիազո-
րագրի

համարը

Տրված
է

Գործում
է մինչև

Անձի
պաշտոնը,

անունը,
ազգանունը,
որին տրված

է
լիազորագիրը

Լիազորագիր
ստացողի
ստորա-

գրությունը

Մատակարարի
անվանումը

Պայմանագրի
(պատվերի)
համարը և
ամսաթիվը

Մուտքի
փաստաթղթի
անվանումը,
համարը և
ամսաթիվը

Նշումներ
(լիազորագրի

փակման
վերաբերյալ)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
         
         
         
         

մատյանի էջերի օրինակ

 
Ձև ԻՐ 1Ձև ԻՐ 1

_________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ՀՎՀՀ-ն, բանկային վավերապայմանները

_________________________________________________________

 

ՀԱՇԻՎ  - ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՐ N  _________ՀԱՇԻՎ  - ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՐ N  _________

« » _____________20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Գնորդ __________________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ՀՎՀՀ-ն, (ֆիզիկական անձի անունը և ազգանունը, հասցեն, անձնագրի տվյալները),
_________________________________________________________________________

բանկային վավերապայմանները

Հիմքը _________________________________________________________________
պայմանագիրը, պատվերը, կարգադրությունը և այլն

հ/հ
Ապրանքի (ծառայության)
անվանումը, բնութագիրը

Չափի միավորը Քանակը Միավորի գինը Գումարը

1 2 3 4 5 6
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ԸնդամենըԸնդամենը
 

Ընդամենը _____________________________________________________________ դրամ
գումարը տառերով

« »_____ 20 թ. N ____ լիազորագրի ___________________________________________

համաձայն` տրված
ում, ում կողմից (պաշտոնը, անունը, ազգանունը, կազմակերպությունը)

_____________________________________________________________________________

Վ աճառողՎ աճառող
կ.տ.

ԳնորդԳնորդ
կ.տ.

Ղեկավար`
__________

ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

Գլխավոր 
հաշվապահ`

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը ___________

անունը, ազգանունը

Ապրանքները հանձնեց.Ապրանքները հանձնեց.

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը ___________

անունը, ազգանունը

« » __________ 20 թ.

 
Ձև ԻՐ 2Ձև ԻՐ 2

_________________________________________________________
գտնվելու վայրը, հեռախոսի համարը, ՀՎՀՀ-ն, բանկային վավերապայմանները

_________________________________________________________

 

ԱՊՐԱՆՔԱԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲԵՌՆԱՅԻՆ ԲԵՌՆԱԳԻՐԳԻՐ   N  _________N  _________

« » _____________20 թ.
կազմ. ամսաթիվը

Գնորդ __________________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ՀՎՀՀ-ն, (ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հասցեն, անձնագրի տվյալները),
_________________________________________________________________________

բանկային վավերապայմանները

Փոխադրող ____________________________________________________________
կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ՀՎՀՀ-ն, մեքենայի մակնիշը, պետհամարանիշը

Հիմքը _________________________________________________________________
պայմանագիրը, պատվերը, կարգադրությունը և այլն
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հ/հ
Ապրանքի անվանումը,

բնութագիրը
Չափի

միավորը

Քանակը

Միավորի
գինը

Գումարը

ըստ
վաճառողի

ըստ 
գնորդի

ըստ
վաճառողի

ըստ
գնորդի

1 2 3 4 5 6 7
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

ԸնդամենըԸնդամենը
  

Ընդամենը _____________________________________________________________ դրամ
գումարը տառերով

Վ աճառողՎ աճառող
կ.տ.

ԳնորդԳնորդ
կ.տ.

Գլխավոր 
տնօրեն`

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

Գլխավոր 
հաշվապահ`

__________
ստորագրությունը

___________
անունը, ազգանունը

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

__________
անունը, ազգանունը

Ապրանքները հանձնեցԱպրանքները հանձնեց

----------------------------------------------------

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը ___________

անունը, ազգանունը

Ապրանքները ընդունեցԱպրանքները ընդունեց  
(գնորդ կազմակերպության ներկայացուցիչ)

_______
պաշտոնը

__________
ստորագրությունը

__________
անունը, ազգանունը

Ապրանքները ստացավԱպրանքները ստացավ 
(փոխադրումը իրականացնող անձը)

_______
պաշտոնը

_____________
ստորագրությունը

__________
անունը, ազգանունը

 
Ձև ԻՐ 3Ձև ԻՐ 3

Հաստատում եմ
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_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ԲՅՈՒ ՋԵԻ Ֆ ԻՆԱՆՍԱՎ ՈՐՄԱՄԲ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ՄԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ (ԸՍՏ  ԾՐԱԳՐԵՐԻ)ԲՅՈՒ ՋԵԻ Ֆ ԻՆԱՆՍԱՎ ՈՐՄԱՄԲ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ՄԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ (ԸՍՏ  ԾՐԱԳՐԵՐԻ)
ԿԱՏ ԱՐՈՂԱԿԱՆԿԱՏ ԱՐՈՂԱԿԱՆ   ԱԿՏԱԿՏ   N  _____N  _____ « » ______________ 20 թ.

կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու ամիսը __________________________________________________________

հ/հ Ծախսումների անվանումները
Ծրագրերի

անվանումները և
ծածկագրերը

Ընդհանուր
վարչական և այլ

ընդհանուր ծախսեր
Ընդամենը

1.  «Բ յուջեից ֆինանսավորմամբ»  ծառայությունների մատուցման ծախսումներ՝ ըստ1.  «Բ յուջեից ֆինանսավորմամբ»  ծառայությունների մատուցման ծախսումներ՝ ըստ
ծրագրերիծրագրերի

1 2 3 4 5 6 7

1 Աշխատանքի վարձատրության ծախսումներ
     

2 Նյութական ծախսումներ
     

3 Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների գծով
ծախսումներ

     

4 Հիմնական միջոցների մաշվածության գծով
ծախսումներ

     

5 Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի գծով
ծախսումներ

     

6 էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման ծախսումներ
     

7 Կոմունալ ծախսումներ
     

8 Կապի գծով ծախսումներ
     

9 Գրասենյակային ծախսումներ
     

10 Գործուղման ծախսումներ
     

11 Հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման
գծով ծախսումներ
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12 Հիմնական միջոցների վարձակալության
ծախսումներ

     

13 Աշխատակիցների հետ կապված տրանսպորտային
ծախսումներ

     

14 Խորհրդատվական ծառայությունների գծով
ծախսումներ

     

15 Տեղեկատվական ծառայությունների գծով
ծախսումներ

     

16 Այլ ծառայությունների գծով ծախսումներ
     

17 Այլ ծախսումներ
     

Ընդամենը՝ իրականացված ծրագրիԸնդամենը՝ իրականացված ծրագրի
ինքնարժեքինքնարժեք

     

22  Ընթացիկ բյուջեից չֆինանսավորվող ընթացիկ ծախսումներ Ընթացիկ բյուջեից չֆինանսավորվող ընթացիկ ծախսումներ

1 Հիմնական միջոցների մաշվածության գծով
ծախսումներ

     

2 Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի գծով
ծախսումներ

     

3 Պայմանով ստացված ընթացիկ ակտիվների հետ
կապված ծախսումներ

     

4 Առանց պայմանների կատարման պահանջի
(անհատույց) ստացված ակտիվների գծով
ծախսումներ

     

       
       
       
       
       
 

Այլ ծախսումներ
     

 
Ընդամենը՝ ընթացիկ բյուջեիցԸնդամենը՝ ընթացիկ բյուջեից
չֆինանսավորվող ընթացիկ ծախսումներչֆինանսավորվող ընթացիկ ծախսումներ
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3.3. Ընդամենը՝ ընթացիկ բյուջեիցԸնդամենը՝ ընթացիկ բյուջեից
ֆինանսավորվող ընթացիկ ծախսումներֆինանսավորվող ընթացիկ ծախսումներ
(կատարողական ակտի գումարը)(կատարողական ակտի գումարը)

     

Գլխավոր հաշվապահ` ________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ակտը կազմեց` _____________ ______________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Հավելված` կից փաստաթղթերի ցանկը _____________________________________________
_____________________________________________________________________________

 
Ձև ԻՐ- 4Ձև ԻՐ- 4

Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏ ՔԵՐԻ   ՀՆԱՐԱՎ ՈՐՀՆԱՐԱՎ ՈՐ   ԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻԿՈՐՈՒ ՍՏ ՆԵՐԻ   ՊԱՀՈՒ ՍՏ ԻՊԱՀՈՒ ՍՏ Ի
Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐՏ ԵՂԵԿԱԳԻՐ  _____ _____ « » ________________ 20 թ.

կազմման ամսաթիվը

Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստը առ
_______________________________________

նշել ամսաթիվը, որի դրությամբ ճանաչվել է դեբիտորական
պարտքերի հնարավոր կորստի պահուստը

հ/հ

Դեբիտորական
պարտքեր
ունեցող

հաճախորդների
խմբերի

անվանումը
ըստ

ռիսկայնության
կամ առանձին
դեբիտորական

պարտք
ունեցող

հաճախորդի
անվանումը

Մինչև մեկ տարի
ժամկետանց

դեբիտորական պարտք
(պահուստավորման

(արժեզրկման) ……..%)

Մեկից  տարվա
ժամկետանց

դեբիտորական պարտք
(պահուստավորման

(արժեզրկման) ……..%)

-ից  տարվա
ժամկետանց

դեբիտորական պարտք
(պահուստավորման

(արժեզրկման) ……..%)

Ծանոթա-
գրություն

համախառն
մնացորդը

պահուստի
(արժեզրկման)

գումարը

համախառն
մնացորդը

պահուստի
(արժեզրկման)

գումարը

համախառն
մնացորդը

պահուստի
(արժեզրկման)

գումարը

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ԸնդամենըԸնդամենը        

ֆինանսական հարցերով ղեկավար՝՝ ________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Գլխավոր հաշվապահ՝ _________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև ԻՐ- 5Ձև ԻՐ- 5
Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆԴԵԲԻՏ ՈՐԱԿԱՆ   ՊԱՐՏ ՔԵՐԻՊԱՐՏ ՔԵՐԻ   ԱՊԱՃԱՆԱՉ ՄԱՆԱՊԱՃԱՆԱՉ ՄԱՆ  ( ( ԴՈՒ ՐՍԳՐՄԱՆԴՈՒ ՐՍԳՐՄԱՆ ))
Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐՏ ԵՂԵԿԱԳԻՐ  _____ _____ « » _______________ 20 թ.

կազմման ամսաթիվը

Դեբիտորական պարտքերի ապաճանաչումը (դուրս գրումը) առ
__________________________________

նշել ամսաթիվը, որի դրությամբ ապաճանաչվել
(դուրս է գրվել) դեբիտորական պարտքը

հ/հ

Դեբիտորի

Համախառն
մնացորդը

Պահուստի
(արժեզրկման)

գումարը

Դուրս
գրման

ենթակա
գումարը

Դուրս
գրման
հիմքը

Ծանոթագրություն

անվանումը
իրավաբանական

հասցեն և փաստացի
գտնվելու վայրը

1 2 3 4 5 6 7 8

        
        
        
        
        
        
        
        
        

ԸնդամենըԸնդամենը    

ֆինանսական հարցերով ղեկավարֆինանսական հարցերով ղեկավար՝՝ ________________________________ ________________________________________
ստ որա գրությունըստ որա գրությունը ա նունը,  ա զգա նունըա նունը,  ա զգա նունը

Գլխավոր հաշ վապահ՝Գլխավոր հաշ վապահ՝ __________________________________ ________________________________________
ստ որա գրությունըստ որա գրությունը ա նունը,  ա զգա նունըա նունը,  ա զգա նունը

Ձև ԾԽ-1Ձև ԾԽ-1
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Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ՆՅՈՒ Թ ԵՐԻՆՅՈՒ Թ ԵՐԻ   ՇԱՐԺԻՇԱՐԺԻ   (ՆԵՐԱՌՅԱԼ(ՆԵՐԱՌՅԱԼ՝ ՝  ԾԱԽՍՈՒ ՄՆԵՐԻԾԱԽՍՈՒ ՄՆԵՐԻ   ԵՎԵՎ   ԾԱԽՍԵՐԻ)ԾԱԽՍԵՐԻ)

ՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն NՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն N  _____
« » ___________________ 20 թ.

կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու ամիսը __________________________________________________________________
Ստորաբաժանման անվանումը ___________________________________________________

հ/հ

Հումքի,
նյութերի

(անավարտ
արտադ-
րանքի)

անվանումը

Ծածկա-
գիրը

Չափի
միավորը

Մնացորդը
ժամա
նակա-
շրջանի
սկզբում

Մուտքը
հաշվետու

ժամանակա-
շրջանում

Ելքը (ծախսումը) ըստ ուղղությունների

Մնացորդը
ժամա-
նակա-
շրջանի
վերջում

ծառայո-
ւթյունների
մատուցում

ըստ
ծրագրերի

(անվանումը)

ՀՄ կառուց-
ման, տեղա-

կայման և
կապի

տալաց-
ման այլ

ծախսումներ

ընդհանուր
վարչական

և բաշխման
ծախսումներ

այլ
ծախսում-

ներ և
ծախսեր

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

             
             
             
             
             
             
             
             

Ստորաբաժանման ղեկավար`Ստորաբաժանման ղեկավար` ___________ ___________ Կազմեց`Կազմեց` ___________ ___________

ստորագրությունըանունը, ազգանունը ստորագրությունըանունը, ազգանունը

 
Ձև ԾԽ-2Ձև ԾԽ-2

Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ՓՓ ՈՔՐԱՐԺԵՔՈՔՐԱՐԺԵՔ  ԿԱՄԿԱՄ  ԱՐԱԳԱՄԱՇԱՐԱԳԱՄԱՇ   ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ   ՇԱՐԺԻՇԱՐԺԻ
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ՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն NՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն N  _____ « » ___________________ 20 թ.
կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու ամիսը __________________________________________________________________
Ստորաբաժանման անվանումը ___________________________________________________

հ/հ

Փոքրարժեք

կամ արագ-

ամաշ

առարկայի

անվանումը

Ծած-

կագիրը

Չափի

միավորը

Մնացորդը

ժամանակաշրջանի

սկզբին

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Մնացորդը

ժամանակաշրջանի

վերջին

Դեռևս

շահա-

գործման

չհանձ-

նված

(պահես-

տում)

Շահա-

գործման

մեջ

Ընդա-

մենը

Մուտք

Շահա-

գործման

է

հանձնվել

Տրվել է այլ

ստորաբաժանման
Լուծարվել է

(փոքրարժեք

կամ

արագամաշ

առար-

կաների

լուծարման

ակտով)

Դեռևս

շահա-

գործման

չհանձ-

նված

(պահես-

տում)

Շահա-

գործման

մեջ

Ընդա-

մենը
Պահեստից

(շահա-

գործման

մեջ

չգտնված)

Այլ

ստորա-

բաժա-

նումից

(շահա-

գործման

մեջ

գտնված)

Շահա-

գործման

մեջ

գտնվող

Շահա-

գործման

մեջ

չգտնվող

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

               

               

               

               

Ստորաբաժանման ղեկավար`Ստորաբաժանման ղեկավար` ___________ ___________ Կազմեց`Կազմեց` ___________ ___________

ստորագրությունըանունը, ազգանունը ստորագրությունըանունը, ազգանունը

 
Ձև ԾԽ-Ձև ԾԽ- 33

Հաստատում եմ

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

Է ՆԵՐԳԱԿԻՐՆԵՐԻԷ ՆԵՐԳԱԿԻՐՆԵՐԻ   ԾԱԽՍՈՒ ՄՆԵՐԻԾԱԽՍՈՒ ՄՆԵՐԻ   (ԾԱԽՍԵՐԻ)(ԾԱԽՍԵՐԻ)

ՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն NՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն N  _____
« » ___________________ 20 թ.

կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու ամիսը __________________________________________________________________

Ելքը (ծախսումը) ըստ ուղղությունների
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Հ/հ Էներգակրի
անվանումը

Ծած-
կագիրը

Չափի
միավորը

Քանակը
ծառայությունների
մատուցումը ըստ

ծրագրերի
(անվանումը)

ՀՄ կառուցման,
տեղակայման և

կապիտալաց-ման
այլ ծախսումներ

ընդհանուր
վարչական և

բաշխման
ծախսումներ

այլ
ընդհանուր

ծախսեր

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

           
           
           
           
           

-ի սպառման համար

______________
պատասխանատու անձ` ____________ ____________ ____________

Էներգակրի անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

-ի սպառման համար

______________
պատասխանատու անձ` ____________ ____________ ____________

Էներգակրի անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Կազմեց` _____________ ______________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև ԾԽ-4Ձև ԾԽ-4
Հաստատում եմ`

_____________________________ _____________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ   ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՄԻՋՈՑՆԵՐԻ   ԿԱՌՈՒ ՑՄԱՆԿԱՌՈՒ ՑՄԱՆ ,  ,  ՍԱՐՔԱՎ ՈՐՈՒ ՄՆԵՐԻՍԱՐՔԱՎ ՈՐՈՒ ՄՆԵՐԻ   Տ ԵՂԱԿԱՅՄԱՆՏ ԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ,  ,  ՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԵՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԵՐԻ (( ԲԱՂԿԱՑՈՒ ՑԻՉ ՆԵՐԻԲԱՂԿԱՑՈՒ ՑԻՉ ՆԵՐԻ )  )  Փ ՈԽԱՐԻՆՄԱՆՓ ՈԽԱՐԻՆՄԱՆ   ԵՎԵՎ   ԱՎ ԵԼԱՑՄԱՆԱՎ ԵԼԱՑՄԱՆ

ՆՅՈՒ Թ ԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒ ՄՆԵՐԻ ԱԿՏ  N  _____ՆՅՈՒ Թ ԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒ ՄՆԵՐԻ ԱԿՏ  N  _____
« » ___________________ 20 թ.

կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու ամիսը _____________________________________
Աշխատանքները կատարող
ստորաբաժանման անվանումը _____________________________________
Աշխատանքների իրականացման հիմքը _____________________________________

փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը

Կառուցվող, սարքավորումների տեղակայման
արդյունքում ստեղծվող հիմնական միջոցի
անվանումը, գտնվելու վայրը

_____________________________________
_____________________________________
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Մասերը (բաղկացուցիչները) փոխարինվող
և ավելացվող հիմնական միջոցի, անվանումը,
գույքային համարը _____________________________________

_____________________________________

Ա.  Ա.  ԿատարվածԿատարված  աշ խատանքներաշ խատանքներ

հ/հ Կատարված աշխատանքների նկարագրությունը Ծածկագիրը Չափի միավորը Քանակը Նշումներ

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Բ .1 Բ .1 ՕՕ գգտատագգործվածործված  հումքհումք  ևև   նյութերնյութեր

հ/հ
Օգտագործված հումքի

և նյութերի
անվանումը

Ծածկագիրը
Չափի

միավորը

Նորմայով
նախատեսված

քանակը

Փաստացի
օգտագործված

քանակը
Նշումներ

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Բ .2 Բ .2 Տ եղակայվածՏ եղակայված  սարքավորումներսարքավորումներ

հ/հ Տեղակայված սարքավորումների անվանումը, տեսակը, մակնիշը Ծածկագիրը Նշումներ

    
    
    
    
    
    
    

Աշ խատանքները կատարողԱշ խատանքները կատարող
ստորաբաժանման ղեկավար`ստորաբաժանման ղեկավար` ______________ ________________ ____________________
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պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Աշ խատանքները ընդունողԱշ խատանքները ընդունող
ստորաբաժանման ղեկավար`ստորաբաժանման ղեկավար` ______________ _________________ ____________________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ակտը կազմեց`Ակտը կազմեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Հավելված` կից փաստաթղթերի ցանկը _____________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________
(կազմակերպության անվանումը)

 
Ձև ԾԽ-5Ձև ԾԽ-5

 
ԱՇԽԱՏ ԱԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎ ԱՐԿԻ Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐ NԱՇԽԱՏ ԱԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎ ԱՐԿԻ Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐ N  _________ « » ____________ 20 թ.

կազմման ամսաթիվը

Հաշվետու ժամանակաշրջանը _____________________________________________
Ստորաբաժանման անվանումը _____________________________________________________

Տա բ ե-Տա բ ե-

լ ա յին լ ա յին  

հա մա րըհա մա րը

Պա շտ ոնըՊա շտ ոնը

(մա սնա -(մա սնա -

գիտ ու-գիտ ու-

թյունը)թյունը)

Ազգա -Ազգա -

նունը,նունը,

ա նունըա նունը

Հա նրա յինՀա նրա յին

ծա ռա յու-ծա ռա յու-

թյա նթյա ն

հա մա րըհա մա րը

Գրա ռումներ փ ա ստ ա ցի ա շխա տ ա ծԳրա ռումներ փ ա ստ ա ցի ա շխա տ ա ծ

ժա մա նա կա հա տ վա ծի վերա բ երյա լժա մա նա կա հա տ վա ծի վերա բ երյա լ

Հապավումներ
« ԱԹ» ՝« ԱԹ» ՝  անաշխատունակության թերթիկ, « ԱՎ»« ԱՎ» ՝ արձակուրդ
վճարվող, « ԱՉ» ՝« ԱՉ» ՝  արձակուրդ չվճարվող, « Բ» « Բ» ՝ բացակա, « ՀԾ»« ՀԾ» ՝
հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ, « Պ» ՝« Պ» ՝  պարապուրդ,
« Գ»« Գ»  գործուղում

Ընդա -Ընդա -

մենըմենը

ա մսվաա մսվա

ընթա ց-ընթա ց-

քումքում

ա շխա -ա շխա -

տ ա ծտ ա ծ

Ընդա մենըԸնդա մենը

ա մսվաա մսվա

ընթա ց-ընթա ց-

քումքում

պ ա րա -պ ա րա -

պ ուրդիպ ուրդի

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 օր ժամ օր ժամ

1 2 3 4 5 6 7

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

Կազմակերպության ղեկավար՝Կազմակերպության ղեկավար՝ ______________ ________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ստորաբաժանման ղեկավար՝Ստորաբաժանման ղեկավար՝ ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Տ եղեկագիրը կազմող անձ՝Տ եղեկագիրը կազմող անձ՝ ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

________________________________
(կազմակերպության անվանումը)

 
Ձև ԾԽ-6Ձև ԾԽ-6

 
ՄԱՐԴԱՏ ԱՐ ԱՎ Տ ՈՄԵՔԵՆԱՅԻ,  ՈՉ  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր Օ ԳՏ ԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎ Տ ՈԲՈՒ ՍԻ ԵՐԹ ՈՒ ՂԱՅԻՆՄԱՐԴԱՏ ԱՐ ԱՎ Տ ՈՄԵՔԵՆԱՅԻ,  ՈՉ  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր Օ ԳՏ ԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎ Տ ՈԲՈՒ ՍԻ ԵՐԹ ՈՒ ՂԱՅԻՆ
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Թ ԵՐԹ ԻԿԹ ԵՐԹ ԻԿ  N  ____N  ____
______________________________________

(օր կամ ժամանակաշրջան)

Ավտ ոմեքենա յիԱվտ ոմեքենա յի

((ա վտ ոբ ուսիա վտ ոբ ուսի )) ՝՝ ________

մակնիշը

____________

պետհամարանիշը ___________

գույքային համարը

Վա ռել իքի Վա ռել իքի 

մնա ցորդը մնա ցորդը 

ժա մա նա կա շրջա նի ժա մա նա կա շրջա նի 

(օրվա ) սկզբ ում՝(օրվա ) սկզբ ում՝

Տեսա կըՏեսա կը ,,

մա կնիշըմա կնիշը

 

 

 

Տեսա կըՏեսա կը ,,

մա կնիշըմա կնիշը

 

 

 

 

Տեսա կըՏեսա կը ,,

մա կնիշըմա կնիշը

 

 

 

Քա նա կ Քա նա կ 

(լ իտ ր,  կգ)(լ իտ ր,  կգ)

 

 

 

Քա նա կՔա նա կ

((լ իտ ր,  կգլ իտ ր,  կգ))

 

 

 

 

Քա նա կՔա նա կ

((լ իտ ր,  կգլ իտ ր,  կգ))

 

 

 

Վա րորդ՝Վա րորդ՝ ______________

անունը, ազգանունը

____________

տաբելային համարը

Լիցքա վորվել  է Լիցքա վորվել  է 

ժա մա նա կա շրջա նի ժա մա նա կա շրջա նի 

(օրվա ) ընթա ցքում՝(օրվա ) ընթա ցքում՝

Ժա մա նա կա շրջա նիԺա մա նա կա շրջա նի

((օրվաօրվա ) ) սկզբ ումսկզբ ում

մեկնումըմեկնումը

թույ լ ա տ րումթույ լ ա տ րում

եմ մեխա նիկ`եմ մեխա նիկ`

_____________

ստորագրությունը

_____________

անունը, ազգանունը

Վա ռել իքի մնա ցորդըՎա ռել իքի մնա ցորդը

ժա մա նա կա շրջա նի ժա մա նա կա շրջա նի 

(օրվա ) վերջում՝(օրվա ) վերջում՝

_________________________________

Վա զքի ցուցիչի ցուցմունքը ժա մա -Վա զքի ցուցիչի ցուցմունքը ժա մա -

___________

նա կա շրջա նի նա կա շրջա նի ((օրվաօրվա ))

սկզբ ում (կմ)՝սկզբ ում (կմ)՝ _______________
Վա զքի ցուցիչի Վա զքի ցուցիչի 
ցուցմունքըցուցմունքը
ժա մա նա կա շրջա նի ժա մա նա կա շրջա նի 
(օրվա ) վերջում (կմ)՝(օրվա ) վերջում (կմ)՝ __________________

Ավտ ոմեքենա ն (ա վտ ոբ ուսը) Ավտ ոմեքենա ն (ա վտ ոբ ուսը) 

տ եխնիկա պ ես նորմա լ  տ եխնիկա պ ես նորմա լ  

վիճա կում ընդունեց վա րորդ՝վիճա կում ընդունեց վա րորդ՝

_____________

ստորագրությունը

Այ լԱյ լ

նշումներ ________________________________նշումներ ________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Վա ռել իքի ծա խսըՎա ռել իքի ծա խսը

ժա մա նա կա շրջա նիժա մա նա կա շրջա նի

(օրվա ) ընթա ցքում՝(օրվա ) ընթա ցքում՝

Տեսա կը,Տեսա կը,

մա կնիշըմա կնիշը

 

 

 

Քա նա կ Քա նա կ ((լ իտ ր,  կգլ իտ ր,  կգ))

նորմա յովնորմա յով փ ա ստ ա ցիփ ա ստ ա ցի

  

  

  

Աղյուսակ 1
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ԱԱմսա թիվմսա թիվ

Աշխա տ ա նքըԱշխա տ ա նքը

թույ լ ա տ րող բ ժշկիթույ լ ա տ րող բ ժշկի

ստ որա գրու-ստ որա գրու- թյունըթյունը

Աշխա տ ա նքըԱշխա տ ա նքը

թույ լ ա տ րողթույ լ ա տ րող

մեխա նիկիմեխա նիկի

ստ որա գրու-ստ որա գրու-

թյունըթյունը

Պա տ վի-Պա տ վի-

րա տ ուրա տ ու

ստ որա --ստ որա --

բ ա ժա ն-բ ա ժա ն-

մա նմա ն

(կա զմա -(կա զմա -

կերկեր պ ու-պ ու-

թյա ն)թյա ն)

ա նվա նումըա նվա նումը

ԵրթուղԵրթուղ իի

((պ ա տ վի-պ ա տ վի-

րա տ ուիրա տ ուի

հա նձնա րա -հա նձնա րա -

րությունըրությունը ))

Վա զքիՎա զքի  ցուցիչի ցուցիչի

ցուցմունքըցուցմունքը

Լիցքա վորվա ծԼիցքա վորվա ծ

վա ռել իքիվա ռել իքի

քա նա կըքա նա կը

Վա ռե-Վա ռե-

լ իքըլ իքը

լ իցքա -լ իցքա -

վորողիվորողի

ստ որա -ստ որա -

գրու-գրու-

թթյունըյունը

Մեքենա նՄեքենա ն

օգտ ա գործողիօգտ ա գործողի

մեկնե-

լուց

առաջ

վերադառ-

նալուց

հետո

բենզին

(լիտր)

դիզ.

վառելիք

(լիտր)

հեղուկ

գազ

(կգ)

անունը,

ազգա-

նունը

ստորա-

գրությունը

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Ընդա մենըԸնդա մենը
   

Կ.  ՏԿ.  Տ

Ավտ ոմեքենա նԱվտ ոմեքենա ն

տ եխնիկա պ եստ եխնիկա պ ես

նորմա լ  վիճա կումնորմա լ  վիճա կում

հա նձնեց վա րորդ՝հա նձնեց վա րորդ՝ ___________ ___________

Ավտ ոմեքենա նԱվտ ոմեքենա ն

տ եխնիկա պ եստ եխնիկա պ ես

նորմա լ  վիճա կումնորմա լ  վիճա կում

ընդունեց մեխա նիկ՝ընդունեց մեխա նիկ՝

___________ ___________

ստորագրությունը անունը, ազգանունը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

________________________________
(կազմակերպության անվանումը)

 
Ձև ԾԽ-7Ձև ԾԽ-7

 
ԲԲ ԵՌՆԱՏ ԱՐԵՌՆԱՏ ԱՐ   ԱՎ Տ ՈՄԵՔԵՆԱՅԻԱՎ Տ ՈՄԵՔԵՆԱՅԻ   ԵՐԹ ՈՒ ՂԱՅԻՆԵՐԹ ՈՒ ՂԱՅԻՆ   Թ ԵՐԹ ԻԿԹ ԵՐԹ ԻԿ   N  ____N  ____

______________________________________

(օր կամ ժամանակաշրջանը)
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Բեռնա տ ա րԲեռնա տ ա ր
ա վտ ոմեքենա յի`ա վտ ոմեքենա յի` ________

մակնիշը

____________

պետհամարանիշը
___________

գույքային համարը

Վա ռել իքի Վա ռել իքի 

մնա ցորդը մնա ցորդը 

ժա մա նա կա շրջա նի ժա մա նա կա շրջա նի 

(օրվա ) սկզբ ում՝(օրվա ) սկզբ ում՝

Տեսա կըՏեսա կը ,,

մա կնիշըմա կնիշը

 

 

 

Տեսա կըՏեսա կը ,,

մա կնիշըմա կնիշը

 

 

 

 

Տեսա կըՏեսա կը ,,

մա կնիշըմա կնիշը

 

 

 

Քա նա կ Քա նա կ 

(լ իտ ր,  կգ)(լ իտ ր,  կգ)

 

 

 

Քա նա կՔա նա կ

((լ իտ ր,  կգլ իտ ր,  կգ))

 

 

 

 

Քա նա կՔա նա կ

((լ իտ ր,  կգլ իտ ր,  կգ))

 

 

 

Վա րորդ՝Վա րորդ՝ ______________

անունը, ազգանունը

____________

տաբելային համարը

Լիցքա վորվել  է Լիցքա վորվել  է 

ժա մա նա կա շրջա նիժա մա նա կա շրջա նի

(օրվա ) ընթա ցքում՝(օրվա ) ընթա ցքում՝

Ժա մա նա կա շրջա նիԺա մա նա կա շրջա նի

((օրվաօրվա ) ) սկզբ ումսկզբ ում

մեկնումըմեկնումը

թույ լ ա տ րումթույ լ ա տ րում

եմ մեխա նիկ`եմ մեխա նիկ`

_____________

ստորագրությունը

_____________

անունը, ազգանունը

Վա ռել իքի Վա ռել իքի 

մնա ցորդը մնա ցորդը 

ժա մա նա կա շրջա նի ժա մա նա կա շրջա նի 

(օրվա ) վերջում՝(օրվա ) վերջում՝

_________________________________

Վա զքի ցուցիչի ցուցմունքը ժա մա -Վա զքի ցուցիչի ցուցմունքը ժա մա -

___________

նա կա շրջա նի նա կա շրջա նի ((օրվաօրվա ))

սկզբ ում (կմ)՝սկզբ ում (կմ)՝
_______________

Վա զքի ցուցիչի Վա զքի ցուցիչի 

ցուցմունքըցուցմունքը

ժա մա նա կա շրջա նի ժա մա նա կա շրջա նի 

(օրվա ) վերջում (կմ)՝(օրվա ) վերջում (կմ)՝

______________

Ավտ ոմեքենա ն տ եխնիկա պ ես նորմա լԱվտ ոմեքենա ն տ եխնիկա պ ես նորմա լ
վիճա կում ընդունեց վա րորդ՝վիճա կում ընդունեց վա րորդ՝

_____________

ստորագրությունը

Այ լԱյ լ

նշումներ ________________________________նշումներ ________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Վա ռել իքի ծա խսըՎա ռել իքի ծա խսը

ժա մա նա կա շրջա նիժա մա նա կա շրջա նի

(օրվա ) ընթա ցքում՝(օրվա ) ընթա ցքում՝

Տեսա կը,Տեսա կը,

մա կնիշըմա կնիշը

 

 

 

Քա նա կ Քա նա կ ((լ իտ ր,  կգլ իտ ր,  կգ))

նորմա յովնորմա յով փ ա ստ ա ցիփ ա ստ ա ցի

  

  

  

Աղյուսակ 1

Ամսաթիվ

Աշխատանքը
թույլատրող

բժշկի
ստորագրու-

թյունը

Աշխատանքը
թույլատրող
մեխանիկի

ստորագրու-
թյունը

Պատվի-
րատու

ստորա-
բաժանումը

(կազմա-
կերպությունը)

Պատվի-
րատուի

հանձնա-
րարությունը

(երթուղի)

Որտեղից
է

մեկնում

Ուր է
մեկնում

Դուրս
գալու

Վերադարձի

ժամ րոպե ժամ րոպե

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Վազքի
ցուցիչի

ցուցմունքը
մեկնելիս

Լիցքավորված
վառելիքի քանակը Կատարված

աշխատանքի
նկարագրո-

ւթյունը

Վազքի ցուցիչի
ցուցմունքը

վերադառնալիս

Բեռն ուղեկցող
փաստաթղթի

Մեքենան
օգտագործողի

(պատվիրատուի)

բենզին
(լիտր)

դիզ.
վառելիք
(լիտր)

հեղուկ
գազ
(կգ)

համարըամսաթիվը
անունը,

ազգանունը
ստորագրու-

թյունը

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Կազմման 
ամսաթիվը

 

          
          
          
          
          
          

ԸնդամենըԸնդամենը
   

Կ.  ՏԿ.  Տ

Ավտ ոմեքենա նԱվտ ոմեքենա ն

տ եխնիկա պ եստ եխնիկա պ ես

նորմա լ  վիճա կումնորմա լ  վիճա կում

հա նձնեց վա րորդ՝հա նձնեց վա րորդ՝ ___________ ___________

Ավտ ոմեքենա նԱվտ ոմեքենա ն

տ եխնիկա պ եստ եխնիկա պ ես

նորմա լ  վիճա կումնորմա լ  վիճա կում

ընդունեց մեխա նիկ՝ընդունեց մեխա նիկ՝

___________ ___________

ստորագրությունը անունը, ազգանունը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 

 
Հա վել վա ծ 2Հա վել վա ծ 2

ՀՀ ֆինա նսների նա խա րա րիՀՀ ֆինա նսների նա խա րա րի

2016 թվա կա նի փ ետ րվա րի 1-ի2016 թվա կա նի փ ետ րվա րի 1-ի

թիվ 37-Ն հրա մա նիթիվ 37-Ն հրա մա նի

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏ Վ ԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏ Վ ԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏ ՅԱՆՆԵՐԻ Օ ՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ ԵՐԳՐԱՆՑԱՄԱՏ ՅԱՆՆԵՐԻ Օ ՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ ԵՐ

1. Հաշվապահական հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր (ձև ՖՀ-1).
2. Հիմնական միջոցների շրջանառության (ըստ դասերի) տեղեկագիր (ձև ՖՀ-2).
3. Ոչ նյութական ակտիվների շրջանառության (ըստ դասերի) տեղեկագիր (ձև ՖՀ-3).
4. Կենսաբանական ակտիվների շրջանառության տեղեկագիր (ձև ՖՀ-4).
5. Ներդրումային գույքի շրջանառության տեղեկագիր (ձև ՖՀ-5).
6. Բարձրարժեք ակտիվների շրջանառության տեղեկագիր (ձև ՖՀ-6).
7. Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների շրջանառության տեղեկագիր (ձև ՖՀ-7).
8. Պաշարների շարժի (ըստ հաշվապահական հաշիվների) տեղեկագիր (ձև ՖՀ-8).
9. Շահագործման չհանձնված փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների շարժի տեղեկագիր (ձև ՖՀ-9).
10. Շահագործման հանձնված փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների շարժի տեղեկագիր (ձև ՖՀ-10).
11. Գործընկերների հաշվառման հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր (ձև ՖՀ-11).

 
Ձև Ֆ Հ-1Ձև Ֆ Հ-1

_________________________ Հաստատում եմ` ______________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ՀԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆՀԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆ  ՀԱ ՀԱՇԻՎ ՆԵՐԻՇԻՎ ՆԵՐԻ   ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ   
Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐՏ ԵՂԵԿԱԳԻՐ

Հաշվետու տարին __________________________________________
Չափի միավորը` հազար դրամ
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Կազմման 
ամսաթիվը

հ/հ Հաշվի համարը Հաշվի անվանումը
Սկզբնական մնացորդը Շրջանառությունը Վերջնական մնացորդը

դեբետ կրեդիտ դեբետ կրեդիտ դեբետ կրեդիտ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         
         
         
         
         
         
         

ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ
      

Գլխավոր հաշ վապահ`Գլխավոր հաշ վապահ` _________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Կազմեց`Կազմեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 
ՁևՁև   Ֆ ՀՖ Հ-2-2

________________________ Հաստատում եմ` ________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ   ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՄԻՋՈՑՆԵՐԻ   ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ  ( ( ԸՍՏԸՍՏ   ԴԱՍԵՐԻԴԱՍԵՐԻ )  )  Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐՏ ԵՂԵԿԱԳԻՐ
 

Հաշվետու տարին __________________________________________

Չափի միավորը` հազար դրամ

հ/հ

Հիմնական

միջոցի

անվա-

նումը և

բնութագիրը

Հիմնական

միջոցի

գույքային

համարը

Համախառն հաշվեկշռային արժեքի Կուտակված մաշվածության Հաշվեկշռային արժեքի

սկզբ-

նական

մնացորդը

ավելա-

ցում

նվազե-

ցում

վերջ-

նական

մնացորդը

սկզբնական

մնացորդը

ավելացում

(մաշվա-

ծության

հաշվարկ)

սյլ

ավելա-

ցում

նվազե-

ցում

վերջնա-

կան

մնա-

ցորդը

սկզբնա-

կան

մնացորդը

վերջնա-

կան

մնացորդը

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

              

              

              

Ընդա մենըԸնդա մենը   շենքերշենքեր
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Ընդա մենըԸնդա մենը
շինություններշինություններ

           

              

              

              

Ընդա մենըԸնդա մենը   փ ոխա նցողփ ոխա նցող
հա րմա րա նքներհա րմա րա նքներ

           

              

              

              

Ընդա մենըԸնդա մենը   մեքենա ներմեքենա ներ
ևև   սա րքա վորումներսա րքա վորումներ

           

              

              

              

Ընդա մենըԸնդա մենը
տ րա նսպ որտ ա յինտ րա նսպ որտ ա յին
միջոցներմիջոցներ

           

              

              

              

Ընդա մենըԸնդա մենը
գրա սենյա կա յինգրա սենյա կա յին   ևև
տ նտ եսա կա նտ նտ եսա կա ն   գույքգույք,,
գործիքներգործիքներ

           

              

              

              

Ընդա մենըԸնդա մենը   ա յ լա յ լ
հիմնա կա նհիմնա կա ն   միջոցներմիջոցներ

           

ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ
           

Գլխավոր հաշ վապահ`Գլխավոր հաշ վապահ` _________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Կազմեց`Կազմեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՁևՁև   Ֆ ՀՖ Հ-3-3

_______________________ Հաստատում եմ` ______________ ______________ _______________
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Կազմման 
ամսաթիվը

 

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

 
ՈՉՈՉ   ՆՅՈՒ Թ ԱԿԱՆՆՅՈՒ Թ ԱԿԱՆ   ԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻ   ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ  ( ( ԸՍՏԸՍՏ   ԴԱՍԵՐԻԴԱՍԵՐԻ ))

Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐՏ ԵՂԵԿԱԳԻՐ

Հաշվետու տարին __________________________________________

Չափի միավորը` հազար դրամ

հ/հ

Ոչ

նյութական

ակտիվի

անվանումը

և

բնութագիրը

Ոչ

նյութական

ակտիվի

գույքային

համարը

Համախառն հաշվեկշռային արժեքի Կուտակված ամորտիզացիայի
Հաշվեկշռային

արժեքի

սկզբնա-

կան

մնացորդը

ավելա-

ցում

նվազե-

ցում

վերջնա-

կան

մնացորդը

սկզբնա-

կան

մնացորդը

ավելացում

(ամորտի-

զացիայի

հաշվարկ)

այլ

ավելա-

ցում

նվազե-

ցում

վերջնա-

կան

մնացորդը

սկզբնա-

կան

մնացորդը

վերջնա-

կան

մնացորդը

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

              

              

              

Ընդա մենըԸնդա մենը
հա մա կա րգչա յինհա մա կա րգչա յին
ծրա գրերծրա գրեր

           

              

              

              

Ընդա մենըԸնդա մենը
լ իցենզիա ներլ իցենզիա ներ ,,
ա րտ ոնա գրերա րտ ոնա գրեր   ևև   ա յ լա յ լ
իրա վունքներիրա վունքներ

           

              

              

              

Ընդա մենըԸնդա մենը
բ ա ղա դրա տ ոմսերբ ա ղա դրա տ ոմսեր ,,
բ ա նա ձևերբ ա նա ձևեր ,  ,  մոդել ներմոդել ներ
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Ընդա մենըԸնդա մենը
ա պ րա նքա նիշերիա պ րա նքա նիշերի
ա նվա նումներա նվա նումներ

           

              

              

              

Ընդա մենըԸնդա մենը
գրա կա նությա նգրա կա նությա ն   ևև
ա րվեստ իա րվեստ ի
բ նօրինա կներբ նօրինա կներ

           

              

              

              

Ընդա մենըԸնդա մենը
հետ ա խուզմա նհետ ա խուզմա ն   ևև
գնա հա տ մա նգնա հա տ մա ն   ոչոչ
ն յութա կա ննյութա կա ն   ա կտ իվներա կտ իվներ

           

             

              

              

Ընդա մենըԸնդա մենը
չա րտ ա դրվա ծչա րտ ա դրվա ծ  ոչոչ
ն յութա կա ննյութա կա ն   ա կտ իվներա կտ իվներ

           

              

              

              

Ընդա մենըԸնդա մենը   ա յ լա յ լ   ոչոչ
ն յութա կա ննյութա կա ն   ա կտ իվներա կտ իվներ

           

ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ
           

Գլխավոր հաշ վապահ`Գլխավոր հաշ վապահ` _________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Կազմեց`Կազմեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՁևՁև   Ֆ ՀՖ Հ-4-4

_______________________ Հաստատում եմ` ______________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ԿԿ ԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ   ԱՏ ԻՎ ՆԵՐԻԱՏ ԻՎ ՆԵՐԻ   ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ
Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐՏ ԵՂԵԿԱԳԻՐ
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Կազմման 
ամսաթիվը

 

Կազմման Կազմման 
ամսաթիվըամսաթիվը

  

Հաշվետու տարին __________________________________________

Չափի միավորը` հազար դրամ

հ/հ

Կենսաբանական
ակտիվի

անվանումը և
բնութագիրը

Կենսաբա-
նական

ակտիվի
գույքային
համարը

Հաշվեկշռային
արժեքի

սկզբնական
մնացորդը

Հաշվեկշռային արժեքի

Հաշվեկշռային
արժեքի

վերջնական
մնացորդը

ավելա-
ցում

իրական
արժեքով
վերաչա-

փումից աճ

նվազե-
ցում

իրական
արժեքով
վերաչա-
փումից

նվազում

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         
         
         
         
         
         

ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ
     

Գլխավոր հաշ վապահ`Գլխավոր հաշ վապահ` _________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Կազմեց`Կազմեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՁևՁև   Ֆ ՀՖ Հ-5-5

_______________________ Հաստատում եմ` ______________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ՆԵՐԴՐՈՒ ՄԱՅԻՆՆԵՐԴՐՈՒ ՄԱՅԻՆ   ԳՈՒ ՅՔԻԳՈՒ ՅՔԻ   ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ
Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐՏ ԵՂԵԿԱԳԻՐ

Հաշ վետու տարին __________________________________________Հաշ վետու տարին __________________________________________

Չ ափի միավորը` հազար դրամՉ ափի միավորը` հազար դրամ

Ներդրու-մային
գույքի

Ներդրու-
մային գույքի

Հաշվեկշռային
արժեքի

Հաշվեկշռային արժեքի

Հաշվեկշռային
արժեքի
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Կազմման Կազմման 
ամսաթիվըամսաթիվը

  

հ/հ անվանումը և
բնութագիրը

գույքային
համարը

սկզբնական
մնացորդը

ավելա-
ցում

իրական
արժեքով
վերաչա-

փումից աճ

նվազե-
ցում

իրական
արժեքով
վերաչա-
փումից

նվազում

վերջնական
մնացորդը

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         
         
         
         
         
         

ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ
 

     

Գլխավոր հաշ վապահ`Գլխավոր հաշ վապահ` _________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Կազմեց`Կազմեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Ձև Ֆ Հ-6Ձև Ֆ Հ-6

________________________ Հաստատում եմ` ______________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ  ԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻ   ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ
Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐՏ ԵՂԵԿԱԳԻՐ

Հաշ վետու տարին __________________________________________Հաշ վետու տարին __________________________________________

Չ ափի միավորը` հազար դրամՉ ափի միավորը` հազար դրամ

հ/հ

Բարձրարժեք
ակտիվի

անվանումը և
բնութագիրը

Բարձրարժեք
ակտիվի

գույքային
համարը

Հաշվեկշռային
արժեքի

սկզբնական
մնացորդը

Հաշվեկշռային արժեքի

Հաշվեկշռային
արժեքի

վերջնական
մնացորդը

ավելա-
ցում

իրական
արժեքով

վերաչափումից
աճ

նվազե-
ցում

իրական
արժեքով
վերաչա-
փումից

նվազում

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Կազմման Կազմման 
ամսաթիվըամսաթիվը

  

         
         
         

ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ
 

     

Գլխավոր հաշ վապահ`Գլխավոր հաշ վապահ` _________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Կազմեց`Կազմեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՁևՁև   Ֆ ՀՖ Հ-7-7

_________________________ Հաստատում եմ` ______________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

Չ ԱՐՏ ԱԴՐՎ ԱԾՉ ԱՐՏ ԱԴՐՎ ԱԾ ( ( ԲՆԱԿԱՆԲՆԱԿԱՆ   ԾԱԳՈՒ ՄԾԱԳՈՒ Մ  ՈՒ ՆԵՑՈՂՈՒ ՆԵՑՈՂ ) )  ՆՅՈՒ Թ ԱԿԱՆՆՅՈՒ Թ ԱԿԱՆ   ԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻԱԿՏ ԻՎ ՆԵՐԻ   ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ
Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐՏ ԵՂԵԿԱԳԻՐ

Հաշ վետու տարին __________________________________________Հաշ վետու տարին __________________________________________

Չ ափի միավորը` հազար դրամՉ ափի միավորը` հազար դրամ

հ/հ

Չարտադրված
(բնական ծագում

ունեցող)
նյութական

ակտիվի
անվանումը և
բնութագիրը

Չարտադրված
(բնական ծագում

ունեցող)
նյութական

ակտիվի գույքային
համարը

Հաշվեկշռային
արժեքի

սկզբնական
մնացորդը

Հաշվեկշռային արժեքի

Հաշվեկշռային
արժեքի

վերջնական
մնացորդը

ավելա-
ցում

իրական
արժեքով
վերաչա-
փումից

աճ

նվազե-
ցում

իրական
արժեքով
վերաչա-
փումից

նվազում

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         
         
         
         
         
         

ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ
 

     

Գլխավոր հաշ վապահ`Գլխավոր հաշ վապահ` _________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Կազմեց`Կազմեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՁևՁև   Ֆ ՀՖ Հ-8-8
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Կազմման Կազմման 
ամսաթիվըամսաթիվը

  

_________________________ Հաստատում եմ` ______________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻՊԱՇԱՐՆԵՐԻ   ՇԱՐԺԻ ՇԱՐԺԻ (( ԸՍՏԸՍՏ  Հ ՀԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆԱՇՎ ԱՊԱՀԱԿԱՆ  Հ ՀԱՇԻՎ ՆԵՐԻԱՇԻՎ ՆԵՐԻ ))
Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐՏ ԵՂԵԿԱԳԻՐ

Հաշ վետու տարին __________________________________________Հաշ վետու տարին __________________________________________

Չ ափի միավորը` հազար դրամՉ ափի միավորը` հազար դրամ

հ/հ
Պաշարի

անվանումը
Պաշարի

ծածկագիրը
Չափի

միավորը

I-ին
կարգի

հաշվա-
պահական

հաշիվը

Սկզբնական
մնացորդը

Շրջանառությունը
Վերջնական
մնացորդը

քանակգումար

մուտք ելք

քանակգումար

քանակգումարքանակգումար

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

             
             
             

ԸնդամենըԸնդամենը  հումքհումք  ևև   նյութերնյութեր XX
 

XX
 

XX
 

XX
 

             
             
             

ԸնդամենըԸնդամենը  ռազմավարականռազմավարական  պաշ արներպաշ արներ XX
 

XX XX
 

XX
 

             
             
             

ԸնդամենըԸնդամենը  սպառվողսպառվող   կենսաբանականկենսաբանական
ակտիվներակտիվներ XX

 
XX

 
XX

 
XX

 
             
             
             

ԸնդամենըԸնդամենը  անավարտանավարտ  արտադրությունարտադրություն XX
 

XX
 

XX
 

XX
 

             
             
             

ԸնդամենըԸնդամենը  պատրաստիպատրաստի  արտադրանքարտադրանք XX
 

XX
 

XX
 

XX
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Կազմման Կազմման 
ամսաթիվըամսաթիվը

  

             
             
             

ԸնդամենըԸնդամենը  ապրանքներապրանքներ XX
 

XX
 

XX
 

XX
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ XX
 

XX
 

XX
 

XX
 

Գլխավոր հաշ վապահ`Գլխավոր հաշ վապահ` _________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Կազմեց`Կազմեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՁևՁև   Ֆ ՀՖ Հ-9-9

_______________________ Հաստատում եմ` ______________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ   Չ ՀԱՆՁՆՎ ԱԾՉ ՀԱՆՁՆՎ ԱԾ  Փ ՈՔՐԱՐԺԵՔՓ ՈՔՐԱՐԺԵՔ  ԿԱՄԿԱՄ  ԱՐԱԳԱՄԱՇԱՐԱԳԱՄԱՇ   ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ   ՇԱՐԺԻՇԱՐԺԻ
Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐՏ ԵՂԵԿԱԳԻՐ

Հաշ վետու տարին __________________________________________Հաշ վետու տարին __________________________________________

Չ ափի միավորը` հազար դրամՉ ափի միավորը` հազար դրամ

հ/հ

Փոքրարժեք կամ
արագամաշ
առարկայի
անվանումը

Ծածկագիրը
Չափի

միավորը

Սկզբնական
մնացորդը

Շրջանառությունը
Վերջնական
մնացորդը

քանակգումար

ձեռքբերում
շահագործման
հանձնում կամ

օտարում քանակգումար

քանակգումարքանակգումար

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

            
            
            
            
            
            

ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ XX
 

XX
 

XX
 

XX
 

Գլխավոր հաշ վապահ`Գլխավոր հաշ վապահ` _________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը
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Կազմման Կազմման 
ամսաթիվըամսաթիվը

  

Կազմեց`Կազմեց` ______________ _________________ ____________________

պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՁևՁև   Ֆ ՀՖ Հ-10-10

_______________________ Հաստատում եմ` ______________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

« » ___________20 թ.

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ  Հ ՀԱՆՁՆՎ ԱԾԱՆՁՆՎ ԱԾ  Փ ՈՔՐԱՐԺԵՔՓ ՈՔՐԱՐԺԵՔ  ԿԱՄԿԱՄ  ԱՐԱԳԱՄԱՇԱՐԱԳԱՄԱՇ   ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ   ՇԱՐԺԻՇԱՐԺԻ
Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐՏ ԵՂԵԿԱԳԻՐ

Հաշ վետու տարին __________________________________________Հաշ վետու տարին __________________________________________

Չ ափի միավորը` հազար դրամՉ ափի միավորը` հազար դրամ

հ/հ

Փոքրարժեք կամ
արագամաշ
առարկայի
անվանումը

Ծածկագիրը
Չափի

միավորը

Սկզբնական
մնացորդը

Շրջանառությունը
Վերջնական
մնացորդը

քանակգումար

շահագործման
հանձնում կամ

օտարում
լուծարում

քանակգումար

քանակ գումար քանակգումար

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

            
            
            
            
            
            

ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ XX
 

XX
 

XX
 

XX
 

Գլխավոր հաշ վապահ`Գլխավոր հաշ վապահ` _________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Կազմեց`Կազմեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը

ՁևՁև   Ֆ ՀՖ Հ-11-11

________________________ Հաստատում եմ` ______________ ______________ _______________

կազմակերպության անվանումը պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը
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Կազմման Կազմման 
ամսաթիվըամսաթիվը

  

« » ___________20 թ.

ԳԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ  Հ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆԱՇՎ ԱՌՄԱՆ  Հ ՀԱՇԻՎ ՆԵՐԻԱՇԻՎ ՆԵՐԻ   ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ
Տ ԵՂԵԿԱԳԻՐՏ ԵՂԵԿԱԳԻՐ

Հաշ վետու տարին __________________________________________Հաշ վետու տարին __________________________________________

Չ ափի միավորը` հազար դրամՉ ափի միավորը` հազար դրամ

հ/հ
Գործընկերոջ
անվանումը

Ծածկագիրը

I-ին կարգի
հաշվա-

պահական
հաշիվը

Սկզբնական
մնացորդը

Շրջանառությունը
Վերջնական
մնացորդը

դեբետ կրեդիտ դեբետ կրեդիտ դեբետ կրեդիտ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          
          

ԸնդամենըԸնդամենը  կանխավճարներկանխավճարներ  ոչոչ   ընթացիկընթացիկ
ակտիվներակտիվներ  ձեռքձեռք  բերելուբերելու  համարհամար

      
          
          

ԸնդամենըԸնդամենը  դեբիտորականդեբիտորական  պարտքերպարտքեր
փոխանակվողփոխանակվող   գործարքներիգործարքների  գծովգծով

      
          
          

ԸնդամենըԸնդամենը  դեբիտորականդեբիտորական  պարտքերպարտքեր  այ լայ լ
փոխանակվողփոխանակվող   գործարքներիցգործարքներից   հասույթներիհասույթների  գծովգծով

      
          
          

ԸնդամենըԸնդամենը  փոխանակվողփոխանակվող   գործարքներիգործարքների  գծովգծով
տրվածտրված  ընթացիկընթացիկ  կանխավճարներկանխավճարներ

      
          
          

ԸնդամենըԸնդամենը  դեբիտորականդեբիտորական  պարտքերպարտքեր  առհաշ իվառհաշ իվ
տրվածտրված  գումարներիգումարների  գծովգծով

      
         
          

ԸնդամենըԸնդամենը  այ լայ լ   դեբիտորականդեբիտորական  պարտքերպարտքեր
փոխանակվողփոխանակվող   գործարքներիգործարքների  գծովգծով

      
          
          

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=103709 69/70



ԸնդամենըԸնդամենը  կրեդիտորականկրեդիտորական  պարտքերպարտքեր  ներքիններքին
մատակարարներիցմատակարարներից   գնումներիգնումների  գծովգծով

      
         
          

ԸնդամենըԸնդամենը  կրեդիտորականկրեդիտորական  պարտքերպարտքեր  արտաքինարտաքին
մատակարարներիցմատակարարներից   գնումներիգնումների  գծովգծով

      
          
          

ԸնդամենըԸնդամենը  ստացվածստացված  կանխավճարներկանխավճարներ
փոխանակվողփոխանակվող   գործարքներիգործարքների  գծովգծով

      
          
          

ԸնդամենըԸնդամենը  պարտքերպարտքեր  աշ խատակիցներինաշ խատակիցներին  այ լայ լ
գործառնություններիգործառնությունների  գծովգծով

      
          
          
ԸնդամենըԸնդամենը  այ լայ լ   ընթացիկ ընթացիկ պարտավորություններպարտավորություններ       

Գլխավոր հաշ վապահ`Գլխավոր հաշ վապահ` _________________ ____________________
ստորագրությունը անունը, ազգանունը

Կազմեց`Կազմեց` ______________ _________________ ____________________
պաշտոնը ստորագրությունը անունը, ազգանունը
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