ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՍԿԻՉ - ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐՈՎ ՏՊՎԱԾ X և Z
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Փորձ ՍՊԸ
Երևան, Ամիրյան 1
ՀՎՀՀ: 12345678 Գ/Հ:
12345678
ՍՀ:
Q80415403833
01-01-13 00:00
01-01-13 23:59
Գանձ:
բոլորը
Գործ:
բոլորը
Բաժին: բոլորը
01-01-13 22:00
Առաջին գործարք՝ 01-01-13 09:10
Վերջին գործարք՝ 01-01-13 21:59

X հաշվետվություն

1- 1
Ընդամենը վաճառք
Ընդամենը վաճառքի ԱԱՀ
Ընդամենը վերադարձ
Ընդամենը վերադարձի ԱԱՀ

=66000.00
=11002.20
=-23000.00
=-3834.10

1 բաժին
Ընտրված ժամանակահատվածում տվյալ բաժնում տեղի ունեցած բոլոր տիպի վաճառքների ընդհանուր արժեքը՝ ներառած փոխհատուցում և կանխավճարի օգտագործում
Ընդամենը վաճառքից ստացված ԱԱՀ:
Ընտրված ժամանակահատվածում տվյալ բաժնում բացի կանխավճարի վերադարձից տեղի ունեցած բոլոր տիպի վերադարձերի ընդհանուր արժեքը
Վերադարձից ստացված ԱԱՀ

2- 2
Ընդամենը վաճառք
Ընդամենը վաճառքի ԱԱՀ
Ընդամենը վերադարձ
Ընդամենը վերադարձի ԱԱՀ

=15000.00
=0.00
=0.00
=0.00

2 բաժին
Ընտրված ժամանակահատվածում տվյալ բաժնում տեղի ունեցած բոլոր տիպի վաճառքների ընդհանուր արժեքը՝ ներառած փոխհատուցում և կանխավճարի օգտագործում
Ընդամենը վաճառքից ստացված ԱԱՀ:
Ընտրված ժամանակահատվածում տվյալ բաժնում բացի կանխավճարի վերադարձից տեղի ունեցած բոլոր տիպի վերադարձերի ընդհանուր արժեքը
Վերադարձից ստացված ԱԱՀ

ԳԱՆՁԱՊԱՀ 3
Ընդամենը վաճառք
Ընդամենը վաճառքի ԱԱՀ
Ընդամենը վերադարձ
Ընդամենը վերադարձի ԱԱՀ

=81000.00
=11.002.20
=-23000.00
=-3834.10

Գանձապահ 3
Ընտրված ժամանակահատվածում տվյալ գանձապահով տեղի ունեցած բոլոր տիպի վաճառքների ընդհանուր արժեքը՝ ներառած փոխհատուցում և կանխավճարի օգտագործում
Ընդամենը վաճառքից ստացված ԱԱՀ:
Ընտրված ժամանակահատվածում տվյալ գանձապահով բացի կանխավճարի վերադարձից տեղի ունեցած բոլոր տիպի վերադարձերի ընդհանուր արժեքը
Վերադարձից ստացված ԱԱՀ

ԱՌՁԵՌՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ
Կտրոնների քանակը
=10
Այդ թվում՝ վերադ. կտր. քան. =3
Ընդամենը մուտք գործարք
=43500.00
Ընդամենը վերադարձ
=-10000.00

Գործարքի տեսակ՝ Առձեռն
Առձեռն գործարքով կտրոնների ընդհանուր քանակ
Առձեռն գործարքով վերադարձված կտրոնների ընդհանուր քանակ
Առձեռն մուտք տեղի ունեցած գումարի չափ: Իր մեջ ներառում է կանխավճարային կտրոններում տեղի ունեցած առձեռն գործարքների ընդհանուր գումարը
Առձեռն վերադարձված գումարի չափ: Իր մեջ ներառում է կանխավճարի վերադարձ կտրոններում առձեռն և կանխավճարի օգտագործմամբ վերադարձվող կտրոնների կանխավճարի օգտագործման վերադարձվող չափի գումարը

ԱՆԿԱՆԽԻԿ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ
Կտրոնների քանակը
=2
Այդ թվում՝ վերադ. կտր. քան. =0
Ընդամենը մուտք գործարք
=20000.00
Ընդամենը վերադարձ
=0.00

Գործարքի տեսակ՝ Անկանխիկ
Անկանխիկ գործարքով կտրոնների ընդհանուր քանակ
Անկանխիկ գործարքով վերադարձված կտրոնների ընդհանուր քանակ
Անկանխիկ մուտք տեղի ունեցած գումարի չափ: Իր մեջ ներառում է կանխավճարային կտրոններում տեղի ունեցած անկանխիկ գործարքների ընդհանուր գումարը
Անկանխիկ վերադարձված գումարի չափ: Իր մեջ ներառում է կանխավճարի վերադարձ կտրոններում անկանխիկ գործարքների ընդհանուր գումարը

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՎ
Ընդամենը վաճառք
=81000.00
Այդ թվում՝ կանխ. օգտ.
=2500.00
Այդ թվում՝ փոխհատուցում =20000.00
Ընդամենը վաճառքի ԱԱՀ
=11002.20
Ընդամենը վերադարձ
=-23000.00
Այդ թվում՝ փոխհատուց. վեր. =-15000.00
Ընդամենը վերադարձի ԱԱՀ =-3834.10
Ընդամենը հասույթ
=58000.00
Ընդամենը ԱԱՀ
=7168.1

Ընդհանուր բաժիններով
Յուրաքանչյուր բաժնի Ընդամենը վաճառք դաշտերի գումարային արժեք
Ընդամենը վաճառքում կանխավճարի օգտագործման չափը
Ընդամենը վաճառքում փոխհատուցման չափը
Յուրաքանչյուր բաժնի Ընդամենը վաճառքի ԱԱՀ դաշտերի գումարային արժեք
Յուրաքանչյուր բաժնի Ընդանենը վերադարձ դաշտերի գումարային արժեք
Ընդամենը վերադարձում վերադարձվող փոխհատուցման չափը
Յուրաքանչյուր բաժնի Ընդամենը վերադարձի ԱԱՀ դաշտերի գումարային արժեք
Ընդամենը վաճառք - Ընդամենը վերադարձ
Ընդամենը վաճառքի ԱԱՀ - Ընդամենը վերադարձի ԱԱՀ

ՖԻՍԿԱԼ ՀԱՍՈՒՅԹ
Առձեռն
Այդ թվում՝ կանխավճար
Անկանխիկ
Այդ թվում՝ կանխավճար
Առձեռն վերադարձ
Այդ թվում՝ կանխավճ. վերադ.
Անկանխիկ վերադարձ
Այդ թվում՝ կանխավճ. վերադ.
Ֆիսկալ հասույթ
Ֆիսկալ հասույթի ԱԱՀ

Ֆիսկալ հասույթ
Առձեռն տեղի ունեցած բոլոր մուտք գործարքների ընդհանուր գումար:
Առձեռն գործարքներում կանխավճարի չափը
Անկանխիկ տեղի ունեցած բոլոր մուտք գործարքների ընդհանուր գումար
Անկանխիկ գործարքներում կանխավճարի չափը
Առձեռն տեղի ունեցած բոլոր վերադարձ գործարքների ընդհանուր գումար: Իր մեջ ներառում է կանխավճարի օգտագորման վերադարձի գումարը
Առձեռն վերադարձ գործարքներում կանխավճարի չափը
Անկանխիկ տեղի ունեցած բոլոր վերադարձ գործարքների ընդհանուր գումար:
Անկանխիկ վերադարձ գործարքներում կանխավճարի չափը
Ֆիսկալ հասույթ
Ֆիսկալ հասույթի ԱԱՀ

=43500.00
=5000
=20000.00
=0.00
=-10000.00
=-2000.00
=0.00
=0.00
=53500.00
=6751.35

Փորձ ՍՊԸ
Երևան, Ամիրյան 1
ՀՎՀՀ: 12345678 Գ/Հ:
12345678
ՍՀ:
Q80415403833
01-01-13 00:00
01-01-13 23:59
Գանձ:
3
Գործ:
բոլորը
Բաժին: բոլորը
01-01-13 22:00
Առաջին գործարք՝ 01-01-13 09:10
Վերջին գործարք՝ 01-01-13 21:59

ԳԱՆՁԱՊԱՀ 3
Ընդամենը վաճառք
Ընդամենը վաճառքի ԱԱՀ
Ընդամենը վերադարձ
Ընդամենը վերադարձի ԱԱՀ

=81000.00
=11.002.20
=-23000.00
=-3834.10

X հաշվետվություն գանձապահի ընտրությամբ

Գանձապահ 3
Ընտրված ժամանակահատվածում տվյալ գանձապահով տեղի ունեցած բոլոր տիպի վաճառքների ընդհանուր արժեքը՝ ներառած փոխհատուցում և կանխավճարի օգտագործում
Ընդամենը վաճառքից ստացված ԱԱՀ:
Ընտրված ժամանակահատվածում տվյալ գանձապահով բացի կանխավճարի վերադարձից տեղի ունեցած բոլոր տիպի վերադարձերի ընդհանուր արժեքը
Վերադարձից ստացված ԱԱՀ

Փորձ ՍՊԸ
Երևան, Ամիրյան 1
ՀՎՀՀ: 12345678 Գ/Հ: 12345678
ՍՀ:
Q80415403833
01-01-13 00:00
01-01-13 23:59
Գանձ:
բոլորը
Գործ: բոլորը
Բաժին: 1
01-01-13 22:00
Առաջին գործարք՝ 01-01-13 09:10
Վերջին գործարք՝ 01-01-13 21:59

1- 1
Ընդամենը վաճառք
Ընդամենը վաճառքի ԱԱՀ
Ընդամենը վերադարձ
Ընդամենը վերադարձի ԱԱՀ

=66000.00
=11002.20
=-23000.00
=-3834.10

X հաշվետվություն բաժնի ընտրությամբ

1 բաժին
Ընտրված ժամանակահատվածում տվյալ բաժնում տեղի ունեցած բոլոր տիպի վաճառքների ընդհանուր արժեքը՝ ներառած փոխհատուցում և կանխավճարի օգտագործում
Ընդամենը վաճառքից ստացված ԱԱՀ:
Ընտրված ժամանակահատվածում տվյալ բաժնում բացի կանխավճարի վերադարձից տեղի ունեցած բոլոր տիպի վերադարձերի ընդհանուր արժեքը
Վերադարձից ստացված ԱԱՀ

Փորձ ՍՊԸ
Երևան, Ամիրյան 1
ՀՎՀՀ: 12345678 Գ/Հ:
12345678
ՍՀ:
Q80415403833
01-01-13 00:00
01-01-13 23:59
Գանձ:
բոլորը
Գործ:
Առձեռն
Բաժին: բոլորը
01-01-13 22:00
Առաջին գործարք՝ 01-01-13 09:10
Վերջին գործարք՝ 01-01-13 21:59

ԱՌՁԵՌՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ
Կտրոնների քանակը
=10
Այդ թվում՝ վերադ. կտր. քան. =3
Ընդամենը մուտք գործարք
=43500.00
Ընդամենը վերադարձ
=-10000.00

X հաշվետվություն գործարք՝ առձեռն ընտրությամբ

Գործարքի տեսակ՝ Առձեռն
Առձեռն գործարքով կտրոնների ընդհանուր քանակ
Առձեռն գործարքով վերադարձված կտրոնների ընդհանուր քանակ
Առձեռն մուտք տեղի ունեցած գումարի չափ: Իր մեջ ներառում է կանխավճարային կտրոններում տեղի ունեցած առձեռն գործարքների ընդհանուր գումարը
Առձեռն վերադարձված գումարի չափ: Իր մեջ ներառում է կանխավճարի վերադարձ կտրոններում առձեռն և կանխավճարի օգտագործմամբ վերադարձվող կտրոնների կանխավճարի օգտագործման վերադարձվող չափի գումարը

Փորձ ՍՊԸ
Երևան, Ամիրյան 1
ՀՎՀՀ: 12345678 Գ/Հ:
12345678
ՍՀ:
Q80415403833
01-01-13 00:00
01-01-13 23:59
Գանձ:
բոլորը
Գործ: Անկանխիկ
Բաժին: բոլորը
01-01-13 22:00
Առաջին գործարք՝ 01-01-13 09:10
Վերջին գործարք՝ 01-01-13 21:59

ԱՆԿԱՆԽԻԿ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ
Կտրոնների քանակը
=2
Այդ թվում՝ վերադ. կտր. քան. =0
Ընդամենը մուտք գործարք
=20000.00
Ընդամենը վերադարձ
=0.00

X հաշվետվություն գործարք՝ անկանխիկ ընտրությամբ

Գործարքի տեսակ՝ Անկանխիկ
Անկանխիկ գործարքով կտրոնների ընդհանուր քանակ
Անկանխիկ գործարքով վերադարձված կտրոնների ընդհանուր քանակ
Անկանխիկ մուտք տեղի ունեցած գումարի չափ: Իր մեջ ներառում է կանխավճարային կտրոններում տեղի ունեցած անկանխիկ գործարքների ընդհանուր գումարը
Անկանխիկ վերադարձված գումարի չափ: Իր մեջ ներառում է կանխավճարի վերադարձ կտրոններում անկանխիկ գործարքների ընդհանուր գումարը

Փորձ ՍՊԸ
Երևան, Ամիրյան 1
ՀՎՀՀ: 12345678 Գ/Հ:
ՍՀ:
Q80415403833
Գանձ:

12345678

բոլորը

Z հաշվետվություն օրվա կտրվածքով

20-02-15
Կ/Հ

Տպման ժամ.

Գումար

00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
00000007
00000008
00000009
00000010

17:20
17:52
17:55
17:57
17:58
17:59
18:00
18:01
18:02
18:03

10000.00
10000.00
15000.00
5000.00 (Կ)
-2000.00 (Կ)
6000.00
20000.00
20000.00
-3000.00
-20000.00

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
Ընդամենը վաճառք
Այդ թվում՝ կանխ. օգտ.
Այդ թվում՝ փոխհատուցում
Ընդամենը վաճառքի ԱԱՀ
Ընդամենը վերադարձ
Այդ թվում՝ փոխհատ. վեր.
Ընդամենը վերադարձի ԱԱՀ
Կանխավճար
Կանխավ. վերադ.
Ֆիսկալ հասույթ
Ֆիսկալ հասույթի ԱԱՀ

=81000.00
= 2500.00
=20000
= 11002.20
= -23000.00
= -15000
=-3834.10
= 5000.00
= -2000.00
= 53500.00
= 6751.35

Տվյալ հատվածում տող առ տող երևում են ընտրված օրվա յուրաքանչյուր կտրոնը իր ընդհանուր արժեքով: Ընդամենը
վաճառք որտեղ ներառված է փոխհատուցումն և կանխավճարի օգտագործումն), վերադարձ, կանխավճար և կանխավճարի
վերադարձ:
Բացսական թվերով կտրոնները հանդիսանում են վերադարձեր:
(Կ)-ն նշանակում է որ կտրոնը հանդիսանում է կանխավճարային կտրոն:

Ընտրված ժամանակահատվածում տվյալ բաժնում տեղի ունեցած բոլոր տիպի վաճառքների ընդհանուր արժեքը՝ ներառած փոխհատուցում և կանխավճարի օգտագործում
Կտրոնների մեջ կանխավճարի օգտագործման մասի գումարային արժեք
Կտրոններում ընդհանուր փոխհատուցման մաս կազմող արժեք
Ընդամենը վաճառքում ԱԱՀ-ի մաս
Վերադարձված կտրոնների գումարի ընդհանուր արժեք: Չի պարունակում իր մեջ կանխավճարի վերադարձ:
Կտրոններում ընդհանուր փոխհատուցման վերադարձ մաս կազմող արժեք
Վերադարձում ԱԱՀ-ի մաս
Կանխավճար կատարված կտրոնների ընդամենը գումարային արժեք
Կանխավճարի վերադարձ կտրոնների ընդամենը գումարային արժեք
Ֆիսկալ հասույթ
Ֆիսկալ հասույթի ԱԱՀ

Փորձ ՍՊԸ
Երևան, Ամիրյան 1
ՀՎՀՀ: 12345678 Գ/Հ:
ՍՀ:
Q80415403833
Գանձ:

12345678

3

Z հաշվետվություն օրվա կտրվածքով գանձապահի ընտրությամբ
20-02-15

Կ/Հ

Տպման ժամ.

Գումար

00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
00000007
00000008
00000009
00000010

17:20
17:52
17:55
17:57
17:58
17:59
18:00
18:01
18:02
18:03

10000.00
10000.00
15000.00
5000.00 (Կ)
-2000.00 (Կ)
6000.00
20000.00
20000.00
-3000.00
-20000.00

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
Ընդամենը վաճառք
Ընդամենը վաճառքի ԱԱՀ
Ընդամենը վերադարձ
Ընդամենը վերադարձի ԱԱՀ

=81000.00
= 11002.20
= -23000.00
=-3834.10

Տվյալ հատվածում տող առ տող երևում են ընտրված օրվա ընտրված գանձապահի յուրաքանչյուր կտրոնը իր
ընդհանուր արժեքով:
Բացսական թվերով կտրոնները հանդիսանում են վերադարձեր:
(Կ)-ն նշանակում է որ կտրոնը հանդիսանում է կանխավճարային կտրոն:

Ընտրված ժամանակահատվածում տվյալ բաժնում տեղի ունեցած բոլոր տիպի վաճառքների ընդհանուր արժեքը՝ ներառած փոխհատուցում և կանխավճարի օգտագործում
Ընդամենը վաճառքում ԱԱՀ-ի մաս
Վերադարձված կտրոնների գումարի ընդհանուր արժեք: Չի պարունակում իր մեջ կանխավճարի վերադարձ:
Ընդամենը վերադարձում ԱԱՀ-ի մաս

Փորձ ՍՊԸ
Երևան, Ամիրյան 1
ՀՎՀՀ: 12345678 Գ/Հ:
ՍՀ:
Q80415403833
Գանձ:

12345678

բոլորը

Z հաշվետվություն մի քանի օրվա կտրվածքով

10-02-16 11-02-16
Ամսաթիվ
10-02-16
10-02-16
10-02-16
10-02-16
11-02-16

Քանակ
6
2
1
1
1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
Ընդամենը վաճառք
Այդ թվում՝ կանխ. օգտ.
Այդ թվում՝ փոխհատուցում
Ընդամենը վաճառքի ԱԱՀ
Ընդամենը վերադարձ
Այդ թվում՝ փոխհատ. վեր.
Ընդամենը վերադարձի ԱԱՀ
Կանխավճար
Կանխավ. վերադ.
Ֆիսկալ հասույթ
Ֆիսկալ հասույթի ԱԱՀ

Ընդամենը վաճառք
=81000.00
=-23000.00
=5000.00 (Կ)
=-2000.00 (Կ)
=5000.00

=86000
= 2500.00
=20000
= 11835.70
= -23000.00
= -15000
=-3834.10
= 5000.00
= -2000.00
= 53500.00
= 6751.35

Տվյալ հատվածում տող առ տող երևում են ընտրված օրերի ընթացքւմ տեղի ունեցած գործարքների տեղեկությունները: Ընդամենը վաճառք որտեղ ներառված է փոխհատուցումն
և կանխավճարի օգտագործումն), վերադարձ, կանխավճար և կանխավճարի վերադարձ:
Բացսական թվերով կտրոնները հանդիսանում են վերադարձեր:
(Կ)-ն նշանակում է որ կտրոնը հանդիսանում է կանխավճարային կտրոն:

Ընտրված ժամանակահատվածում տվյալ բաժնում տեղի ունեցած բոլոր տիպի վաճառքների ընդհանուր արժեքը՝ ներառած փոխհատուցում և կանխավճարի օգտագործում
Կտրոնների մեջ կանխավճարի օգտագործման մասի գումարային արժեք
Կտրոններում ընդհանուր փոխհատուցման մաս կազմող արժեք
Կտրոններում ընդհանուր փոխհատուցման վերադարձ մաս կազմող արժեք
Ընդամենը վաճառքում ԱԱՀ-ի մաս
Վերադարձված կտրոնների գումարի ընդհանուր արժեք: Չի պարունակում իր մեջ կանխավճարի վերադարձ:
Ընդամենը վերադարձում ԱԱՀ-ի մաս
Կանխավճար կատարված գտրոնների ընդամենը գումարային արժեք
Կանխավճարի վերադարձ կտրոնների ընդամենը գումարային արժեք
Ֆիսկալ հասույթ
Ֆիսկալ հասույթի ԱԱՀ

Փորձ ՍՊԸ
Երևան, Ամիրյան 1
ՀՎՀՀ: 12345678 Գ/Հ:
ՍՀ:
Q80415403833
Գանձ:

12345678

Z հաշվետվություն մի քանի օրվա կտրվածքով գանձապահի
ընտրությամբ

3

10-02-16 11-02-16
Ամսաթիվ
10-02-16
10-02-16
10-02-16
10-02-16
11-02-16

Քանակ
6
2
1
1
1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
Ընդամենը վաճառք
Ընդամենը վաճառքի ԱԱՀ
Ընդամենը վերադարձ
Ընդամենը վերադարձի ԱԱՀ

Ընդամենը վաճառք
=81000.00
=-23000.00
=5000.00
=-2000.00
=5000.00

=86000.00
= 11835.70
= -23000.00
=-3834.10

(Կ)
(Կ)

Տվյալ հատվածում տող առ տող երևում են ընտրված օրերի ընթացքում տեղի ունեցած գործարքների տեղեկությունները որոնք կատարել է գանձապահ 3-ը: Ընդամենը վաճառք
որտեղ ներառված է փոխհատուցումն և կանխավճարի օգտագործումն), վերադարձ, կանխավճար և կանխավճարի վերադարձ:
Բացսական թվերով կտրոնները հանդիսանում են վերադարձեր:
(Կ)-ն նշանակում է որ կտրոնը հանդիսանում է կանխավճարային կտրոն:

Ընտրված ժամանակահատվածում տվյալ բաժնում տեղի ունեցած բոլոր տիպի վաճառքների ընդհանուր արժեքը՝ ներառած փոխհատուցում և կանխավճարի օգտագործում
Ընդամենը վաճառքում ԱԱՀ-ի մաս
Վերադարձված կտրոնների գումարի ընդհանուր արժեք: Չի պարունակում իր մեջ կանխավճարի վերադարձ:
Ընդամենը վերադարձում ԱԱՀ-ի մաս

