
      ՕՐԻՆԱԿ 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <SignedData Version="1.0"> 
- <Data> 
- <Declaration Id="72" Version="1"> 
- <Header> 
- <Sender> 
- <!--  Հայտարարագիրը ներկայացնողի ՀՎՀՀ-ն   
  -->  
  <Tin>00000019</Tin>  
  </Sender> 
  <Type>D</Type>  
  <Period type="yearly" value="00" year="2010" />  
  </Header> 
- <Body> 
- <Section0> 
- <Record> 
- <!--  Գործունեության տեսակ  
  -->  
  <WorkType1>Ծրագրային ապահովման մշակում, խորհրդատվություններ և հարակից 
գործունեություն համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում</WorkType1>  
- <!--  Կազմակերպության ծածկագիրը  
  -->  
  <OrganizationNameCode>AB</OrganizationNameCode>  
- <!--  Գործունեության տեսակի ծածկագիրը  
  -->  
  <WorkType1Code>J62</WorkType1Code>  
- <!--  Պետ. ռեգիստրի գրանցման համարը  
  -->  
  <GovRegisterNumber>282.110.05001</GovRegisterNumber>  
- <!--  Փաստացի գործունեության իրականացման վայրի հասցեն  
  -->  
  <WorkAddress>Երևան, Ն. Դուման փ., շ. 51, բն. 18</WorkAddress>  
- <!--  Փաստացի գործունեության իրականացման վայրի հեռախոսը  
  -->  
  <WorkPhone>010552367</WorkPhone>  
  </Record> 
  </Section0> 
- <Section1> 
- <Record> 
- <!--  Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների ծառայությունների իրացումից հասույթ, տող 
010, սյուն 3  
  -->  
  <Activities010_3>10010.3</Activities010_3>  
- <!--  Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների ծառայությունների իրացումից հասույթ, տող 
010, սյուն 4  
  -->  
  <Activities010_4>10010.4</Activities010_4>  
- <!--  Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների ծառայությունների իրացումից հասույթ, տող 
010, սյուն 5  
  -->  
  <Activities010_5>10010.5</Activities010_5>  
- <!--  Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների ծառայությունների իրացումից հասույթ, տող 
010, սյուն 6  



  -->  
  <Activities010_6>10010.6</Activities010_6>  
- <!--  Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք, տող 
020, սյուն 3 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities020_3>-1020.3</Activities020_3>  
- <!--  Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք, տող 
020, սյուն 4 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities020_4>-1020.4</Activities020_4>  
- <!--  Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք, տող 
020, սյուն 5 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities020_5>-1020.5</Activities020_5>  
- <!--  Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք, տող 
020, սյուն 6 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities020_6>-1020.6</Activities020_6>  
- <!--  Համախառն շահույթ (վնաս), տող 030, սյուն 3 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի 
դեպքում) 
  -->  
  <Activities030_3>8990.0</Activities030_3>  
- <!--  Համախառն շահույթ (վնաս), տող 030, սյուն 4 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի 
դեպքում) 
  -->  
  <Activities030_4>8990.0</Activities030_4>  
- <!--  Համախառն շահույթ (վնաս), տող 030, սյուն 5 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի 
դեպքում) 
  -->  
  <Activities030_5>8990.0</Activities030_5>  
- <!--  Համախառն շահույթ (վնաս), տող 030, սյուն 6 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի 
դեպքում) 
  -->  
  <Activities030_6>8990.0</Activities030_6>  
- <!--  Իրացման ծախսեր, տող 040, սյուն 3 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities040_3>-1040.3</Activities040_3>  
- <!--  Իրացման ծախսեր, տող 040, սյուն 4 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities040_4>-1040.4</Activities040_4>  
- <!--  Իրացման ծախսեր, տող 040, սյուն 5 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities040_5>-1040.5</Activities040_5>  
- <!--  Իրացման ծախսեր, տող 040, սյուն 6 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities040_6>-1040.6</Activities040_6>  
- <!--  Վարչական ծախսեր, տող 050, սյուն 3 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities050_3>-1050.3</Activities050_3>  
- <!--  Վարչական ծախսեր, տող 050, սյուն 4 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities050_4>-1050.4</Activities050_4>  
- <!--  Վարչական ծախսեր, տող 050, սյուն 5 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities050_5>-1050.5</Activities050_5>  



- <!--  Վարչական ծախսեր, տող 050, սյուն 6 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities050_6>-1050.6</Activities050_6>  
- <!--  Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից շահույթ (վնաս), 
տող 060, սյուն 3 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities060_3>6899.4</Activities060_3>  
- <!--  Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից շահույթ (վնաս), 
տող 060, սյուն 4 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities060_4>6899.2</Activities060_4>  
- <!--  Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից շահույթ (վնաս), 
տող 060, սյուն 5 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities060_5>6899.0</Activities060_5>  
- <!--  Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից շահույթ (վնաս), 
տող 060, սյուն 6 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities060_6>6898.8</Activities060_6>  
- <!--  Գործառնական այլ եկամուտներ, տող 070, սյուն 3  
  -->  
  <Activities070_3>1070.3</Activities070_3>  
- <!--  Գործառնական այլ եկամուտներ, տող 070, սյուն 4  
  -->  
  <Activities070_4>1070.4</Activities070_4>  
- <!--  Գործառնական այլ եկամուտներ, տող 070, սյուն 5  
  -->  
  <Activities070_5>1070.5</Activities070_5>  
- <!--  Գործառնական այլ եկամուտներ, տող 070, սյուն 6  
  -->  
  <Activities070_6>1070.6</Activities070_6>  
- <!--  Գործառնական այլ եկամուտի տեսակ, տող 071, սյուն 1  
  -->  
  <Activities071_1>Գործ. եկամուտ 1</Activities071_1>  
- <!--  Գործառնական այլ եկամուտի տեսակ, տող 071, սյուն 3  
  -->  
  <Activities071_3>171.3</Activities071_3>  
- <!--  Գործառնական այլ եկամուտի տեսակ, տող 071, սյուն 4  
  -->  
  <Activities071_4>171.4</Activities071_4>  
- <!--  Գործառնական այլ եկամուտի տեսակ, տող 071, սյուն 5  
  -->  
  <Activities071_5>171.5</Activities071_5>  
- <!--  Գործառնական այլ եկամուտի տեսակ, տող 071, սյուն 6  
  -->  
  <Activities071_6>171.6</Activities071_6>  
- <!--  Գործառնական այլ եկամուտի տեսակ, տող 072, սյուն 1  
  -->  
  <Activities072_1>Գործ. եկամուտ 2</Activities072_1>  
- <!--  Գործառնական այլ եկամուտի տեսակ, տող 072, սյուն 3  
  -->  
  <Activities072_3>172.3</Activities072_3>  
- <!--  Գործառնական այլ եկամուտի տեսակ, տող 072, սյուն 4  
  -->  
  <Activities072_4>172.4</Activities072_4>  



- <!--  Գործառնական այլ եկամուտի տեսակ, տող 072, սյուն 5  
  -->  
  <Activities072_5>172.5</Activities072_5>  
- <!--  Գործառնական այլ եկամուտի տեսակ, տող 072, սյուն 6  
  -->  
  <Activities072_6>172.6</Activities072_6>  
- <!--  Գործառնական այլ ծախսեր, տող 080, սյուն 3 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities080_3>-1080.3</Activities080_3>  
- <!--  Գործառնական այլ ծախսեր, տող 080, սյուն 4 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities080_4>-1080.4</Activities080_4>  
- <!--  Գործառնական այլ ծախսեր, տող 080, սյուն 5 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities080_5>-1080.5</Activities080_5>  
- <!--  Գործառնական այլ ծախսեր, տող 080, սյուն 6 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities080_6>-1080.6</Activities080_6>  
- <!--  Գործառնական այլ ծախսի տեսակ, տող 081, սյուն 1  
  -->  
  <Activities081_1>Գործ. ծախս 1</Activities081_1>  
- <!--  Գործառնական այլ ծախսի տեսակ, տող 081, սյուն 3 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities081_3>-181.3</Activities081_3>  
- <!--  Գործառնական այլ ծախսի տեսակ, տող 081, սյուն 4 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities081_4>-181.4</Activities081_4>  
- <!--  Գործառնական այլ ծախսի տեսակ, տող 081, սյուն 5 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities081_5>-181.5</Activities081_5>  
- <!--  Գործառնական այլ ծախսի տեսակ, տող 081, սյուն 6 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities081_6>-181.6</Activities081_6>  
- <!--  Գործառնական այլ ծախսի տեսակ, տող 082, սյուն 1  
  -->  
  <Activities082_1>Գործ. ծախս 2</Activities082_1>  
- <!--  Գործառնական այլ ծախսի տեսակ, տող 082, սյուն 3 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities082_3>-182.3</Activities082_3>  
- <!--  Գործառնական այլ ծախսի տեսակ, տող 082, սյուն 4 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities082_4>-182.4</Activities082_4>  
- <!--  Գործառնական այլ ծախսի տեսակ, տող 082, սյուն 5 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities082_5>-182.5</Activities082_5>  
- <!--  Գործառնական այլ ծախսի տեսակ, տող 082, սյուն 6 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities082_6>-182.6</Activities082_6>  
- <!--  Գործառնական շահույթ (վնաս), տող 090, սյուն 3 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի 
դեպքում) 
  -->  
  <Activities090_3>6889.4</Activities090_3>  
- <!--  Գործառնական շահույթ (վնաս), տող 090, սյուն 4 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի 
դեպքում) 
  -->  



  <Activities090_4>6889.2</Activities090_4>  
- <!--  Գործառնական շահույթ (վնաս), տող 090, սյուն 5 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի 
դեպքում) 
  -->  
  <Activities090_5>6889.0</Activities090_5>  
- <!--  Գործառնական շահույթ (վնաս), տող 090, սյուն 6 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի 
դեպքում) 
  -->  
  <Activities090_6>6888.8</Activities090_6>  
- <!--  Ֆինանսական ծախսեր, տող 100, սյուն 3 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities100_3>-1100.3</Activities100_3>  
- <!--  Ֆինանսական ծախսեր, տող 100, սյուն 4 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities100_4>-1100.4</Activities100_4>  
- <!--  Ֆինանսական ծախսեր, տող 100, սյուն 5 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities100_5>-1100.5</Activities100_5>  
- <!--  Ֆինանսական ծախսեր, տող 100, սյուն 6 (բացասական թիվ)  
  -->  
  <Activities100_6>-1100.6</Activities100_6>  
- <!--  Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումների գծով շահույթ (վնաս), տող 110, 
սյուն 3 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities110_3>1110.3</Activities110_3>  
- <!--  Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումների գծով շահույթ (վնաս), տող 110, 
սյուն 4 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities110_4>1110.4</Activities110_4>  
- <!--  Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումների գծով շահույթ (վնաս), տող 110, 
սյուն 5 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities110_5>1110.5</Activities110_5>  
- <!--  Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումների գծով շահույթ (վնաս), տող 110, 
սյուն 6 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities110_6>1110.6</Activities110_6>  
- <!--  Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի ակտիվների վաճառքներից և պարտավորությունների 
մարումներից շահույթ (վնաս), տող 120, սյուն 3 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի 
դեպքում) 
  -->  
  <Activities120_3>1120.3</Activities120_3>  
- <!--  Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի ակտիվների վաճառքներից և պարտավորությունների 
մարումներից շահույթ (վնաս), տող 120, սյուն 4 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի 
դեպքում) 
  -->  
  <Activities120_4>1120.4</Activities120_4>  
- <!--  Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի ակտիվների վաճառքներից և պարտավորությունների 
մարումներից շահույթ (վնաս), տող 120, սյուն 5 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի 
դեպքում) 
  -->  
  <Activities120_5>1120.5</Activities120_5>  
- <!--  Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի ակտիվների վաճառքներից և պարտավորությունների 
մարումներից շահույթ (վնաս), տող 120, սյուն 6 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի 
դեպքում) 



  -->  
  <Activities120_6>1120.6</Activities120_6>  
- <!--  Այլ ոչ գործառնական շահույթ (վնաս), տող 130, սյուն 3 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ 
վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities130_3>1130.3</Activities130_3>  
- <!--  Այլ ոչ գործառնական շահույթ (վնաս), տող 130, սյուն 4 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ 
վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities130_4>1130.4</Activities130_4>  
- <!--  Այլ ոչ գործառնական շահույթ (վնաս), տող 130, սյուն 5 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ 
վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities130_5>1130.5</Activities130_5>  
- <!--  Այլ ոչ գործառնական շահույթ (վնաս), տող 130, սյուն 6 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ 
վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities130_6>1130.6</Activities130_6>  
- <!--  Այլ ոչ գործառնական շահույթի (վնասի) տեսակ, տող 131, սյուն 1  
  -->  
  <Activities131_1>Այլ ոչ գործ. շահույթ 1</Activities131_1>  
- <!--  Այլ ոչ գործառնական շահույթի (վնասի) տեսակ, տող 131, սյուն 3 (դրական թիվ շահույթի և 
բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities131_3>131.3</Activities131_3>  
- <!--  Այլ ոչ գործառնական շահույթի (վնասի) տեսակ, տող 131, սյուն 4 (դրական թիվ շահույթի և 
բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities131_4>131.4</Activities131_4>  
- <!--  Այլ ոչ գործառնական շահույթի (վնասի) տեսակ, տող 131, սյուն 5 (դրական թիվ շահույթի և 
բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities131_5>131.5</Activities131_5>  
- <!--  Այլ ոչ գործառնական շահույթի (վնասի) տեսակ, տող 131, սյուն 6 (դրական թիվ շահույթի և 
բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities131_6>131.6</Activities131_6>  
- <!--  Այլ ոչ գործառնական շահույթի (վնասի) տեսակ, տող 132, սյուն 1  
  -->  
  <Activities132_1>Այլ ոչ գործ. շահույթ 2</Activities132_1>  
- <!--  Այլ ոչ գործառնական շահույթի (վնասի) տեսակ, տող 132, սյուն 3 (դրական թիվ շահույթի և 
բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities132_3>132.3</Activities132_3>  
- <!--  Այլ ոչ գործառնական շահույթի (վնասի) տեսակ, տող 132, սյուն 4 (դրական թիվ շահույթի և 
բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities132_4>132.4</Activities132_4>  
- <!--  Այլ ոչ գործառնական շահույթի (վնասի) տեսակ, տող 132, սյուն 5 (դրական թիվ շահույթի և 
բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities132_5>132.5</Activities132_5>  
- <!--  Այլ ոչ գործառնական շահույթի (վնասի) տեսակ, տող 132, սյուն 6 (դրական թիվ շահույթի և 
բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  



  <Activities132_6>132.6</Activities132_6>  
- <!--  Սովորական գործունեությունից շահույթ (վնաս), տող 140, սյուն 3 (դրական թիվ շահույթի և 
բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities140_3>9150.0</Activities140_3>  
- <!--  Սովորական գործունեությունից շահույթ (վնաս), տող 140, սյուն 4 (դրական թիվ շահույթի և 
բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities140_4>9150.0</Activities140_4>  
- <!--  Սովորական գործունեությունից շահույթ (վնաս), տող 140, սյուն 5 (դրական թիվ շահույթի և 
բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities140_5>9150.0</Activities140_5>  
- <!--  Սովորական գործունեությունից շահույթ (վնաս), տող 140, սյուն 6 (դրական թիվ շահույթի և 
բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities140_6>9150.0</Activities140_6>  
- <!--  Արտասովոր դեպքերից շահույթ (վնաս), տող 150, սյուն 3 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ 
վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities150_3>1150.3</Activities150_3>  
- <!--  Արտասովոր դեպքերից շահույթ (վնաս), տող 150, սյուն 4 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ 
վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities150_4>1150.4</Activities150_4>  
- <!--  Արտասովոր դեպքերից շահույթ (վնաս), տող 150, սյուն 5 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ 
վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities150_5>1150.5</Activities150_5>  
- <!--  Արտասովոր դեպքերից շահույթ (վնաս), տող 150, սյուն 6 (դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ 
վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities150_6>1150.6</Activities150_6>  
- <!--  Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումը, տող 160, սյուն 3 
(դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities160_3>10300.3</Activities160_3>  
- <!--  Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումը, տող 160, սյուն 4 
(դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities160_4>10300.4</Activities160_4>  
- <!--  Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումը, տող 160, սյուն 5 
(դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities160_5>10300.5</Activities160_5>  
- <!--  Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումը, տող 160, սյուն 6 
(դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities160_6>10300.6</Activities160_6>  
- <!--  Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում), տող 170, սյուն 3 (դրական թիվ ծախսի և 
բացասական՝ փոխհատուցման դեպքում) 
  -->  
  <Activities170_3>1170.3</Activities170_3>  
- <!--  Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում), տող 170, սյուն 4 (դրական թիվ ծախսի և 
բացասական՝ փոխհատուցման դեպքում) 



  -->  
  <Activities170_4>1170.4</Activities170_4>  
- <!--  Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում), տող 170, սյուն 5 (դրական թիվ ծախսի և 
բացասական՝ փոխհատուցման դեպքում) 
  -->  
  <Activities170_5>1170.5</Activities170_5>  
- <!--  Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում), տող 170, սյուն 6 (դրական թիվ ծախսի և 
բացասական՝ փոխհատուցման դեպքում) 
  -->  
  <Activities170_6>1170.6</Activities170_6>  
- <!--  Զուտ շահույթ (վնաս) շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո, տող 180, սյուն 3 
(դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities180_3>11470.6</Activities180_3>  
- <!--  Զուտ շահույթ (վնաս) շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո, տող 180, սյուն 4 
(դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities180_4>11470.8</Activities180_4>  
- <!--  Զուտ շահույթ (վնաս) շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո, տող 180, սյուն 5 
(դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities180_5>11471.0</Activities180_5>  
- <!--  Զուտ շահույթ (վնաս) շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո, տող 180, սյուն 6 
(դրական թիվ շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities180_6>11471.2</Activities180_6>  
- <!--  Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ (վնաս), տող 190, սյուն 3 (դրական թիվ 
շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities190_3>5735.3</Activities190_3>  
- <!--  Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ (վնաս), տող 190, սյուն 4 (դրական թիվ 
շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities190_4>5735.4</Activities190_4>  
- <!--  Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ (վնաս), տող 190, սյուն 5 (դրական թիվ 
շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities190_5>5735.5</Activities190_5>  
- <!--  Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ (վնաս), տող 190, սյուն 6 (դրական թիվ 
շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities190_6>5735.6</Activities190_6>  
- <!--  Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված շահույթ (վնաս), տող 200, սյուն 3 (դրական թիվ 
շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities200_3>5735.3</Activities200_3>  
- <!--  Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված շահույթ (վնաս), տող 200, սյուն 4 (դրական թիվ 
շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities200_4>5735.4</Activities200_4>  
- <!--  Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված շահույթ (վնաս), տող 200, սյուն 5 (դրական թիվ 
շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities200_5>5735.5</Activities200_5>  



- <!--  Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված շահույթ (վնաս), տող 200, սյուն 6 (դրական թիվ 
շահույթի և բացասական՝ վնասի դեպքում) 
  -->  
  <Activities200_6>5735.6</Activities200_6>  
  </Record> 
  </Section1> 
  </Body> 
  </Declaration> 
  </Data> 
  </SignedData> 


