
ՕՐԻՆԱԿ 
 

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <SignedData Version="1.0"> 
- <Data> 
- <Declaration Id="71" Version="1"> 
- <Header> 
- <Sender> 
  <Tin>00000019</Tin>  
  </Sender> 
  <Type>D</Type>  
  <Period type="monthly" value="06" year="2009" />  
  </Header> 
- <Body> 
- <Section0> 
- <Record> 
  <WorkType1>Software development</WorkType1>  
  <WorkType1Code>010</WorkType1Code>  
  </Record> 
  </Section0> 
- <!--  Բաժին I. Ոչ ընթացիկ ակտիվներ   
  -->  
- <Section1> 
- <Record> 
- <!--  Հիմնական միջոցներ նախորդ տարվա վերջին (տող 010)  
  -->  
  <ActivePreviousYear010>1010.0</ActivePreviousYear010>  
- <!--  Հիմնական միջոցներ հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 010)  
  -->  
  <ActiveThisYear010>1010.1</ActiveThisYear010>  
- <!--  Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ  նախորդ տարվա վերջին (տող 
020)  
  -->  
  <ActivePreviousYear020>1020.0</ActivePreviousYear020>  
- <!--  Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ հաշվետու տարվա 
(ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 020)  
  -->  
  <ActiveThisYear020>1020.1</ActiveThisYear020>  
- <!--  Ոչ նյութական ակտիվներ  նախորդ տարվա վերջին (տող 030)  
  -->  
  <ActivePreviousYear030>1030.0</ActivePreviousYear030>  
- <!--  Ոչ նյութական ակտիվներ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին 
(տող 030)   
  -->  
  <ActiveThisYear030>1030.1</ActiveThisYear030>  



- <!--  Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ  նախորդ տարվա 
վերջին (տող 040)  
  -->  
  <ActivePreviousYear040>1040.0</ActivePreviousYear040>  
- <!--  Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ  հաշվետու տարվա 
(ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 040)   
  -->  
  <ActiveThisYear040>1040.1</ActiveThisYear040>  
- <!--  Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ  նախորդ տարվա վերջին (տող 050)  
  -->  
  <ActivePreviousYear050>1050.0</ActivePreviousYear050>  
- <!--  Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ  հաշվետու տարվա 
(ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 050)   
  -->  
  <ActiveThisYear050>1050.1</ActiveThisYear050>  
- <!--  Հետաձգված հարկային ակտիվներ  նախորդ տարվա վերջին (տող 060)  
  -->  
  <ActivePreviousYear060>1060.0</ActivePreviousYear060>  
- <!--  ՀՀետաձգված հարկային ակտիվներ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին  (տող 060)  
  -->  
  <ActiveThisYear060>1060.1</ActiveThisYear060>  
- <!--  Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ նախորդ տարվա վերջին   (տող 070)  
  -->  
  <ActivePreviousYear070>1070.0</ActivePreviousYear070>  
- <!--  Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին 
(տող 070)   
  -->  
  <ActiveThisYear070>1070.1</ActiveThisYear070>  
- <!--  Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվի անվանումը   
  -->  
  <ActiveName071>Active 1</ActiveName071>  
- <!--  Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվ նախորդ տարվա վերջին   
  -->  
  <ActivePreviousYear071>71.0</ActivePreviousYear071>  
- <!--  Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվ հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին    
  -->  
  <ActiveThisYear071>71.1</ActiveThisYear071>  
- <!--  Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ  նախորդ տարվա վերջին (տող 080)   
  -->  
  <ActivePreviousYear080>7280.0</ActivePreviousYear080>  
- <!--  Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին (տող 080)   
  -->  
  <ActiveThisYear080>7280.7</ActiveThisYear080>  
  </Record> 



  </Section1> 
- <!--  Բաժին II. Ընթացիկ ակտիվներ    
  -->  
- <Section2> 
- <Record> 
- <!--  Նյութեր  նախորդ տարվա վերջին  (տող 090)  
  -->  
  <ActivePreviousYear090>1090.0</ActivePreviousYear090>  
- <!--  Նյութեր հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին  (տող 090)  
  -->  
  <ActiveThisYear090>1090.1</ActiveThisYear090>  
- <!--  Աճեցվող և բտվող կենդանիներ նախորդ տարվա վերջին (տող 100)  
  -->  
  <ActivePreviousYear100>1100.0</ActivePreviousYear100>  
- <!--  Աճեցվող և բտվող կենդանիներ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին  (տող 100)  
  -->  
  <ActiveThisYear100>1100.1</ActiveThisYear100>  
- <!--  Արագամաշ առարկաներ  նախորդ տարվա վերջին  (տող 110)  
  -->  
  <ActivePreviousYear110>1110.0</ActivePreviousYear110>  
- <!--  Արագամաշ առարկաներ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին  
(տող 110)   
  -->  
  <ActiveThisYear110>1110.1</ActiveThisYear110>  
- <!--  Անավարտ արտադրություն  նախորդ տարվա վերջին (տող 120)  
  -->  
  <ActivePreviousYear120>1120.0</ActivePreviousYear120>  
- <!--  Անավարտ արտադրություն  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին 
(տող 120)   
  -->  
  <ActiveThisYear120>1120.1</ActiveThisYear120>  
- <!--  Արտադրանք  նախորդ տարվա վերջին (տող 130)  
  -->  
  <ActivePreviousYear130>1130.0</ActivePreviousYear130>  
- <!--  Արտադրանք  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 130)   
  -->  
  <ActiveThisYear130>1130.1</ActiveThisYear130>  
- <!--  Ապրանքներ  նախորդ տարվա վերջին (տող 140)  
  -->  
  <ActivePreviousYear140>1140.0</ActivePreviousYear140>  
- <!--  Ապրանքներ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 140)   
  -->  
  <ActiveThisYear140>1140.1</ActiveThisYear140>  
- <!--  Տրված ընթացիկ կանխավճարներ  նախորդ տարվա վերջին (տող 150)  
  -->  



  <ActivePreviousYear150>1150.0</ActivePreviousYear150>  
- <!--  Տրված ընթացիկ կանխավճարներ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին (տող 150)   
  -->  
  <ActiveThisYear150>1150.1</ActiveThisYear150>  
- <!--  Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով  նախորդ տարվա վերջին (տող 
160)  
  -->  
  <ActivePreviousYear160>1160.0</ActivePreviousYear160>  
- <!--  Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով  հաշվետու տարվա 
(ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 160)   
  -->  
  <ActiveThisYear160>1160.1</ActiveThisYear160>  
- <!--  Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով նախորդ տարվա 
վերջին (տող 170)  
  -->  
  <ActivePreviousYear170>1170.0</ActivePreviousYear170>  
- <!--  Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով հաշվետու տարվա 
(ժամանակաշրջանի) վերջին  (տող 170)   
  -->  
  <ActiveThisYear170>1170.1</ActiveThisYear170>  
- <!--  Այլ դեբիտորական պարտքեր  նախորդ տարվա վերջին (տող 180)  
  -->  
  <ActivePreviousYear180>1180.0</ActivePreviousYear180>  
- <!--  Այլ դեբիտորական պարտքեր  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին 
(տող 180)   
  -->  
  <ActiveThisYear180>1180.1</ActiveThisYear180>  
- <!--  Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ  նախորդ տարվա վերջին (տող 190)  
  -->  
  <ActivePreviousYear190>1190.0</ActivePreviousYear190>  
- <!--  Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին (տող 190)   
  -->  
  <ActiveThisYear190>1190.1</ActiveThisYear190>  
- <!--  Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ նախորդ տարվա վերջին (տող 
200)  
  -->  
  <ActivePreviousYear200>1200.0</ActivePreviousYear200>  
- <!--  Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ հաշվետու տարվա 
(ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 200)   
  -->  
  <ActiveThisYear200>1200.1</ActiveThisYear200>  
- <!--  Այլ ընթացիկ ակտիվներ նախորդ տարվա վերջին (տող 210)  
  -->  
  <ActivePreviousYear210>1210.0</ActivePreviousYear210>  



- <!--  Այլ ընթացիկ ակտիվներ հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 
210)   
  -->  
  <ActiveThisYear210>1210.1</ActiveThisYear210>  
- <!--  Այլ ընթացիկ ակտիվի անվանումը   
  -->  
  <ActiveName211>Active 211</ActiveName211>  
- <!--  Այլ ընթացիկ ակտիվ նախորդ տարվա վերջին   
  -->  
  <ActivePreviousYear211>211.0</ActivePreviousYear211>  
- <!--  Այլ ընթացիկ ակտիվ հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին    
  -->  
  <ActiveThisYear211>211.1</ActiveThisYear211>  
- <!--  Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ  նախորդ տարվա վերջին  (տող 220)  
  -->  
  <ActivePreviousYear220>14950.0</ActivePreviousYear220>  
- <!--  Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին  (տող 220)   
  -->  
  <ActiveThisYear220>14951.3</ActiveThisYear220>  
  </Record> 
  </Section2> 
- <!--  Ակտիվների հաշվեկշիռ    
  -->  
- <Sectionactivebalance> 
- <Record> 
- <!--  Նախորդ տարվա վերջին (տող 230)   
  -->  
  <ActiveBalance230PreviousYear>22230.0</ActiveBalance230PreviousYear>  
- <!--  Հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 230)   
  -->  
  <ActiveBalance230ThisYear>22232.0</ActiveBalance230ThisYear>  
  </Record> 
  </Sectionactivebalance> 
- <!--  Բաժին III. Սեփական կապիտալ    
  -->  
- <Section3> 
- <Record> 
- <!--  Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի զուտ գումար նախորդ տարվա 
վերջին (տող 240)  
  -->  
  <PassivePreviousYear240>1240.0</PassivePreviousYear240>  
- <!--  Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի զուտ գումար հաշվետու տարվա 
(ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 240)   
  -->  
  <PassiveThisYear240>1240.1</PassiveThisYear240>  



- <!--  Էմիսիոն եկամուտ  նախորդ տարվա վերջին (տող 250)  
  -->  
  <PassivePreviousYear250>1250.0</PassivePreviousYear250>  
- <!--  Էմիսիոն եկամուտ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 250)   
  -->  
  <PassiveThisYear250>1250.1</PassiveThisYear250>  
- <!--  Վերագնահատումից և վերաչափումից տարբերություններ  նախորդ տարվա 
վերջին (տող 260)  
  -->  
  <PassivePreviousYear260>1260.0</PassivePreviousYear260>  
- <!--  Վերագնահատումից և վերաչափումից տարբերություններ հաշվետու տարվա 
(ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 260)   
  -->  
  <PassiveThisYear260>1260.1</PassiveThisYear260>  
- <!--  Կուտակված շահույթ  նախորդ տարվա վերջին (տող 270)  
  -->  
  <PassivePreviousYear270>1270.0</PassivePreviousYear270>  
- <!--  Կուտակված շահույթ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 
270)   
  -->  
  <PassiveThisYear270>1270.1</PassiveThisYear270>  
- <!--  Պահուստային կապիտալ  նախորդ տարվա վերջին (տող 280)  
  -->  
  <PassivePreviousYear280>1280.0</PassivePreviousYear280>  
- <!--  Պահուստային կապիտալ հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 
280)   
  -->  
  <PassiveThisYear280>1280.1</PassiveThisYear280>  
- <!--  Սեփական կապիտալի այլ տարրեր նախորդ տարվա վերջին (տող 290)  
  -->  
  <PassivePreviousYear290>1290.0</PassivePreviousYear290>  
- <!--  Սեփական կապիտալի այլ տարրեր հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին  (տող 290)  
  -->  
  <PassiveThisYear290>1290.1</PassiveThisYear290>  
- <!--  Սեփական կապիտալի այլ տարրի անվանումը  
  -->  
  <PassiveName291>Passive 291</PassiveName291>  
- <!--  Սեփական կապիտալի այլ տարր նախորդ տարվա վերջին   
  -->  
  <PassivePreviousYear291>291.0</PassivePreviousYear291>  
- <!--  Սեփական կապիտալի այլ տարր հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին    
  -->  
  <PassiveThisYear291>291.1</PassiveThisYear291>  
- <!--  Ընդամենը սեփական կապիտալ  նախորդ տարվա վերջին (տող 300)  



  -->  
  <PassivePreviousYear300>7590.0</PassivePreviousYear300>  
- <!--  Ընդամենը սեփական կապիտալ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին (տող 300)   
  -->  
  <PassiveThisYear300>7590.6</PassiveThisYear300>  
  </Record> 
  </Section3> 
- <!--  Բաժին IV. Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ     
  -->  
- <Section4> 
- <Record> 
- <!--  Երկարաժամկետ բանկային վարկեր և փոխառություններ  նախորդ տարվա 
վերջին  (տող 310)  
  -->  
  <PassivePreviousYear310>1310.0</PassivePreviousYear310>  
- <!--  Երկարաժամկետ բանկային վարկեր և փոխառություններ  հաշվետու տարվա 
(ժամանակաշրջանի) վերջին  (տող 310)   
  -->  
  <PassiveThisYear310>1310.1</PassiveThisYear310>  
- <!--  Հետաձգված հարկային պարտավորություններ  նախորդ տարվա վերջին  (տող 
320)  
  -->  
  <PassivePreviousYear320>1320.0</PassivePreviousYear320>  
- <!--  Հետաձգված հարկային պարտավորություններ  հաշվետու տարվա 
(ժամանակաշրջանի) վերջին  (տող 320)   
  -->  
  <PassiveThisYear320>1320.1</PassiveThisYear320>  
- <!--  Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ  նախորդ տարվա վերջին  (տող 330)  
  -->  
  <PassivePreviousYear330>1330.0</PassivePreviousYear330>  
- <!--  Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին  (տող 330)   
  -->  
  <PassiveThisYear330>1330.1</PassiveThisYear330>  
- <!--  Ոչ ընթացիկ պահուստներ  նախորդ տարվա վերջին  (տող 340)  
  -->  
  <PassivePreviousYear340>1340.0</PassivePreviousYear340>  
- <!--  Ոչ ընթացիկ պահուստներ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին  
(տող 340)   
  -->  
  <PassiveThisYear340>1340.1</PassiveThisYear340>  
- <!--  Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություններ նախորդ տարվա վերջին  (տող 350)  
  -->  
  <PassivePreviousYear350>1350.0</PassivePreviousYear350>  



- <!--  Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություններ հաշվետու տարվա 
(ժամանակաշրջանի) վերջին   (տող 350)  
  -->  
  <PassiveThisYear350>1350.1</PassiveThisYear350>  
- <!--  Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորության անվանումը  
  -->  
  <PassiveName351>Passive 351</PassiveName351>  
- <!--  Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություն նախորդ տարվա վերջին   
  -->  
  <PassivePreviousYear351>351.0</PassivePreviousYear351>  
- <!--  Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություն հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին    
  -->  
  <PassiveThisYear351>351.1</PassiveThisYear351>  
- <!--  Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ  նախորդ տարվա վերջին  (տող 
360)  
  -->  
  <PassivePreviousYear360>6650.0</PassivePreviousYear360>  
- <!--  Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ  հաշվետու տարվա 
(ժամանակաշրջանի) վերջին  (տող 360)   
  -->  
  <PassiveThisYear360>6650.5</PassiveThisYear360>  
  </Record> 
  </Section4> 
- <!--  Բաժին V. Ընթացիկ պարտավորություններ      
  -->  
- <Section5> 
- <Record> 
- <!--  Կարճաժամկետ բանկային վարկեր  նախորդ տարվա վերջին (տող 370)  
  -->  
  <PassivePreviousYear370>1370.0</PassivePreviousYear370>  
- <!--  Կարճաժամկետ բանկային վարկեր  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին (տող 370)   
  -->  
  <PassiveThisYear370>1370.1</PassiveThisYear370>  
- <!--  Կարճաժամկետ փոխառություններ  նախորդ տարվա վերջին (տող 380)  
  -->  
  <PassivePreviousYear380>1380.0</PassivePreviousYear380>  
- <!--  Կարճաժամկետ փոխառություններ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին  (տող 380)  
  -->  
  <PassiveThisYear380>1380.1</PassiveThisYear380>  
- <!--  Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով  նախորդ տարվա վերջին (տող 390)  
  -->  
  <PassivePreviousYear390>1390.0</PassivePreviousYear390>  



- <!--  Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով  հաշվետու տարվա 
(ժամանակաշրջանի) վերջին  (տող 390)  
  -->  
  <PassiveThisYear390>1390.1</PassiveThisYear390>  
- <!--  Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ  նախորդ տարվա վերջին (տող 400)  
  -->  
  <PassivePreviousYear400>1400.0</PassivePreviousYear400>  
- <!--  Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին (տող 400)   
  -->  
  <PassiveThisYear400>1400.1</PassiveThisYear400>  
- <!--  Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր բյուջեին  նախորդ տարվա վերջին 
(տող 410)  
  -->  
  <PassivePreviousYear410>1410.0</PassivePreviousYear410>  
- <!--  Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր բյուջեին  հաշվետու տարվա 
(ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 410)   
  -->  
  <PassiveThisYear410>1410.1</PassiveThisYear410>  
- <!--  Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր պարտադիր սոցիալական 
ապահովագրության գծով  նախորդ տարվա վերջին (տող 420)  
  -->  
  <PassivePreviousYear420>1420.0</PassivePreviousYear420>  
- <!--  Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր պարտադիր սոցիալական 
ապահովագրության գծով  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 420)   
  -->  
  <PassiveThisYear420>1420.1</PassiveThisYear420>  
- <!--  Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ 
կարճաժամկետ հատուցումների գծով  նախորդ տարվա վերջին (տող 430)  
  -->  
  <PassivePreviousYear430>1430.0</PassivePreviousYear430>  
- <!--  Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ 
կարճաժամկետ հատուցումների գծով  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին (տող 430)   
  -->  
  <PassiveThisYear430>1430.1</PassiveThisYear430>  
- <!--  Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր մասնակիցներին (հիմնադիրներին)  
նախորդ տարվա վերջին (տող 440)  
  -->  
  <PassivePreviousYear440>1440.0</PassivePreviousYear440>  
- <!--  Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր մասնակիցներին (հիմնադիրներին)  
հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 440)   
  -->  
  <PassiveThisYear440>1440.1</PassiveThisYear440>  
- <!--  Այլ կրեդիտորական պարտքեր  նախորդ տարվա վերջին (տող 450)  
  -->  



  <PassivePreviousYear450>1450.0</PassivePreviousYear450>  
- <!--  Այլ կրեդիտորական պարտքեր  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին  (տող 450)  
  -->  
  <PassiveThisYear450>1450.1</PassiveThisYear450>  
- <!--  Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ  նախորդ տարվա վերջին (տող 460)  
  -->  
  <PassivePreviousYear460>1460.0</PassivePreviousYear460>  
- <!--  Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին (տող 460)   
  -->  
  <PassiveThisYear460>1460.1</PassiveThisYear460>  
- <!--  Ընթացիկ պահուստներ  նախորդ տարվա վերջին (տող 470)  
  -->  
  <PassivePreviousYear470>1470.0</PassivePreviousYear470>  
- <!--  Ընթացիկ պահուստներ  հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 
470)   
  -->  
  <PassiveThisYear470>1470.1</PassiveThisYear470>  
- <!--  Այլ ընթացիկ պարտավորություններ նախորդ տարվա վերջին (տող 480)  
  -->  
  <PassivePreviousYear480>1480.0</PassivePreviousYear480>  
- <!--  Այլ ընթացիկ պարտավորություններ հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին  (տող 480)  
  -->  
  <PassiveThisYear480>1480.1</PassiveThisYear480>  
- <!--  Այլ ընթացիկ պարտավորության անվանումը  
  -->  
  <PassiveName481>Passive 481</PassiveName481>  
- <!--  Այլ ընթացիկ պարտավորություն նախորդ տարվա վերջին   
  -->  
  <PassivePreviousYear481>481.0</PassivePreviousYear481>  
- <!--  Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություն հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) 
վերջին    
  -->  
  <PassiveThisYear481>481.1</PassiveThisYear481>  
- <!--  Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ նախորդ տարվա վերջին (տող 490)  
  -->  
  <PassivePreviousYear490>17100.0</PassivePreviousYear490>  
- <!--  Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ հաշվետու տարվա 
(ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 490)   
  -->  
  <PassiveThisYear490>17101.2</PassiveThisYear490>  
  </Record> 
  </Section5> 
- <!--  Պասիվների  հաշվեկշիռ    



  -->  
- <Sectionpassivebalance> 
- <Record> 
- <!--  Նախորդ տարվա վերջին (տող 500)  
  -->  
  <PassiveBalance500PreviousYear>31340.0</PassiveBalance500PreviousYear>  
- <!--  Հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջին (տող 500)   
  -->  
  <PassiveBalance500ThisYear>31342.3</PassiveBalance500ThisYear>  
  </Record> 
  </Sectionpassivebalance> 
  </Body> 
  </Declaration> 
  </Data> 
  </SignedData> 


