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Բաժին Ա 

Բաժինը կազմված է 25 հարցից: Բոլոր հարցերը պարտադիր են:  

Յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 2 միավոր: 

1. Եթե վաճառված ապրանքների ինքնարժեքը կազմում է 50,000 դրամ, գնումները՝ 40,000 

դրամ, իսկ ապրանքների վերջնական մնացորդը՝ 7,000 դրամ, ապա որքան կկազմի 

սկզբնական մնացորդը? 

Ա 17,000 

Բ 1,700 

Գ 3,000 

Դ 10,000 

2. Եթե համախառն եկամուտը կազմում է 42,000 դրամ, այլ եկամուտները՝ 5,000 դրամ, իսկ 

ծախսերը՝ 35,000 դրամ, ապա որքան կկազմի զուտ շահույթը? 

Ա 1,200 

Բ 2,000 

Գ 12,000 

Դ 37,000 

3. Եթե Ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության համաձայն 

անհուսալի դեբիտորական պարտքերի պահուստը պետք է կազմի պարտքերի 3%, իսկ 

տարվա վերջով դեբիտորական պարտքերը կազմել են 90,000 դրամ և պահուստը՝ 2,400 

դրամ, ապա ինչպես դա կարտացոլվի Շահույթ կամ վնասի և այլ ֆինանսական 

արդյունքների մասին հաշվետվությունում? 

Ա 300 դրամով կաճի անհուսալի դեբիտորական պարտքերի գծով պահուստը 

Բ 300 դրամով կնվազի անհուսալի դեբիտորական պարտքերի գծով 

պահուստը 

Գ 300 դրամ ծախս դուրս գրված անհուսալի դեբիտորական պարտքերի գծով 

Դ 2,700 դրամով կաճի անհուսալի դեբիտորական պարտքերի գծով 

պահուստը 

4. 2018թ. հունվարի 1-ին ձեռք է բերվել հիմնական միջոց 50,000 դրամ արժեքով, 

մաշվածությունը հաշվարկվել է նվազող մնացորդի մեթոդով 30% դրույքաչափով: 

Որքան կկազմի հիմնական միջոցի հաշվեկշռային արժեքը 2020թ. տարվա վերջում? 

Ա 24,500 

Բ 25,500 

Գ 5,000 

Դ 17,150 

5. Տարվա սկիզբի դրությամբ սարքավորումների հաշվեկշռային արժեքը կազմում էր 

150,000 դրամ: Տարվա ընթացքում սարքավորումը վաճառվել է 26,000 դրամ արժեքով և 

օտարումից եկամուտը կազմել է 2,000 դրամ: Մաշվածությունը հաշվարկվում է տարվա 

սկզբի հաշվեկշռային արժեքի 10% դրույքաչափով: Տարվա վերջի դրությամբ 

հաշվեկշռային արժեքը կազմել է 145,000 դրամ: Որքան կկազմի տարվա ընթացքում 

գնված սարքավորումը? 
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Ա 33,500 

Բ 34,000 

Գ 35,500 

Դ 36,000 

6. Հետևյալ կետերից որոնք են համապատասխանում ՀՀՄՍ-ների դրույթներին? 

1 պաշարների ինքնարժեքի մեջ ներառվում են գերնորմատիվային ծախսեր՝ 

կապված նյութերի, աշխատուժի և արտադրական այլ ծախսումների գերածախսի 

հետ 

2 պաշարները ներառում են իրենց մեջ սարքավորումներ, որոնք օգտագործվում են 

կազմակերպության ընթացիկ գործունեության մեջ 

3 Տարբեր աշխարհագրական տարածքներում պաշարների գտնվելը բավարար չէ 

ինքնարժեքի տարբեր բանաձևերի կիրառման համար 

4 Եթե հիմնական միջոցների միավորը վերագնահատվում է, ապա հիմնական 

միջոցների ամբողջ դասը, որին պատկանում է այդ հիմնական միջոցը, նույնպես 

պետք է վերագնահատվի 

5 Հիմնական միջոցի միավորի ապաճանաչումից առաջացող օգուտը կամ վնասը 

պետք է ներառվի շահույթում կամ վնասում, երբ միավորը ապաճանաչվում է: 

Օգուտները պետք է դասակարգվեն որպես հասույթ: 

6 Կազմակերպությունը հիմնական միջոցի գծով սկզբնապես ճանաչված գումարը 

բաշխում է ըստ դրա նշանակալի մասերի և այդ յուրաքանչյուր մասի համար 

մաշվածությունը հաշվարկվում է առանձին 

 

Ա 4 

Բ 1,4,6 

Գ 3,4,6 

Դ 2,4,5,6 

7. Ընկերության ընթացիկ ակտիվները կազմում են 500,000 դրամ և ակտիվները ընդամենը՝ 

1,500,000 դրամ: Ընթացիկ պարտավորությունները՝ 300,000 դրամ և 

պարտավորությունները ընդամենը՝ 800,000 դրամ: Որքան կկազմի սեփական 

կապիտալը? 

Ա 200,000 դրամ 

Բ 300,000 դրամ 

Գ 700,000 դրամ 

Դ 1,200,000 դրամ 

Ստորև ներկայացված տվյալները վերաբերում են 8-10-րդ հարցերին 

2018թ. հունիսի 30-ին Ա ընկերությունը ձեռք է բերել Բ ընկերության բաժնետոմսերի 80%-ը 

700,000 դրամով: Բ ընկերության ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունն ունի 

հետևյալ տեսքը. 

 2019թ. հունիսի 30 2018թ. հունիսի 30 

Բաժնետոմսային կապիտալ 600,000 դրամ 600,000 դրամ 

Կուտակված շահույթ 200,000 դրամ 160,000 դրամ 

Ձեռքբերումից առաջացած գուդվիլը 2019թ. հունիսի 30-ի դրությամբ արժեզրկվել է 35%-ով:  

2019թ. հունիսի 30-ին Ա ընկերության կուտակված շահույթը կազմել է 350,000 դրամ: 
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8. 2019թ. հունիսի 30-ին ավարտվող տարվա Ա և Բ ընկերությունների համախմբված 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում գուդվիլի գումարը կկազմի. 

Ա 32,200 դրամ 

Բ 59,800 դրամ 

Գ 92,000 դրամ 

Դ 124,200 դրամ 

9. 2019թ. հունիսի 30-ին ավարտվող տարվա Ա և Բ ընկերությունների համախմբված 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում որպես խմբի կուտակված շահույթ 

կարտացոլվի. 

Ա 349,800 դրամ 

Բ 382,000 դրամ 

Գ 414,200 դրամ 

Դ 605,800 դրամ 
 

10. 2019թ. հունիսի 30-ին ավարտվող տարվա Ա և Բ ընկերությունների համախմբված 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում որպես խմբի չվերահսկվող 

բաժնեմաս կարտացոլվի. 

Ա 160,000 դրամ 

Բ 160,200 դրամ 

Գ 180,000 դրամ 

Դ 180,200 դրամ 
 

11. Ստորև նշվածներից որն է համապատասխանում ՀՀՄՍ 10-ի (Հաշվետու ամսաթվից 

հետո տեղի ունեցող դեպքեր) դրույթներին? 

1 Ֆինանսական հաշվետվություններում պետք է մանրամասն բացահայտվեն 

բոլոր ճշգրտող դեպքերը 

2 Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ, պաշարների  մնացորդը ենթակա է ճշգրտման, 

եթե հաշվետու ամսաթվից հետո պաշարները  վաճառվում են ինքնարժեքից 

ցածր 

3 Հաշվետու ամսաթվից հետո ներդրումների շուկայական արժեքի էական 

նվազումը ենթակա է բացահայտման Ֆինանսական հաշվետվություններում   

4 Հաշվետու ամսաթվից հետո տեղի ունեցող դեպքերը այն դեպքերն են, որոնք 

առաջանում են ֆինանսական վիճակի հաշվետվության ամսաթվի և 

ֆինանսական հաշվետվությունների վավերացման ամսաթվի միջև 

 

Ա 1,2 

Բ 2,3,4 

Գ 2,3 

Դ 1,3,4 

12. Ստորև նշված ակտիվները և պարտավորությունները դասակարգել որպես ընթացիկ և ոչ 

ընթացիկ. 

1 Ընկերությունը իրականացրել է իր արտադրանքի ապառիկ վաճառք: Գնորդի 

հետ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն՝ պարտքը մարել 12 ամսվա 

ընթացքում 

2 Հաշվետու տարում առաջացել է հետաձգված հարկային ակտիվ 

3 Ընկերությունը ձեռք է բերել այլ կազմակերպության որոշակի քանակով 

բաժնետոմսեր՝ մոտ ապագայում վաճառելու նպատակով 

4 Ընկերությունը բանկից ստացել է վարկ՝ 3 տարի հետո մարելու պայմանով 

 



4 
 

 Ընթացիկ Ոչ ընթացիկ 

Ա 2,3 1,4 

Բ 3 1,2,4 

Գ 1,2,3 4 

Դ 1,3 2,4  

13. Անուղղակի մեթոդով կազմված դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունում 

գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքերը ստանալու համար ստորև 

ներկայացվածներից որոնք են ճիշտ? 

1 Կրեդիտորական պարտքի նվազումը պետք է հանվի: 
2 Տոկոսային ծախսը պետք է հանվի: 

3 Դեբիտորական պարտքի նվազումը պետք է հանվի: 

4 Մաշվածությունը պետք է գումարվի: 
 

Ա 1, 2 

Բ 2, 3 

Գ 1, 4 

Դ 2, 4 

14. Սեպտեմբերի 2-ին Ընկերությունը գնել է ապրանքներ 4,200 դրամ արժեքով, ստանալով 

20% զեղչ և հավելյալ 2% զեղչ, եթե ապրանքի դիմաց գումարը փոխանցվի 30 օրվա 

ընթացքում: Սեպտեմբերի 5-ին Ընկերությունը վերադարձրեց ապրանքների 1/3 մասը 

հետ մատակարարին: Որքան կկազմի վերադարձվող ապրանքի գումարը: 

Ա 1,092 

Բ 1,120 

Գ 1,372 

Դ 1,400 

15. Ընկերության հաշվետու տարին ավարտվում է հունիսի 30-ին: 2019թ. հուլիսի 2-ին 

կատարված գույքագրման արդյունքում ընկերության պաշարների արժեքը կազմել է 

483,700 դրամ: Հուլիսի 1-ից 2-ը տեղի են ունեցել հետևյալ գործարքները. 

 մատակարարներից ստացվել են 38,400 դրամ արժողությամբ պաշարներ 

 14,800 դրամ արժողությամբ պաշարներ վաճառվել են 20,000: 

 գնորդներից մեկը վերադարձրել է հունիսին գնված որոշ ապրանքներ՝ գրեթե 

անփոփոխ վիճակում: Այդ ապրանքների վաճառքի գինը կազմել էր 600 դրամ, իսկ 

դրանց ինքնարժեքն էր 400 դրամ:  

 ընկերությունը մատակարարին է վերադարձրել հունիսին գնված 1,800 դրամ 

արժողությամբ ապրանքներ: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը, հաշվարկեք պաշարների մնացորդը ընկերության 

հաշվեկշռում 2019թ. հունիսի 30-ի դրությամբ: 

Ա 458,700 

Բ 505,900 

Գ 461,500 

Դ 508,700 
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16. Ընկերությունը իր ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացնում է յուրաքանչյուր 

տարվա դեկտեմբեր 31-ի դրությամբ, որոնք  տնօրենների խորհրդի կողմից վավերացվում 

են հաջորդ տարվա հունվարի 20-ին և հրապարակվում են փետրվարի 20-ին: Ստորև 

նշվածներից ո՞րն է հանդիսանում հաշվեկշռի ամսաթվից հետո տեղի ունեցող ճշգրտող 

դեպք? 

Ա հունվարի 10-ին հայտարարվել է հասարակ  բաժնետոմսերի գծով շահաբաժին  

Բ պարտքեր ունեցող գնորդներից մեկը սնանկ է ճանաչվել հունվարի 25-ին 

Գ $18,000 ինքնարժեքով պաշարները վաճառվել են $17,200-ով հունվարի 15-ին  

Դ փետրվարի 1-ին թողարկվել են մեծ քանակությամբ բաժնետոմսեր   

17. Կազմակերպության 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա փորձնական 

ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը ցույց է տալիս 70 մլն. դրամ զուտ 

շահույթ: Հաշվապահական գրքերի ստուգման արդյունքում պարզվեց, որ հաշվետու 

ժամանակաշրջանի սկզբին ավտոմեքենային ձեռքբերման 6,500 հազ. դրամը, որը 

օգտագործվում է վարչական նպատակով, դեբետագրվել է վարչական ծախսերին: 

Համաձայն կազմակերպության մաշվածության հաշվարկման քաղաքականության` 

նմանատիպ  ավտոմեքենաների մաշվածությունը հաշվարկվում է գծային մեթոդով` 

տարեկան 25% դրույքաչափով:  

Որքա՞ն կկազմի կազմակերպության ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունում 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա զուտ շահույթը 

հաշվապահական գրանցումներում համապատասխան ճշգրտումներ կատարելուց հետո? 

Ա 76,500,000 

Բ           78,125,000 

Գ           74,875,000 

Դ           65,125,000 
 

18. Ընկերության հաշվետու տարին ավարտվել է 2018թ. դեկտեմբերի 31-ին, տնօրենների 

խորհուրդը ֆինանսական հաշվետվությունները վավերացրել է հրապարակման համար 

2019թ. մարտի 31-ին կայացած խորհրդի նիստում, որից հետո դրանք հրապարակվել են 

2019թ. ապրիլի 10-ին: Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի են ունեցել հետևյալ 

դեպքերը` 

1) 2019թ.  հունվարի 25-ին դատարանը բավարարել է ընկերության դեմ 2018թ. 

ներկայացված հայցը` 1մլն. դրամ վնասների փոխհատուցման գծով, որի համար 

ընկերության կողմից ճանաչվել էր պահուստ 600,000 դրամի չափով:  

2) 2019թ. փետրվար ամսին X-տեսակի ապրանքի ամբողջ մնացորդը, ցուրտ եղանակի 

պատճառով փչացումից խուսափելու նպատակով, վաճառվել է 800,000 դրամով՝ 

900,000 փոխարեն: X-տեսակի ապրանքի ինքնարժեքը կազմել է 750,000 դրամ: 

3) 2019թ. մարտի 10-ին ընկերությունը հայտարարել է շահաբաժիններ ընթացիկ տարվա 

զուտ շահույթի 60%- ի չափով: 

4) 2019թ. փետրվար ամսին ընկերությունը նշանակալի երաշխիք է տրամադրել այլ 

կազմակերպության: 

Հետևյալ դեպքերից որո՞ նք են համարվում ճշգրտող և որո՞ նք չճշգրտող, սակայն 

բացահայտման ենթակա դեպքեր? 
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 Ճշգրտող Բացահայտման ենթակա 

Ա 1  2, 3 և 4 

Բ 1  3 և 4 

Գ 2 և 3  1 և 4 

Դ 1 և 2  3 և 4 

 

19. Հետևյալ դրույթներից որո՞նք են համապատասխանում «Ոչ նյութական ակտիվներ» ՀՀՄՍ 

38-ի պահանջներին? 

1) Հետազոտությունից առաջացող ոչ նյութական ակտիվները կարող են ճանաչվել 

ֆինանսական հաշվետվություններում, եթե ղեկավարությունը այն ավարտին 

հասցնելու և օգտագործելու վճռականություն ունի, և դրան վերագրելի ծախսերը 

կարող են արժանահավատորեն չափվել: 

2) Հետազոտության ծախսումները պետք է ճանաչվեն որպես ծախս` դրանց տեղի 

ունենալու պահին: 

3) Կազմակերպությունը կարող է ճանաչել որպես ակտիվ հետազոտության մեջ 

օգտագործվող նյութական ակտիվները: 

4) Մշակման (կամ ներքին ծրագրի մշակման փուլի) արդյունքում առաջացող ոչ 

նյութական ակտիվը պետք է ճանաչվի այն և միայն այն դեպքում, երբ առնվազն կարող 

է ցուցադրել ոչ նյութական ակտիվն ավարտուն վիճակի հասցնելու իր մտադրությունը 

և իրագործելությունը, այն օգտագործելու իր կարողությունը, ակտիվի ապագա 

տնտեսական օգուտներ առաջացնելու հնարավորությունը: 

5) Կազմակերպությունը իր ֆինանսական հաշվետվություններում պետք է բացահայտի 

ժամանակաշրջանի ընթացքում որպես ծախս ճանաչված հետազոտության և մշակման 

ծախսումների ընդհանուր գումարը: 

Ա 1, 2, 4 և 5 

Բ 2 և 5 

Գ 2, 3 և 5 

Դ 1, 3 և 4 

20. Շրջանառության տեղեկագրում կրեդիտային մնացորդ կարող են ունենալ՝ 

1) ակտիվը կամ ծախսը 

2) պարտավորությունը կամ ծախսը 

3) կանոնադիր կապիտալը կամ կուտակված վնասը 

4) պարտավորությունը կամ հասույթը 

Ա 1, 2, 4 

Բ 2 և 3 

Գ 4 

Դ 1, 3 և 4 
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21. Ստորև բերված   դրույթներից  որն է ճշգրիտ արտացոլում կազմակերպության  տարվա 

զուտ շահույթը? 
 

1) Զուտ ակտիվների տարեվերջի մնացորդ, գումարած նվազեցումներ, հանած ներդրված 

կապիտալ, հանած զուտ ակտիվների տարեսկզբի մնացորդ, 

2) Զուտ ակտիվների տարեվերջի մնացորդ, գումարած նվազեցումներ, հանած ներդրված 

կապիտալ, գումարած զուտ ակտիվների տարեսկզբի մնացորդ,  

3) Զուտ ակտիվների տարեվերջի մնացորդ, հանած նվազեցումներ, հանած ներդրված 

կապիտալ, հանած զուտ ակտիվների տարեսկզբի մնացորդ,  

4) Զուտ ակտիվների տարեվերջի մնացորդ, գումարած նվազեցումներ, գումարած 

ներդրված կապիտալ, հանած զուտ ակտիվների տարեսկզբի մնացորդ: 

Ա 1 

Բ 2 

Գ 3 

Դ 4 
 

22. Ինչպիսի փոփոխություններ տեղի կունենան ընկերության հաշիվներում, եթե այդ 

ընկերությունը հասարակ բաժնետոմսեր թողարկի առաջնային շուկայում և տեղաբաշխի? 

1) կաճի կանոնադրական կապիտալը  

2) կաճի դրամական միջոցների չափը 

3) կնվազի էմիսիոն եկամուտը 

4) կաճի վերագնահատման պահուստը 

Ա 1 և 3 

Բ 1 և 2 

Գ 4 և 3 

Դ 1 և 4 

 

23. Անհատ ձեռնարկատիրոջ կրեդիտորական պարտքերի հսկիչ հաշվի կրեդիտային 

մնացորդը  2019թ.  հոկտեմբերի 1-ին կազմել էր 34,500 դրամ: Հոկտեմբեր ամսվա ապառիկ 

գնումները կազմել են 78,400 դրամ, կանխիկ գնումները 2,400 դրամ: Ապառիկ գնումների 

դիմաց մատակարարներին վճարվել է 68,900 դրամ, ստացվել են զեղչեր 1,200 դրամ, 

գնումներից վերադարձը կազմել է 4,700 դրամ:  

Որքան է կրեդիտորական պարտքերի մնացորդը  2019թ. հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ? 

Ա 40,500 

Բ 47,500 

Գ 38,100 

Դ 49,900 

 

24. 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության փորձնական հաշվեկշռի դեբետային և 

կրեդիտային մնացորդները հավասար չեն: Դեբետային և կրեդիտային մնացորդները 

կազմել են`    

                         Դեբետ`    605,460  

                         Կրեդիտ` 620,200  
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Նշված սխալներից որի ուղղումը կարող է զրոյացնել այդ տարբերությունը? 
 

1) ապրանքների վաճառքի նպատակով գնորդից ստացված կանխավճարը 14,740 դրամ 

դեբետագրվել է տրամադրված կանխավճարների հաշվին 

2) 14,740 դրամ արժողությամբ ավտոմեքենայի ձեռքբերման գործարքը չի արտացոլվել 

փորձնական հաշվեկշռում 

3) 7,370 դրամ տրամադրված զեղչը դրա գծով ծախսի հաշվին դեբետագրվելու փոխարեն 

կրեդիտագրվել է ստացված զեղչերի գծով եկամտի հաշվին 

4) 7,370 դրամ ապահովագրական ծախսերի հաշվի դեբետային մնացորդը բաց է թողնվել 

փորձնական հաշվեկշռից  

Ա 1 

Բ 2 և 4 

Գ 3 

Դ 1 և 3 
 

25. Ընկերությունը  

 180,000 դրամ արժեք ունեցող պաշարները վաճառել է 260,000 դրամով ապառիկ 

 վճարել է մատակարարին ապառիկ գնումների դիմաց 60,000 դրամ 

 հաճախորդը, որի 200,000 դրամ պարտքը դուրս է գրվել նախորդ տարի, որպես 

անհուսալի դեբիտորական պարտք, մարել է պարտքի 80%-ը:  

Ինչպիսի կլինի այս գործարքների ընդհանուր ազդեցությունը ընկերության շրջանառու 

կապիտալի վրա? 

Ա 280,000 դրամի աճ 

Բ 20,000 դրամի աճ 

Գ 60,000 դրամի նվազում 

Դ 180,000 դրամի աճ 
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Բաժին Բ 

Բաժինը կազմված է 5 խնդրից: Բոլոր խնդիրները պարտադիր են լուծման համար: 
Խորհուրդ է տրվում մանրամասնորեն ցույց տալ խնդիրների լուծման ընթացքում արվող 

հաշվարկները:  

Խնդիր 1. Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն  

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների 

վերաբերյալ հայտնի է հետևյալը՝ 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 

2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

  հազ. դրամ 

  

2018 թվականի 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

2017 թվականի 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Ակտիվներ   

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ   

Հիմնական միջոցներ 86,300  74,600  

Ոչ նյութական ակտիվներ 4,560 1,200 

 90,860 75,800 

Ընթացիկ ակտիվներ   

Պաշարներ 14,320  11,300  

Դեբիտորական պարտքեր 2,170 1,200  

Դրամական միջոցներ 8,900  9,200  

 25,390 21,700 

Ընդամենը ակտիվներ 116,250  97,500  

      

Սեփական կապիտալ և պարտավորություններ   

Սեփական կապիտալ   

Բաժնետիրական կապիտալ 50,000  40,000  

Էմիսիոն եկամուտ 8,000  5,000    

Չբաշխված շահույթ 26,220  23,590  

Հիմնական միջոցների վերագնահատումից աճ 2,800  800 

 87,020 69,390 

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ   

Երկարաժամկետ վարկեր 20,000  18,000  

 20,000  18,000  

Ընթացիկ պարտավորություններ   

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 7,730  8,910  

Կրեդիտորական պարտքեր շահութահարկի 

գծով 1,500  1,200 

 9,230 10,110 

Ընդամենը սեփական կապիտալ և 

պարտավորություններ 116,250  97,500  
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Շահույթ կամ վնասի ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 

2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի ավարտված տարվա համար 

 հազ. դրամ 

Հասույթ 26,200 

Ինքնարժեք (20,200) 

 6,000 

Վարչական ծախսեր (1,100) 

Իրացման ծախսեր (1,600) 

Ֆինանսական ծախսեր (200) 

Շահույթ մինչև հարկումը 3,100 

Շահութահարկի գծով ծախս (380) 

Հաշվետու տարվա շահույթ 2,720 

Այլ համապարփակ եկամուտ  

Վերագնահատումից եկամուտ 2,000 

Հաշվետու տարվա համապարփակ եկամուտ 4,720 

Լրացուցիչ տեղեկություններ. 

 Տարվա ընթացքում վաճառվել է սարքավորում 1,5 միլիոն դրամով, որի 

հաշվեկշռային արժեքը կազմում էր 1,4 միլիոն դրամ: 

 Հիմնական միջոցների մաշվածության գծով ծախսը կազմել է՝ 320,000 դրամ: 

 2018թ. ընթացքում վճարվել է շահաբաժին 90,000 դրամի: 

Պահանջվում է՝ պատրաստել դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 

2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար, ՖՀՄՍ 7-ի դրույթներին 

համապատասխան՝ օգտագործելով անուղղակի մեթոդը: Ցույց տալ ճշգրտումների հետ 

կապված բոլոր հաշվարկները:       (15 միավոր) 
 

Խնդիր 2. Գործակիցներ 
Ստորև ներկայացված են Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները 2018թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ. 

Շահույթի կամ վնասի ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 

2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար 

  հազ. դրամ 

  

2018 թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտվող 

տարվա համար 

2017 թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտվող 

տարվա համար 

Հասույթ 24,000 18,000 

Ինքնարժեք (16,800) (12,000) 

 7,200  6,000  

Վարչական ծախսեր (800) (750) 

Իրացման ծախսեր (1,200) (1,000) 

Ֆինանսական ծախսեր (620) (840) 

Շահույթ մինչև հարկումը 4,580 3,410 

Շահութահարկի գծով ծախս (573) (426) 

Հաշվետու տարվա շահույթ 4,007 2,984 
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Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 

2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

  հազ. դրամ 

  

2018 թվականի 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

2017 թվականի 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Ակտիվներ   

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ   

Հիմնական միջոցներ 13,200  11,000 

 13,200 11,000 

Ընթացիկ ակտիվներ   

Պաշարներ 1,400 1,800  

Դեբիտորական պարտքեր 2,000 1,200  

Դրամական միջոցներ 1,200  400  

 4,600 3,400 

Ընդամենը ակտիվներ 17,800  14,400  

      

Սեփական կապիտալ և պարտավորություններ   

Սեփական կապիտալ   

Բաժնետիրական կապիտալ (1 բաժնետոմսի  

արժեքը 1 դրամ) 2,000  2,000  

Չբաշխված շահույթ 4,767  760  

 6,767 2,760 

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ   

Երկարաժամկետ վարկեր 9,000  10,000  

 9,000  10,000  

Ընթացիկ պարտավորություններ   

Կրեդիտորական պարտքեր 1,400  1,200  

Օվերդրաֆտ 240 60 

Կրեդիտորական պարտքեր հարկերի գծով 120  180 

Այլ պարտավորություններ 273 200 

 2,033 1,640 

Ընդամենը սեփական կապիտալ և 

պարտավորություններ 17,800  14,400  

Լրացուցիչ տեղեկություններ. 

 2017թ. տարվա համար պաշարների սկզբնական արժեքը կազմում է 2,000 հազար 

դրամ: 

 2017 և 2018թթ. Ընկերությունը թողարկել է 2,000,000 բաժնետոմս: 

 Ընթացիկ բաժնետոմսի գինը մեկ սովորական բաժնետոմսի համար 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 26 դրամ, 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 

15 դրամ: 
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Պահանջվում է՝  

ա/ հաշվարկել հետևյալ գործակիցները յուրաքանչյուր տարվա համար. 

 համախառն շահույթի տոկոսը 

 զուտ շահույթը որպես տոկոս հասույթի նկատմամբ 

 արագ իրացվելիության գործակիցը 

 դեբիտորական պարտքերի հավաքման տևողությունը 

 կրեդիտորական պարտքերի վճարման տևողությունը 

 տոկոսավճարների ծածկման գործակիցը 

 մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահաբաժինը 

 մեկ բաժնետոմսին ընկնող գնի և շահույթի հարաբերությունը 

(8 միավոր) 

բ/ ներկայացնել առաջարկներ և մեկնաբանություններ Ընկերության գործունեության 

վերաբերյալ ըստ յուրաքանչյուր գործակցի: 

 (8 միավոր) 

(Ընդամենը 16 միավոր) 

Խնդիր 3. Շահույթի կամ վնասի և Սեփական կապիտալի մասին հաշվետվություններ 

Ռուբենը, Սիենան և Տիգրանն ընկերակցության մասնակիցներ են և 2:2:1 հարաբերակցությամբ 

համապատասխանաբար բաժանում են իրենց շահույթ/վնասը: 

Հունվարի 1-ի դրությամբ մասնակիցենրի կապիտալը կազմել է՝ 

Ռուբեն 32,000 դրամ 

Սիենա 40,000 դրամ 

Տիգրան 48,000 դրամ 

Ընկերակցության մասնակիցները յուրաքանչյուր տարի կապիտալի 5% չափով եկամուտ են 

ստանում: 

Հուլիսի 1-ին Ռուբենը ավելացրեց իր կապիտալի չափը՝ մուտք անելով ընկերակցության 

բանկային հաշիվ 6,000 դրամ: Սիենան նվազացրեց իր մասնակցությունը մինչև 26,000 դրամ և 

այդ գումարը տրամադրեց ընկերակցությանը, որպես վարկ՝ տարեկան 5% դրույքաչափով: 

Սիենային նաև տարեկան վճարվում է աշխատավարձ 18,000 դրամի չափով: 

Դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար առևտրային շահույթը (մինչև տոկոս) կազմել է 

57,240 դրամ: 

Պահանջվում է՝ կատարել բոլոր ճշգրտումները և պատրաստել  

ա/ շահույթի կամ վնասի հաշվետվությունը դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար  

(6,5 միավոր) 

բ/ սեփական կապիտալի մասին հաշվետվությունը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  

Ցույց տալ ճշգրտումների հետ կապված բոլոր հաշվարկները: 

(3,5 միավոր) 

(Ընդամենը 10 միավոր) 
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Խնդիր 4. Հիմնական միջոցներ 

Ընկերությունը որոշել է կառուցել հողմային էլեկտրակայան: Ֆինանսական տնօրենը խնդրել է 

ձեզ որոշակի օգնություն ցուցաբերել ընկերության կազմում գույքի և սարքավորումների ճիշտ 

հաշվարկման համար: 

Հետևյալ ծախսերը տեղի են ունեցել հողմային էլեկտրակայանը կառուցելիս. 

հազ. դրամ 

տեղանքի նախապատրաստման ծախսումները 80,000 

տարեկան սպասարկման ծախսեր (շահագործելուց հետո) 30,000 

հողմային էլեկտրակայանի կառուցման համար ձեռքբերված 

նյութերի ԱԱՀ (չփոխհատուցվող) 

120,000 

աշխատակիցների վերապատրաստման հետ կապված ծախսեր 

(շահագործելուց հետո) 

25,000 

հողմային էլեկտրակայանի կառուցման համար ձեռքբերված 

նյութերի ներկրման տուրքերը 

28,000 

տեղանքի առաջնային հետազոտում 40,000 

հողմային էլեկտրակայանի կառուցման և շահագործման գծով 

ղեկավարի աշխատավարձ 

140,000 

աշխատակիցների աշխատավարձ, որոնք ներգրավված են 

հողմային էլեկտրակայանի կառուցման աշխատանքներում 

300,000 

աշխատակիցների տարեկան աշխատավարձ (շահագործելուց 

հետո) 

100,000 

անխափան աշխատանքի տեստավորման ծախսումները 60,000 

հողմային էլեկտրակայանի կառուցման համար ձեռքբերված 

նյութեր (առանց ԱԱՀ) 

250,000 

հողմային էլեկտրակայանի կառուցման համար ձեռքբերված 

նյութերի գծով ստացված զեղչը 

33,000 

Պահանջվում է հաշվարկել հողմային էլեկտրակայանի սկզբնական արժեքը ՀՀՄՍ 16-ի 

դրույթներին համապատասխան: 

(4 միավոր) 
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Խնդիր 5. Պաշարներ 

2018թ. հունիսի 1-ի դրությամբ Ընկերության պահեստում առկա է 500 միավոր պատրաստի 

արտադրանք, և մեկ միավորի արժեքը կազմում է 25,000 դրամ: Հունիս ամսվա ընթացքում 

կատարվել են հետևյալ գործարքները. 

Ամսաթիվ Գնումներ /հատ/ Մեկ միավորի արժեքը 

10/06/2018 400 24,000 դրամ 

20/06/2018 500 25,000 դրամ 

25/06/2018 600 26,000 դրամ 

 

Ամսաթիվ Վաճառքներ /հատ/ Մեկ միավորի վաճառքի արժեքը 

14/06/2018 700 30,000 դրամ 

21/06/2018 500 31,000 դրամ 

28/06/2018 200 32,000 դրամ 
 

Պահանջվում է ներկայացնել պաշարների հաշվեկշիռը ֆինանսական վիճակի մասին 

հաշվետվությունում 2018թ. հունիսի 30-ի դրությամբ. 

ա/ կատարելով հաշվարկը Առաջին մուտք, առաջին ելք (FIFO) մեթոդով. 

(2 միավոր) 

բ/ կատարելով հաշվարկը միջին կշռված արժեքի մեթոդով. 

 (3 միավոր) 

(Ընդամենը 5 միավոր) 

 


