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ԲԱԺԻՆ Ա Բազմակի ընտրության 25 հարց, յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը 
գնահատվում է 2 միավոր 

1. Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների Խորհուրդը կարծում է, որ 
ընդհանուր նշանակության ֆինանսական հաշվետվությունները բավարարում են 
օգտագործողների մեծ մասի ընդհանուր կարիքները: Դա պայմանավորված է նրանով, որ գրեթե 
բոլոր օգտագործողները դրանց հիման վրա կայացնում են տնտեսական որոշումներ: 
Ֆինանսական հաշվետվությունների հայեցակարգային հիմունքներին համաձայն` այդպիսի 
խնդիր է հետևյալը. 
 
Ա ֆինանսական հաշվետվությունների օբյեկտիվություն 
Բ ֆինանսական հաշվետվությունների օգտակարություն 
Գ ֆինանսական հաշվետվությունների էականություն 
Դ Ֆինանսական հաշվետվությունների շարունակականություն 

 
2. Ընկերությունը վաճառքի գինը սահմանում է՝ ինքնարժեքի նկատամբ կիրառելով 20% 
հավելագին: 2020թ. համար առկա է հետևյալ տեղեկատվությունը. 

 դրամ 
Դեբիտորական պարտքերը տարվա սկզբում 7,500 
Դեբիտորական պարտքերը տարվա վերջում 6,400 
Դրամական միջոցները տարվա սկզբում 850 
Դրամական միջոցները տարվա վերջում 620 
Վճարումներ մատակարարներին 17,500 

 
Որքան է կազմել Ընկերության տարեկան համախառն շահույթը?  
Ա 3,234 
Բ 2,695 
Գ 3,210 
Դ 3,403 

 
3. Հայեցակարգային հիմունքներին համապատասխան` ֆինանսական տեղեկատվության 
հիմնարար որակական բնութագրերը ներառում են. 

1 ճշմարիտ ներկայացում 
2 Համադրելիություն 
3 Հավաստելիություն 
4 Հասկանալիություն 

 
Ա 1 
Բ 1, 2, 3 և4 
Գ 2, 3 և 4 
Դ Ոչ մեկը 
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4. Ակտիվը, որը համապատասխանում է ֆինանսական հաշվետվությունների տարրի 
սահմանմանը, պետք է ճանաչվի հաշվետվություններում բոլոր թվարկված դեպքերում, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ. 
 
Ա հավանական է, որ ակտիվի հետ կապված ապագա տնտեսական օգուտները հոսեն 

ընկերություն 
Բ ակտիվն ունի սկզբնական արժեք 
Գ կատարվել են այնպիսի ծախսեր, որոնց հետ կապված ընթացիկ հաշվետու 

ժամանակաշրջանից դուրս ընկերությանը տնտեսական օգուտների ստացումը 
հավանական չի համարվում 

Դ ակտիվի արժեքը կարող է հուսալի չափվել 
 

5. Ընկերությունը զբաղվում է թղթյա տնակների վաճառքով: Վաճառքը իրականացվում է 3 
վաճառքի գործակալների միջոցով, որոնք ստանում են 4% միջնորդավճար՝ վաճառքի գումարից: 
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի պաշարների մնացորդի վերաբերյալ առկա է հետևյալ 
տեղեկատվությունը 
 

Գործակալներ  Ընդհանուր ինքնարժեք, դրամ Վաճառքի գումար, դրամ 
Առաջին 2,280 2,900 
Երկրորդ 4,080 4,000 
Երրորդ 1,280 1,300 

 

Ստորև նշվածներից որը պետք է արտացոլվի Ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում որպես պաշարների վերջնական մնացորդ? 
Ա 7,368 դրամ 
Բ 7,400 դրամ 
Գ 7,560 դրամ 
Դ 7,640 դրամ 

 

6. Ընկերությունն իր հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մեջ նախատեսել է 
կասկածելի դեբիտորական պարտքերի գծով պահուստ ստեղծելու համար մեթոդ՝ հաշվարկելով 
դեբիտորական պարտքերը ըստ մարման ժամկետների: Ստորև բերված են 2020թ.-ի 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ընկերության կողմից ստացվելիք հաշիվ-ապրանքագրերը` 
համաձայն վճարման պայմանների: 
Անվանում Ընդամենը 

(դրամ) 
Ժամկետանց 1-45 
օր (դրամ) 

Ժամկետանց 45 
օրուց ավել (դրամ) 

ԷՏԱ 60,000 10,000 50,000 
ՆԱՆ 13,000 5,000 8,000 
Ընդամենը 73,000 15,000 58,000 
Անհուսալի պարտքերի %  12 % 25 % 

 
Կասկածելի դեբիտորական պարտքերի գծով պահուստը 2020թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ 
կազմում էր 8,900 դրամ (կրեդիտային): 2020թ.-ի ընթացքում վաճառվել է ապառիկ ապրանք` 
990,000 դրամի չափով, և 5,300 դրամի դեբիտորական պարտքեր են դուրս գրվել: Որքան չափով 
կարտացոլի ընկերությունը 2020թ. կասկածելի դեբիտորական պարտքերի գծով ծախսերը? 
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Ա 16,300 
Բ 11,000 
Գ 12,700 
Դ 7,400 

 
7. Մայր ընկերության կողմից համախմբված ֆինանսական վիճակի հաշվետվության կազմման 
ժամանակ ստորև նշված կանոններից որն է ճիշտ? 

Ա Դուստր ընկերության բաժնետոմսային կապիտալը ներառվում է ձեռք բերման 
տոկոսին համամասնորեն 

Բ Չվերահսկվող  բաժնեմասի գումարը հաշվարկվում է  դուստր ընկերության   
հետձեռքբերումային շահույթի իր տոկոսին համամասնորեն 

Գ Գուդվիլի արժեզրկման գումարը ավելացվում է չբաշխված շահույթին 
Դ Գուդվիլը արտացոլվում է սկզբնական արժեքից հանելով արժեզրկումից կորուստները 

 
8. 2020թ.-ի ապրիլի 1-ին Ընկերությունը երկու տարի ժամկետով վարձակալության հանձնեց 
մեքենա: 36,000 դրամի չափով վարձավճարները հաճախորդը վճարում է տարին երկու անգամ` 
սեպտեմբերի 30-ին և փետրվարի 28-ին: Ինչպես են այդ գումարները արտացոլվելու 
ընկերության 2020թ. ֆինանսական հաշվետվություններում? 
 
Ա Եկամուտ – 54,000 դրամ; Դեբիտորական պարտքեր վարձակալության գծով – 18,000 

դրամ 
Բ Եկամուտ – 36,000 դրամ; Դեբիտորական պարտքեր վարձակալության գծով – 36,000 

դրամ 
Գ Եկամուտ – 36,000 դրամ; Դեբիտորական պարտքեր վարձակալության գծով – 18,000 

դրամ 
Դ Եկամուտ – 54,000 դրամ; Դեբիտորական պարտքեր վարձակալության գծով – 36,000 

դրամ 
 
9. Ոչ նյութական  ակտիվները ծանոթագրություններում բացահայտվում են` 
Ա Ինքնարժեքով 
Բ Ինքնարժեք հանած մաշվածություն հավասար է զուտ արժեք բանաձևով  
Գ Վերականգման արժեքով 
Դ Իրացման զուտ արժեքով 

 
10. ԷՆԻԳՄԱ ընկերությունը սեփական ուժերով կառուցել է վարչական-տնտեսական համալիր: 
Շինարարության ընթացքում կատարվել են հետևյալ ծախսերը. 
 հողատարածքի համար , որի վրա իրականացվել է շինարարությունը, վճարվել է 2,000,000 

դրամ, 
 ձեռք են բերվել և օգտագործվել շինանյութեր` 780,000 դրամի չափով, 
 հաշվեգրվել է աշխատավարձ՝ շինարարական աշխատողներին 199,000 դրամ, վարչական 

անձնակազմին 89,800 դրամ, 
 շինարարության գործընթացում ներգրավված սարքավորումների մաշվածությունը կազմել 

է 200,700 դրամ, 
 վճարվել է ԷՆԻԳՄԱ ապրանքային նշանի գովազդի համար - 34,000 դրամ: 
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Որքան է արտացոլվելու «Շենք և շինություններ» հաշվում համալիրը շահագործման հանձնելու 
պահին? 
 
Ա 3,269,500 դրամ 
Բ 3,179,700 դրամ 
Գ 1,269,500 դրամ 
Դ 1,179,700 դրամ 

 

11. Ստորև նշվածներից որոնք են արտացոլվում դրամական միջոցների հոսքերի 
հաշվետվությունում? 

1 Ստացված շահաբաժին 
2 Բաժնետոմսի շահաբաժնային թողարկում 
3 Անհուսալի ճանաչված և դուրս գրված դեբիտորական պարտք 
4 Ստացված փոխառության մարում 

 
Ա 1,2,4 
Բ 1,2,3 
Գ 3,4 
Դ 1,4 

 

12. Ինչպիսի փոփոխություն է կրել Ընկերության գործող (շրջանառու) կապիտալը, եթե 
պաշարները ավելացել են 5,000 դրամով, դրամական միջոցները նվազել են 8,000 դրամով, իսկ 
կրեդիտորական պարտքերը աճել են 24,000 դրամով? 
Ա աճել է 11,000 դրամով 
Բ նվազել է 27,000 դրամով 
Գ աճել է 13,000 դրամով 
Դ նվազել է 11,000 դրամով 

 

13. Ստորև նշվածներից որը  չի  հանդիսանում Դրամական հոսքերի հաշվետվության 
առավելություն? 
Ա Այն չի արտացոլում ոչ դրամային գործառնությունները   
Բ Այն օգնում է որոշել կազմակերպության իրացվելիությունը 
Գ Հնարավորություն չի տալիս Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 

ընտրության միջոցով աղավաղել փաստերը 
Դ Օգնում է օգտագործողներին կանխատեսել ապագա դրամակամ հոսքերը 

 
14. Ընկերությունը կիրառում է վերագնահատման մոդելը՝ հիմնական միջոցների հետագա 
գնահատման համար: Վերագնահատումը կատարվում է յուրաքանչյուր տարվա վերջում: 
Ակտիվի վերագնահատման ժամանակ վերագնահատման օրվա դրությամբ կուտակված 
մաշվածությունը հանվում է ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքից, իսկ զուտ գումարը 
վերահաշվարկվում վերագնահատված արժեքին: Հետևյալ տեղեկատվությունը առկա է 2018 
թվականի դեկտեմբերի 7-ին ձեռք բերված շենքի արժեքի վերաբերյալ. 
 սկզբնական արժեք - 100,000 դրամ 
 իրական արժեք 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ – 110,000 դրամ, 
 2020թ. մաշվածությունը կազմել է 5,500 դրամ, 
 իրական արժեք 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ – 108,000 դրամ, 
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2020թ. դեկտեմբերի 31-ի ավարտվող տարվա համար ինչպիսի գրառում պետք է կատարվի 
հաշվապահական հաշվառման մեջ՝ վերագնահատման արդյունքները արտացոլելու համար? 

Ա Դեբետ՝ կուտակված մաշվածություն 5,500 դրամ 
Կրեդիտ՝ վերագնահատումից եկամուտ 5,500 դրամ  

Բ Դեբետ՝ շենք և շինություններ 3,500 դրամ 
Կրեդիտ՝ վերագնահատման պահուստ 3,500 դրամ 

Գ Դեբետ՝ շենք և շինություններ 3,500 դրամ 
Կրեդիտ՝ վերագնահատումից եկամուտ 3,500 դրամ 

Դ Դեբետ՝ կուտակված մաշվածություն 5,500 դրամ 
Կրեդիտ՝ վերագնահատման պահուստ 5,500 դրամ  

 

15. Արտոնյալ բաժնետոմսերի վերաբերյալ ստորև նշվածներից որն է ճիշտ? 
1 Արտոնյալ բաժնետոմսերը տալիս են քվեարկելու իրավունք 
2 Արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով շահաբաժնի վճարումը կատարվում է առաջնահերթ՝ 

համեմատած սովորական բաժնետոմսի գծով շահաբաժնի հետ 
3 Արտոնյալ շահաբաժնի գումարը կախված է շահույթի մեծությունից 

 

Ա 1,2,3 
Բ 1 և 2 
Գ 2 և 3 
Դ 2  

 

16. 2020 թվականի օգոստոսի 1-ին Ընկերությունը տեղաբաշխեց 60,000 բաժնետոմս` 8 դրամ 
անվանական արժեքով: Բաժնետոմսերը վաճառվեցին մեկ բաժնետոմսի դիմաց 10.50 դրամով: 
Մեկ բաժնետոմսի իրական արժեքը 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմում է 11 
դրամ:  
Ինչպես են բաժնետոմսերը արտացոլվելու 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության սեփական կապիտալ բաժնում. 

 

Ա Սովորական բաժնետոմսեր 660,000 դրամ  
Բ Սովորական բաժնետոմսեր 480,000 դրամ  

Չբաշխված շահույթ 150,000 դրամ 
Գ Սովորական բաժնետոմսեր 630,000 դրամ  

Չբաշխված շահույթ 180,000 դրամ 
Դ Սովորական բաժնետոմսեր 480,000 դրամ  

Էմիսիոն եկամուտ 150,000 դրամ 
 

17. 2020թ.-ին Ընկերության գործունեության վերաբերյալ առկա է հետևյալ տեղեկատվությունը. 
 վաճառված ապրանքների ինքնարժեքը կազմել է 1,520,300 դրամ, 
 պաշարներն ավելացել են 17,900 դրամով, 
 ստացված կանխավճարները աճել են 19.200 դրամով 
 կրեդիտորական պարտքերը նվազել են 65,700 դրամով: 

Այս դեպքում մատակարարներին վճարումները կազմում են. 

Ա 1,603,900 դրամ 
Բ 1,584,700 դրամ 
Գ 1,568,100 դրամ 
Դ 1,472,500 դրամ 



6 
 

 
18. 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 

 
 Ընթացիկ Ոչ ընթացիկ 
Ա 2,3 1,4 
Բ 3 1,2,4 
Գ 1,2,3 4 
Դ 1,3 2,4  

 

19. Ընկերության 2020 թվականի գործունեության վերաբերյալ կան հետևյալ տեղեկությունները. 
 վաճառվել են սարքավորումներ 780,000 դրամի  
 գնվել են արժեթղթեր 248,000 գումարի չափով, անվանական 220,000 դրամ արժեքով, 
 թողարկվել են պարտատոմսեր 280,000 դրամի չափով, 
 գնվել է ծրագրային ապահովում է 75,000 դրամի չափով, 
 վճարվել է շահութահարկ 18,000 դրամի չափով: 

Որքան կկազմեն 2020 թվականի ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների 
հոսքերը? 
 

Ա 737,000 դրամ 
Բ 729,000 դրամ 
Գ 457,000 դրամ 
Դ 467,000 դրամ 

 

20. Ֆինանսական տարվա ավարտի նախօրեին Ընկերության գնորդներից մեկը 50,000,000 
դրամի հայցադիմում է ներկայացրել` մատակարարված վնասված ապրանքների  պատճառով 
կրած վնասների հետ կապված: Ընկերության իրավաբանները հանգել են այն եզրակացության, 
որ իրենց մոտ հաղթելու հավանականությունը 20% է:  
Ստորև նշվածներից որն է հանդիսանում ՀՀՄՍ 37 Պահուստներ,  պայմանական 
պարտավորություններ, պայմանական ակտիվների  համապատասխան ճիշտ հաշվապահական 
մոտեցումը? 

Ա պահուստի բացահայտում/ստեղծում չի պահանջվում 
Բ անհրաժեշտ է բացահայտել 50 մլն. դրամի պայմանական պարտավորություն 
Գ պահուստի ստեղծում 50 մլն.դրամի չափով  
Դ պահուստի ստեղծում 40 մլն. դրամի չափով  

 

21. 2020թ. Գետեվեյ ընկերությունը թողարկեց նոր սովորական բաժնետոմսեր 970,000 դրամի: 
Բացի այդ, 2020թ. ընթացքում գնվել են 150,000 դրամի Օնվեյ ընկերության պարտատոմսեր, և 
ընկերությունը մարել է իր պարտատոմսերը 250,000 դրամի չափով: Տարվա ընթացքում նաև 
կատարվել է 25,600 դրամի վճարում համաձայն ֆինանսական վարձակալության պայմանագրի, 
և իր բաժնետերերին, որոնք ունեն սովորական բաժնետոմսեր, վճարել է շահաբաժիններ 13,000 
դրամ:  
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Որքան կկազմեն 2020 թվականի ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների 
հոսքերը? 
Ա 707,000 դրամ 
Բ 557,000 դրամ 
Գ 531,400 դրամ 
Դ 681,400 դրամ 

 
22. Ընկերության հաշվապահական ծրագրի աշխատանքի խափանման հետևանքով մի շարք 
հաշվապահական գրանցումներ ոչնչացել են: Առկա է հետևյալ տեղեկատվությունը. 

 դրամ 
Վաճառքից հասույթ 630,000 
Պաշարների սկզբնական մնացորդ 24,300 
Պաշարների վերջնական մնացորդ 32,750 
Կրեդիտորական պարտքերի սկզբնական մնացորդ 29,780 
Կրեդիտորական պարտքերի վերջնական մնացորդ 34,600 

 
Համախառն շահույթը սահմանվում է, ինքնարժեքի նկատմամբ կիրառելով 40% հավելագին: 
Որքան է կազմելու տարվա ընթացքում մատակարարներին վճարած ընդհանուր գումարը? 
Ա 463,270 դրամ 
Բ 453,630 դրամ 
Գ 381,630 դրամ 
Դ 391,270 դրամ 

 
23. Ֆինանսական հաշվետվության որ բաղկացուցիչները կփոփոխվեն եթե կատարվի 
աշխատավարձի վճարում հաշվետու ժամանակահատվածում? 
 
Ա ակտիվներ, սեփական կապիտալ, եկամուտ 
Բ ակտիվներ, պարտավորություններ, սեփական կապիտալ 
Գ ակտիվներ, սեփական կապիտալ, ծախսեր 
Դ ակտիվներ, պարտավորություններ 

 
24. Մայր ընկերությունը 2018թ. հունվարի 1-ին ձեռք է բերել դուստր ընկերություն: Անցած 3 
տարիների ընթացքում գուդվիլի արժեզրկման ստուգումներից պարզվել է, որ գուդվիլը 
արժեզրկվել է հետևյալ  չափերով. 
 

 արժեզրկում  
2018թ.  15 % 
2019թ.  25 % 
2020թ. 20 % 
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2020թ դեկտեմբերի 31-ին համախմբված ֆինանսական վիճակի հաշվետվությունում գուդվիլի 
արժեքը կազմել է 120,000 դրամ: 
Որքան է կազմում երեք տարվա ընթացքում գուդվիլի արժեզրկման ընդհանուր գումարը? 

Ա 300,000 դրամ 
Բ 200,000 դրամ 
Գ 180,000 դրամ 
Դ 60,000 դրամ 

 
25. Անին և Բելլան ընկերակցության անդամներ են, որոնք շահույթը բաշխում են 2:1 
հարաբերակցությամբ: 2020թ. հուլիսի 1-ից հետո ընկերակցության անդամ է դառնում Գոհարը, և 
որոշվում է այսուհետ շահույթը բաշխել հետևյալ ձևով` ԱՆի-50%, Բելլա-30%, Գոհար-20%, Անին 
իր շահույթի հաշվին երաշխավորում է, որ Գոհարը նվազագույնը կստանա 40,000 դրամ: 2020 
թվականի զուտ շահույթը կազմել է 360,000 դրամ, որը տարվա ընթացքում հավասարաչափ է 
առաջացել: 
Որքան է կազմում Անիին հասանելիք տարեկան շահույթը? 

Ա 210,000 դրամ 
Բ 180,000 դրամ 
Գ 202,000 դրամ 
Դ 206,000 դրամ  
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Բաժին Բ.   Խնդիրներ 

ԽՆԴԻՐ 1. 
Ստորև ներկայացվում են Ընկերության գործունեության ֆինանսական հաշվետվությունները.  

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 
 31.12.2019թ. 

հազ. դրամ 
31.12.2020թ. 
հազ. դրամ 

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ`  
հիմնական միջոցներ (հաշվեկշռային արժեք) 

 
2,500 

 
3,100 

Ընթացիկ ակտիվներ   
Պաշարներ 850 2,300 
Դեբիտորական պարտքեր 2,120 2,970 
Դրամական միջոցներ 280 - 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 3,250 5,270 
Ընդամենը ակտիվներ 5,750 8,370 
   
Սեփական կապիտալ և պահուստներ   

Բաժնետոմսային կապիտալ ( 1 դրամ 
անվանական արժեք) 

1,700 2,000 

Էմիսիոն եկամուտ 650 650 
Վերագնահատումից պահուստ - 250 
Կուտակված շահույթ 1,260 2,092 

Ընդամենը կապիտալ և պահուստներ 3,610 4,992 
Ընթացիկ պարտավորություններ   

Բանկային օվերդրաֆտ -   208 
Շահութահարկ գծով պարտքեր 320   160 
Կրեդիտորական պարտքեր 1,820 3,010 

Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ 2,140 3,378 
Ընդամենը կապիտալ և պարտավորություններ 5,750 8,370 

 

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 
 31.12.2019թ. 

հազ.դրամ 
31.12.2020թ. 
հազ. դրամ 

Վաճառքից հասույթ 14,100 15,500 
Վաճառքի ինքնարժեք   9,960 10,760 
Համախառն շահույթ   4,140   4,740 
Գործառնական ծախսեր   2,540   3,700 
Շահույթ մինչև հարկ   1,600   1,040 
Շահութահարկ      320      208 
Հաշվետու տարվա զուտ շահույթ   1,280      832 
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Հավելյալ տեղեկատվություն. 

1. 2020թ. 90,000 դրամով վաճառվել է 300,000 դրամ սկզբնական արժեք ունեցող հիմնական 
միջոց, որի կուտակված մաշվածությունը  160,000  դրամ էր. 

2. 2020թ. մաշվածության ծախսը կազմել է 210,000 դրամ 
3. 2020թ. թողարկված բաժնետոմսերը տեղաբաշխվել են անվանական արժեքով. 
4. 2020թ. հիմնական միջոցի վերագնահատումից  արժեքի աճը կազմել է 250,000 դրամ 
5. Վաճառքի ինքնարժեք 

 
 2019թ 

հազ. դրամ 
2020թ 

հազ. դրամ 
Պաշարները ժամանակաշրջանի սկզբում 700 850 
Գնումներ 10,110 12,210 
Պաշարները ժամանակաշրջանի վերջում 850 2,300 
Վաճառքի ինքնարժեք 9,960 10,760 

 

Պահանջվում է կազմել 2020 թվականի Դրամական միջոցների հոսքերի հաշվետվությունը՝  ՀՀՄՍ 
7-ին  համապատասխան:  

Ընդամենը 10 միավոր 

 

ԽՆԴԻՐ 2. 

Հիմնվելով վերը բերված տեղեկատվության վրա (Խնդիր 1.)` երկու տարվա  համար հաշվարկել 
վերլուծության ցուցանիշները տարեվերջյան գումարներից ելնելով` 
 
1. Պաշարների շրջանառելիության  տևողությունը օրով 

 (2 միավոր) 
2. Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության միջին ժամկետը 

 (2 միավոր) 
3. Կրեդիտորական պարտքերի շրջապտույտի միջին տևողությունը  

(2 միավոր) 
4. Հաշվարկված գործակիցների հիման վրա մեկնաբանել կազմակերպության վիճակը  

(2 միավոր)       
Ընդամենը 8 միավոր 
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ԽՆԴԻՐ 3. 

Ստորև ներկայացված է ընկերության հաշվապահական հաշիվների քաղվածքը 
2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 
 

 հազ. դրամ 
Մեքենաներ և սարքավորումներ (սկզբնական արժեքով) 6,000 
Մեքենաների և սարքավորումների կուտակված մաշվածություն 31.12.2019թ. 3,300 
Ավտոմեքենաներ սկզբնական արժեքով 2,500 
Ավտոմեքենաների կուտակված մաշվածություն 31.12.2019թ. 900 
Պաշարներ 31.12.2019թ. 26,000 
Գնումներ 45,200 
Վաճառքից հասույթ 83,200 
Վարչական ծախսեր 7,000 
Իրացման ծախսեր 5,500 
Կասկածելի դեբիտորական պարտքերի պահուստ 31.12.2019թ. 2,200 
Անհուսալի ճանաչված  և դուրս գրված դեբիտորական պարտքի գծով ծախս 500 
10 տոկոսանոց մուրհակներ ( մարման ժամկետը 2024թ.) 15,000 
Մուրհակների  գծով վճարված տոկոսավճարներ 700 

 
Հավելյալ տեղեկատվություն. 

1. 2020թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պաշարների մնացորդը կազմել է 22,600,000 դրամ 
2. Անհուսալի դեբիտորական պարտքերի պահուստի տարեվերջի գումարը սահմանվել է 

1,600,000 դրամ 
3. Մեքենաների և սարքավորումների մաշվածությունը հաշվարկվում է գծային եղանակով, 

տարեկան 15% դրույքաչափով: Մաշվածության գումարի 40%-ր վերագրվում է իրացման 
ծախսերին, մնացած մասը՝ վարչական ծախսերին: 

4. Ավտոմեքենաների մաշվածությունը հաշվարկվում է  նվազող մնացորդի եղանակով, 20% 
դրույքաչափով: Այն ամբողջությամբ վերագրվում է իրացման ծախսերին: 

5. Անհուսալի ճանաչված դեբիտորական պարտքերի գծով ծախսը և դեբիտորական 
պարտքերի պահուստի փոփոխության հետևանքները  վերագրվում են վարչական 
ծախսերին 

6. Շահութահարկի տարեկան դրույքաչափը 20% է: 
 
Պահանջվում է. կազմել ընկերության 2020 թվականի Ֆինանսական արդյունքների մասին 
հաշվետվությունը՝ ՀՀՄՍ 1-ի դրույթներին համապատասխան 

Ընդամենը 12 միավոր 
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ԽՆԴԻՐ 4. 

Ընկերության 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմած Փորձնական հաշվեկշիռը 
հաշվեկշռված չէր, տարբերությունը կազմում էր 1,000 դրամ: Տարբերությունը վերացնելու 
նպատակով բացվել էր օժանդակ հաշիվ՝ կրեդիտային մնացորդով: Վերանայման արդյունքում 
հայտնաբերվել էին հետևյալ սխալները՝ 

1. Արտադրական շենքի նորոգման համար վճարված 135,500 դրամը ճիշտ գրանցվել էր 
դրամական միջոցների գրքում, սակայն դեբետագրվել էր հիմնական միջոցների հաշվին 
133,500 

2. Ավտովթարի հետևանքով մեքենան շահագործման ենթակա չէր: Որպես վնասի 
փոխհատուցում ստացվել էր 3,000 դրամի չեկ, որը ճիշտ մուտքագրվել էր դրամական 
միջոցների գրքում, և որևէ այլ գրանցում չէր կատարվել: Վթարված մեքենայի դուրս գրման 
հետ կապված ոչ մի հաշվապահական ձևակերպում չէր կատարվել: Հայտնի է նաև, որ 
վթարված ավտոմեքենայի սկզբնական արժեքն է 40,000 դրամ, տվյալ տարվա 
մաշվածությունը 8,000 դրամ, 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կուտակված 
մաշվածությունը՝ 16,000 դրամ:    

3. Ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության համաձայն ոչ ընթացիկ 
ակտիվների օտարման տարում մաշվածություն չի հաշվարկվում:  

 

Պահանջվում է . պատրաստել մատյանային գրանցումները (կատարել հաշվապահական 
կրկնակի գրանցումներ), նկարագրելով գործառնության բովանդակությունը, կատարել 
սխալների ուղղում, զրոյացնել օժանդակ հաշիվը:  

(7 միավոր) 

Հաշվարկել մեքենայի վթարի հետ կապված  զուտ վնասը:    
(3 միավոր) 

Ընդամենը 10 միավոր 
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ԽՆԴԻՐ 5. 

2016 թվականի հունվարի 1-ին Մայր ընկերությունը ձեռք է բերել Դուստր ընկերության 
բաժնետոմսերի 90% -ը՝ 2,650,000 դրամով: Ձեռք բերման ամսաթվին Դուստր ընկերության 
չբաշխված շահույթը կազմում էր 900,000 դրամ: 
Ստորև ներկայացվում են 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ երկու ընկերությունների 
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունները 
 

  Մայր ընկերություն, 
հազ. դրամ 

 Դուստր ընկերություն, 
հազ. դրամ 

Ներդրումներ Դուստր 
ընկերությունում 

2,650  

Զուտ ակտիվներ 2,660 1,600 
Ընդամենը ակտիվներ 5,310 1,600 
   

Բաժնետոմսային կապիտալ 3,500 1,000 
Չբաշխված շահույթ 1,810 600 

Ընդամենը սեփական կապիտալ և 
պարտավորություւներ 

 
5,310 

 
1,600 

 
Հավելյալ տեղեկատվություն. 
1. Գուդվիլը արժեզրկվել  է 60%-ով: 
2. Պարզվել է, որ Մայր ընկերության պաշարները պակաս են հաշվարկվել 460,000 դրամով: 
 
Պահանջվում է.  կազմել Մայր և Դուստր ընկերությունների համախմբված ֆինանսական 
վիճակի հաշվետվությունը 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, կատարելով 
պաշարների գծով անհրաժեշտ ճշգրտումը:  

Ընդամենը 10 միավոր 
 


