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Բաժին Ա 

Բազմակի ընտրության 25 հարց, յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատվում 

է 2 միավոր. 

1. Դ  

2. Բ  

3. Ա  

4. Բ  

5. Բ 

Գ – ¼ = 7/28, Ա և Բ միասին – ¾, այսինքն՝  

Ա-3/4 * 3/7 =9/28; 

Բ- 3/4 * 4/7 = 3/7 = 12/28, 

Հետևապես հարաբերակցությունը կլինի՝ 9:12:7 

6. Ա 50,000+2,000+4,000+3,000=59,000 

7. Գ 
1.5ԸՊ – ԸՊ=50,000 

ԸՊ=50,000/0.5=100,000 

8. Ա 125,000*100/2,500,000=5% 

9. 

Ա Եթե վաճառքը 600,000 է, ապա 25% վերադրի դեպքում ինքնարժեքը 

կկազմի 480.000, իսկ սկզբնական մնացորդը կլինի՝ 

X+400,000-480,000=80,000  

X = 80,000+480,000-400,000= 160.000 

10. Բ  

11. Բ  

12. Բ  

13. Բ  

14. Գ  

15. Ա  

16. Ա (1,345 + 2,315 + 2,182) + 2,622 x 2/3 = 7,590 

17. Բ 72,010-475/5*95/+1,235/13*95/+1,425/15*95/-665=73,530 

18. Բ 9,580-1,120-423 /(9,580-1,120)*5%/ = 8,037 

19. Ա 
Ա18,700-7,500+5,000+1,985-950-1,100 

Պ18,700-7,500+1,985-1,100 

20. Ա 96,450+141,120-6,950-99,750=130,870 

21. Բ 
30,000+8,000+8,500=46,500 

2,785+11,500+6,500=20,785 

22. Բ 15,000-(10,400-120) =4,720 

23. Ա 
40,000-((40,000-1,000)/10)=36,100 

36,100/5=7,220 

24. Ա 150,000-(70,000+50,000)*0,8=54,000/2=27,000 

25. Բ  
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Բաժին Բ. Խնդիրներ 

Խնդիր N1 

2019թ. հոկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար շահույթի կամ վնասի և այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը  

Հասույթ 131,250  0.5 

Ինքնարժեք 48,850  1.5 

 82,400   

    

Աշխատավարձի գծով ծախսեր 16,250   

Հեռոխասավարձի ծախսեր 2,875 Հ1 1 

Գործուղման ծախսեր 9,750   

Գրասենյակային ծախսեր 1,225   

Վարձակալության ծախսեր 28,750   

Վերանորոգման և սպասարկման ծախսեր 1,055  1 

Անհուսալի դեբիտորական պարտքեր 1,250  1 

 (150) Հ2 1,5 

Մաշվածության գծով ծախսեր 2,560 Հ3 1.5 

Մաշվածության գծով ծախսեր 4,375 Հ4 1 

 67,940  0.5 

    

Զուտ շահույթ 14,460  0.5 

 

Հ1 

3,750-(3,500*3/12)=2,875  

Հ2 

Դեբիտորական պարտքեր 6,000 

Անհուսալի դեբիտորական պարտքեր 1,250 

 4,750 

  

Պահուստ 10% 475 

Անհուսալի դեբիտորական պարտքեր 625 

 (150) 

 

Հ3 

Գրասենյակային գույք, սկզբնական 

արժեք 

20,000 

Մաշվածության գծով ծախսեր 7,200 

Հաշվեկշռային արժեք 12,800 

  

Տարեկան մաշվածության ծախս 20% 2,560 

 

Հ3 

Համակարգիչներ, սկզբնական արժեք 17,500 
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Տարեկան մաշվածության ծախս 25% 4,375 

 

 Խնդիր N2 

Երեք հանգամանքներ կան որոնք կարող են բարդացնել ճշգրիտ ֆինանսական 

գործիքների գնահատում՝ 

1. հաշվետու ժամանակաշրջան. Երկու ընկերությունները սկսել են իրենց 

գործունեությունը տարբեր ժամանակ, մոտ 6 ամսվա տարբերությամբ, ինչը 

նշանակում է, որ ընկերությունները գտնվում են բիզնես ցիկլի և զարգացման 

տարբեր փուլերում: 

2. գտնվելու վայրը. Ընկերությունները տեղակայված են Երևանի տարբեր 

շրջաններում, ինչը ստիպում է կիրառել տարբեր բիզնես ռազմավարություններ 

կամ բախվել տարբեր այլ շրջակա միջավայրերի հետ: 

3. հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն. Յուրաքանչյուր 

ընկերությունը կարող է կիրառել հաշվապահական հաշվառման տարբեր 

քաղաքանություն  կամ մոտեցում, որը կհանգեցնի տարբեր արդյունքների: 

Օրինակ. Մաշվածությունը հաշվարկելիս կիրառելով նվազող մնացորդի կամ 

գծային հաշվարկամ մեթոդներից մեկը արդյունքում կառաջացնի տարբեր շահույթ:  

Համախառն շահույթի տոկոսի գործակիցը դա համախառն շահույթի և հասույթի միջև 

հարաբերությունն է արտահայտված տոկոսներով: 

Զուտ շահույթի տոկոսի գործակիցը դա զուտ շահույթի և հասույթի միջև 

հարաբերությունն է արտահայտված տոկոսներով: 

Շահութաբերության գործակիցներ՝ 

Յուրաքանչյուր 100 դրամ վաճառքի դիմաց Առաքում դռնից դուռ սկզբունքով և Արագ 

առաքման ընկերությունները ունենում են 40 դրամ և 15 դրամ համախառն շահույթ՝ ինչը 

ցույց է տալիս որ Առաքում դռնից դուռ սկզբունքով ընկերության ծառայության 

ինքնարժեքը  շատ ավելի ցածր է:  

Երկու ընկերությունների համար զուտ շահույթի ցուցանիշը նույն է՝ 10%, բայց 

համեմատելով նրանց համախառն շահույթի գործակիցները կարող ենք տեսնել, որ 

Առաքում դռնից դուռ սկզբունքով ընկերության գործառնական ծախսերը ավելի մեծ են 

քան Արագ առաքման ընկերությանը: 

 

Ընթացիկ իրացվելիության գործակիցը չափվում է ընթացիկ ակտիվների և ընթացիկ 

պարտավորությունների միջև հարաբերությամբ: Այս հարաբերակցությունը հետագայում 

օգտագործվում է արագ իրացվելիության գործակիցը հաշվարկելուց՝ ընթացիկ 

ակտիվներում չներառելով պաշարները: 

Իրացվելիության գործակիցներ՝ 
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Երկու ընկերությունների ընթացիկ իրացվելիության գործակիցների տարբերությունը շատ 

ավելի փոքր է, քան նրանց արագ իրացվելիության գործակիցների անհամաչափությունը:  

Դրա պատճառներից մեկն է Արագ առաքման ընկերությունում ակտիվներում 

պաշարների ավելի մեծ տեսակաշիռը, քան Առաքում դռնից դուռ սկզբունքով 

ընկերությունում:  

Ելնելով տվյալներից Արագ առաքման ընկերությունը կարող է չունենալ հետագայում 

բավարար իրացվելի ռեսուրսներ իր ընթացիք պարտավորությունները կատարելու 

համար: 

Պաշարների շրջանառելիության տևողությունը հաշվարկվում է պաշարները բաժանելով 

ինքնարժեքին բազմապատկելով 365 օրով: 

Առևտրային դեբիտորական պարտքերի հավաքման տևողությունը հաշվարկվում է 

առևտրային դեբիտորական պարտքերի մնացորդը բաժանելով հասույթին և 

բազմապատկելով 365 օրով: 

Կրեդիտորական պարտքերի վճարման միջին տևողությունը հաշվարկվում է առևտրային 

կրեդիտորական պարտքերի մնացորդը բաժանելով գնումներին (կամ ինքնարժեքին) և 

բազմապատկելով 365 օրով: 

Շրջանառու կապիտալի կառավարման գործակիցներ՝ 

Ինչպես կարող ենք նկատել Առաքում դռնից դուռ սկզբունքով ընկերության պաշարներին 

շրջանելիությունը 7 օրով երկար է քան Արագ առաքման ընկերությանը, որը վաճառում է 

ավելի արագ միգուցե առաջարկելով ինչ-որ հավելյալ զեղչեր կամ գնի իջեցում՝ ինչը նաև 

նկատելի է շահութաբերությունը դիտարկելիս: 

Առաքում դռնից դուռ սկզբունքով ընկերության կրեդիտորական պարտքերի վճարման 

միջին տևողությունը ավելի մեծ է և զուգահեռաբար կապված է դեբիտորական պարտքերի 

հավաքման բարձր ցուցանիշի հետ: Արագ առաքման ընկերությանը մոտ 3 անգամ ավելի 

արագ է հավաքում դեբիտորական պարտքերը՝ ենթադրաբար օգտագործելով պրոմո 

առաջարկներ, օրինակ առաջարկելով զեղչ արագ վճարելու կամ կանխավճարի դեպքում: 

Խնդիր N3 

5 խմբերը, որոնք օգտագործելով հաշվապահական տեղեկատվությունը կարող են 

կայացնել հետևյալ որոշումները՝ 

1. Բաժնետերեր 

Որոշումներ ընկերությունում սեփական բաժնետոմսերի վերաբերյալ՝ գնել հավելյալ 

բաժնետոմսեր թե թողնել անփոփող: Նոր հնարավոր բաժնետերերը օգտագործելով 

հաշվապահական տեղեկատվությունը կարող են որոշել գնելու կամ չգնելու ընկերության 

բաժնետոմսերը: Բաժնետերերին կարող է հետաքրքրել թե որքան շահաբաժին կարող են 

ստանալ, ինչպես նաև և ընկերության բաժնետոմսերի հետագա գնի աճը: 

2. Ղեկավարություն 
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Ղեկավարությունը որոշում է ընկերության գործառնական և ռազմավարական 

նպատակները, և հետևում է արդյոք ընկերությունը կատարում և հասնում է իր դիմաց 

առաջադրված նպատակներին, քանի որ կարճաժակետ կտրվածքով դա կարող է 

ազդեցություն ունենալ կատարողական պարգևավճարների վրա, իսկ երկարաժամկետ՝ 

ազդեցություն ունենալ ընկերության կողմից տրամադրվող կենսաթոշակին: 

Ինչպես նաև Ղեկավարությունը հետաքրքրված է ընկերության աճի և զարգացման մեջ, 

քանի որ դա անմիջական ազդեցություն ունի աշխատանքային զարգացման և 

առաջընթացի վրա: 

3. Աշխատակիցներ 

Աշխատիկիցները կապված ընկերության հետ ընթացիկ և ապագա եկամուտներով: Իրենք 

կայացնում են որոշումներ շարունակել աշխատանքային հարաբերությունները 

ընկերության հետ թե ոչ: Բացի այդ աշխատակիցները հետաքրքրված են ընկերության 

զարգացման մեջ, քանի որ դա կարող է բերել աշխատանքային զարգացման և այլ 

աշխատանքային հնարավորությունների: 

Նոր աշխատակիցները կարող են մտահոգված լինել ընկերության կենսաթոշակային 

համակարգի փակման և կայացնել այլընտրանքային կենսաթոշակային համակարգի 

վերաբերյալ որոշումներ: 

4. Ներդրողներ 

Ներդրողների հիմնական մտահոգությունը ներդրված ֆինանսական միջոցների 

անվտանգությունն է: Հիմնվելով ընկերության երկարաժամկետ և շարունակական 

գործունեության հիմման վրա ներդրողները որոշումներ են կայացնում՝ ֆինանսական 

միջոցների ներգրավման և նպատակային օգտագործման համար: 

5. Մատակարարներ 

Ներկա և ապագա մատակարարները կայացնում են գործառնական և ռազմավարական  

որոշումներ հումքի տրամադրման վերաբերյալ և նրանք հետաքրքրված են թե ինչպիսի 

ծավալներ և պայմաններ են լինելու ընկերության հետ համագործակցման դեպքում: Բացի 

այդ, մատակարարները հետաքրքրված են ընկերության կողմից վճարման պայմաններին: 

Ինչպես նաև Կառավարությունը, հաճախորդներըը, հասարակությունը, 

բիզնես/ֆինանսական վերլուծաբաններ:  

 

Խնդիր N4 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 2019թ. 

Դրամական միջոցների զուտ ներհոսքեր գործառնական 

գործունեությունից 

 1,340  

Վճարված տոկոսներ(2,400x0,12)  (288) 1 

Վճարված շահութահարկ Հ3 (100) 1 

Վճարված շահաբաժին Հ2 (150) 2 

Դրամական միջոցների զուտ ներհոսքեր գործ. գործունեությունից  802  
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Ներդրումային գործունեություն    

Մուտք հիմնական միջոցի վաճառքից  840  

Ձեռք բերված հիմնական միջոցի համար վճարում Հ1 (3,100) 2 

Զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից  (2260) 1 

Ֆինանսական գործունեություն    

Մուտքեր բաժնետոմսի թողարկումից  (5,230+2,690)-( 

3,400+2,115)=2,405 

 2,405 1 

Մուտքեր պարտատոմսի թողարկումից  (2,400-1,500)  900  

Զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից  3,305 1 

Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր (802-2260+1007)=  1,847 1 

Դրամական միջոցներ 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  840  

Դրամական միջոցների զուտ աճ  1,847  

Դրամական միջոցներ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  2,687  

 

Հ1. Հիմնական միջոցներ  

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 5,480 

Օտարում (730,0) 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (7,850) 

Հիմնական միջոցի ձեռք բերում 3,100 

 

Հ2. Վճարված շահաբաժիններ 

Կուտակված շահույթը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար (1,100) 

Հաշվետու տարվա շահույթ (500) 

Կուտակված շահույթը 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար 1,450 

 150 

 

Հ3 Վճարված շահութահարկ 

Շահութահարկի պարտավորություն 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (85) 

Հաշվետու տարվա շահութահարկ (500/0,8-500) (125) 

Շահութահարկի պարտավորություն 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 110 

 100 

 

Խնդիր N5 

Ծրագիր 
Շահույթի կամ վնասի և այլ 

համապարփակ ֆին. արդյունքների 

մասին հաշվետվություն 

Ֆինանսական վիճակի 

մասին հաշվետվություն 

 

Ալֆա 1,470/6=245 1,470-(1,470/6) =1,225 2 

Բետտա 250 780-250=530 2 

Գամմա 160  2 

ընդամենը 655 1,755  

 

Հետազոտությունը իրենից ներկայացնում է նոր գիտական կամ տեխնիկական 

գիտելիքներ ձեռք բերելու նպատակով իրականացվող սկզբնական և պլանավորված 

ուսումնասիրություն: Հետազոտության գծով կատարված ծախսումները ծախս են 
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ճանաչվում այն ժամանակաշրջանում, երբ դրանք կատարվում են և դրանց գծով ոչ 

նյութական ակտիվներ չեն ճանաչվում: 

(2 միավոր) 

Մշակման ծախսումները իրենցից ներկայացնում են հետազոտության արդյունքների 

կիրառումը նոր և էականորեն կատարելագործված նյութերի, սարքավորումների, 

ապրաքների կամ ծառայությունների արտադրությունը պլանավորելու և նախագծելու 

համար կատարվող ծախսեր: Մշակման ծախսումների արդյունքում առաջացած ոչ 

նյութական ակտիվը կարող է ճանաչվել, եթե առկա են ճանաչման նկատմամբ կիրառվող 

պահանջները:  

(2 միավոր) 

 


