
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑ 1.1 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 

/քննության հարցեր/ 

 

 

 

 

 

Նոյեմբեր 2020թ. 
 

 



1 
 

ԲԱԺԻՆ Ա 

Բազմակի ընտրության 25 հարց, յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատվում 

է 2 միավոր. 

1. Ա ընկերությունը գնել է գործող Բ ընկերությունը հետևյալ տեղեկատվությամբ՝  

 հող 1,000,000 դրամ 

 դրամական միջոցներ 50,000 դրամ 

 կահույք 30,000 դրամ 

 ապրանքներ պահեստում 5,000 դրամ 

 կրեդիտորական պարտքեր 10,000 դրամ 

 բանկային օվերդրաֆտ 12,000 դրամ 

Ինչպիսի ձևակերպում կտրվի վերոնշյալ տեղեկատվության համար? 

  Դեբետ Կրեդիտ 

Ա Հող 

Դրամական միջոցներ 

Կահույք 

Ապրանքներ պահեստում 

Կրեդիտորական պարտքեր 

Բանկային օվերդրաֆտ 

1,000,000 

50,000 

30,000 

5,000 

 

 

 

 

10,000 

12,000 

Բ Հող 

Դրամական միջոցներ 

Կահույք 

Ապրանքներ պահեստում 

Կրեդիտորական պարտքեր 

Բանկային օվերդրաֆտ 

Կապիտալ 

1,000,000 

50,000 

30,000 

 

 

 

5,000 

10,000 

12,000 

1,063,000 

Գ Հող 

Դրամական միջոցներ 

Կահույք 

Ապրանքներ պահեստում 

Բանկային օվերդրաֆտ 

Կրեդիտորական պարտքեր 

Կապիտալ 

1,000,000 

50,000 

30,000 

5,000 

12,000 

 

 

 

 

 

10,000 

1,087,000 

Դ Հող 

Դրամական միջոցներ 

Կահույք 

Ապրանքներ պահեստում 

Կրեդիտորական պարտքեր 

Բանկային օվերդրաֆտ 

Կապիտալ 

1,000,000 

50,000 

30,000 

5,000 

 

 

 

 

10,000 

12,000 

1,063,000 

 

  



2 
 

 

2. Ա-ն և Բ –ն ընկերակցության անդամներ են, որոնք շահույթը բաշխում են 1:2 

հարաբերակցությամբ: Գ-ն միացավ ընկերակցության 1/4-ի չափով և կազմեց 50,000 

դրամ /Գուդվիլում իր բաժնեմասի չափը/: Որքան է կազմում ընկերակցության 

գուդվիլը? 

Ա 150,000 

Բ 200,000 

Գ 75,000 

Դ 25,000 

 

3.  Տրված է հետևյալ տեղեկատվությունը. 

Գործարք Ակտիվներ Պարտավորություններ Կապիտալ 

Կահույքի կանխիկ գնում 10,000 

դրամ արժեքով 
(1) (2) 0 

5,000 դրամ սկզբնական արժեքով 

ապրանքները վաճառվել են 8,000 

դրամ արժեքով (վճարումը պետք է 

կատարվի 10 օրվա ընթացքում) 

(3) 0 (4) 

 

Ինչպիսի ձևակերպում կտրվի վերոնշյալ տեղեկատվության համար? 

Ա (1) 0 (2) 0 (3) 3,000 (4) 3,000 

Բ (1) 10,000 (2) 0 (3) 8,000 (4) 5,000 

Գ (1) 0 (2) 10,000 (3) 5,000 (4) 8,000 

Դ (1) 10,000 (2)10,000 (3) 8,000 (4) 3,000 

 

4. Տրված է հետևյալ տեղեկատվությունը. 

Գործարք Ակտիվներ Պատավորություններ Կապիտալ 

Ընկերությունը սկսել է իր 

գործունեությունը 500,000 

դրամով 

500,000 (1) (2) 

Գնվել են ապրանքներ 30,000 

դրամ արժեքով (վճարումը 

պետք է կատարվի 10 օրվա 

ընթացքում) 

(3) 30,000 (4) 

 

Ինչպիսի ձևակերպում կտրվի վերոնշյալ տեղեկատվության համար 

Ա (1) 500,000 (2) 500,000 (3) 30,000 (4) 30,000 

Բ (1) 0 (2) 500,000 (3) 30,000 (4) 0 

Գ (1) 500,000 (2) 0 (3) 0 (4) 30,000 

Դ (1) 0 (2) 0 (3) 500,000 (4) 30,000 
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5. Ա և Բ ընկերակցության անդամներ են, որոնք շահույթ/վնասը բաշխում են 3:4 

հարաբերակցությամբ: Ընկերակցությանը նոր անդամ Գ-ի միանալով, որոշում է 

կայացվում առաջացած Գուդվիլը բաշխել Ա և Բ անդամների միջև: Գ-ի 

հարաբերակցությունը ապագա շահույթ/վնասում կազմելու է ¼:  

Ինչպիսի տեսք է ունենալու Ա, Բ և Գ ընկերակցության անդամների 

հարաբերակցությունը? 

Ա 3:4:1 

Բ 9:12:7 

Գ 3:3:4 

Դ 12:16:1 

 

6. Որքան կկազմեն դրամական միջոցների հոսքերը գործառնական գործունեությունից, 

եթե զուտ շահույթը կազմել է 50,000 դրամ, դուրս են գրվել 2,000 դրամի ծախսեր, 

գուդվիլը կազմել է 4,000 դրամ և հիմնական միջոցի վաճառքից վնասը՝ 3,000 դրամ? 

Ա 59,000 

Բ 50,000 

Գ 41,000 

Դ 53,000 

 

7. Կազմակերպության ընթացիկ իրացվելիության գործակիցը կազմում է 1.5, արագ 

իրացվելիությանը ՝ 1.0, զուտ շրջանառու կապիտալը՝ 50,000 դրամ: Որքան կկազմեն 

ընթացիկ պարտավորությունները? 

Ա 50,000 

Բ 10,000 

Գ 100,000 

Դ 500,000 

 

8. Կազմակերպության տարվա զուտ շահույթը կազմում է 125,000 դրամ, 

բաժնետիրական կապիտալը՝ 2,000,000 դրամ, պահուստները՝ 500,000 դրամ: Որքան 

կկազմի ներդրված կապիտալի եկամտաբերության գործակիցը? 

Ա 5% 

Բ 20% 

Գ 62.5% 

Դ 16% 

 

9. Տարվա ընթացքում կազմակերպության վաճառքները կազմել են 600,000 դրամ, 

գնումները՝ 400,000 դրամ: Տարվա վերջի դրությամբ պաշարների մնացորդը կազմել է 

80,000 դրամ, իսկ վաճառքի գինը սահմանվել է ինքնարժեքի վրա ավելացնելով 25% 

հավելագին: Որքան կկազմի տարվա սկզբի դրությամբ պաշարների մնացորդը? 
 

Ա 160,000 

Բ 200,000 

Գ 400,000 

Դ 480,000 
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10. Ընկերությունը, որը զբաղվում է ավտոմեքենաների վերանորոգմամբ, հունվարի 1-ին 

հաշվեկշռում ունեցել է ընդհանուր 60,000 դրամի ակտիվներ և 40,000 դրամի 

պարտավորություններ: Տարվա ընթացքում ընկերությունը գրանցել է 100,000 դրամի 

հասույթ ավտոմեքենաների վերանորոգումից, 55,000 դրամի ծախսեր և 10,000 դրամի 

շահաբաժին: 

Որքան կկազմի զուտ շահույթը դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար? 

Ա 35,000 

Բ 45,000 

Գ 20,000 

Դ 90,000 

 

11. Ընկերության սեփական կապիտալը տարվա սկզբին կազմել է 25,000 դրամ, իսկ 

տարվա վերջում՝ 37,000 դրամ: Տարվա ընթացքում սեփականատիրոջը 

հայտարարվել է  23,000 դրամ շահաբաժին: 

Որքան կկազմի տարվա ընթացքում զուտ շահույթ/վնասը? 

Ա զուտ վնաս 35,000 

Բ զուտ շահույթ 35,000 

Գ զուտ շահույթ 14,000 

Դ զուտ վնաս 14,000 

 

12. Ընկերությունը կանխիկ միջոցներով գնել է 10 հա հողատարածք: Ստորև 

նշվածներից որն է ճիշտ?  

Ա Ընդհանուր ակտիվների գումարը կաճի 

Բ Ընդհանուր ակտիվների գումարը չի փոփոխվի 

Գ Սեփական կապիտալի գումարը կնվազի 

Դ Պարտավորությունների գումարը կաճի 

 

13. Պաշարների գնահատման որ մեթոդը կիրառելիս կհանգեցնի ավելի մեծ շահույթի, 

երբ կա գնային աճ? 

Ա յուրաքանչյուր կոնկրետ արտադրանքի ինքնարժեքով 

Բ առաջին մուտք՝ առաջին ելք 

Գ վերջին մուտք՝ առաջին եք 

Դ միջին կշռված արժեք 

 

14. Պաշարների գնահատման որ մեթոոդը կիրառելիս կհանգեցնի հարկերի նվազման, 

երբ կա գնային աճ? 

Ա յուրաքանչյուր կոնկրետ արտադրանքի ինքնարժեքով 

Բ առաջին մուտք՝ առաջին ելք 

Գ վերջին մուտք՝ առաջին եք 

Դ միջին կշռված արժեք 
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15. Պաշարների գնահատման որ մեթոդը լավագույնս կհամապատասխանի, երբ 

Ընկերությունում առկա են փոքր քանակությամբ և բարձր արժեքով պաշարներ? 

Ա յուրաքանչյուր արտադրանքի ինքնարժեքով 

Բ առաջին մուտք՝ առաջին ելք 

Գ վերջին մուտք՝ առաջին եք 

Դ միջին կշռված արժեք 

 

16. Ընկերությունը, որը զբաղվում է գրիչների և մատիտների արտադրությամբ, սկսել է 

իր գործունեությունը ծավալել 2018թ. փետրվարի 1-ից: Ընկերությունը 

էլեկտրոէներգիայի ծախսի հաշիվները ստանում է եռամսյակային կտրվածքով՝ 

Հաշվի դուրս գրման ամսաթիվ 2018 2019 

Հունվարի 31 - 2,622 

Ապրիլի 30 1,345 2,400 

Հուլիսի 31 2,315 - 

Հոկտեմբերի 31 2,182 - 

 

Էլեկտրոէներգիայի եռամսյակային ծախսը ամիսների միջև բաշխվում է 

հավասարաչափ: Որքան կկազմի էլեկտրոէներգիայի ծախսը 2018թ. դեկտեմբերի 31-

ին ավարտվող տարվա համար? 

Ա 7,590 

Բ 5,842 

Գ 9,338 

Դ 8,464 

 

17. Սպորտային ակումբում անդամակցության արժեքը կազմում է տարեկան 95 դրամ, 

որը վճարվում է նախապես: 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ակումբի 15 

անդամներից ստացվել է 2019թ. (տարվա համար) անդամակցության վճարներ, 

ինչպես նաև 2019թ. սկզբին ստացվել են 5 անդամների վճարումներ 2018թ. (տարվա 

համար): Ընդամենը 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ստացված գումարները 

կազմել են 72,010 դրամ: 2020թ. (տարվա համար) նախապես ստացված վճարումները 

կազմել են 665 դրամ և 13 անդամները չեն վճարել իրենց 2019թ. անդամակցության 

համար՝ խոստանալով վճարել դրանք 2020թ. հունվար ամսին: 

Որքան կկազմի 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար ակումբի 

անդամակցության գծով եկամուտը? 

Ա 72,010 

Բ 73,530 

Գ 75,675 

Դ 70,870 
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18. Ստորև ներկայացված է Ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններից 

քաղվածք /դրամ/. 

Հասույթ 79,800 

Ինքնարժեք 48,300 

 31,500 

Դեբիտորական պարտքեր 9,580 

Դրամական միջոցներ 12,852 

 

Պարզվել է, որ անհուսալի դեբիտորական պարտքերը՝ 1,120 դրամի չափով, որոնք 

վերադարձման ենթակա չեն, հաշվեկշռից նվազեցված չեն եղել: Բացի այդ, 

Ընկերությունը միշտ ձևավորում է կասկածելի դեբիտորական պարտքերի գծով 

պահուստ՝ 5% չափով: 

Որքան կկազմեն դեբիտորական պարտքերը ֆինանսական տարվա վերջի 

դրությամբ? 
  

Ա 9,580 

Բ 8,037 

Գ 8,460 

Դ 7,981 
 

19. Ընկերությունը հունվար ամսին կատարել է հետևյալ գործարքները. 

(1) ապառիկ պայմանով գնել է նոր բեռնատար՝ 18,700 դրամ արժեքով 

(2) մարել է վարկ՝ 7,500 դրամի չափով 

(3) սեփականատերը կատարել 5,000 դրամի ներդրում Ընկերությունում 

(4) ապառիկ պայմանով գնել է ապրանքներ՝ 1,985 դրամ արժեքով 

(5) սեփականատերը անձնական վարձավճարներ կատարելու համար որպես 

շահաբաժին Ընկերությունից ստացել է 950 դրամ 

(6) վճարել է մատակարարին ապրանքների դիմաց 1,100 դրամ 

Որքան կկազմեն Ընկերության ընդհանուր ակտիվները և 

պարտավորությունները? 
 

 Ակտիվներ Պարտավորություններ 

Ա 16,135 12,085 

Բ 23,635 16,135 

Գ 16,135 17,085 

Դ 16,135 16,135 

 

20. Ստորև ներկայացված է Ընկերության հաշվեկշռից քաղվածք 2019թ. հոկտեմբեր 

ամսվա համար /դրամ/. 

Ապրանքներ պահեստում 2019թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 96,450 

Զեղչեր հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում 5,500 

Գնումներ հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում 141,120 

Գնումների վերադարձ հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում 6,950 

Ապրանքներ պահեստում 2019թ. հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ 99,750 
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Որքան կկազմի ապրանքների ինքնարժեքը 2019թ. հոկտեմբեր ամսվա համար? 

Ա 130,870 

Բ 125,370 

Գ 136,370 

Դ 144,770 

 

21. Ստորև ներկայացված են Ընկերության կողմից 2019թ. մարտ ամսվա ընթացքում 

կատարված գործարքները. /դրամ/ 

Մանրածախ վաճառքից հասույթ 26,350 

Գրասենյակի վերանորոգման ծախսեր 30,000 

Գրասենյակի գրենական պիտույքների գծով ծախսեր  2,785 

Գրասենյակի վերաձևավորման ծախսեր 11,500 

Իրավաբանական ծախսեր գրասենյակի վերանորոգման 

պայմանագրի գծով 

8,000 

Հավաքարարների արտաժամյա աշխատանքների ծախսեր 6,500 

Նոր բեռնատար մեքենայի գնում 8,500 

Մեծածախ վաճառքից հասույթ 65,050 

Գրասենյակի համակարգիչների օտարում 1,250 

 

Որքան կկազմեն Ընկերության կապիտալացվող ծախսերը/այլ ծախսերը? 

 Կապիտալացվող 

ծախսեր 

Այլ ծախսեր 

Ա 8,500 58,785 

Բ 46,500 20,785 

Գ 58,000 9,285 

Դ 50,000 17,285 

 

22. Ֆինանսական տարվա վերջում ընկերության ոչ ընթացիկ ակտիվների վերաբերյալ 

առկա է հետևյալ տեղեկատվությունը՝ 

 

Հող և շինություն՝ սկզբնական արժեք 10,400 դրամ 

Հող և շինություն՝  կուտակված մաշվածություն 120 դրամ 

Ընկերությունը որոշել է վերագնահատել հողը և շինությունը, վերագնահատված 

արժեքը կազմել է 15,000 դրամ: 

Որքան կկազմի ոչ ընթացիկ ակտիվի վերագնահատումից աճը? 

 

Ա 14,880 

Բ 4,720 

Գ 4,600 

Դ 15,120 
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23. 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ընկերությունը ձեռք է բերել նոր սարքավորում՝ 

40,000 դրամ արժեքով: Սարքավորման օգտակար ծառայության ժամկետը 

գնահատվել է 10 տարի, իսկ մնացորդային արժեքը՝ 1000 դրամ, մաշվածությունը 

հաշվարկվում է գծային մեթոդով: 

2018թ. դեկտեմբերի 31-ին վերանայվել է ակտիվի օգտագործման ժամկետը և 

գնահատվել է այդ ամսաթվից սկսած 5 տարի, առանց մնացորդային արժեքի: 

Որքան կկազմի 2019թ. մաշվածության գծով ծախսը 

Ա 7,220 

Բ 6,480 

Գ 8,000 

Դ 7,800 

 

24. 2017թ հունվարի 1-ին Ա ընկերությունը ձեռք է բերել Բ ընկերության բաժնետոմսերի  

80%-ը՝ 150,000 դրամով (1 բաժնետոմսի անվանական արժեքն է 1 դրամ), երբ նրա 

բաժնետոմսերի ընդհանուր թիվը 70,000 հատ էր, իսկ պահուստները՝ 50,000 դրամ: 

Որքան կկազմի 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համախմբված 

ֆինանսական վիճակի հաշվետվությունում գուդվիլը, եթե այն արժեզրկվել է 50%-ով? 

Ա 27,000 

Բ 30,000 

Գ 15,000 

Դ 60,000 

 

25. ՀՀՄՍ 2 (Պաշարներ)-ի համաձայն, ստորև նշված ծախսերից որոնք պետք է 

ներառվեն արտադրական ընկերության պաշարների ինքնարժեքում? 

 

1 Ներկրման ծախսեր 

2 Արտահանման ծախսեր 

3 Արտադրական սարքավորումների մաշվածություն  

4 Վարչական վերադիր ծախսեր 

 

Ա 1,4 

Բ 1,3  

Գ 3,4 

Դ 2,3 
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ԲԱԺԻՆ Բ. ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Խնդիր N1 

2019թ. հոկտեբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության փորձնական հաշվեկշիռն ունի հետևյալ 

տեսքը՝ 

 դրամ դրամ 

Հասույթ  131,250 

Պաշարներ 2018թ. նոյեմբերի 1-ի դրությամբ 18,375  

Գնումներ 36,250  

Աշխատավարձի գծով ծախսեր 16,250  

Հեռախասավարձի ծախսեր 3,750  

Գործուղման ծախսեր 9,750  

Գրասենյակային ծախսեր 1,225  

Վարձակալության ծախսեր 28,750  

Համակարգիչներ, սկզբնական արժեք 17,500  

Գրասենյակային գույք, սկզբնական արժեք 20,000  

Կասկածելի դեբիտորական պարտքերի գծով 

պահուստ 

 625 

Դեբիտորական պարտքեր 6,000  

Կրեդիտորական պարտքեր  20,500 

Դրամական միջոցներ բանկում 1,950  

Դրամական միջոցներ դրամարկղում 775  

Դուրս գրում սեփականատիրոջը 13,750  

Սեփական կապիտալ  7,750 

Կուտակված մաշվածություն   

Համակարգիչներ  7,000 

Գրասենյակային գույք  7,200 

 174,325 174,325 

 

Ծանոթագրություններ՝ 

1. Պաշարների մնացորդը 2019 հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է 5,775 դրամ 

2. Հեռախոսավարձի ծախսերը տարվա համար մինչև 2020թ. հունվարի 31-ը կազմել 

են 3,500 դրամ 

3. Համակարգիչների գծով մաշվածությունը հաշվարկվում է տարեկան 25% 

4. Վերանորոգման և սպասարկման ծառայության դիմաց ստացված հաշիվը կազմել է 

1,055 դրամ և 2019թ. հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ դեռ վճարված չեր 

5. Դուրս է գրվել 1,250 դրամի դեբիտորական պարտք 

6. Գրասենյակային գույքի գծով մաշվածությունը հաշվարկվում է նվազող մնացորդի 

մեթոդով 20% 

7. Կասկածելի դեբիտորական պարտքերի գծով պահուստը կազմվում է 

տարեվերջյան մնացորդի 10% չափով 

Պահանջվում է՝ կազմել  2019թ. հոկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար 

շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունը:  

(10 միավոր) 
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Խնդիր N2 

Առաքում դռնից դուռ սկզբունքով  և Արագ առաքման ընկերությունները փոխկապակցված 

են, որոնք տրամադրում են երկու տեսակի ծառայություններ՝ բեռների/առաքանիների 

փաթեթավորում և դրանց առաքում պատվիրատուի նշանակված վայր: Առաքում դռնից 

դուռ սկզբունքով ընկերությունը գտնվում է Երևանի արևելյան մասում, իսկ Արագ 

առաքման ընկերությունը գործում է հյուսիսային մասում: Երկու ընկերությունները սկսել 

են ծավալել գործունեությունը համապատասխանաբար 2017թ. հունվարին և հունիսին: 

Ստորև ներկայացված են երկու ըկերությունների վերջին ֆինանսական 

հաշվետվություններից հիմնական ֆինանսական գործակիցները. 

 Առաքում դռնից 
դուռ 

սկզբունքով 
ընկերություն 

Առագ 
առաքման 

ընկերություն 

Շահութաբերության գործակիցներ   

Համախառն շահույթի տոկոս 40% 15% 

Զուտ շահույթի տոկոս 10% 10% 

Իրացվելիության գործակիցներ   

Ընթացիկ իրացվելիության գործակից 2:1 1.5:1 

Արագ իրացվելիության գործակից 1.7:1 0.7:1 

Շրջանատու կապիտալի կառավարման 
գործակիցներ 

  

Պաշարների շրջանառելիության տևողությունը 52 օր 45 օր 

Դեբիտորական պարտքերի հավաքման միջին 

տևողությունը 
63 օր 21 օր 

Կրեդիտորական պարտքերի վճարման միջին 

տևողությունը 
50 օր 45 օր 

 

Պահանջվում է՝ բացատրել յուրաքանչյուր գործակցի հաշվարկման եղանակը և 

համեմատել երկու ընկերությունների գործունեությունը՝ վերլուծելով յուրաքանչյուր 

ֆինանսական գործակիցը: Ներկայացնել 1-3 հանգամանք, որոնց պատճառով կարող է 

վերլուծությունը լինել թերի: 

(10 միավոր) 
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Խնդիր N3 

Ընկերությունը սկսել է իր գործունեությունը, որպես փոքր ընտանեկան 

ձեռնարկատիրություն 30 տարի առաջ և, զարգանալով, դարձել է համաշխարհային 

նորաձևության խոշոր ընկերություն՝ 105 մանրածախ առևտրի կետերով երեք 

մայրցամաքներում: Նա ունի շուրջ 12 միջնորդ (դիստրիբյուտոր) կենտրոններ և 

ընդհանուր առմամբ 10,000 աշխատակից: Ընկերության հիմնադիր ընտանիքի անդամները 

ներկա պահին տիրապետում են ընկերության բաժնետոմսերի 30%-ին: 

Ընկերությունը հպարտանում է, որ իր հաճախորդներին առաջարկում է նորագույն 

բաձրորակ նորաձևության հագուստ բոլոր տարիքային խմբերի համար և սերտորեն 

համագործակցում է իր տեղական մատակարարների հետ` անհրաժեշտ հումքի առնվազն 

40% -ը գնելով իրենցից: 

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում ընկերությունը նվազեցրել է իր արտաքին պարտքը, 

ինչպես նաև նոր աշխատակիցներին իր կենսաթոշակային համակարգից օգտվելու 

հնարավորություն չի տալիս: Ընկերության ղեկավարությունը լավատեսորեն է 

տրամադրված բիզնես միջավայրի զարգացման վերաբերյալ առաջիկա երեք տարիներին: 

Պահանջվում է՝ օգտագործելով վերոնշյալ տեղեկատվությունը, նշել 5 խմբերի, որոնք 

կարող են օգտագործել ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները: 

Յուրաքանչյուր խմբի համար ներկայացնել այն որոշումները, որոնք նրանք կարող են 

կայացնել՝ օգտագործելով այս հաշվապահական տեղեկատվությունը: 

 

(10 միավոր) 
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Խնդիր N4 

Ստորև  ներկայացվում են ընկերության վերջին երկու տարվա Ֆինանսական վիճակի 

հաշվետվությունները. 

 2018թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

2019թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ՝ սկզբնական արժեքով 5,480 7,850 

Կուտակված մաշվածություն (1,370) (1750) 

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ՝ հաշվեկշռային արժեքով 4110 6,100 

Ընթացիկ ակտիվներ 4,090 5,780 

Ընդամենը ակտիվներ 8,200 11,880 

   

Բաժնետոմսային կապիտալ 3,400 5,230 

Էմիսիոն եկամուտ 2,115 2,690 

Կուտակված շահույթ 1,100 1,450 

12% պարտատոմսեր (մարման ժամկետը 2020թ.) 1,500 2,400 

Ընթացիկ հարկային պարտավորություններ 

շահութահարկի գծով, 

85 110 

Ընդամենը սեփական կապիտալ և 

պարտավորություններ 

8,200 11,880 

 

Ծանոթագրություններ 

1. Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական ներհոսքերը (մինչև տոկոսների, 

հարկերի և շահաբաժնների վճարումը) կազմել են 1,340 դրամ: 
 

Վճարված տոկոսները, հարկերը և շահաբաժինները ներկայացվում են որպես 

գործառնական գործունեությունից ելքեր: 

2. Պարտատոմսերի գծով հաշվեգրված տոկոսները ամբողջությամբ վճարվել են: 

3. 2019թ. զուտ շահույթը հարկումից հետո կազմել է 500 դրամ: 

4. Շահութահարկի դրույքաչափը 20% է: 

5. Դրամական միջոցների մնացորդը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է 840 

դրամ, իսկ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 2,687 դրամ: 

6. 2019թ. 840 դրամով վաճառվել է մի հիմնական միջոց, որի սկզբնական արժեքը 

կազմում էր 730 դրամ. 

 

Պահանջվում է՝ կազմել  2019թ Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը, 

սկսելով գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքերից: 

(10 միավոր) 
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Խնդիր N5 

Ընկերությունը զբաղվում է բժշկական սարքավորումների և դեղամիջոցների 

նախագծմամբ, արտադրությամբ և վաճառքով: Ընկերությունը իր գործունեության հետ 

կապված իրականացնում է հետազոտության և արտադրանքի կատարելագործման, 

ինչպես նաև ներդրման ծախսումներ: 

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կատարվել են ծախսումներ երեք տարբեր ծրագրերի 

համար` 

Ծրագիր Ալֆա 

Ծրագրի աշխատանքները սկսվել են 2017թ. հոկտեմբերի 1-ին: 2018թ. տարվա ընթացքում 

մշակման ծախսումները կազմել են 900,000 դրամ, իսկ մշակման ծախսերի ընդհանուր 

գումարը կազմել է 1,470,000 դրամ: Մշակման ծախսումների կապիտալացման 

պայմանները ապահովված են և ներդրումը սկսվել է իրականացվել 2019թ. հունվարի 1-ից: 

Սահմանվել է ամորտիզացիայի ժամկետ 6 տարի, իսկ հաշվարկման եղանակն է ուղիղ 

գծային մեթոդը: 

Ծրագիր Բետա  

2019թ. սկսվել և ավարտվել են նոր արտադրատեսակի գծով ծախսումները, որոնք կազմել 

են 780,000 դրամ, այդ թվում հետազոտության ծախսերը կազմել են 250,000 դրամ, 

կատարված մշակման ծախսումները բավարարում են ճանաչման չափանիշներին, և նոր 

արտադրանքի թողարկումը նախատեսվում է իրականացնել 2020թ. հունվարի 1-ից: 

Ծրագիր Գամմա  

Այս ծրագրի գծով կատարվել են 160,000 դրամի հետազոտության ծախսեր և այն պետք է 

ավարտվի 2020թ.: Նախատեսվում է, որ մշակման ծախսումները ծրագրի գծով կկազմեն 

520,000 դրամ, և նոր սարքի արտադրությունը կսկսվի 2020թ. 2-րդ կիսամյակում: 

Պահանջվում է՝ 

ա. Հաշվարկել ընկերության 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար 

շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին և 2019թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություններում 

հետազոտության և մշակման ծախսերի գծով արտացոլման ենթակա գումարները 

(հաշվարկները ներկայացնել ըստ առանձին ծրագրերի):  

(6 միավոր) 

բ. Սահմանել մշակման և հետազոտության ծախսերի եզրույթները:  

(4 միավոր) 

(Ընդամենը 10 միավոր) 

 

 


