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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԵՏ 

ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ  

 

«01» մայիսի 2021 թ.          N 4 

  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ և ՓՈՐՁԱԳԵՏ 

ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԻ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների 

պալատ» հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ Պալատ)  կանոնադրության 

13.11.8 կետը՝ Ժողովը որոշում է.  

1. Հաստատել Պալատի 2020 թվականի ընթացքում գույքի օգտագործման 

հաշվետվությունը, որն ընդհանուր ժողովի հաստատմանն է ներկայացվում վերստուգիչ 

հանձնաժողովի եզրակացության հետ միասին՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում Պալատի պաշտոնական կայքում հրապարակվելուց 

հետո։ 

 

ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝       Հ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
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Հավելված  

«Հայաստանի աուդիտորների և 

փորձագետ հաշվապահների պալատ» 

հասարակական կազմակերպության 

2021թ. մայիսի 1-ի ընդհանուր ժողովի 

N 4 որոշման 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

2020թ.ընթացքում «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների 

Պալատ» ՀԿ գույքի օգտագործման վերաբերյալ 
 

ԲԱԺԻՆ 1  

Գույք և գույքի ձևավորման աղբյուրներ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
 

 

  

2020թ. 

դեկտեմբերի 

31-ի 

դրությամբ 

(hազար 

դրամ)   

2019թ. 

դեկտեմբերի 

31-ի 

դրությամբ 

(hազար 

դրամ) 

ԳՈՒՅՔ         
Ընթացիկ ակտիվներ         

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
  

               

4,498    
              

4,703  

Դեբիտորական պարտքեր և կանխավճարներ 
  

                  

332    
                 

213  

Պաշարներ 
  

                  

872    
                 

697  

 Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ              5,702             5,613  

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ         

Հիմնական միջոցներ 
  

                     

78    
                       

-  

 Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ                   78                  -   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳՈՒՅՔ              5,780             5,613  

          
ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 

Ընթացիկ պարտավորություններ         

Կրեդիտորական պարտքեր և կանխավճարներ 
  

             

11,059    
            

13,864  

Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ           11,059           13,864  

Զուտ ակտիվներ         

Չծածկված վնաս 
  

             

(5,279)   
            

(8,251) 
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Ընդամենը զուտ ակտիվներ           (5,279)          (8,251) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ             5,780             5,613  

 

Պալատի գույքը հիմնականում բաղկացած է դրամական միջոցներից: Ոչ ընթացիկ ակտիվների արժեքը շատ 

փոքր է, քանի որ կահույքը և տեխնիկան հին են և գործնականում ամբողջովին մաշված: 

 

 

ԲԱԺԻՆ 2 

Գույքի օգտագործման ֆինանսական արդյունքներ 2019 և 2020 թվականների դեկտեմբերի 31-

ին ավարտված տարիների համար 

                                                                                 2020թ. 

դեկտեմբերի 

31-ին 

ավարտված 

տարի   

(hազար դրամ) 

        2019թ. 

դեկտեմբերի 

31-ին 

ավարտված 

տարի    

(hազար դրամ) 

Հասույթ, այդ թվում՝                 28,025                33,592  

 անդամավճարներ  3,809  2,709 

Այլ եկամուտ             5,954                  4,495  

Աշխատակիցների աշխատավարձեր և այլ 

հատուցումներ              (18,462)             (17,328) 

Գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր                (1,850)               (1,786) 

Վարձակալության գծով ծախսեր                (1,108)               (1,210) 

ՀՄԴ անդամավճարի գծով ծախսեր 
  

             

(2,394)               (2,423) 

Դասընթացների և քննությունների 

կազմակերպման հետ կապված ծախսեր                (2,961)               (3,581) 

Նյութածախս 
  

                 

(906)               (1,123) 

Չփոխհատուցվող հարկերից ծախսեր                (1,262)               (1,550) 

Այլ ծախսեր                (1,904)                   (629) 

Շահույթ մինչև հարկումը             2,972             8,457  

Տարվա շահույթ             2,972             8,457  

Չծածկված վնաս տարվա սկզբի դրությամբ           (8,251)        (16,708) 

Շահաբաժիններ 
  

                        

-                           -  

Չծածկված վնաս տարվա վերջի դրությամբ           (5,279)          (8,251) 

 

*Պալատի հասույթը 2019 թվականին կազմել է  30,883 հազար դրամ, իսկ 2020 թվականին՝  24,216 հազար 

դրամ: Տարբերությունը բացատրվում է կորոնավիրուսի պատճառով ստեղծված իրադրությամբ, քանի որ 
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Պալատի եկամուտների ամենամեծ աղբյուրը հանդիսանում է եկամուտը որակավորման դասընթացներից, իսկ 

2020թ. դասեր հաջողվել է կազմակերպել միայն մեկ կիսամյակի ընթացքում: Ի հաստատումն վերոհիշյալի 

կարելի է բերել նաև եկամուտների թվերը դասընթացներից՝ համապատասխանաբար 24,774 և 19,665 հազար 

դրամ 2019 և 2020 թվականների համար: 

*Պալատի աշխատակիցների աշխատավարձ և այլ հատուցումներ հոդվածն իր մեջ ներառում է. 

ա) վարչական ապարատի աշխատավարձը և այլ հատուցումները՝ որոնք 2020թ. կազմել են 10,258 հազ. դրամ, 

2019թ.-ին՝ 7,979 հազար դրամ,   

բ) դասագրքերի պատրաստման մասնագետի,դասախոսներիև այլ մասնագետների աշխատավարձը` որը 

2020թ. կազմել է 8,204 հազար դրամ, 2019թ.-ին՝ 9,349 հազար դրամ:         

 

 

ԲԱԺԻՆ 3  

Դրամական հոսքեր 2019 և 2020 թվականների դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարիների 

համար 

 

  

      2020թ. 

դեկտեմբերի 

31-ին 

ավարտված 

տարի   

(hազար դրամ) 

        2019թ. 

դեկտեմբերի 

31-ին 

ավարտված 

տարի    

(hազար դրամ) 

Գործառնական գործունեությունից դրամական 

միջոցների հոսքեր 
        

Ապրանքների, արտադրանքի իրացումից, 

ծառայությունների մատուցումից մուտքեր  
  

             23,916                28,722  

Մուտքեր անդամավճարներից                  

7,046                  5,624  

Այլ մուտքեր                  2,024                  1,701  

Վճարումներ մատակարարներին              (10,497)             (11,288) 

Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց 

անունից 
  

           (17,399)             (17,666) 

ՀՄԴ անդամավճարի գծով ելքեր                

(2,394)               (2,423) 

Վճարումներ պետական բյուջե                (2,178)               (2,607) 

Այլ ելքեր                    

(605)                   (161) 

Գործառնական գործունեությունից դրամական 

միջոցների զուտ հոսքեր 
  

             (87)            1,902  

Ներդրումային գործունեությունից դրամական 

միջոցների հոսքեր 
  

      
Հիմնական միջոցների ձեռքբերման դիմաց 

վճարումներ 
                   

(118)                          -  

Ներդրումային գործունեությունից դրամական 

միջոցների զուտ հոսքեր 
  

           (118)                   -  
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Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական 

միջոցների հոսքեր                   
  

      
-                                                    -  

Ֆինանսավորման գործունեությունից 

դրամական միջոցների զուտ հոսքեր 
  

                 -                    -  

Դրամական միջոցների և դրանց 

համարժեքների զուտ հոսք 
  

           (205)            1,902  

Ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ 

դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
  

               4,703                  2,801  

Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը 

դրամական միջոցների վրա 
                          

-                           -  

Ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ 

դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
  

          4,498             4,703  
 

 

 

 «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ 

հաշվապահների պալատ» ՀԿ գործադիր տնօրեն 

Լևոն Խաչատրյան 

 

 


