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Բաժին Ա 

Բաժինը կազմված է 25 հարցից: Բոլոր հարցերը պարտադիր են: Յուրաքանչյուր հարցի 

ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 2 միավոր: 

 

Ստորև բերված տեղեկատվությունը վերաբերում է 1-ին և 2-րդ հարցերին. 

01.01.2021թ.-ի դրությամբ ընկերության մեքենաների սկզբնական արժեքը կազմել է 

26,200,000 դրամ, իսկ կուտակված մաշվածությունը՝ 2,700,000 դրամ: 31.05.2021թ.-ին 

կազմակերպությունը օտարել է 1,800,000 դրամ սկզբնական արժեքով և 900,000 դրամ 

կուտակված մաշվածությամբ մեքենա, իսկ 01.10.2021թ.-ին գնել է նոր մեքենա՝ 1,600,000 

դրամով: Ընկերությունը մեքենաների մաշվածությունը հաշվարկում է սկզբնական արժեքի 

նկատմամբ՝ տարեկան 25% դրույքաչափով: 

1. Որքա՞ն կկազմի մեքենաների մաշվածության գծով ծախսը ընկերության 31.12.2021թ.-ին 

ավարտվող հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության 

մեջ. 

Ա) 6,500,000 դրամ 

Բ) 5,856,250 դրամ 

Գ) 6,687,500 դրամ  

Դ) 6,387,500 դրամ 

 

2. Որքա՞ն կկազմի մեքենաների հաշվեկշռային արժեքը ընկերության ֆինանսական 

վիճակի մասին հաշվետվության մեջ 31.12.2021թ.-ի դրությամբ. 

Ա) 16,212,500 դրամ 

Բ) 19,612,500 դրամ 

Գ) 17,812,500 դրամ  

Դ) 16,912,500 դրամ 

 

3. 01.01.2020թ.-ին կազմակերպության դեբիտորական պարտքերի մնացորդը կազմել է 

935,000 դրամ, իսկ հնարավոր կորուստների պահուստի մնացորդը կազմել է 56,000 դրամ։ 

Տարվա ընթացքում ձևավորվել են 7,440,000 դրամի նոր դեբիտորական պարտքեր և մարվել են 

7,250,000 դրամի դեբիտորական պարտքեր։ 2020թ.-ի ընթացքում պարզվել է, որ 

կազմակերպության պարտապաններից մեկը, որի դեբիտորական պարտքը 

կազմակերպության հանդեպ կազմում է 230,000 դրամ, սնանկացել է և չի վճարելու իր 

պարտքը։ Որոշվել է, որ դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստը 

պետք է կազմի դեբիտորական պարտքերի 8%-ը։ 
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Ոքա՞ն կլինի դեբիտորական պատքերի կորուստների գծով ծախսը 2020թ. -ի դեկտեմբերի 

31-ի ավարտվող տարվա ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում. 

Ա) 264,600 դրամ 

Բ)  15,600 դրամ 

Գ) 301,600 դրամ 

Դ) 245,600 դրամ 

 

4. Պաշարների վերաբերյալ ստորև բերված պնդումներից որո՞նք են ճիշտ. 

1) Պաշարների ինքնարժեքը պետք է ներառի ձեռքբերման, արտադրանքի վերամշակման 

բոլոր ծախսումները և պաշարները ներկա գտնվելու վայր և վիճակի բերելու հետ կապված 

բոլոր այլ ծախսումները` բացի փոփոխուն վերադիր ծախսումներից, 

2) Պաշարները պետք է չափվեն ինքնարժեքից և իրական արժեքից նվազագույնով, 

3) Պաշարների ինքնարժեքի որոշման մեթոդներն են ստանդարտ ծախսումների մեթոդը, 

մանրածախ մեթոդը, վերագնահատման մեթոդը, կոնկրետ ծախսումների առանձնացման 

մեթոդը, ԱՄԱԵ (առաջին մուտք առաջին ելք) մեթոդը և միջին կշռված արժեքի բանաձևը, 

4) Իրացման, վարչական վերադիր, գերնորմատիվային ծախսերը և չփոխհատուցվող 

հարկերը չեն ներառվում պաշարների ինքնարժեքում, 

5) Հաստատուն վերադիր ծախսումների բաշխումը պետք է հիմնված լինի արտադրության 

փաստացի մակարդակի վրա: 

Ա) 2, 3 և 5 

Բ) 1, 4 և 5 

Գ) 2 և 4 

Դ) Բոլոր պնդումները սխալ են 

 

5. «Վարձատու» ՍՊԸ-ն իրեն պատկանող տարածքները տալիս է վարձակալության: 

Կազմակերպությունը դրանց դիմաց վճարումներ է ստանում կանխավճարների տեսքով 

յուրաքանչյուր եռամսյակի առաջին օրը` հունվարի 1-ին, ապրիլի 1-ին, հուլիսի 1-ին և 

հոկտեմբերի 1-ին: Մինչ 2020թ. նոյեմբերի 30-ը վարձակալությամբ տրված տարածքների 

տարեկան վարձավճարը 7,200,000 դրամ էր: Դեկտեմբերի 1-ից կազմակերպությունը 1,200,000 

դրամ տարեկան վարձավճարով վարձակալության է տվել ևս մեկ տարածք: 

Որոշել տարածքների վարձավճարի գծով «Վարձատու» ՍՊԸ-ի ստացած եկամուտը 2021թ. 

օգոստոսի 31-ին ավարտվող տարվա համար և ստացված կանխավճարը 2021թ.-ի  օգոստոսի 31-

ի դրությամբ. 

 
Եկամուտ 

(դրամ) 

Ստացված 

կանխավճար 

(դրամ) 

Ա) 8,000,000 2,100,000 

Բ) 8,100,000     700,000 

Գ) 8,000,000     700,000 

Դ) 8,100,000 2,100,000 
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Ստորև բերված տեղեկատվությունը վերաբերվում է 6-ից 9-րդ հարցերին. 

01.01.2021թ.-ին «Z» ընկերությունը գնեց «X» ընկերության կանոնադրական կապիտալի 

80%-ը 8,000,000 դրամով, երբ «X»-ի կուտակված շահույթը կազմում էր 1,200,000 դրամ, իսկ 

ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքները հավասար էին դրանց 

իրական արժեքներին: 

Ստորև բերված են կազմակերպությունների ֆինանսական վիճակի մասին 

հաշվետվությունները 31.12.2021թ.-ի դրությամբ. 

 «Z» «X» 

 հազ. դրամ հազ. դրամ 

Ակտիվներ(բացառությամբ ներդրումների) 
20,300 10,600 

Ներդրում «X»-ում 
8,000 - 

Ընդամենը 28,300 10,600 
Կանոնադրական կապիտալ 23,000 7,000 

Չբաշխված շահույթ 5,300 3,600 

Ընդամենը 28,300 10,600 
 

01.01.2021թ.-ից հետո «Z»-ի կանոնադրական կապիտալը ավելացել է 800,000 դրամով, իսկ 

«X»-ի կանոնադրական կապիտալը, որը կազմված էր ձայնի իրավունք տվող հասարակ 

բաժնետոմսերից, չի փոփոխվել: 

Համախմբումից առաջացած գուդվիլը 31.12.2021թ.-ի դրությամբ արժեզրկվել էր 25%-ով: 

6. Որքա՞ն է գուդվիլը 31.12.2021թ.-ին ավարտվող տարվա համախմբված ֆինանսական 

վիճակի մասին հաշվետվությունում. 

Ա) 1,440,000 դրամ 

Բ) 360,000 դրամ 

Գ) 600,000 դրամ  

Դ) 1,080,000 դրամ 

 

7. Որքա՞ն է չվերահսկվող բաժնեմասը 31.12.2021թ.-ին ավարտվող տարվա համախմբված 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում. 

Ա) 1,750,000 դրամ 

Բ) 1,640,000 դրամ 

Գ) 720,000 դրամ  

Դ) 2,120,000 դրամ 

 

8. Որքա՞ն է կուտակված շահույթը 31.12.2021թ.-ին ավարտվող տարվա համախմբված 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում. 

Ա) 7,820,000 դրամ 

Բ) 7,220,000 դրամ 
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Գ) 6,860,000 դրամ  

Դ) 5,780,000 դրամ 

 

9. Որքա՞ն է խմբի կանոնադրական կապիտալը 31.12.2021թ.-ին ավարտվող տարվա 

համախմբված ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում. 

Ա) 30,000,000 դրամ 

Բ) 23,000,000 դրամ 

Գ) 15,000,000 դրամ  

Դ) 16,000,000 դրամ 

 

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

ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր) դրույթներին? 

1 Կազմակերպությունը պետք է պատրաստի իր ֆինանսական հաշվետվություններն 

անընդհատության հիմունքով, եթե ղեկավարությունը հաշվետու ժամանակաշրջանից 

հետո որոշում է, որ առկա է կա՛մ կազմակերպությունը լուծարելու մտադրություն: 

2 Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո ակտիվների գների կամ արտարժույթի փոխար-

ժեքների անսովոր խոշոր փոփոխությունները ճշգրտող դեպքերի օրինակներ են: 

3 Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքերը այն բարենպաստ, և ոչ 

բարենպաստ դեպքերն են, որոնք տեղի են ունենում հաշվետու ժամանակաշրջանի 

վերջի և այն ամսաթվի միջև ընկած ժամանակաշրջանում, երբ ֆինանսական 

հաշվետվությունները հրապարակվում են: 

4 Եթե կազմակերպությունը շահաբաժիններ է հայտարարում հաշվետու ժամանակաշրջանից 

հետո, ապա կազմակերպությունը պետք է ճանաչի այդ շահաբաժինները որպես պարտա-

վորություն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ: 

Ա) 1, 3 և 4  

Բ) 1 և 4 

Գ) 2 և 3 

Դ) Բոլորը սխալ են 

 

11. Կազմակերպությունը իր ոչ ընթացիկ ակտիվը վաճառել է 5,800 հազար դրամով: Այն 

գնել էր 3 տարի առաջ 8,000 հազար դրամով: Ակնկալվող մնացորդային արժեքը գնման պահին 

գնահատվել էր  800 հազար դրամ: Ակտիվի մաշվածությունը հաշվարկվել էր նվազող 

մնացորդի մեթոդով՝ 20% տարեկան դրույքաչափով: 

Ակտիվի օտարումից առաջացած օգուտը (վնասը) կազմել է՝ 

Ա)    1,704 հազ. դրամ 

Բ)  (1,400) հազ. դրամ 

Գ)    2,600 հազ. դրամ  

Դ)    2,920 հազ. դրամ 
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12. Ընկերությունը թողարկել է 200,000 հատ $1 անվանական արժեքով բաժնետոմսեր, 

յուրաքանչյուր բաժնետոմի դիմաց ստանալով $1.8: Ո՞րն է տվյալ գործառնության ճիշտ 

հաշվապահական ձևակերպումը: 

  Դեբետ $ Կրեդիտ $ 

Ա) Բաժնետիրական կապիտալ 200,000  

 Էմիսիոն եկամուտ 160,000  

                                   Բանկ  360,000 

Բ) Բանկ 360,000  

                                   Բաժնետիրական կապիտալ  200,000 

                                   Էմիսիոն եկամուտ  160,000 

Գ) Բանկ 360,000  

                                   Բաժնետիրական կապիտալ  200,000 

                                   Կուտակված շահույթ  160,000 

Դ) Բանկ 360,000  

                                   Բաժնետիրական կապիտալ  360,000 

    

13. X-ը և Y-ը ընկերակցության անդամներ են, որոնք հավասարապես բաժանում են իրենց 

շահույթը: Z-ը միացել է ընկերակցությանը 2020 հունվարի 1-ին: Այդ օրվանից շահույթը 

բաշխվում է հավասարապես ընկերակցության երեք անդամների միջև: 2020թ. հունիսի 30-ին 

ավարտվող տարվա համար ընկերակցության շահույթը կազմել է $500,000, որը 

հավասարաչափ է ձևավորվել տարվա ընթացքում, և որը ստացվել է ամբողջությամբ տարվա 

առաջին կեսին վերաբերվող $40,000 գումարի անհուսալի պարտքերը դուրս գրելուց հետո: 

 

Որքա՞ն են կազմում ընկերակցության անդամների շահաբաժինները 2020թ. հունիսի 30-ին  

ավարտվող տարվա համար: 

                         X                      Y                       Z 

Ա)          188,333              188,333                 83,333 

Բ)  205,000   205,000    90,000 

Գ)  191,667   191,667    76,666 

Դ)  245,000   245,000    90,000 

14. 2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ բաժնետիրական ընկերությունն ուներ կապիտալի 

հետևյալ կառուցվածքը: 

Հասարակ բաժնետոմսեր   

                                                                                                                            Հազ. դրամ 

(1,000,000 բաժնետոմս 1 հազար դրամ անվանական արժեքով)                       1,000,000 

Էմիսիոն եկամուտ                                           800,000 
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2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա ընթացքում ընկերությունը կատարել է 

բաժնետոմսերի հետևյալ թողարկումները. 

2020թ. հունվարի 1-ին - Բաժնետոմսերի պարգևատրումային  թողարկում՝ բաշխելով 1 

բաժնետոմս թողարկված յուրաքանչյուր 4 բաժնետոմսերի համար, և օգտագործելով դրա 

համար էմիսիոն եկամուտը. 

2020թ. ապրիլի 1-ին- Րայթերի թողարկում՝ մեկ բաժնետոմսը 3000-ով, վաճառելով 1 

բաժնետոմս թողարկված յուրաքանչյուր 10 բաժնետոմսերի համար. 

Ինչպիսի՞ն կլինի ընկերության կապիտալի կառուցվածքը 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ: 

   Հասարակ բաժնետոմսեր      Էմիսիոն եկամուտ 

Ա)  1,375,000 հազ. դրամ            1,300,000 հազ. դրամ 

Բ)  1,350,000 հազ. դրամ     650,000 հազ. դրամ 

Գ)   1,375,000 հազ. դրամ     300,000 հազ. դրամ 

Դ)   1,375,000 հազ. դրամ     800,000 հազ. դրամ 

 

15. Հետևյալ տվյալները վերաբերում են 2020թ.-ի հունիսի 30-ին ավարտվող տարվան 

Պաշարների սկզբնական մնացորդ ՝        520 հազ. դրամ, 

Պաշարների վերջնական մնացորդ՝         260 հազ. դրամ 

Իրացումից հասույթ՝                                 930 հազ. դրամ 

 

Պաշարները վաճառվել են 25% հավելագնով  

Որքան է կազմել ձեռք բերված պաշարների արժեքը՝ 

    Ա)  484 հազ. դրամ   

     Բ)  438  հազ. դրամ      

     Գ)  670  հազ. դրամ      

    Դ)  1,524 հազ. դրամ       

 

 

16. Ընկերության փորձնական հաշվեկշիռը առ. 30 հունիսի 2019թ.-ը չի հաշվեկշռվում: 

Դեբետային և կրեդիտային մնացորդները կազմել են`    

                         Դեբետ`   500,680 հազ. դրամ 

                         Կրեդիտ` 510,200 հազ. դրամ 

Նշված սխալներից ո՞րի ուղղումը կարող է զրոյացնել այդ տարբերությունը: 

Ա) 

 

Ապրանքների վաճառքի նպատակով գնորդից ստացված կանխավճարը 

9,520 հազ. դրամ դեբետագրվել է տրամադրված կանխավճարների հաշվին: 

Բ) 

 

9,520 հազ. դրամ  արժողությամբ ավտոմեքենայի ձեռքբերման գործարքը չի 

արտացոլվել փորձնական հաշվեկշռում: 

Գ) 

 

4,760 հազ. դրամ տրամադրված զեղչը դրա գծով հասույթից նվազեցվելու 

(դեբետագրվելու) փոխարեն կրեդիտագրվել է ստացված զեղչերի գծով 
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եկամտի հաշվին: 

Դ) 

 

4,760 հազ. դրամ ապահովագրական ծախսերի հաշվի դեբետային 

մնացորդը բաց է թողնվել փորձնական հաշվեկշռից: 

 

17. «Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ» ՀՀՄՍ 

37-ի պահանջների համաձայն հետևյալ դրույթներից ո՞րոնք են ճիշտ. 

 

1. Պայմանական ակտիվը պետք է ճանաչվի ֆինանսական հաշվետվություններում, երբ 

հավանական է, որ կազմակերպության կողմից չվերահսկվող  մեկ կամ ավելի ապագա 

դեպքերի տեղի ունենալով կամ չունենալով կհաստատվի դրա գոյությունը: 

2. Ստանդարտում «պայմանական» տերմինը կիրառվում է այն պարտավորությունների և 

ակտիվների համար, որոնք չեն ճանաչվում, քանի որ դրանց առկայությունը 

հաստատվելու է միայն մեկ կամ ավելի ապագա անորոշ դեպքերի տեղի ունենալով կամ 

չունենալով, որոնք ամբողջովին չեն հսկվում կազմակերպության կողմից: 

3. Որպես պահուստ ճանաչված գումարը պետք է իրենից ներկայացնի հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ներկա պարտականությունը մարելու համար 

պահանջվող ծախսումների լավագույն գնահատականը: 

4. Պահուստը պետք է օգտագործվի միայն այն ծախսումների դիմաց, որոնց գծով այդ 

պահուստը սկզբնապես ճանաչվել էր: 

 

Ա) Բոլոր դրույթները ճիշտ 

Բ) 2, 3 և 4 

Գ) 1 և 3 

Դ) 3 և 4 

 

18. «Զիգմա» ՓԲԸ-ի հաշվետու տարին ավարտվել է 2021թ.-ի դեկտեմբերի 31-ին, 

տնօրենների խորհուրդը ֆինանսական հաշվետվությունները վավերացրել է հրապարակման 

համար 2022թ.-ի մարտի 31-ին կայացած խորհրդի նիստում, որից հետո դրանք հրապարակվել 

են 2022թ.-ի ապրիլի 10-ին: Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի են ունեցել հետևյալ 

դեպքերը` 

1) 2022թ. հունվարի 30-ին դատարանը բավարարել է ընկերության դեմ 2018թ.-ին 

ներկայացված հայցը` 3մլն. դրամ վնասների փոխհատուցման գծով, որի համար 

ընկերության կողմից դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պահուստ չէր ճանաչվել:  

2) 2022թ.-ի մարտի 10-ին ընկերությունը հայտարարել է շահաբաժիններ ընթացիկ 

տարվա զուտ շահույթի 60%- ի չափով: 

3) 2022թ.-ի ապրիլի 5-ին ընկերության խոշոր դեբիտորներից մեկը, որի պարտքը 

ընկերությանը կազմել է 15մլն.դրամ,  ֆինանսական դժարությունների հետևանքով 

սնանկ է ճանաչվել:   

4) 2022թ.-ի փետրվար ամսին ընկերությունը նշանակալի երաշխիք է տրամադրել այլ 

կազմակերպության: 

5) 2022թ․-ի hունվարի 25-ին ընկերության ներդրումների իրական արժեքը էականորեն 

նվազել է կապված երկրի տնտեսական պայմանների վատթթարացման հետ: 
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Հետևյալ դեպքերից որո՞նք են համարվում ճշգրտող և որո՞նք չճշգրտող, սակայն 

բացահայտման ենթակա դեպքեր: 

 

Ճշգրտող Բացահայտման ենթակա 

Ա) 1, 2 և 3  4 և 5 

Բ)  միայն 1   2, 3 և 4 

Գ)   միայն 1  2, 4 և 5 

Դ)  1 և 3  2, 4 և 5 

 

19. «Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն» ՀՀՄՍ 7-ի պահանջների համաձայն 

հետևյալ դրույթներից որո՞նք են ճիշտ. 

1. Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների հոդվածների միջև դրամական մի-

ջոցների տեղաշարժերը դիտարկվում են որպես դրամական հոսքեր: 

2. Ներդրումները դասվում են դրամական միջոցների համարժեքների շարքին միայն այն 

դեպքում, եթե դրանք ունեն մարման կարճ ժամկետ, օրինակ՝ ձեռքբերման օրվանից 

երեք ամիս, կամ ավելի քիչ: 

3. Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունում պետք է ներկայացվեն ժամանա-

կաշրջանում դրամական հոսքերը` դրանք դասակարգելով ըստ գործառնական, 

ներդրումային և ֆինանսավորման գործունեությունների: 

4. Գործառնական գործունեությունից առաջացող դրամական հոսքերի օրինակներ են` 

ապրանքների (արտադրանքի) վաճառքից և ծառայությունների մատուցումից, 

հիմնական միջոցների վաճառքից դրամական միջոցների մուտքերը, ինչպես նաև այլ 

կազմակերպությունների բաժնային գործիքների ձեռքբերումը: 

             Ա) 2 և 3 

Բ) 1, 3 և 4 

Գ) 1 և 3 

Գ) Բոլոր դրույթները սխալ են 

 

Ստորև  բերված տվյալները վերաբերում են 20 և 21 հարցերին: 

 31.12.20թ․ ավարտվող տարվա ֆինանսական հաշվետվություններից քաղվածք՝ 

Ֆինանսական վիճակի հաշվետվություն Շահույթի կամ վնասի մասին 

հաշվետվություն 

 $000  $000 

Բաժնետոմսային կապիտալ 1,000 Գործառնական շահույթ 600 

Պահուստներ   400 Ֆինանսական ծախսեր 200 

Էմիսիոն եկամուտ 500 Շահույթ մինչև հարկ 400 

Կուտակված շահույթ 1,600 Շահութահարկ 100 

Արտոնյալ բաժնետոմսեր 800 Շահույթ հարկումից հետո 300 

Ոչ ընթացիկ պարտավորություւներ 2,000 Շահաբաժիններ արտոնյալ 

բաժնետոմսերի գոծով 

50 
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20. Որքան է կազմում ներդրված ընդհանուր  կապիտալի շահութաբերությունը (ՆԿՇ 1)? 

 

Ա) 14% 

Բ) 9.5% 

Գ) 5% 

Դ) 30% 

 

21. Որքան է կազմում սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերերի ներդրած 

կապիտալի շահութաբերությունը (ՆԿՇ 2)? 

 

Ա) 10% 

Բ)   7% 

Գ)   6% 

Դ)  13% 

 

22. Ընկերությունը վաճառում է 3 տեսակի  ապրանք՝ A, B. C 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում առկա է հետևյալ տեղեկատվությունը 

 

                                                                                                

 A B C 

1 միավորի ինքնարժեք /հազ.դրամ/ 10 7 18 

Վաճառքի ակնկալվող գին /հազ.դրամ/ 11 12 15 

 1 միավորի վաճառքի ծախսեր /հազ.դրամ/ 3 4 5 

Միավոր (հատ) 500 600 750 

 

Որքան կկազմի պաշարների արժեքը ժամանակաշրջանի վերջում? 

Ա)   15,050 հազ. դրամ 

Բ)   23,300 հազ. դրամ 

Գ)   20,450 հազ. դրամ 

Դ)   15,700 հազ. դրամ 

 

23. «Ոչ նյութական ակտիվներ» ՀՀՄՍ 38-ի պահանջների համաձայն հետևյալ դրույթներից 

որո՞նք են ճիշտ. 

 

 Եթե  ստանդարտով պահանջվող պայմանները բավարարված են, ապա ընկերության 

տնօրենները կարող են որոշել՝ կապիտալացնել ոչ նյութական ակտիվների ստեղծելու 

նպատակով կատարված հետազոտության և ուսումնասիրության ծախսումները: 

 Կապիտալացված ծախսումները կարող են ամորտիզացվել ոչ ավել, քան 10 տարվա 

ընթացքում: 

 Ներստեղծված գուդվիլը պետք է ճանաչվի որպես ակտիվ: 

 Մշակումից առաջացող ոչ նյութական ակտիվը պետք է ճանաչվի այն դեպքում, երբ 

կազմակերպությունը կարող է ցուցադրել միմիայն ոչ նյութական ակտիվին մշակման 
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ընթացքում վերագրելի ծախսումներն արժանահավատորեն չափելու իր 

կարողությունը: 

 

Ա) 1 և 4 

Բ) 1, 2 և 4 

Գ) 1 և 2 

Դ) Բոլոր դրույթները սխալ են 

 

24. Ընկերությունը հիմնադրման պահին համալրել է կապիտալը 5,000 հազ. դրամ 

դրամական միջոցներով: Մատակարարներից  ապառիկ գնումներ է կատարել 2,400 հազ. 

դրամ, ձեռք բերված պաշարների 50 %-ը վաճառել է 2,000 հազ. դրամով և գումարը 

մուտքագրվել է բանկային հաշիվ: 

Ստորև նշվածներից որն է ճիշտ հաշվեկշռային հավասարությունը (Ակտիվներ-

պարտավորություններ= կապիտալ)? 

Ա) 7,000-400=6,600$ 

Բ) 9,400-2,400=7,000$ 

Գ) 8,200-2,400=5,800$ 

Դ) 8,200-1,200=7,000$ 

 

25. Քաղվածք ընկերության հաշվապահական հաշվեկշռիին կից ծանոթագրություններից 

2021թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ.  

Շենք` Սկզբնական արժեք`              1,200,000 

Կուտակված մաշվածություն`            420,000  

2022թ.-ի հունիսի 30-ին շենքը վերագնահատվել է 1,230,000: Շենքի մաշվածությունը 

հաշվարկվում է տարեկան 5% տոկոսադրույքով, գծային մեթոդով: 

 

Որքան կկազմի շենքի վերագնահատումից հետո վերագնահատումից արժեքի աճը  
 

Ա) 480,000 

Բ) 450,000 

Գ) 510,000 

Դ)   30,000 
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Բաժին Բ 

Բաժինը կազմված է 3 խնդրից: Բոլոր խնդիրները պարտադիր են լուծման համար: 

Խորհուրդ է տրվում մանրամասնորեն ցույց տալ խնդիրների լուծման ընթացքում արվող 

հաշվարկները:  

 

Խնդիր 1. Շահույթի կամ վնասի մասին և Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություններ 

Ընկերության շրջանառության տեղեկագիրը 2022թ. մարտի 31-ի դրությամբ ունի հետևյալ 

պատկերը. 

հազ. դրամ 

 Դեբետ Կրեդիտ 

Հող 1,020,000  

Շենքեր 600,000  

Սարքավորումներ 256,000  

Տրանսպորտային միջոցներ 458,000  

Կուտակված մաշվածություն 2021թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ   

Շենքեր  120,000 

Սարքավորումներ  51,200 

Տրանսպորտային միջոցներ  229,000 

Պաշարներ 2021թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ 100,000  

Դեբիտորական պարտքեր 583,000  

Կրեդիտորական պարտքեր  157,000 

Անհուսալի դեբիտորական պարտքերի գծով պահուստ  8,000 

Դրամական միջոցներ բանկում  70,000 

Սովորական բաժնետոմսեր, յուրաքանչյուրը 1000 դրամ  500,000 

Չբաշխված շահույթ 2021թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ  503,000 

Oժանդակ հաշիվ  1,200,000 

Վաճառքներ  1,758,210 

Գնումներ 888,410  

Տնօրենի վարձատրության գծով ծախսեր 110,000  

Աշխատավարձերի գծով ծախսեր 264,000  

Իրացման ծախսեր 150,000  

Վարչական ծախսեր 180,000  

Վճարված շահաբաժիններ 45,000  

Ստացված վարձավճարներ  38,000 

Տրանսպորտային միջոցի օտարումից ստացված հասույթ  20,000 

 4,654,410 4,654,410 
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Հայտնի է նաև հետևյալը՝ 

 մաշվածությունը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով՝ 

Շենքեր տարեկան 5% դրույքաչափով, կիրառելով գծային մեթոդը 

Սարքավորումներ 
տարեկան 20% դրույքաչափով, կիրառելով նվազող 

մնացորդի մեթոդը 

Տրանսպորտային միջոցներ տարեկան 25% դրույքաչափով, կիրառելով գծային մեթոդը 

Ըստ Ընկերության մաշվածության հաշվարկի քաղաքականության, հիմնական միջոցների ձեռք 

բերման տարում մաշվածությունը հաշվարկվում է ամբողջ տարվա համար, իսկ օտարման 

տարում մաշվածություն չի հաշվարկվում:  
 

2021թ. մարտի 31-ի դրությամբ առկա չէ զրոյական հաշվեկշռային արժեքով հիմնական միջոց: 

2022թ. փետրվարի 1-ին, միայն վարչական նպատակներով օգտագործվող տրանսպորտային 

միջոցը վաճառվել է 20,000 հազար դրամով: Այդ գործարքի մասով Ընկերության 

գրանցամատյաններում գրանցվել է հետևյալը՝ դեբետագրվել է գործարքի դիմաց ստացված 

դրամական միջոցները և կրեդիտագրվել է օտարումից շահույթ/վնաս հաշիվը: 2018թ. 

օգոստոսի դրությամբ այդ տրանսպորտային միջոցի սկզբնական արժեքը կազմում էր 64,000 

հազար դրամ:  

 

2022թ. մարտի 31-ին ավարտվող տարվա համար ոչ մի ուրիշ ոչ ընթացիկ ակտիվ չի օտարվել: 

 մաշվածության գծով ծախսերը բաշխված են հետևյալ կերպ՝   

 Իրացման ծախսեր Վարչական ծախսեր 

Շենքեր 50% 50% 

Սարքավորումներ 25% 75% 

Տրանսպորտային միջոցներ 70% 30% 

 2022թ. մարտի 31-ի դրությամբ Ընկերության ընդհանուր պաշարների ինքնարժեքը 

կազմում է 160,000 հազար դրամ։ Այս գումարում ներառված են 40,000  հազ. դրամ 

ինքնարժեքով պաշարներ, որոնց իրացման զուտ արժեքը գնահատվել է 32,000 հազար 

դրամ: Ընկերությունը սովորաբար պաշարների արժեքի նվազման հետ կապված 

ծախսերը Շահույթի կամ վնասի մասին հաշվետվությունում ներառում է այլ 

ծախսերում: 

 Առևտրային դեբիտորական պարտքերի մեջ ներառված են 18,000 հազար դրամի 

պարտքեր, որոնք ենթակա են դուրս գրման: Անհուսալի դեբիտորական պարտքերի 

գծով պահուստը տարեվերջին պետք է կազմի դեբիտորական պարտքերի մնացորդի 

4%-ը։ 

 2022թ. մարտի 31-ի դրությամբ կանխատեսվում է, որ Ընկերության ընթացիկ տարվա 

շահութահարկի գծով ծախսը և պարտավորությունները կկազմեն 30,000 հազար դրամ: 

 Աշխատավարձի ծախսը վճարումները (բացառությամբ տնօրենի) ունեն հետևյալ 

բաշխվածությունը՝ 

¼ իրացման աշխատակազմին 

¾ վարչական աշխատակազմին 

 վարչական ծախսերում ներառված են բանկային օվերդրաֆտի գծով տոկոսներ 3,000 

հազար դրամի չափով 

 2021թ. նոյեմբերին ընկերությունը թողարկել է բաժնետոմսերի ռայթեր՝ յուրաքանչյուր 

առկա բաժնետոմսի դիմաց 2 հատ, յուրաքաչյուը 1,200 հազար դրամով: Բաժնետոմսերի 

թողարկման գործքարքի գործառնությունը փորձնական հաշվեկշռում ճշտորեն 
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արտացոլվել է դեբետագրելով դրամական միջոցները, սակայն կրեդիտագրվել է  

օժանդակ հաշիվը, որը անհրաժեշտ է ուղղել: 

 2021թ. դեկտեմբերի 31-ին վճարվել են շահաբաժիններ՝ յուրաքանչյուր բաժնետոմսի 

դիմաց 30 հազար դրամ: 2022թ. մարտի 31-ին ավարտվող տարվա համար այլ 

շահաբաժիններ չեն հայտարարվել և չեն վճարվել: 

 

Պահանջվում է՝ կատարել բոլոր ճշգրտումները և պատրաստել  

 շահույթի կամ վնասի մասին հաշվետվությունը 2022 թվականի մարտի 31-ին ավարտված 
տարվա համար  

 ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը 2022 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ  

       Ցույց տալ ճշգրտումների հետ կապված բոլոր հաշվարկները: 

(20 միավոր) 

 

 

 

Խնդիր 2. Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն 

 

Ստորև ներկայացված է Ընկերության 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2021թ. դեկտեմբերի 31-

ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը, ինչպես նաև 2021 

թվականին վերաբերող այլ ֆինանսական տեղեկատվություն: 

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն 

 

 2021թ.  

հազար դրամ 

Հասույթ 685,000 

Վաճառքի ինքնարժեք (498,500) 

Համախառն շահույթ 186,500 

Այլ ծախսեր (80,700) 

Տոկոսային ծախսեր (5,800) 

ՀՄ օտարումից օգուտ/վնաս 2,000 

Ստացված շահաբաժին 6,400 

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից օգուտ  400 

Շահույթ մինչև հարկումը 108,800 

Շահութահարկի գծով ծախս (12,800) 

Զուտ շահույթ 96,000 

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք  

ՀՄ վերագնահատումից աճ 14,500 

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների հանրագումար 110,500 
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Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 

հազար դրամ 2021թ. 

դեկտեմբերի 

31 

 

2020թ. 

դեկտեմբերի 

31 

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ   

Հիմնական միջոցներ 144,600 165,000 

Ներդրումներ այլ կազմակերպությունների 

կանոնադրական կապիտալում 
15,000 - 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 159,600 165,000 

Ընթացիկ ակտիվներ   

Պաշարներ 82,500 61,800 

Դեբիտորական պարտքեր 60,900 16,100 

Կանխավճար հիմնական միջոց. գծով - 6,500 

Դրամական միջոցներ  20,900 12,400 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 164,300 96,800 

Ընդամենը ակտիվներ 323,900 261,800 

   

Սեփական կապիտալ   

Սովորական բաժնետոմս 120,000 92,000 

Էմիսիոն եկամուտ 4,500 - 

ՀՄ վերագնահատումից արժեքի աճ 22,600 8,100 

Կուտակված շահույթ 58,800 32,700 

Ընդամենը սեփական կապիտալ 205,900 132,800 

   

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ   

Երկարաժամկետ վարկեր 48,000 74,750 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 48,000 74,750 

Ընթացիկ պարտավորություններ     

Վճարվելիք տոկոսներ 5,000 1,550 

Կրեդիտորական պարտքեր հիմնական 

միջոցների գծով 
8,000 - 

Կրեդիտորական պարտքեր մատակարարներին 50,200 39,000 

Ընթացիկ պարտավորություններ 

շահութահարկի գծով 
5,400 7,700 

Կրեդիտորական պարտքեր շահաբաժինների 

գծով 
1,400 6,000 

Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ 70,000 54,250 

Ընդամենը սեփական կապիտալ և 

պարտավորություններ 
323,900 261,800 
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Ծանոթագրություններ՝ 

Հիմնական միջոցներ. 

 Հաշվետու տարվա մաշվածության ծախսը կազմել է 58,000 դրամ, 

 Օտարվել են 30,600 դրամի հաշվեկշռային արժեքով հիմնական միջոցներ, հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջում գումարներն ամբողջությամբ մարվել են 

 Վերագնահատումից արժեքի նվազում կամ նախկին նվազման հակադարձում տեղի չի 

ունեցել, վերագնահատումից արժեքի աճ հոդվածից կուտակված շահույթին գումարներ 

չեն վերադասակարգվել 

 

Ներդրումներ. 

 Տարվա սկզում կատարվել է այլ կազմակերպության բաժնետոմսերի 10%-ի ձեռքբերում: 

Ընթացիկ տարում ներդրումների գծով հայտարարված շահաբաժիններն 

ամբողջությամբ ստացվել են: 

Շահաբաժիններ 

 Բացառությամբ կրեդիտորական պարտքերում ներառված գումարից, հաշվետու 

տարվա ընթացքում հայտարարված շահաբաժինները վճարվել են բաժնետերերին: 

 Հաշվետու տարվա ընթացքում թողարկվել են բաժնետոմսեր: 

 Համաձայն Ընկերության քաղաքականության՝ տոկոսների և շահաբաժինների գծով 

հոսքերը ներկայացվում են որպես ոչ գործառնական հոսքեր: 

Վարկեր 

 Հաշվեգրված տոկոսներից 1,000 հազ. դրամ կապիտալացվել է ՀՄ-ի վրա: 

 

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններիվ օգուտը ամբողջությամբ վերաբերում է 

դրամական միջոցներին: 
 

Պահանջվում է կազմել Ընկերության 2021թ-ի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա 

դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունը անուղղակի մեթոդով:  

Պահանջվում է ներկայացնել բոլոր հաշվարկները: 

(20 միավոր) 
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Խնդիր 3. Ոչ նյութական ակտիվների հետազոտության և մշակման ծախսումներ 

Ընկերությունը զբաղվում է համակարգչային ծրագրերի մշակմամբ և վաճառքով: 

Ընկերությունը իր գործունեության հետ կապված իրականացնում է հետազոտության, 

ուսումնասիրության, ծրագրերի մշակման և ներդրման ծախսումներ: 

31.12.2021 թվականի դրությամբ կատարվել են ծախսումներ 3 տարբեր ծրագրերի գծով` 

1. Ծրագիր A 

 Ծրագրի վրա աշխատանքները սկսվել են 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ին: 2019թ.-ի 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ մշակման ծախսումները կազմել են 900,000 հազ. դրամ, իսկ 

հետազոտության ծախսումները 220,000 հազ. դրամ: 2020թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

մշակման ծախսումների ընդհանուր գումարը կազմել է 2,300,000 հազ. դրամ: Մշակման 

ծախսումների կապիտալացման պայմանները ապահովված են եղել 2020թ.-ի հունվարի 1-ից և 

ծրագրի գործարկումը սկսվել է 01.01.2021թ-ից: Սահմանվել է ամորտիզացիայի ժամկետ 5 

տարի, իսկ հաշվարկման եղանակ` ուղիղ գծային  մեթոդ: 

2. Ծրագիր B    

2021թ. սկսվել և ավարտվել են նոր ծրագրի գծով ծախսումները 800,000 հազ. դրամ ընդհանուր 

գումարով, այդ թվում հետազոտության ծախսերը  կազմել են 250,000 հազ. դրամ: Կատարված 

մշակման ծախսումները  բավարարում են ճանաչման չափանիշներին, և ծրագրի գործարկումը 

նախատեսվում է իրականացնել  01.01.2022 թվականից: 

3. Ծրագիր C  

2021թ.-ին այս ծրագրի գծով կատարվել են 360,000 հազ. դրամ հետազոտության և 150,000 հազ. 

դրամ ուսումնասիրության ծախսեր, իսկ 2022 թվականին պետք է սկսվի ծրագրի մշակման 

փուլը և այն պետք է հասցվի ավարտին: Նախատեսվում է, որ մշակման ծախսումները  ծրագրի 

գծով կկազմեն 720,000 հազ. դրամ և նոր ծրագրի գործարկումը կսկսվի 2022 թվականի 2-րդ 

կիսամյակում: 

Պահանջվում է  

ա. Հաշվարկել ընկերության 2021 թվականի շահույթի կամ վնասի մասին հաշվետվությունում և 

31.12.2021թ ֆինանսական վիճակի հաշվետվությունում  ուսումնասիրության, հետազոտության, 

մշակման ծախսերի գծով արտացոլման ենթակա գումարները (հաշվարկները ներկայացնել ըստ 

առանձին ծրագրերի): 

(6 միավոր)  

բ. Սահմանել հետազոտության և մշակման ծախսեր եզրույթները  

(4 միավոր) 

 (Ընդամենը 10 միավոր) 

 


