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Բովանդակություն 
 

  

Անկախ աուդիտորական եզրակացություն 3 

Ֆինանսական հաշվետվություններ  

Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն 5 

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված հաշվետվություն 6 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին համախմբված հաշվետվություն 7 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված հաշվետվություն 8 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 9 

 

 



ALl) IT 
i'l, bphwG 0010, Ut'ippJwu 4/6, 'ltm'(374 60) 60 70 80, 60 71 81 , ibn.(:bwpu)' (374 60) 60 72 82, info@tmaudit.am, www. tmaudit.am 

U'LY:Uiu UflP.'lt>Sfif'UY:U'L t;Qf'UY:U8fiP..@-SfiP.'L No. 260 

Uhup wntl}ll.UlP, hup hu~Ulpl]ht <<bpumup. UJ.htmul]mu hlllUUlLUlllpUlu>> UJ.hmlllqlllu n2 wnhmplll

JP.u qlllqUlllq hpUJ.nt~]lllU qrg uhpqlll]lllgtlmo hUltflll)utfptlmo :pp.uUluulllqlllu hlll2tl_hmtl_m~Jmhuhpg, 

npnup uhpwnmtf hu :pp.uUluulllqlllu tl_p..llllqr UllluP,u hlllUUl)utfptl_lllO hlll2tl_hmtl_m~Jmhg' llln 31-g 

l}hqmhtfphpp. 2012~., lll]l} U1UUU1~tl_p.u Ultl_lllpmtl_UlO Ullllptl_Ul hlllUUlp hUlUUlUJ.Ulplpmq :pp.uUluulllqlllu 

lllPilJnthpuhpp. UllluP,u, uhl!Jlllqlllu qllllllltmllltnttf tPutPnlnnt~Jmhuhpp. UllluP,u h I}PlllUlllqlllu tfP-2nguhpP, 

hnuphpp. UllluP,u hllltflll)utfptl_lllO hlll2tl_hmtl_m~Jmhuhpg, lth2UJ.hu ulllh hlll2tl.lllUJ.Ulhlllqlllu hlll2tl_lllnUUlu 

pmqlllplllqlllhnt~Jlllh u2Ululllqllll}l Ullluhpp. tl_hplllphpJllll hlllUUlnnmlllq}lpJ! h lllJL plllglllmplllqlllu 

Olllhn~Ulqpnt~Jmhuhpg: 

'l.k!Jlmfwpmp]Ulb UJUlWUlu}uwbwmzfnzp]mbp !}ftbwbuwljwb hw2zflimzfmp]mbblipft hwuwp 

Y:UlqUlllqhpUJ.nt~]lllU qhqllltl_lllpnt~]nthg UJ.lllUllllUjulllulllUlllt l; unt]h hllltflll)utfptl_Ulo 

:pp.uUluulllqlllu hlll2tl_hmtl_m~Jmhuhpp. qlllqtftflllu h .12ulllpP,m uhpqlll]lllgUUlu hlllUUlp' hUlUlll~lllJU 

l>i.UU-uhpp.: '1.hqllltl_Ulpnt~]ntU]! UJ.lllUllllUjulllhlllUlllt l; ulllh lllJhlllltuP, uhppp.u tl_hpUlhuqnqm~JlllU 

hllltflllqlllpq}l hllltflllp, npg uplll qlllpOP,pntl_ ~ntJL qmlll qlllqtfht uJ:ulllthhpp. qllltf JulllMllllnn{~JlllU 
UlPilJmhpmu Ulnlll2Ul9nq l;UlqUlu )uhqUl~JmpnttfuhpP,g q hpo :pp.uUluuUlqlllu hU12tl_hmtl_m~Jmhuhp: 

UnUJftmnpft UJUlWUlujuwbwmzfnzpJnzbp 

Uhp UJ.lllUllllu)ulllulllmt.J.m~Jmhu l; Ulugqlllgtj_UlO wnlllltmP, lllPil]nthpmtf lllpmlllhlll]UlhL qlllpOP,p 

unt]U hlllUUl)utfptl_UlO :pp.uUluulllqlllu hU12tl_hmtl_m~Jmhuhpp. tl_hplllphpJllll: 

Uhup Ulnlllltmu P,plllqUluUlgpp.up wnll}ltmp. up.2lllqqlll]P,h UUllllhi}UlpUluhpnt.J.: U]l} UUllllhi}UlpUl

uhpntl_ UJ.lllhlllu2t.J.mu l;, np uhup hhmhhup ~p.qlllJP. UJ.Ulhlllu2uhpp.u h wnll}ltmg UJ.LllluUlt.J.nphup m 

P,pllll}UluUlguhup' hUltfUl)utfpt.J.Ulo :pp.uUluuUll}Ulu hU12t.J.hmt.J.m~JmhuhpJ! l;UlqUlu JuhqUl~Jmpnttfuhpp.g 
qhpo l}lhhtm UUlup.u UIJ.2llltfP-m hpU12JuP.P ~hnp phphtm UUJ.UlUllllqnt.J.: 

Unll}ltUlllplllqlllu Ul2Julllmlllupuhpg uhpwnmtf hu lllJhlllltuP. gu~Ul9lllqlllpqhpp. P,plllqlllulllgnttf, 

npnup ~nt]L hu mllll}lu ~hnp phpht wnll}ltUlllplllqlllu lllUJ.lll9nl]ghhp hlllUUl)utfptl_lllO :pp.uUluulllqlllu 

hU12tl.hmtl.m~Jmhuhpnttf uhpqlllJUlgt.J.Ulo qmtfUlpuhpp. h plllglllhlllJUlllttfuhpp. t.J.hpU1phpJU1L: Cumptl_Ulo 

gu~lll9lllqlllpqhpg qllljut.J.Ulo hu wnll}ltUlllpP, l}lllUllliJ.nt~Jmup.g h uhplllnmtf hu ulllh lllJhUJ.p.up. l;Ulqlllu 

]uhqlll~Jmpmuuhpp. np.uqp. quUlhUlUlllttfg, npnup qlllpnq hu UJ.lllJUUlullltl_npt.J.Ulo l}lhht ~h )ulllpi}Ul]um

~JlllUp h ~h uJ:ulllthhpnt.J.: UJu np.uqg quUlhlllmhl}lu lllnll}ltUlllpJ! llltmlllpqmtf l; hlllUUl)utfpt.J.UlO :pp.uUlu

ulllqlllu hlll2tl_hmt.J.m~Jmhuhpp. UJ.lllmplllumtflllu h tl.hP2P.uuhpP,u .12tflllpP,m q hpUJ.nt.J. uhpqll1Jlll9Ulllu 

hUltflllp qrpwnt.J.nq uhppp.u t.J.hpUlhuqnqm~Jlllh hllltflllqlllpqg, UUJ.lllUllllq muhhllltnt.J. tf2lllqhl lllJil hUlu

qlllUUlupuhpp.u hlllUUlUJ.UlUlUlu)uUlhnq lllnll}ltUlllpllll}Ulu gu~Ulgllll}Ulpqhp' PlllJg n2 l}Ulpop.p U1pmlllhlllJ

mh1 guqhpnt~Jlllh uhppp.u t.J.hpUlhuqnqm~JlllU hllltflllqlllpqp. lllPil]nthlllt.J.hUlllt~Jlllh t.J.hplllphpJllll: 

UnlllltUlllplllqlllu Ul2Julllmlllupuhpg uhpwnmtf hu ulllh hlllUlll)utfptl_UlO :pp.hllluulllqlllu hU12t.J.hmt.J.m

~]nthuhpp. qlllqtftfUlu <hutflllulllq qrplllnt.J.Ulo hlll2t.J.U1UJ.Ulhlllqlllu hlll2t.J.tuntflllu PUliJ.lllplllqlllhnt~Jlllh 

hlllUUlUJ.lllUllllUjulllhnt~]UlU, qhqlllt.J.Ulpnt~]lllU qnqtlp.g qlllmlllpt.J.U10 hlll2t.J.U1UJ.lllhlllqlllu quUlhUlUllltU

uhpp. JuhtlllUUlllt~JlllU, P,u2lll hu ulllh hlllUUl)utfpt.J.UlO :pp.uUluulllqlllu hlll2t.J.hmtl_m~Jmhuhpp. ghl}hlllhntp 

uhpqlll]lllgtflllu quUlhUlUlllttfg: 
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rrM ~>AlJl)lri, 

Ubh:p qtnlmuf bh:p, np C..bn:p pbptlmo mnl.I}!ltnnpmqmh mlllmgnqghbpg pmtjmpmp 1I hmtfmlllm

tnmulumh h}ltf:p bh hmhr}llumhmtf tfbp qmpo}l:ph mptnmhm]tnqm hmtfmp: 

:lbwifmjuzfw/J qwp/Jftpft hftz!plip 

1. Y:mqtfmqhplllmp]mlml.tf ~ }lpmqmhmgtJht h}ltfhmqmh tfP-2nghbp}l qm]:pmqpmtf: Ubh:p hhmpm

tlnpmp]mh ~bh:p mhbglit UlJL mnl.I}!ltnnpmqmh ghpmgmqmpqbp}l 4.}lpmntfmh tfP-2ngntl_ C..hn:p pbpbt pm

tl_mpmp llilllmgnqghbp 31.12.2012p. :qpmpJlutfp 2mpchuqmh h}ltfhmqmh tfP-2nghbp}l tfhmgnJlllll 

(1,368,219 hmqmp l}PUltf) tlbpmpbpJIDt: J?mh}l np h}ltfhmqmh tf}l2nghbp}l tfm2tlmomp]mhg tfmuhmqgmtf 

t ~}lhmhumqmh mpl}Jmh:phbp}l npn2tfmhg, tfbh:p ~bh:p qmPDllmgbt npn2liL 2012p. hmtfmp ~}lhmhum

qmh lliPI}Jmh:phbp}l 1I 31.12.2012p. l}Plll.JUJIDtfp ~m2lutl_mo 2mhnqp}l tfhmgnJlllll 6:2qptnn1.tfhbp}l mhhpm

db2tnn1.p]mhg: 

2. flmm~U.bp}l mutfmh tlmpC..bp}l u}lhpbtn}lq (gi!¥mhpmgtlmo) hm2tlmnmtfg }lpmqmhmgtlmtf 

t hm2tlmlllmhlliqmh hm2tlmntfmh z:a hmtfmqmpq~m]}lh opmqpmtf, }luq mU.multn}llJ. (tfmhpmtfmuhbg

tl_mo) hm2tl_mnmtfg' mnmU.C..}lh opmqpn1.tf: Uhm1.l1tn}llj_ hm2tl_mntfmh opmqpmtf hm2tl_bqpn1.tfhbpg (l}li

p}ltnnpmqmh llliDptn:pbp}l C..llmtlnpn1.tfhbpg) qmtnmptl_mtf bh mumtfhmqmh 4.}lumtfJmlJ.hbp}l qtnptlmo

:pntl' uqqp}l l}Plll.'[UJIDtfp: flmtfmh tl_mpC..bp}l qontl_ tfhmgnpl}hlip}l tlbpmpbpJIDL tnbrt bqmtntl_mp]mhg 

opmqp}lg mptnmhmhtl_mtf t tf}lmJh tn~mt optlm l}Plll.JUJmtfp 1I htfmhmtn}llll tnbllblJ.mtntlmpJmh ~ 

IDlllmhntltlmtf mhgmo mtfumptlbp}ll}Plll.JUJIDtfp: flmtfmh tl_mpC..bp}l tfmuntl_ ~ llilllmhntltl_mo lllmptn:pbp}l 

mhm1.lnn}lq 1I u}lhpbtn}lq hm2tlmntfmh tn~mthbp}l hmtfUll}PliWmpJmhg' chutfmhmqp. gmhqmgmo 

l.llmh}lh: Ubh:p hmutnmtntlbt bh:p nplll hu qmqtfmq bpllllllJU]Ulh mnl.I}!ltnnp 31.12.2012p. hbtnn 1I hhmpm

tl_npn1.p]mh ~bh:p mhbgbt UlJL mnl.I}!ltnnpmqmh ghpmgmqmpqbp}l 4.}lpmntfmh tf}l2ngntl C..bn:p pbpbt 

pmtlmpmp IDlllmgm]ghbp 31.12.2012p. l}Plll.JUJIDtfp mutfmh tlmpC..bp}l tfmuntl_ 137,777 hmqmp l}PUltf 

l}lip}ltnnpmqmh lllmptn:pbp}l 1I 608,515 hmqmp l}Ptlltf utnmgtlmo qmhlumtllS:mphbp}l tfhmgnPl}hlip}l 

tl_bpmpbp]IDJ: 

Y:mpo}lp 

Ubp qmpo}l:pntl_, pmgmnmpJmtfp ~llmtlmlutl_mo qmpo}l:p}l h}ltf:pbp lllmpmqpm~mtf hqmpmqptl_mo 

hmpgbp}l hhmpmtl_np mql}ligmp]mh, hmtfmlutfptl_mo ~}lhmhumqmh hm2tlbtntlmp]mhhbpg <<bpllmh}l 

lll htnmqmh hmtfmtumpmh}l» 'llflUY:-}1. hmtfmlutfptlmo ~}lhmhumqmh tl}llS:mqp. ' mn 31.12.2012p., 

}lh~lll bu U.mli ID]l} mtfumptl}l l}PlllJUJUltfp mtlmptntlmo tnmptlm hmtfmlutfptlmo ~}lhmhumqmh 

UlPI}Jmh:phbp}l 1I l}Ptlltfmqmh hnu:pbp}l tfmu}lh tnm1.lm bh 6:2tfmp}ltn 1I }lpmqmh l.lltlltnlJ. lip' hmtfmC..m]h 

$<=-~ __q u ... · . 
~~~t.Untl_u}lu]mh -v?'<~--'~ ~-

~ ..... "' 
q.Jlumtl_np tnhopbh 

~ 

I.}llltp q.pp.qnp]my (// 

Unl.I}!ltnnp if ttuj' 
27 hn1.h}lu}l, 2013p., 

:p.bpllmh, Utf}lp]mh 4/6 
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.:apbwb}l UJGmwljwli hwzfwluwpwb.» 'TJflUf£ 

:/J]llimlrumlpnb c/]u[mlj]l cfwup.b hwclwjuclpcfwa hw2cflimcfmpJmli 

2012p. I]liqmlicfplip]l 31-]1 IJPI1ljit]WUp 

'(X}(} IJP w c1 

UlJ.mlnl. 

.ZJn.fb.tuqtub. lfll2ngb.b.p 

n2 b.Jmratuqtub. tuqm}nJ.b.b.p 

l:J:b.b.utuptub.mqmb. tuqmlnJhb.p 

"4:tub.]umtJ.~mpb.b.p n2 gb.ratugpq mqmptJ.b.b.pp hmt.fmp 

Ctupuub.b.g n2 ghramgpq mqmpqhb.Jl 

'llUl2UlJlb.b.p 

l:J:mb.]umtJ.~mJlb.b.p UJ.Ul2tuJ1b.b.pp b. btuntu]-b.b.pp hmump 

Unb.mpmqtub. b. lilJL I}hppmnpmqtub. UJ.Ul)lill_pb.p 

l:J:mb.]umtJ.~mJl 2mhm.ramhtupqp qbntJ. 

l:J:mb.]umq~tupb.b.p htupq b.pp b. UJ.UlJlill~Jl tJ.~m]lb.b.pp qbntJ. 

U tJ. m1II} b. b.Jl 

'lpmtftuqmb. lfll2ngb.b.p 

UJL gb.ramgpq mqmptJ.b.b.p 

C1II}muhb.g ghftmgpq mqmpqhh]l 

C1II}muhhg mqmpqhh]l 

Uh$mqmh qmUJ.Pmmt b. UJ.Ul)lU1UltJ.npn1.ft]lll.hhhp 

l:J:m.mmqtJ.mb 2mhnl.Jra 

'll mhnmmtu]ph qmUJ.Pmmt 

Ch!}muhhg uh$mqmh qmUJ.Pmmt 

<Dn]umnmraJm.hhb.p 

.Z.hmm~qtJ.tub hmpqtu]ph UJ.tupmtutJ.npn1.ftJlll.b. 

UqmptJ.hh]lph tJ.hpmphJlllll2hnphhb.p 

Ch!}muhhg n2 ghftmgpq UJmpmmtJ.npn1.ftJm.hhhJ1 

l:J:ph!}Pmnpmqmh UJ.Wpm_pb.p qhnu.fb.b.Jlp qbntJ. 

l:J:mh]umtJ.~mphb.p btuntuJmraJmhhb.pp htuump 

Cmhn1.ftmhmpqp qbntJ. UJ.UlpmtutJ.n)llll.!UJm.b. 

UJL hmpq hpp b. UJ.UlJlill. tJ.~tupb.hpp qbntJ. UJU1JlillUltJ.npn1.ft-b. 

U2]u.-p b. WJL qmp~.hmm. qbntJ. UJ.UIJlillUltJ.npn1.raJmb. 

bqmum.mb.hppb. tJ.b.Jlmpb.Jlllll2hnphb.hp 

UJL ghratugpq UJ.IDJ1mtutJ.npn1.ftJmb.b.b.p 

Ch!}muhhg ghftmgpq UJmpmmqnpn1.ftJm.b.hhJ1 

C1II}mtlhhg uh$mqmh qmUJ.Pmmt b. 

fl. b. qmn p 

9-58 1;2hp}l 

mhpmdw.hh1P 

Umlmp-
li 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

31/ 12/12 31/12/11 

47,630,432 48,401,241 

26,460 24,036 

85 

9,557 52,422 

47,666,534 48,477,699 

146,177 152,844 

11,817 27,364 

166,801 237,324 

46,733 33,573 

7,545 11,648 

71,060 45,787 

1,157,039 1,303,404 

7,999 12,094 

1,615,171 1,824,038 

49,281,705 50,301,737 

38,831,317 39,580,681 

169,894 169,894 

39,001,211 39,750,575 

470 470 

6,230,135 6,392,150 

2,847,660 2,974,561 

9,078,265 9,367,181 

62,824 67,884 

658,578 618,980 

5,316 6,151 

73,669 95,319 

180,851 170,524 

215,682 219,392 

5,309 5,730 

1,202,229 1,183,980 

49,281,705 50,301,737 
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«bp!Jwbft UJ!Iznwljwb hwuwzuwpwb» 'flflUC£ 

Lwt.fwujwprjlwlj ~pbwbuwljwb Wf1I1JI1Lbpblpft t.fwuftb hwt.fwjut.lprfwa hw2rfliznrfmpJmb 

2012p. IJlilJznlit.fplpft 31-ftb wrfwpznrfmz znwprfw hwt.fwp 

'(XXJI]Jlwzf 

lrnunLJp 

'-l.rn6:um:R]1 ]1h:Rbrnpcfh:R 

l.unfrnlutunh zrnhm.]p 

:Pprngtirnu orntuul:ip 

'-l.rnp~rnqrnu orntuul:ip 

UJL l:iqrntinunbl:ip (orntuul:ip) 

q.np.bwnumqmh qnp.bm.ul:im.p]mh]1g zrnhm.]p (llumu) 

J>]1hmhumqmh l:iqmtinunhl:ip 

<Dnlumpdl:ipm]pb tnmppl:ipnt{U]mh]1g oqnun 

CmhntJFl! tl]tu~h hmp.qnu.f]! 

Cmhm.rumhmp.qp qom.J. omtuu (l:iqmtim.tn) 

9.nun zmhnt]{U 

UJL hmtimtqmptP-ml.J. ~]1hmhurnqmh rnMJm.h:R 

l.mumtqmp.l}lmq ~]1hmhumqmh UlMJm.hphhp.]1 
hmhp.mqntump. 

fil:iqtnnp. 

Drulm_Fr 
b 

25 

26 

27 

28 

29 

2012 2011 

6,384,800 6,523,594 

(5,782,006) (5,659,977) 

602,794 863,616 

(1,973) (2,155) 

(556,278) (569,667) 

(83,296) (158,050) 

(38,753) 133,744 

52,965 64,505 

8,900 17,111 

23,112 215,359 

43,992 (155,389) 

67,104 59,971 

67,104 59,971 

9-58 1:2lip.p. bw.bnl'lmqp.nt.p]mhhl:ip.}! qmqt!nuf l:ih hmumpnfpljmb :pp.umhumqmh hm2lJlilmjmp]mhhl:ip.p. 

mhpmdmhl:iiJl UUlU}! 
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~t;pbwbp UJliznwljwll hwllwzuwpwll» 'llflUlz 

UkTjlwljwb ljwrqftw UI]_nuf rjmrjmjumpJilzhblip]l uwu]lb hwlfwjuup!fwa hw2lfliwlfmpJmb 

2012p. IJlilp.nWplip]l 31-]lb w!fwpzn!filiJ znwp!fw hwuwp 

'OOO I]pwu Owbnp- lzwbnbw- rm.tznwlj!fwa 'llwhnw- CbiJwtflibp 
b IJPW/jwb 2whnljjit WW]}lfl 

~wUJ}lwwz ~wUJ}lwwz 

Uhw.gn.Jlll]! w.n 1 hm.ln{w.p}l 2011 32 39,520,711 169,894 39,690,605 

Sw.ptl_w. qnun 2w.hm.Jru 59,971 59,971 

Uhw.gn.Jlll]! w.n 31qhqmhllphp}l 2011 39,580,682 169,894 39,750,576 

Sw.ptl_w. qmm 2w.hn1.JIU 67,104 67,104 

"4:w.UJ.llmw.W. htl_w.q hgnu.f (816,468) (816,468) 

Uhw.gn.Jlll]! w.n 31qhqmht£php}l 2012 38,831,318 169,894 39,001,212 

U.Upunh]w.h 

q. 

9-58 l;~hpp bwhn:tctwqpnt.ft]nt.hhhpJ:! qwqtfnuf hh hwuw)uuJ!llwb !l>P.hwhuwqwh hw21.J.hur4_m:tctJmhhhpp whpwdwhhl}t 

UWUJ:! 
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«bplzw[Jjl UJlwlWljw[J hWUW[UWpWli» '!Jflljg 

'1punfwljmb zl]lpngblip.ft hnuplipjl zlwujlli hwzlwjuzlprfw/J hw2rflwlrfnrp;nrb 

2012p. I]li:qwhlplipp 31-pb wrfwpwrfDIJ wwprfw hwzlwp 

W O IJP w zi Uw lmp- 2012 2011 
b 

q.npownhwqwh qnpom.hhnt.:taJmh]lg l)llWUwqwh hnuphp 33 

l]_w£\wnpb.hp]lg 6,432,598 6,470,869 

WJL qnp.omb.l:int.raJmb.]lg 1,637,593 1,608,560 

b.Jmrahp.]l, Wtlfllw.b.pb.hp]l &hnp php.mU]lg (184,778) (260,929) 

w2]uwUlwb.pb.hp]l, ow.nWJOl.JaJmb.b.hp.]l &hnp php.mU]lg (645,403) (645,178) 

l]_£\w.p.mub.hp w.2]uwlllwqpgb.hp]lb. h b.pwb.g wb.mb.]lg (5,062,623) (4,960,737) 

hwp.q lip, lllWP.UlWI}]lp l]_£\wpb.hp. (930,837) (1 ,003,526) 

WJL qnpomb.l:int.:taJmb.]lg (576,737) (660,196) 

q.npownhwqwb. qnpom.hhnt.:ta]mh]lg l)llWUwqwh qmlll hnuphp 669,813 548,865 

'Lb.Jll)110t.UW]ph qnpom.hhnt.:[a]nt.h]lg l)llWUwqwh hnuphp 

h]lub.wqwb. U]l2ngb.hp]l l]_w£\wnp]lg 2,073 1,208 

lilllqnub.hp]l uUlwgmu]lg 57,170 67,629 

Ul tJ. Ul hi} b. hp. ]1 Ul Jl Ul u Ull)1llll.U]lg (55,006) (10,000) 

Ulp.w.uwl)lll]_wo w.tJ.w.b.IJ:b.hp.]l uw.p.mU]lg 30,000 

h]lub.wqwb. U]12ngb.hp]l h n~ b.Jm:taw.lJ.wb. w.qUl]ll]_b.hp.]l (859,049) (740,129) 

&hnpphpmU]lg 

'LhJli)110U.fW]ph qnpom.hhnt.:[a]Ol.hpg l)llWUwqwh qm.Ul hnuphp (824,812) (681,292) 

l>]lb.whuwqwh qnpom.hhnt.:ta]mh]lg l)llWUwqwh hnuphp 

l}m]uwnmraJmb.b.hp.]l uUlw.gm~g 470 

l>]lhwhuwqwh qnpom.hhnt.:ta]mh]lg l)llWUwqwh qm.Ul hnuphp 470 

Cb.IJ:wuhh]! l)llWUwqwh U]l2nghhp]l qm.Ul hnuphp (154,999) (131,957) 

wplllwpdnt.J:[apl}m]uw.p.dhpw.J]lb. UlwpphpmraJmb.b.hp. 8,633 14,064 

'Jpwrfwljwfi zf}lpnghkpft zfb.wgnPIJp wn 1 hnzhzfwpft 1,303,404 1,421,297 

'Jpwrfwljwfi zf}lpnghkpft zfb.wgnPIJp wn 31 I]kqznkrfpkpft 1,157,038 1,303,404 

U. U]ltinb.Jw.b. 

9-58 t2l:ipp bwl.m}'twqpm.pJm.hhl:ipJ! qwqtinui l:ih hwuw]uuf!llwb :pp.hwhuwqwh hw2tJ.l:imtl_m}'tJm.hhl:ipp 

whpwdwhl:iJll UWUJ! 
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1. Ընդհանուր դրույթներ 

 

1.1. Կազմակերպության նկարագիրը և գործունեությունը 

«Երևանի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը 

(այսուհետ նաև` Կազմակերպություն) հիմնադրվել է 2002թ.-ին:  

Կազմակերպությունը ունի  

ա) երեք դուստր ընկերություն`  

 «ԵՊՀ տպագրատուն» ՍՊԸ,  

 «ԵՊՀ հրատարակչություն» ՍՊԸ, և  

 «ԵՊՀ երկրաբանական հետազոտությունների կենտրոն» ՍՊԸ։ 

բ) երկու առանձացված ստորաբաժանում`  

 ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղ և  

 ԵՊՀ-ի «Սինքրոտրոնային ճառագայթման օգտագործմամբ գիտական հետազոտու-

թյունների կենտրոն» գիտահետազոտական ինստիտուտ։  

Կազմակերպությունը չունի ասոցիացված կազմակերպություններ և համատեղ վերահսկվող 

միավորներ:  

Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները ընդգրկում են Կազմակերպությունը, 

իր դուստր ընկերությունները և առանձացված ստորաբաժանումները:  

Կազմակերպության գործունեության հիմնական տեսակները` 

 բարձրագույն, միջին, հետբուհական մասնագիտական, հանրակրթական և լրացուցիչ 

կրթության կազմակերպում, 

 օտարերկրյա դիմորդների նախապատրաստական կրթության կազմակերպում, 

 մշակույթի բնագավառում կրթական գործունեության իրականացում, 

 գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստում, վերապատրաստում, որակավորման 

բարձրացում, 

 գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստում, վերապատրաստում, որակավորման 

բարձրացում, 

 գիտահետազոտական, գիտատեխնիկական, արտադրական աշխատանքների 

իրականացում, դրանց արդյունքների առևտրայնացում, 

 խորհրդատվական, փորձագիտական ծառայությունների մատուցում, 

 հրատարակչական, տպագրական գործունեության ծավալում և դրա արդյունքների 

իրացում, 

 միջազգային ուսումնական և գիտատեխնիկական ծրագրերի իրականացում, 

 ԵՊՀ-ի աշխատողների, սովորողների և այլ անձանց հանրային սննդի, հանգստի, 

բուժման, կենցաղի կազմակերպում և սպասարկում: 

Աշխատակիցների միջին ցուցակային թվաքանակը 2012թ. կազմել է 3077 անձ և 2011թ.` 3084 

անձ: 

Կազմակերպությունն ունի 22 ֆակուլտետ, 47 մասնագիտություն, 18,218 ուսանող, որոնցից 

3,070-ի ուսման վարձը լրիվ փոխհատուցվում է պետության կողմից ուսանողական նպաստի ձևով:  

Կազմակերպության իրավաբանական հասցեն է` ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1: 

Կազմակերպությունը, բացի  Ալեք Մանուկյան 1 հասցեից, գործունեություն է իրականացնում նաև 

Աբովյան 52 (Թիվ 8 մասնաշենք), Չարենցի 8 (Թիվ 5 մասնաշենք), Չարենցի 6 (Թիվ 7 մասնաշենք), 
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Մաշտոց 52 (Հյուրերի տուն), Կիևյան 1/ա (Քաղ. պաշտ-պանության մասնաշենք), Աճառյան 31 (Քենդլ) 

հասցեներում, ինչպես նաև ք.Իջանում (մ/ճ), Ծաղկաձորի, Հանքավանի, Բյուրականի ուսումնական 

բազաներում և Դիլիջանում (ճամբար): 
ՀՀ կառավարության 2012թ մայիսի 24-ի թիվ 675-Ն որոշմամբ հիմնադրվել է «Քեդլ» 

սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտւտ» հիմնադրամ, համաձայն որի, ՀՀ  
կառավարության 2007թ մայիսի 31-ի թիվ 729-Ա որոշմամբ «ԵՊՀ» ՊՈԱԿ սինքրոտրոնային 
ճառագայթման օգտագործմամբ գիտական հետազոտությունների կենտրոն» գիտահետազոտական 
ինստիտուտ հիմնարկին անժամկետ և անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացված Երևան 
քաղաքի Հ.Աճառյան 31 հասցեում գտնվող 6018.2 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով շենքային 
համալիրը անժամկետ և անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվել է «Քենդլ» 
սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտւտ» հիմնադրամին և գործունեությունը 
իրականացվում է նշված հիմնադրամի միջոցով: 

 

1.2. Կառավարման համակարգը  

Կազմակերպության կառավարումը հիմնված է իր ինքնավարության վրա` միանձնյա և 

կոլեգիալ կառավարման սկզբունքների զուգակցմամբ, Կազմակերպության խորհրդի, գիտական 

խորհրդի և ռեկտորի գործառույթների իրականացմամբ: Կազմակերպության խորհուրդն 

ուսումնական հաստատության կոլեգիալ կառավարման մարմին է, որն ստեղծվում է 5 տարի 

ժամկետով: Խորհուրդը կազմված է 72 անդամից` որից  

 18-ը` պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, 

 18-ը` սովորողներ, 

 18-ը` հիմնադիր ներկայացուցիչներ են` առաջադրված ՀՀ վարչապետի կողմից 

պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանցից, 

 18-ը` լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներ են տնտեսության տարբեր ոլորտներից: 

Կազմակերպության խորհրդի կողմից նախագահ է ընտրվել  ՀՀ նախագահ Ս.Սարգսյանը: 

Կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են ֆակուլտետները, 

գիտահետազոտական ինստիտուտները, մասնաճյուղերը, ամբիոնները, կենտրոնները, բաժինները, 

լաբորատորիաները, գիտական գրադարանը, հրատարակչությունը և այլ ստորաբաժանումներ: 

Կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումների կարգավիճակը, գործառույթ-

ները, իրավասությունները սահմանվում են ՀՀ օրենսդրությամբ, ԵՊՀ-ի կանոնադրությամբ և իրենց 

կանոնադրություններով: 
 

2. Պատրաստման հիմունքները 

 

2.1. Համապատասխանությունը ՖՀՄՍ-ներին 
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական Հաշվետվությունների 

Միջազգային Ստանդարտներին (ՖՀՄՍ) համապատասխան:  
 

2.2. Չափման հիմունքները 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են սկզբնական արժեքի հիմունքով: 
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2.3. Ֆունկցիոնալ և ներկայացման արժույթները 

Հայաստանի Հանրապետության արժույթը ՀՀ դրամն է, որը Կազմակերպության ֆունկցիոնալ 

և ներկայացման արժույթն է: 

Ֆինանսական տեղեկատվությունը ցույց է տրվում հազար դրամներով` առանց ստորակետից 

հետո տասնորդական նիշի: 

 

2.4. Դատողությունների, գնահատումների և ենթադրությունների կիրառումը 

ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը ղեկավարու-

թյունից պահանջում է կատարել  դատողություններ, գնահատումներ և ենթադրություններ, որոնք 

նշանակալի ազդեցություն են թողնում ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված 

գումարների վրա: Մասնավորապես դա կարող վերաբերվել ծանոթագրություններ 5-ին` «Հիմնական 

միջոցներ», 10-ին` «Առևտրական և այլ դեբիտորական պարտքեր», 19-ին` «Կանխավճարներ 

ծառայությունների համար»:  Գնահատումները և հիմքում ընկած ենթադրությունները վերանայվում 

են: 
 
2.5.  Կազմակերպության կողմից դեռևս չկիրառվող ստանդարտներ և 
մեկնաբանություններ 

Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների` հրապարակման համար 
ստորագրման օրվա դրությամբ լույս են տեսել մի շարք նոր ստանդարտներ, գործող 
ստանդարտների վերաբերյալ փոփոխություններ և մեկնաբանություններ, որոնք դեռևս ուժի մեջ չեն 
մտել` 

 
 ՖՀՄՍ 9 «Ֆինանսական գործիքներ» Ուժի մեջ է մտնում 2015թ. հունվարի 1-ից 

կամ դրանից հետո սկսվող տարեկան 
ժամանակաշրջանների համար 

 ՖՀՍՍ 10  «Համախմբված ֆինանսական 
հաշվետվություններ» 

Ուժի մեջ է մտնում 2013թ. հունվարի 1-ից 
կամ դրանից հետո սկսվող տարեկան 
ժամանակաշրջանների համար 

 ՖՀՍՍ 11 «Համատեղ համաձայնեցում» Ուժի մեջ է մտնում 2013թ. հունվարի 1-ից 
կամ դրանից հետո սկսվող տարեկան 
ժամանակաշրջանների համար 

 ՖՀՍՍ 12 «Այլ կազմակերպություններում 
մասնակցության բացահայտում» 

Ուժի մեջ է մտնում 2013թ. հունվարի 1-ից 
կամ դրանից հետո սկսվող տարեկան 
ժամանակաշրջանների համար 

 ՖՀՍՍ 13 «Իրական արժեքի չափում» Ուժի մեջ է մտնում 2013թ. հունվարի 1-ից 
կամ դրանից հետո սկսվող տարեկան 
ժամանակաշրջանների համար 

 
Կազմակերպությունը այդ ստանդարտները և մեկնաբանությունները (փոփոխությունները) 

կիրառելու է` դրանց ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո սկսվող տարեկան ժամանակաշրջանների 
համար:  

Ղեկավարության գնահատմամբ դրանց հնարավոր ազդեցությունը Կազմակերպության 
ֆինանսական հաշվետվությունների վրա էական չի կարող լինել: 
 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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3.  Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի 
վերաբերյալ համառոտագիր 
 

3.1. Համախմբման հիմունքներ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների շրջանակը   

Կազմակերպությունը համախմբում է բոլոր դուստր ընկերությունների ֆինանսական 

հաշվետվությունները, որոնք գործում են ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ արտերկրում: 

Դուստր է այն ընկերությունը, որը վերահսկվում է Կազմակերպության կողմից: 

Վերահսկման հանգամանքը առկա է, երբ Կազմակերպությունը, ուղղակիորեն կամ 

անուղղակիորեն` դուստր ընկերությունների միջոցով, տնօրինում է որևէ ընկերությանը ձայնի 

իրավունք տվող բաժնետոմսերի կեսից ավելին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ակնհայտ է, որ 

նման քանակով ձայների իրավունքը հնարավորություն չի տալիս վերահսկել տվյալ ընկերությունը: 

Ընկերությունը համարվում է վերահսկող նույնիսկ այն դեպքում, երբ տնօրինում է ձայների կեսը 

կամ դրանից պակաս, եթե այն. 

ա) կառավարում է ձայների կեսից ավելին` այլ ներդրողների հետ ունեցած համաձայնագրերի 

հիման վրա, 

բ) իրավունք ունի որոշել ընկերության ֆինանսական և տնտեսական (գործառնական) 

քաղաքականությունը` կանոնադրության կամ պայմանագրի համաձայն, 

գ) իրավունք ունի նշանակել և ազատել տնօրենների խորհրդի կամ դրան համարժեք  

կառավարման մարմնի անդամների մեծամասնությանը, 

դ) տնօրինում է ձայների մեծամասնությանը` տնօրենների խորհրդում կամ դրան համարժեք 

կառավարման մարմնում: 

Համախմբման ընթացակարգերը 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները կազմելիս Կազմակերպության և դուստր 

ընկերությունների ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբվում են տող առ տող` գումարելով 

ակտիվների, պարտավորությունների, սեփական կապիտալի, եկամուտների և ծախսերի 

համապատասխան հոդվածները:  

Որպեսզի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացնեն ֆինանսական 

տեղեկատվություն խմբի, որպես մեկ կազմակերպության համար, կատարվում են հետևյալ քայլերը` 

(ա) յուրաքանչյուր դուստր ընկերությունում մայր կազմակերպության ներդրման 

հաշվեկշռային արժեքը և յուրաքանչյուր դուստր ընկերության սեփական կապիտալում մայր 

կազմակերպության բաժինը փոխբացառվում են. 

(բ) որոշվում են համախմբված դուստր ընկերությունների հաշվետու ժամանակաշրջանի 

շահույթում կամ վնասում չվերահսկող բաժնեմասերը. 

(գ) համախմբված դուստր ընեկրությունների զուտ ակտիվներում չվերահսկող 

բաժնեմասերը որոշվում են մայր կազմակերպությանը պատկանող բաժնեմասից առանձին£ Զուտ 

ակտիվներում չվերահսկող բաժնեմասերը բաղկացած են` 

(i) սկզբնական միավորման ամսաթվի դրությամբ այդ չվերահսկող բաժնեմասերի 

գումարից, որը հաշվարկվել է ՖՀՄՍ 3-ին համապատասխան. 

(ii) միավորման ամսաթվից հետո սեփական կապիտալում տեղի ունեցած 

փոփոխություններում չվերահսկող բաժնեմասերից. 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
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Ներխմբային մնացորդները, գործարքները, եկամուտն ու ծախսերը ամբողջությամբ 

բացառվում (փոխմարվում) են. 

Դուստր ընկերության եկամուտներն ու ծախսերը ներառվում են համախմբված ֆինանսական 

հաշվետվություններում` սկսած ձեռքբերման ամսաթվից: Դուստր ընկերության եկամուտներն ու 

ծախսերը պետք է հիմնված լինեն ակտիվների և պարտավորությունների` ձեռքբերման ամսաթվի 

դրությամբ մայր կազմակերպության համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում 

ճանաչված արժեքների վրա: 

Չվերահսկող բաժնեմասերը համախմբված ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում 

պետք է ներկայացվեն սեփական կապիտալում` մայր կազմակերպության սեփականատերերի 

սեփական կապիտալից առանձին: 

Դուստր ընկերություններում ներդրումների հաշվառումը առանձին ֆինանսական 

հաշվետվություններում  

Կազմակերպության առանձին ֆինանսական հաշվետվություններում դուստր 

ընկերություններում կատարված ներդրումները հաշվառում են ինքնարժեքով: 
 
3.2. Հիմնական միջոցներ 

Ճանաչում 
Հիմնական միջոցի յուրաքանչյուր (հիմնական) բաղկացուցիչ (առանձնացնելի միավոր), որի 

սկզբնական արժեքը հիմնական միջոցի ամբողջ արժեքում էական է, կամ ունի տնտեսական 
օգուտների սպառման նշանակալիորեն տարբեր մոդել, կամ ունի նշանակալիորեն տարբեր 
օգտակար ծառայություն, հաշվառվում է որպես առանձին միավոր: 

Կազմակերպությունը հիմնական միջոցի միավորի սկզբնավորման արժեքը բաշխում է ըստ 
դրա հիմնական բաղադրիչների:  

Հիմնական միջոցի միավորի հիմնական բաղադրիչները առանձնացնելուց հետո հիմնական 
միջոցի միավորի մնացած մասը ևս հաշվառվում է որպես հիմնական միջոցի միավորի հիմնական 
բաղադրիչ (հիմնական միջոցի միավորի մնացորդային հիմնական բաղադրիչ): Որպես հիմնական 
միջոցի միավորի հիմնական բաղադրիչ առանձին հաշվառվում է նաև հիմնական միջոցի միավորի 
անսարքությունների առկայության վերաբերյալ կանոնավոր լայնածավալ ստուգումների 
իրականացման ծախսումները (արժեքը), ինչպես նաև հիմնական միջոցի միավորի կանոնավոր 
լայնածավալ կապիտալ վերանորոգումների ծախսումները (արժեքը):  

Հիմնական միջոցի միավորի հիմնական բաղադրիչները հիմնական միջոցի միավորի կազմում 
հաշվառվում են առանձին: 

Սկզբնական չափում 
Հիմնական միջոցները սկզբնապես չափվում են սկզբնական արժեքով (ինքնարժեքով): 
Այլ կողմերից ձեռք բերված հիմնական միջոցների միավորի սկզբնական արժեքն ընդգրկում է 

նրա գնման գինը, ներկրման տուրքերը, չփոխհատուցվող հարկերը և պարտադիր այլ վճարները, 
տրանսպորտային ծախսումները, ինչպես նաև ակտիվը իր նպատակային օգտագործման համար 
աշխատանքային վիճակի բերելու հետ անմիջականորեն կապված ծախսումները: Գործարկման և 
նման նախաարտադրական ծախսումներն հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքում չեն 
ներառվում: Ձեռք բերման գինը որոշելիս առևտրային զեղչերը, գների իջեցումները հանվում են: 

Անհատույց ստացված հիմնական միջոցները սկզբնապես չափվում են իրական արժեքով, եթե 
հնարավոր չէ, ապա հաշվարկային փաստաթղթում նշված արժեքում: 

Հետագա չափում 
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Հիմնական միջոցի միավորը որպես ակտիվ սկզբնական ճանաչումից հետո հաշվառվում է իր 
սկզբնական արժեքով` հանած կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումից կուտակված 
կորուստները: 

Մաշվածություն 
Հիմնական միջոցների միավորի մաշվող գումարը պարբերաբար բաշխվում է ակտիվի 

օգտակար ծառայության ընթացքում: 
Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայությունը արտահայտվում է ժամկետով:  
Կազմակերպությունը հիմնական միջոցների խմբերի նկատմամբ կիրառում է հետևյալ 

օգտակար ծառայությունը. 

 

Դասի անվանում 
Օգտ. ծառայություն 

(ֆինասական) 
Օգտ. ծառայություն 

(հարկային) 

Շենքեր 100-130 տարի 20 տարի 

Կառուցվածքներ 20 տարի 20 տարի 

Փոխանցող հարմարանքներ 20 տարի 20 տարի 

Տրանսպորտային միջոցներ 10 տարի 5 տարի 

Սարքավորումներ 5 տարի 5 տարի 

Արտադրատնտեսական գույք, գործիքներ 5 տարի 5 տարի 

Հաշվողական և համակարգչային տեխնիկա 3 տարի 1 տարի 

Մաշվող թանգարանային գույք 5 տարի 5 տարի 

Մաշվող գրականություն 5 տարի 5 տարի 

Հազվադեպ ու հնատիպ գրականության և թանգարանային գույքի համար սահմանված է 

անսահմանափակ օգտակար ծառայություն: 
Ակտիվի մաշվածությունը սկսում է հաշվարկվել, երբ այն մատչելի է օգտագործման համար, 

այսինքն` երբ այն գտնվում է այնպիսի վայրում և վիճակում, որն անհրաժեշտ է` ղեկավարության 
նախանշած նպատակով այն օգտագործելու համար: Ակտիվի մաշվածության հաշվարկումը 
դադարում է ակտիվի` ՖՀՄՍ 5-ի համաձայն որպես վաճառքի համար պահվող դասակարգվելու 
(կամ որպես վաճառքի համար պահվող դասակարգված օտարման խմբում ներառվելու) և ակտիվն 
ապաճանաչելու ամսաթվերից ամենավաղով: 

Հիմնական միջոցի մաշվածության գումարը իր օգտակար ծառայության ընթացքում 
պարբերաբար բաշխելու համար կիրառվում է մաշվածության հաշվարկման գծային մեթոդը: 

Հողամասը ունի անսափմանափակ օգտակար ծառայություն, հետևաբար դրա համար 
մաշվածություն չի հաշվարկվում: 

Ապաճանաչում 
Հիմնական միջոցնի միավորի հաշվեկշռային արժեքը պետք է ապաճանաչվի, երբ` 
ա) այն օտարվում է, կամ  
բ) ապագա ոչ մի տնտեսական օգուտ չի ակնկալվում դրա օգտագործումից կամ օտարումից: 
 

3.3 Ոչ նյութական ակտիվներ 

Սկզբնական չափում 

Ոչ նյութական ակտիվը սկզբնապես չափվում է սկզբնական արժեքով (ինքնարժեքով): 

Ոչ նյութական ակտիվի սկզբնական արժեքն ընդգրկում է նրա գնման գինը, չփոխհատուցվող 

հարկերը, տուրքերը և պարտադիր այլ վճարները, ինչպես նաև ակտիվն իր նպատակային 

օգտագործման վիճակի բերելու հետ ուղղակիորեն կապված ցանկացած ծախսում: Ուղղակիորեն 
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վերագրվող ծախսումները ներառում են, օրինակ, իրավաբանական ծառայությունների դիմաց 

վճարները:  

Ցանկացած առևտրային զեղչ և արտոնություն հանվում է՝ սկզբնական արժեքը ստանալու 

համար: 

Հետագա չափում 

Կազմակերպությունը ոչ նյութական ակտիվի միավորը որպես ակտիվ սկզբնական 

ճանաչումից հետո հաշվառում է իր սկզբնական արժեքով` հանած կուտակված ամորտիզացիան և 

արժեզրկումից կուտակված կորուստները: 

Ամորտիզացիա 

Ոչ նյութական ակտիվի մնացորդային արժեքը գնահատվում է զրո: 

Ամորտիզացիան հաշվարկվում է այն պահից, երբ ակտիվը մատչելի է օգտագործման համար` 

հետևյալ օգտակար ծառայությունից ելնելով. 

 Հաշվապահական համակարգչային ծրագիր  1-10 տարի 

 Լիցենզիաներ                       1 տարի 

 Այլ ոչ նյութական ակտիվներ                           10 տարի 

Կազմակերպությունը կիրառում է ամորտիզացիայի հաշվարկման գծային մեթոդը: 

Ապաճանաչում 

Ոչ նյութական ակտիվը ապաճանաչվում է օտարման պահին կամ երբ դրա օգտագործումից և 

հետագա օտարումից այլևս չեն ակնկալվում ապագա տնտեսական օգուտներ: 

 
3.4. Ֆինանսական ակտիվներ և ֆինանսական պարտավորություններ 

Ճանաչում 
Կազմակերպությունը ֆինանսական ակտիվը կամ ֆինանսական պարտավորությունը 

ճանաչում է, երբ նա դառնում է գործիքի պայմանագրային կողմ: 
Ապաճանաչում 
Կազմակերպությունը ֆինանսական ակտիվը ապաճանաչում է, երբ ֆինանսական ակտիվից 

առաջացող դրամական միջոցների հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները կորցնում 
են իրենց ուժը կամ այն փոխանցում է ֆինանսական ակտիվը և սեփականության հետ կապված, ըստ 
էության, բոլոր ռիսկերն ու հատույցները: 

Կազմակերպությունը ֆինանսական պարտավորությունը (կամ ֆինանսական 
պարտավորության մի մասը) ապաճանաչում է, երբ այն մարվում է, այսինքն` երբ պայմանագրում 
նշված պարտականությունը կատարվում է կամ չեղյալ է համարվում կամ ուժը կորցնում է: 

Դասակարգում 
Ֆինանսական ակտիվների կատեգորիաներն են` 
 ֆինանսական ակտիվ` չափվող իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով, 
 մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ, 
 փոխառություններ և դեբիտորական պարտքեր, 
 վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ: 
Ֆինանսական պարտավորության կատեգորիաներն են` 
 ֆինանսական պարտավորություններª չափվող իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի 

միջոցով, 
 այլ ֆինանսական պարտավորություններ: 

Առևտրական դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի չափում 
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Առևտրական դեբիտորական պարտքերը վերագրվում են «Փոխառություններ և դեբիտորական 
պարտքեր» խմբին, իսկ առևտրական կրեդիտորական պարտքերը` «Այլ ֆինանսական 
պարտավորություններ»: 

Դեբիտորական պարտքերը չափվում են սկզբնական արժեքով (սկզբնական հաշվում նշված 
գումարով), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ զեղչման ազդեցությունը զգալի է: Այս դեպքում 
դեբիտորական պարտքը չափվում է զեղչված արժեքով: 

Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ Կազմակերպությունը գնահատում է, թե 
արդյոք առկա է հայտանիշ, որը ցույց է տալիս, որ իր առանձին դեբիտորական պարտքը կամ 
դեբիտորական պարտքերի խումբը (պորտֆելը) կարող է արժեզրկված լինել: 

Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր արժեզրկման (անհավաքագրելիության) 
հայտանիշները ներառում են` 

ա) դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման նախկին փորձի վերլուծությունը, որը ցույց է 
տալիս, որ դեբիտորական պարտքերի անվանական գումարը չի հավաքագրվելու, 

բ) պարտապանի նշանակալի ֆինանսական դժվարությունները. 
բ) պայմանագրի փաստացի խախտումը, օրինակ, գումարների չվճարումը կամ վճարման 

ուշացումը. 
գ) պարտապանին նրա ֆինանսական դժվարությունների հետ կապված արտոնյալ 

պայմանների տրամադրումը. 
դ) նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանում այդ դեբիտորական պարտքի գծով արժեզրկումից 

(անհավաքագրելիությունից) կորստի ճանաչումը: 
Կորստի գումարն իրենից ներկայացնում է դեբիտորական պարտքերի անվանական գումարի 

և դրանց մարման գնահատված գումարի զեղչված արժեքի միջև տարբերությունը: Կորստի գումարը 
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում ճանաչվում է որպես տվյալ 
ժամանակաշրջանի ծախս: 

Եթե հետագա ժամանակաշրջանում արժեզրկումից (անհավաքագրելիությունից) կորուստը 
նվազում է, և այդ նվազումն օբյեկտիվորեն կարելի է կապել արժեքի իջեցումից հետո տեղի ունեցած 
դեպքի հետ (օրինակ` դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման կամ պարտապանի վճարունա-
կության բարելավում), ապա դեբիտորական պարտքերի արժեքի իջեցումը հակադարձվում է: 
Հակադարձումը չպետք է հանգեցնի դեբիտորական պարտքերի այնպիսի հաշվեկշռային արժեքի, 
որը կգերազանցեր այն արժեքը, որը կլիներ, եթե այդ դեբիտորական պարտքերի իջեցման հակա-
դարձման ամսաթվի դրությամբ արժեզրկումը ճանաչված չլիներ: 

Դեբիտորական պարտքը դուրս է գրվում հաշվեկշռից այն և միայն այն դեպքում, երբ 
Կազմակերպությունը կորցնում է վերահսկողությունը պայմանագրային իրավունքների նկատմամբ, 
որոնք կազմում են այդ ֆինանսական ակտիվը (կամ ֆինանսական ակտիվի մի մասը): 
Կազմակերպությունը կորցնում է այդ վերահսկողությունը, եթե այն իրացնում է պայմանագրով 
սահմանված օգուտների նկատմամբ իրավունքները, իրավունքների ուժի մեջ լինելու ժամկետը 
(հայցային վաղեմության ժամկետը) լրանում է կամ Կազմակերպությունը հրաժարվում է այդ 
իրավունքներից: 

Սկզբնական ճանաչման պահին կրեդիտորական պարտքը չափվում է սկզբնական արժեքով 
(սկզբնական հաշվում նշված գումարով), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ զեղչման ազդեցությունը 
զգալի է: Այս դեպքում կրեդիտորական պարտքը չափվում է զեղչված արժեքով: 

Կրեդիտորական պարտքը դուրս է գրվում հաշվեկշռից այն և միայն այն դեպքում, երբ այն 
մարվում է, այսինքն` երբ պայմանագրով սահմանված պարտականությունը կատարվել է, չեղյալ է 
համարվել կամ լրացել է դրա ուժի մեջ լինելու ժամկետը (հայցային վաղեմության ժամկետը): 
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Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերը հաշվանցվում են այն դեպքերում, երբ 
Կազմակերպությունը` 

ա) ունի ճանաչված գումարները հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք, և 
բ) մտադիր է հաշվարկն իրականացնել (ակտիվը կամ պարտավորությունը մարել) զուտ 

հիմունքով, կամ իրացնել ակտիվը և մարել պարտավորությունը միաժամանակ: 
Մինչև մարման ժամկետ պահվող ներդրումների չափում 
Մինչև մարման ժամկետ պահվող ներդրումը սկզբնապես չափվում է իր իրական արժեքով` 

գումարած գործարքի հետ կապված այն ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են 
ֆինանսական ակտիվի ձեռքբերմանը: 

Հետագա չափումը կատարվում է ամորտիզացված արժեքովª կիրառելով արդյունավետ 
տոկոսադրույքի մեթոդը:  

Ստացված վարկերի և փոխառությունների չափում 
Ստացված վարկերը և փոխառությունները վերագրվում են «Այլ ֆինանսական 

պարտավորություններ» խմբին: 

Ստացված վարկը և փոխառությունը սկզբնապես չափվում է իր իրական արժեքով` գումարած 

գործարքի հետ կապված այն ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են ֆինանսական 

պարտավորության ձեռքբերմանը:  

Սկզբնական չափումից հետո ստացված վարկը և փոխառությունը չափվում է ամորտիզացված 

արժեքով` կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: 

 

3.5. Պաշարներ 

Սկզբնական չափում 

Սկզբնական ճանաչման պահին պաշարները չափվում են սկզբնական արժեքով 

(ինքնարժեքով):  

Պաշարների ինքնարժեքը ներառում է ձեռք բերման ծախսումները, պաշարները ներկա 

գտնվելու վայր և վիճակի բերելու հետ կապված այլ ծախսումներ: 

Ձեռք բերման ծախսումներն են գնման գինը, ներմուծման տուրքերը, հարկերը և պարտադիր 

այլ վճարները, որոնք համապատասխան մարմնի կողմից ենթակա չեն Կազմակերպությանը ետ 

վերադարձման, մաքuային բրոքեր (միջնորդ) հանդիuացող անձանց վճարվող գումարները, ինչպես 

նաև այդ պաշարների ձեռք բերման հետ կապված տրանսպորտային, բեռնման, բեռնաթափման և 

այլ ծախսումները: 

Ձեռք բերման ծախսումները որոշելիս առևտրային զեղչերը, գների իջեցումները հանվում են: 

Հետագա չափում 

Պաշարները պետք է չափվեն ինքնարժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով: 

Պաշարների ինքնարժեքը իջեցվում է մինչև իրացման զուտ արժեքի մակարդակ` ըստ 

տեսակների հաշվեկշռի ամսաթվի դրությամբ: 

Պաշարների ինքնարժեքի` մինչև իրացման զուտ արժեք ցանկացած դուրս գրում ճանաչվում է 

ծախս այն հաշվետու ժամանակաշրջանում, երբ կատարվել է ինքնարժեքի իջեցումը: Պաշարների 

նախկինում դուրս գրված գումարի ցանկացած վերականգնում, որը առաջանում է իրացման զուտ 

արժեքի բարձրացումից, ճանաչվում է որպես եկամուտ այն հաշվետու ժամանակաշրջանում, երբ 

կատարվում է բարձրացումը: 

Ոչ իրացվելի պաշարները դուրս են գրվում իրենց հաշվեկշռային արժեքով: 
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Ոչ իրացվելի են այն պաշարները, որոնք չեն իրացվել կամ օգտագործվել հաշվեկշռում 

հաշվառելուց 12 ամսվա ընթացքում և որոնք հավանական է, որ որևէ այլ ձևով չեն օգտագործվի` 

կապված դրանց բարոյական հնացման, որակի վատացման և այլ պատճառներով: 

Ինքնարժեքի բանաձևեր 

Փոխադարձ փոխարկելի չհանդիսացող պաշարների, ինչպես նաև հատուկ նախագծերի 

համար նախատեսված ու արտադրված ապրանքների կամ ծառայությունների միավորի 

ինքնարժեքը հաշվարկվում է կոնկրետ արտադրանքի ինքնարժեքի որոշման ճանապարհով: 

Փոխադարձ փոխարկելի հանդիսացող պաշարների ինքնարժեքը որոշվում է ԱՄԱԵ արժեքով: 

Ուսուցման ծառայության ինքնարժեքը 

Ուսուցման ծառայության ինքնարժեքը կազմված է անմիջականորեն ծառայություն 

մատուցելու գործում զբաղված անձնակազմի (դասախոսների) վարձատրության ծախսումներից, 

օգտագործվող նյութերի ծախսումներից, ինչպես նաև ծառայություն մատուցելու հետ կապված 

համապատասխան արտադրական վերադիր (փոփոխուն և հաստատուն) ծախսումներից:  

 

3.6. Եկամուտներ և ծախսեր 

Չափում 

Հասույթը չափվում է ստացված կամ ստացվելիք հատուցման իրական  արժեքով: 

Սովորաբար հատուցումը ունի դրամական միջոցների կամ դրամական միջոցների 

համարժեքի տեսք, իսկ հասույթը` ստացված կամ ստացվելիք դրամական միջոցների կամ դրանց 

համարժեքների գումարն է: 

Երբ պայմանավորվածության արդյունքում գործարքը վերածվում է ֆինանսականի, 

հատուցման իրական արժեքը որոշվում է բոլոր ապագա վճարումների զեղչման հիման վրա` 

կիրառելով պայմանական տոկոսադրույքը: Պայմանական տոկոսադրույքն ավելի հստակ որոշվում 

է` 

ա) նման վարկունակություն ունեցող թողարկողի նմանատիպ ֆինանսական գործիքի համար 

գերակշռող դրույքաչափով, կամ` 

բ) տոկոսադրույքով, որը զեղչում է ֆինանսական գործիքի անվանական գումարը` այն 

հասցնելով ապրանքների կամ ծառայությունների ընթացիկ վաճառքի գնին: 

 Իրական արժեքի և հատուցման անվանական գումարի տարբերությունը ճանաչվում է 

տոկոսային հասույթ: 

Ապրանքների վաճառք 

Ապրանքների վաճառքից ստացվող հասույթը ճանաչվում է, երբ բավարարված են հետևյալ 

բոլոր պայմանները՝ 

ա) Կազմակերպությունը գնորդին է փոխանցում ապրանքների սեփականության հետ 

կապված ռիսկերի և փոխհատուցումների մեծ մասը. 

բ) Կազմակերպությունը չի պահպանում` 

I. կառավարման այն չափի մասնակցություն, որը բխում է սեփականության իրավունքից,  

II. վաճառված ապրանքների նկատմամբ վերահսկողություն. 

գ) հնարավոր է արժանահավատորեն չափել հասույթի գումարը. 

դ) հավանական է, որ գործարքի հետ կապված տնտեսական օգուտները կհոսեն 

կազմակերպություն, և՝  
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ե) գործարքի հետ կապված կատարված կամ կատարվելիք ծախսերը հնարավոր է 

արժանահավատորեն չափել: 

Երբ ապրանքները վաճառվում են, դրանց հաշվեկշռային արժեքը պետք է ճանաչվի որպես 

ծախս այն ժամանակաշրջանում, երբ ճանաչվում է դրանց հետ կապված հասույթը: 

Ծառայությունների մատուցում 

Երբ ծառայությունների մատուցման գործարքի արդյունքը հնարավոր է արժանահավատորեն 

գնահատել, գործարքից հասույթը ճանաչվում է ֆինանսական հաշվետվության ամսաթվի 

դրությամբ գործարքի ավարտման աստիճանի հիման վրա: Գործարքի արդյունքը կարելի է 

արժանահավատորեն գնահատել, եթե բավարարվեն հետևյալ բոլոր պայմանները՝  

ա) հնարավոր է արժանահավատորեն չափել հասույթի գումարը. 

բ) հավանական է, որ գործարքի հետ կապված տնտեսական օգուտները կհոսեն  

կազմակերպություն. 

գ) հնարավոր է արժանահավատորեն որոշել հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվի 

դրությամբ  գործարքի ավարտման աստիճանը, և՝   

դ) հնարավոր է արժանահավատորեն որոշել գործարքի կատարման ժամանակ արված և 

գործարքն ավարտելու համար անհրաժեշտ ծախսումները: 

Գործարքի ավարտվածության աստիճանը որոշվում է ներքոթվարկյալ մեթոդներից որևէ 

մեկով (Կազմակերպությունը կիրառում է այն մեթոդը, որով հնարավոր է առավել արժանահա-

վատորեն չափել մատուցված ծառայությունները)` 

ա) կատարված աշխատանքների ուսումնասիրություն. 

բ) տվյալ ամսաթվի դրությամբ մատուցված ծառայությունների ծավալի և մատուցվելիք 

ծառայությունների ամբողջ ծավալի հարաբերակցություն, կամ` 

գ) տվյալ ամսաթվի դրությամբ կատարված ծախսումների և գործարքի գնահատված 

ընդհանուր ծախսումների ծավալի հարաբերակցությունը:  

Երբ ծառայությունների մատուցման գործարքի արդյունքը հնարավոր չէ արժանահավատորեն 

գնահատել, հասույթը ճանաչվում է միայն ճանաչված այն ծախսերի չափով, որոնք 

կփոխհատուցվեն: 

Կազմակերպության կողմից մատուցված ծառայությունների իրացումից հասույթը ճանաչվում 

է.  

ա) ուսուցման մատուցման ծառայությունների գծով՝ ուսանողի տարեկան վարձավճարը 

բաժանելով 12-ի՝ հաշվի առնելով նաև յուրաքանչյուր ամսում կատարվելիք ճշգրտումները 

(մասնավորապես նոր ընդունված, հեռացված, տարկետված ուսանողների գծով). 

բ) այլ ծառայությունների գծով՝ դրանց մատուցմանը զուգընթաց՝ յուրաքանչյուր ամսվա 

կտրվածքով: 

 

3.7. Գործառնական վարձակալություն 

Գործառնական վարձակալության տրված (ստացված) ակտիվները ճանաչվում են վարձատուի 

հաշվեկշռում: 

Որպես վարձակալ, գործառնական վարձակալության գծով վարձավճարները վարձակալու-

թյան ժամկետի ընթացքում ճանաչվում են որպես ծախս կամ ծախսում գծային հիմունքով, եթե մեկ 

այլ սիստեմատիկ հիմունք ավելի լավ չի ներկայացնում ակտիվի օգտագործումից օգուտների 

ստացման ժամանակային գրաֆիկը: 
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3.8. Աշխատակիցների հատուցումներ 

Երբ աշխատակիցը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում Կազմակերպությանը մատուցել 

է ծառայություն, Կազմակերպությունը, աշխատակիցների կարճաժամկետ հատուցումների 

չզեղչված գումարը, որոնք ակնկալվում է վճարել այդ ծառայության դիմաց, ճանաչում է՝ 

ա) որպես պարտավորություն՝ արդեն վճարված գումարները հանելուց հետո: Եթե արդեն 

վճարված գումարը գերազանցում է հատուցումների չզեղչված գումարը, Կազմակերպությունը պետք 

է ճանաչի այդ տարբերությունը որպես ակտիվ՝ այն չափով, որով կանխավճարը կհանգեցնի, 

օրինակ, ապագա վճարումների կրճատման կամ դրամական միջոցների վերադարձի, և 

բ) որպես ծախս, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ՖՀՄՍ-ներով պահանջվում կամ թույլա-

տրվում է հատուցումների գումարը ներառել մեկ այլ ակտիվի արժեքի մեջ (օրինակ, պաշարների, 

հիմնական միջոցների դեպքում): 

Կազմակերպությունը փոխհատուցելի բացակայությունների ձևով աշխատակիցների հատու-

ցումների ակնկալվող ծախսումները ճանաչում է՝ 

ա) կուտակվող փոխհատուցելի բացակայությունների դեպքում (օրինակ՝ տարեկան 

արձակուրդը)՝ այն ժամանակ, երբ աշխատակիցները ծառայություն են մատուցում, որն ավելացնում 

է իրենց իրավունքները ապագա փոխհատուցելի բացակայությունների նկատմամբ, և 

բ) չկուտակվող փոխհատուցելի բացակայությունների դեպքում (օրինակ՝ ժամանակավոր 

անաշխատունակությունը)՝ այն ժամանակ, երբ բացակայությունը տեղի է ունենում: 

Կազմակերպությունը կուտակվող փոխհատուցելի բացակայությունների գծով ակնկալվող 

ծախսումները չափում է որպես լրացուցիչ գումար, որը Կազմակերպությունը ակնկալում է վճարել 

որպես հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվի դրությամբ կուտակված չօգտագործված իրա-

վունքների արդյունք: Ընդ որում այդ հաշվարկներում ներառվում է նաև պարտադիր սոցիալական 

ապահովության վճարների մասը: 

 

3.9. Շահութահարկի գծով ծախս 

Ընթացիկ հարկ 

Ընթացիկ և նախորդ ժամանակաշրջանների համար ընթացիկ հարկային պարտավո-

րությունները (ակտիվները) չափվում են այն գումարով, որն ակնկալվում է, որ կվճարվի բյուջե 

(կփոխհատուցվի բյուջեից)՝ կիրառելով հարկերի դրույքները (և հարկային հարաբերություններ 

կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերը), որոնք ուժի մեջ են եղել հաշվեկշռի ամսաթվի 

դրությամբ:  

Հետաձգված հարկ 

Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները չափվում են հարկերի այն 

դրույքների օգտագործմամբ, որոնք ակնկալվում է, որ կիրառման մեջ կլինեն ակտիվի իրացման կամ 

պարտավորության մարման ժամանակ՝ հիմք ընդունելով հարկերի այն դրույքները (և հարկային 

հարաբերություններ կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերը), որոնք ուժի մեջ են եղել կամ 

ըստ էության ուժի մեջ են եղել հաշվեկշռի ամսաթվի դրությամբ: 

Այլ տեղեկատվության բացակայության դեպքում Կազմակերպությունը կիրառում է 20% 

դրույք` հարկվող ժամանակավոր տարբերությունների և օգտագործվող նվազեցվող (հանվող) ժա-

մանակավոր տարբերությունների նկատմամբ: 
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Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները չեն զեղչվում (դիս-

կոնտավորվում): 

Հետաձգված հարկային ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի 

դրությամբ ստուգվում (վերանայվում) է: Կազմակերպությունը նվազեցնում է հետաձգված հարկային 

ակտիվի հաշվեկշռային արժեքն այն չափով, որքանով որ այլևս հավանական չէ, որ կստանա 

բավարար հարկվող շահույթ, որը թույլ կտա հետաձգված հարկային ակտիվից օգուտն 

ամբողջությամբ կամ մասամբ իրացնել: Ցանկացած այդպիսի նվազեցում վերականգնվում է այն 

չափով, որքանով որ հավանական է դառնում բավարար հարկվող շահույթի ստացումը: 

Եկամուտ կամ ծախս ներկայացում 

Ընթացիկ և հետաձգված հարկերը ճանաչվում են որպես եկամուտ կամ ծախս և ներառվում են 

տվյալ ժամանակաշրջանի զուտ շահույթի կամ վնասի մեջ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

հարկերն առաջանում են՝ 

ա) գործարքից կամ իրադարձությունից, որը նույն կամ մեկ այլ ժամանակաշրջանում 

անմիջականորեն ճանաչվում է սեփական կապիտալում կամ՝ 

բ) իրենից ձեռքբերում ներկայացնող ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումից: 

Ընթացիկ և հետաձգված հարկը ուղղակիորեն դեբետագրվում կամ կրեդիտագրվում է 

սեփական կապիտալին, եթե հարկը վերաբերում է այն հոդվածներին, որոնք, նույն կամ մեկ այլ 

ժամանակաշրջանում, ուղղակիորեն դեբետագրվում կամ կրեդիտագրվում են սեփական 

կապիտալին: 

Հաշվանցում 

Կազմակերպությունը ընթացիկ հարկային ակտիվները և ընթացիկ հարկային պարտավո-

րությունները հաշվանցում է այն և միայն այն դեպքում, եթե՝ 

ա) ունի ճանաչված գումարները հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք, և՝ 

բ) մտադիր է՝ կամ հաշվարկն իրականացնել (ակտիվը կամ պարտավորությունը մարել) զուտ 

հիմունքով, կամ իրացնել ակտիվը և մարել պարտավորությունը միաժամանակ: 

Կազմակերպությունը հետաձգված հարկային ակտիվը և հետաձգված հարկային պարտա-

վորությունը հաշվանցում է այն և միայն այն դեպքում, եթե՝ 

ա) ունի իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք հաշվանցելու հետաձգված հարկային 

ակտիվները հարկային պարտավորությունների դիմաց, և՝ 

բ) հետաձգված հարկային ակտիվը և հետաձգված հարկային պարտավորությունը 

վերաբերում են շահութահարկին, որը գանձվում է նույն հարկային մարմնի կողմից՝ 

I. նույն հարկատուից (հարկվող միավորից), կամ՝ 

II. տարբեր հարկատուներից, որոնք մտադիր են կամ մարել ընթացիկ հարկային պար-

տավորությունները և ակտիվները զուտ հիմունքով, կամ իրացնել ակտիվները և մարել 

պարտավորությունները միաժամանակ՝ յուրաքանչյուր ապագա ժամանակաշրջանում, որի 

ընթացքում ակնկալվում է հետաձգված հարկային պարտավորությունների և ակտիվների 

զգալի գումարների մարում կամ փոխհատուցում: 

 

3.10. Փոխառության ծախսումներ 

Փոխառության ծախսումները, որոնք անմիջականորեն կապված են որակավորվող ակտիվի 

ձեռք բերման, կառուցման կամ արտադրության հետ, կապիտալացվում են որպես տվյալ ակտիվին 

վերագրվող ծախսումների (ինքնարժեքի) մի մաս: Մնացած այլ դեպքերում փոխառության 
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ծախսումները ճանաչվում են որպես ծախս այն ժամանակաշրջանում, որի ընթացքում կատարվում 

(հաշվեգրվում) են: 

 

3.11. Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքներ 
Ֆունկցիոնալ արժույթ 
Ֆունկցիոնալ արժույթը որոշելիս Կազմակերպությունը հաշվի է առնում ստորև նշված 

գործոններըª 
ա) արժույթը` 
-որը հիմնականում ազդում է ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի գների վրա 

(հաճախ այն արժույթը, որով իր ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի գները սահմանվում և 
հաշվարկները կատարվում են). և  

-այն երկրի արժույթը, որի մրցակցային գործոններն ու կանոններն են հիմնականում որոշում 
իր ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի գները. 

բ) արժույթ, որը հիմնականում ազդում է ապրանքների մատակարարման կամ 
ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ աշխատուժի, նյութական և այլ ծախսումների 
վրա (նշվածը հաճախ այն արժույթն է, որով նման ծախսումները սահմանվում և կատարվում են): 

Կազմակերպության ֆունկցիոնալ արժույթը ՀՀ դրամն է: 
Սկզբնական ճանաչում  
Արտարժույթով գործառնությունը սկզբնապես ճանաչման պահին հաշվառվում է ֆունկցիոնալ 

արժույթով` արտարժույթի գումարի նկատմամբ կիրառելով ֆունկցիոնալ արժույթի և արտարժույթի 
միջև գործառնության ամսաթվի դրությամբ սփոթ փոխանակման փոխարժեքը: 

Որպես սփոթ փոխանակման փոխարժեք ընդունվում է արժութային շուկայում ձևավորված 
արտարժույթների միջին  փոխարժեքը` 

 

 31.12.2012 
ՀՀ դրամ 

31.12.2011 
ՀՀ դրամ 

1 ԱՄՆ դոլար  403.58 385.77 

1 Եվրո 532.24 498.72 

1 Ռուբլի 13.27 11.98 

   
Հաջորդող հաշվետու ժամանակաշրջանների վերջի դրությամբ տեղեկատվության 

ներկայացում 
Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին` 
ա) արտարժույթով դրամային հոդվածները վերահաշվարկվում են` կիրառելով փակման 

փոխարժեքը. 
բ) սկզբնական արժեքով չափվող արտարժույթով ոչ դրամային հոդվածները 

վերահաշվարկվում (ներկայացվում) են գործառնության ամսաթվի փոխանակման փոխարժեքով և 
գ) իրական արժեքով չափվող արտարժույթով ոչ դրամային հոդվածները վերահաշվարկվում 

(ներկայացվում) են իրական արժեքի որոշման օրվա փոխանակման փոխարժեքով: 
Փոխարժեքային տարբերությունների ճանաչումը 
Փոխարժեքային տարբերությունները, որոնք առաջանում են դրամային հոդվածների մարման 

արդյունքում, կամ երբ դրամային հոդվածները վերահաշվարկվում են մի փոխարժեքով, որը 
տարբերվում է տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանում դրանց սկզբնապես ճանաչման կամ նախորդ 
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ֆինանսական հաշվետվություններում վերահաշվարկման փոխարժեքից, ճանաչվում են շահույթում 
կամ վնասում այն ժամանակաշրջանում, որում դրանք առաջացել են, բացառությամբ` 
 

3.12. Պահուստներ 

Կազմակերպությունը ճանաչում է պահուստ, երբ՝ 

ա) ունի ներկա պարտականություն (իրավական կամ կառուցողական)՝ որպես անցյալ 

դեպքերի (պարտավորեցնող դեպք) արդյունք, 

բ) հավանական է, որ այդ պարտականությունը մարելու նպատակով կպահանջվի 

տնտեսական օգուտներ մարմնավորող միջոցների արտահոսք, և 

գ) պարտականության գումարը հնարավոր է արժանահավատորեն գնահատել: 

Պահուստ ճանաչված գումարը իրենից ներկայացնում է հաշվեկշռի ամսաթվի դրությամբ 

ներկա պարտականությունը մարելու համար պահանջվող ծախսումների լավագույն գնահատա-

կանը: 

Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ պահուստները վերանայվում են և ճշգրտվում՝ 

արտացոլելու համար ընթացիկ լավագույն գնահատականը: Եթե այլևս հավանական չէ, որ պարտա-

վորությունը մարելու համար կպահանջվի տնտեսական օգուտներ մարմնավորող միջոցների 

արտահոսք, ապա պահուստը հակադարձվում է: 

Եթե պահուստը ճանաչվել է ներկա (զեղչված) արժեքով, ապա պահուստի հաշվեկշռային 

արժեքը յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանում ավելացվում է՝ արտացոլելու համար 

ժամանակի անցնելու փաստը: Այդ ավելացումը ճանաչվում է որպես տոկոսային ծախս: 

Պահուստը օգտագործվում է միայն այն ծախսումների դիմաց, որոնց գծով այդ պահուստը 

սկզբնապես ճանաչվել էր: 

 

3.13. Պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ 

Կազմակերպությունը չի ճանաչում պայմանական ակտիվը և պայմանական պարտավորու-

թյունը: 

Պայմանական պարտավորությունները շարունակաբար գնահատվում են` որոշելու համար` 

արդյոք տնտեսական օգուտներ մարմնավորող միջոցների արտահոսքը դարձել է հավանական, թե 

ոչ: 

Պահուստ ճանաչվում է այն բանից հետո, երբ հավանական է դառնում, որ նախկինում որպես 

պայմանական պարտավորություն դիտվող հոդվածի գծով կպահանջվի ապագա տնտեսական 

օգուտների արտահոսք: 
 
3.14. Սխալներ 

Կազմակերպությունը ուղղում է նախորդող ժամանակաշրջանի էական սխալները հետընթաց, 
բացառությամբ երբ անիրագործելի է կոնկրետ ժամանակաշրջանի վրա սխալի հետևանքների կամ 
դրա կուտակային հետևանքների որոշումը` դրանց հայտնաբերումից հետո հրապարակման համար 
հաստատված առաջին ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթում`  

ա) վերահաշվարկելով ներկայացված այն նախորդող ժամանակաշրջանի (ժամանակաշրջան-
ների) համեմատելի գումարները, որոնցում տեղի է ունեցել սխալը, կամ 

բ) եթե սխալը տեղի է ունեցել նախքան մինչև ներկայացված ամենավաղ ժամանակաշրջանը, 
ապա ակտիվների, պարտավորությունների և սեփական կապիտալի սկզբնական մնացորդները 
վերահաշվարկելով ներկայացված նախորդող ամենավաղ ժամանակաշրջանի համար: 
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3.15. Հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում փոփոխություններ 

Հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում փոփոխության հետևանքը, բացառությամբ 
ստորև շարադրվածի, ճանաչվում է առաջընթաց` արտացոլվելով շահույթի կամ վնասի մեջ` 

ա) փոփոխման ժամանակաշրջանում, եթե փոփոխությունն ազդում է միայն տվյալ 
ժամանակաշրջանի վրա, կամ 

բ) փոփոխման ժամանակաշրջանում և հետագա ժամանակաշրջաններում, եթե փոփոխու-
թյունը երկուսի վրա էլ ազդում է: 

Այնքանով, որքանով հաշվապահական հաշվառման գնահատման փոփոխությունն 
առաջացնում է ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություն կամ առնչվում է սեփական 
կապիտալի որևէ հոդվածի հետ, այն ճանաչվում է համապատասխան ակտիվի, պարտավորության 
կամ սեփական կապիտալի հոդվածի հաշվեկշռային արժեքի ճշգրտման միջոցով` փոփոխության 
ժամանակաշրջանում: 

Այն դեպքերում, երբ դժվար է տարբերակել հաշվապահական հաշվառման քաղաքականու-
թյան փոփոխությունը հաշվապահական հաշվառման գնահատման փոփոխությունից, այն դիտվում 
է որպես հաշվառման գնահատման փոփոխություն` համապատասխան բացահայտմամբ: 
 
3.16. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունում փոփոխություններ 

Կազմակերպությունը պետք է փոփոխի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը 
միայն այն դեպքում, եթե այդ փոփոխությունը` 

ա) պահանջվում է որևէ ՖՀՄՍ-ով, կամ 
բ) հանգեցնում է ֆինանսական հաշվետվություններում կազմակերպության ֆինանսական 

վիճակի, ֆինանսական արդյունքների և դրամական միջոցների հոսքերի վրա գործառնությունների, 
այլ դեպքերի և իրադարձությունների ազդեցության վերաբերյալ առավել արժանահավատ և տեղին 
(ռելևանտ) տեղեկատվության ներկայացմանը: 

Եթե Կազմակերպությունը հաշվապահական հաշվառման նոր քաղաքականությունը կիրա-
ռում է հետընթաց, ապա հաշվապահական հաշվառման նոր քաղաքականությունը կիրառում է նա-
խորդող ժամանակաշրջանների համադրելի տեղեկատվության նկատմամբ` հետ գնալով այնքան 
ժամանակաշրջան, որքան քաղաքականության հետընթաց կիրառումը իրագործելի է: Հետընթաց 
կիրառությունը նախորդող ժամանակաշրջանի նկատմամբ իրագործելի չէ, քանի դեռ հնարավոր չէ 
որոշել այդ ժամանակաշրջանի ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության սկզբնական և վերջ-
նական մնացորդների կուտակային հետևանքը: Ճշգրտման հանրագումարը, որը վերաբերում է 
ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված ժամանակաշրջաններին նախորդող ժամա-
նակաշրջաններին, վերագրվում է ամենավաղ ժամանակաշրջանում ներկայացված սեփական կա-
պիտալի յուրաքանչյուր ազդեցություն կրած բաղադրիչի սկզբնական մնացորդին: Սովորաբար, 
ճշգրտումը վերագրվում է չբաշխված շահույթին: Այնուամենայնիվ, ճշգրտումը կարող է վերագրվել 
սեփական կապիտալի մեկ այլ բաղադրիչի (օրինակ` մեկ այլ ՖՀՄՍ-ի պահանջները բավարարելու 
նպատակով):  

Երբ Կազմակերպության համար անիրագործելի է հաշվապահական հաշվառման նոր 
քաղաքականությունը կիրառել հետընթաց` բոլոր նախորդող ժամանակաշրջանների նկատմամբ 
նոր քաղաքականության կիրառման կուտակային հետևանքը որոշելու անկարողության 
պատճառով, ապա Կազմակերպությունը նոր քաղաքականությունը կիրառում է առաջընթաց` 
հնարավոր ամենավաղ ժամանակաշրջանից սկսած: Այդ դեպքում Կազմակերպությունը հաշվի չի 
առնում ակտիվների, պարտավորությունների և սեփական կապիտալի` մինչ այդ ամսաթիվն 
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առաջացող կուտակային ճշգրտման բաժինը: Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 
փոփոխություն թույլատրվում է, եթե նույնիսկ հնարավոր չէ այդ քաղաքականությունը առաջընթաց 
կիրառել ցանկացած նախորդող ժամանակաշրջանի համար:  

 
3.17. Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր 

Կազմակերպությունը ճշգրտում է իր ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված 
գումարները` հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցած ճշգրտող դեպքերն արտացոլելու 
նպատակով: 

Կազմակերպությունը չի ճշգրտում իր ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված 
գումարները` հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցած չճշգրտող դեպքերն 
արտացոլելու նպատակով:  
 

 
 



§ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý¦ äà²Î 
Ð³Ù³ËÙµí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
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4. Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունը` ըստ ստորաբաժանումների և դուստր ընկերությունների 31.12.2012թ. 

‘000 դրամ Համախմբված այդ թվում 

ԵՊՀ Իջևան Քենդլ ԵՊՀ տպագ-
րատուն 

ԵՊՀ հրատա-
րակչություն 

ԵՊՀ ԵՀԿ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ակտիվ         
Հիմնական միջոցներ 47,630,432 47,188,276 441,838 - 141 178 -  
Ոչ նյութական ակտիվներ 26,460 26,159 - 251 - - 50 
Կենսաբանական ակտիվներ 85 85 - - - - -  
Դուստր ընկերություններում ներդրումներ - 150 - - (50) (50) (50) 
Կանխավճարներ ոչ ընթացիկ ակտիվների համար 9,557 9,557 -  - -  -  -  

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 47,666,534 47,224,227 441,838 251 91 128 - 

Պաշարներ 146,177 143,667 201 - 2,117 192 -  
Կանխավճարներ պաշարների և ծառայ-ների համար 11,817 9,934 - - - 1,883 -  

Առևտրական և այլ դեբիտորական պարտքեր 166,801 137,777 28,139 - - 885 -  
Կանխավճար շահութահարկի գծով 46,733 46,733 - - - - -  

Կանխավճարներ հարկերի և պարտ. վճարների գծով
 

7,545 6,367 - 94 603 415 66 
Ավանդներ 71,060 6,054 65,006 - - - -  
Դրամական միջոցներ 1,157,039 991,793 148,821 4,238 25 11,578 584 
Այլ ընթացիկ ակտիվներ 7,999 7,965 -  -  -  -  34 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 1,615,171 1,350,290 242,167 4,332 2,745 14,953 684 

Ընդամենը ակտիվներ 49,281,705 48,574,517 684,005 4,583 2,836 15,081 684 

 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

Page 27 of 58 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Սեփական կապիտալ և պարտավորություններ         
Կուտակված շահույթ 38,831,317 38,283,541 542,409 - 2,123 3,030 214 
Պահուստային կապիտալ 169,894 169,894 -  -  -  -  -  

Ընդամենը սեփական կապիտալ 39,001,211 38,453,435 542,409 - 2,123 3,030 214 

Փոխառություններ 470 - - - - - 470 
Հետաձգված հարկային պարտավորություն 6,230,135 6,187,628 42,508 - - - -  
Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ  2,847,660 2,808,734 38,675 251 -  -  -  

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 9,078,265 8,996,362 81,183 251 - - 470 

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 62,824 60,967 1,384 - 473 - -  
Կանխավճարներ ծառայությունների համար 658,578 608,515 38,113 - 68 11,881 -  

Շահութահարկի գծով պարտավորություն 5,316  5,316 - - - -  
Այլ հարկերի և պարտ. վճար. գծով պարտավորութ-ն 73,669 66,187 7,191 - 121 170 -  
Աշխ.-ի և այլ կարճ.հատ. գծով պարտավորություն 180,851 173,571 7,229 - 51 - -  
Եկամուտներին վերաբորղ շնորհներ 215,682 211,428 - 4,254 - - -  
Այլ ընթացիկ պարտավորություններ 5,309 4,052 1,179  78 -  -  -  

Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ 1,202,229 1,124,720 60,413 4,332 713 12,051 - 

  Ընդամենը սեփական կապիտալ և 
պարտավորություններ 

49,281,705 48,574,517 684,005 4,583 2,836 15,081 684 

 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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 Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունը` ըստ ստորաբաժանումների և դուստր ընկերությունների 31.12.2011թ. 

‘000 դրամ Համախմբված այդ թվում 

ԵՊՀ Իջևան Քենդլ ԵՊՀ տպագ-
րատուն 

ԵՊՀ հրատա-
րակչություն 

ԵՊՀ ԵՀԿ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ակտիվ          
Հիմնական միջոցներ 48,401,241 47,932,876 439,399 28,341 448 152 25 
Ոչ նյութական ակտիվներ 24,036 23,917 - 119 - - - 
Դուստր ընկերություններում ներդրումներ - 150 - - (50) (50) (50) 
Կանխավճարներ ոչ ընթացիկ ակտիվների համար 52,422 32,580 - 19,842 - - - 
Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 48,477,699 47,989,523 439,399 48,302 398 102 (25) 
Պաշարներ 152,844 113,718 133 35,449 2,734 810   
Կանխավճարներ պաշարների և ծառայ-ների համար 27,364 23,330 - 925  3,109 - 

Առևտրական և այլ դեբիտորական պարտքեր
 

237,324 208,987 28,318 - 19 - - 
Կանխավճար շահութահարկի գծով 33,573 33,573 - - - - - 

Կանխավճարներ հարկերի և պարտ. վճարների գծով
 

11,648 9,878 898 24 647 201 - 
Ավանդներ 45,787 5,787 40,000 - - - -  
Դրամական միջոցներ 1,303,404 1,068,714 97,953 110,043 19 25,447 1,228 
Այլ ընթացիկ ակտիվներ 12,094 12,054 -  3 -  -  37 
Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 1,824,038 1,476,042 167,301 146,444 3,419 29,567 1,265 

Ընդամենը ակտիվներ 50,301,737 49,465,565 606,700 194,746 3,817 29,669 1,240 
 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Սեփական կապիտալ և պարտավորություններ         
Կուտակված շահույթ 39,580,681 39,087,856 488,533 - 1,238 2,562 492 
Պահուստային կապիտալ 169,894 169,894 -  -  -  -  -  
Ընդամենը սեփական կապիտալ 39,750,575 39,257,750 488,533 - 1,238 2,562 492 
Փոխառություններ 470 - - - - - 470 
Հետաձգված հարկային պարտավորություն 6,392,150 6,348,779 43,371 - - - -  
Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ 2,974,561 2,886,674 39,586 48,302 - - - 
Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 9,367,181 9,235,452 82,957 48,302 - - 470 
Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 67,884 53,738 1,804 11,497 771 - 74 
Կանխավճարներ ծառայությունների համար 618,980 568,190 22,223 - 1,461 27,107 -  
Շահութահարկի գծով պարտավորություն

 
6,151  6,151 - - - -  

Այլ հարկերի և պարտ. վճարների գծով 
պարտավորութ-ն 

95,319 92,482 2,412 - 221 - 204 

Աշխ.-ի և այլ կարճ.հատ. գծով պարտավորություն 170,524 170,135 202 61 126 - -  
Եկամուտներին վերաբորղ շնորհներ 219,392 84,506 - 134,886 - - -  
Այլ ընթացիկ պարտավորություններ 5,730 3,312 2,418 - - - -  
Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ 1,183,980 972,363 35,209 146,444 2,579 27,107 278 

  Ընդամենը սեփական կապիտալ և 
պարտավորություններ 

50,301,737 49,465,565 606,700 194,746 3,817 29,669 1,240 

 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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5. Հիմնական միջոցներ 
 

ԵՊՀ 
 

‘000 դրամ Շենքեր Կառուց-
վածքներ 

Փոխանցող 
հարմա-

րանքներ 

Մեքենա-
ներ և 

սարքա-
վորումներ 

Տրանսպոր
տային 

միջոցներ 

Արտադրա
տնտեսա-
կան գույք 

Թանգարա
նային գույք 

Հողամա-
սեր 

Այլ Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք 
(ինքնարժեք) 

          

31 դեկտեմբեր 2011թ. 35,142,878 216,856 193,509 1,560,024 98,707 1,134,873 69,277 12,951,230 583,555 51,950,909 
Ձեռք բերում 510,494 10,596 - 278,568 10,371 110,430 - - 35,981 956,440 
Օտարում (453,434) - - (13,172) (3,920) (39,067) - (549,167) (10,210) (1,068,971) 
այդ թվում` ՀՀ կառ. 
որոշմամբ օտարված 
հիմնական միջոցների 
գծով (ծանոթ. 32) 

(453,434) - - - - -  (549,167) - (1,002,601) 

31 դեկտեմբեր 2012թ. 35,199,938 227,452 193,509 1,825,420 105,158 1,206,236 69,277 12,402,063 609,325 51,838,378 
 

          
Կուտակված 
մաշվածություն           
31 դեկտեմբեր 2011թ. 1,925,187 51,881 43,733 793,566 78,157 660,947 54,880 - 409,681 4,018,032 
Տարեկան 
մաշվածություն 

383,359 8,398 7489 172,328 3,668 101,339 524 - 38,145 715,251 

Օտարված ակտիվների 
կուտ. մաշվածություն 

(28,391) - - (12,051) (3,920) (38,819) - - - (83,181) 

այդ թվում` ՀՀ կառ. 
որոշմամբ օտարված 
հիմնական միջոցների 
գծով (ծանոթ. 32) 

(28,391) 

 

- - - - -   - (28,391) 

 

31 դեկտեմբեր 2012թ. 2,280,155 60,279 51,222 953,843 77,905 723,467 55,404 - 447,826 4,650,101 
 

          

Հաշվեկշռային արժեք 
          

31 դեկտեմբեր 2011թ. 33,217,691 164,975 149,776 766,458 20,550 473,926 14,397 12,951,230 173,874 47,932,876 

31 դեկտեմբեր 2012թ. 32,919,782 167,173 142,287 871,577 27,253 482,769 13,873 12,402,063 161,499 47,188,276 
 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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‘000 դրամ Շենքեր Կառուց-

վածքներ 
Փոխանցող 

հարմա-
րանքներ 

Մեքենա-
ներ և 

սարքավո-
րումներ 

Տրանսպոր
տային 

միջոցներ 

Արտադրա
տնտեսա-
կան գույք 

Թանգարա
նային գույք 

Հողամա-
սեր 

Այլ Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք 
(ինքնարժեք) 

          

31 դեկտեմբեր 2010թ. 34,684,267 180,025 192,133 1,159,170 105,450 1,008,938 69,238 12,951,230 539,445 50,889,896 
Ձեռք բերում 458,611 36,831 1,377 431,604 - 152,204 39 - 53,358 1,134,024 
Դուրս գրում -  -  -  (30,750) (6,743) (26,269) -  -  (9,248) (73,010) 
31 դեկտեմբեր 2011թ. 35,142,878 216,856 193,509 1,560,024 98,707 1,134,873 69,277 12,951,230 583,555 51,950,910 
           
Կուտակված 
մաշվածություն 

                    

31 դեկտեմբեր 2010թ. 1,401,751 41,192 34,098 782,356 81,686 653,246 54,358 - 383,298 3,431,986 
Տարեկան 
մաշվածություն 

523,436 10,689 9,635 41,960 3,214 33,569 522 - 26,409 649,435 

Դուրս գրված 
ակտիվների գծով  
կուտակված 
մաշվածություն 

- - - (30,750) (6,743) (25,869) - - (25) (63,387) 

31 դեկտեմբեր 2011թ. 1,925,187 51,881 43,733 793,566 78,157 660,947 54,880 - 409,681 4,018,033 
           
Հաշվեկշռային արժեք           
31 դեկտեմբեր 2010թ. 33,282,516 138,833 158,035 376,814 23,763 355,692 14,880 12,951,230 156,147 47,457,910 
31 դեկտեմբեր 2011թ. 33,217,691 164,975 149,776 766,458 20,550 473,926 14,397 12,951,230 173,874 47,932,876 
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Իջևանի մ/ճ 
 

‘000 դրամ Շենքեր Մեքենաներ և 
սարքավորում-

ներ 

Տրանսպորտային 
միջոցներ 

Արտադրատնտե
սական գույք 

Հողամասեր Այլ Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք 
(ինքնարժեք) 

       

31 դեկտեմբեր 2011թ. 446,622 19,935 23,688 34,961 5,833 15,246 546,285 
Ձեռք բերում 1,963 5,743 605 3,816 - 386 12,513 
Դուրս գրում - - - - - - - 

31 դեկտեմբեր 2012թ. 448,585 25,678 24,293 38,777 5,833 15,632 558,798 

        
Կուտակված 
մաշվածություն 

       

31 դեկտեմբեր 2011թ. 33,283 19,503 14,756 24,802 - 14,542 106,886 
Տարեկան 
մաշվածություն 

5,563 917 1,283 2,159 - 151 10,073 

Դուրս գրված 
ակտիվների գծով  
կուտակված 
մաշվածություն 

- - - - - - - 

31 դեկտեմբեր 2012թ. 38,846 20,420 16,039 26,961 - 14,693 116,959 

        
Հաշվեկշռային արժեք        
31 դեկտեմբեր 2011թ. 413,339 432 8,932 10,159 5,833 704 439,399 

31 դեկտեմբեր 2012թ. 409,739 5,258 8,254 11,816 5,833 939 441,839 
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‘000 դրամ Շենքեր Մեքենաներ և 

սարքավորում-
ներ 

Տրանսպորտային 
միջոցներ 

Արտադրատնտե
սական գույք 

Հողամասեր Այլ Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք 
(ինքնարժեք) 

       

31 դեկտեմբեր 2010թ. 444,562 18,767 23,688 33,354 5,833 15,123 541,327 
Ձեռք բերում 2,060 1,168 - 1,607 - 123 4,958 
Դուրս գրում -  -  -  -  -  -  - 
31 դեկտեմբեր 2011թ. 446,622 19,935 23,688 34,961 5,833 15,246 546,285 
        
Կուտակված 
մաշվածություն 

              

31 դեկտեմբեր 2010թ. 28,193 13,531 10,618 17,952 - 13,255 83,549 
Տարեկան 
մաշվածություն 

5,090 5,972 4,138 6,850 - 1,287 23,337 

Դուրս գրված 
ակտիվների գծով  
կուտակված 
մաշվածություն 

- - - - - - - 

31 դեկտեմբեր 2011թ. 33,283 19,503 14,756 24,802 - 14,542 106,886 
        
Հաշվեկշռային արժեք        
31 դեկտեմբեր 2010թ. 416,369 5,236 13,070 15,402 5,833 1,868 457,778 
31 դեկտեմբեր 2011թ. 413,339 432 8,932 10,159 5,833 704 439,399 
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Քենդլ 
 

‘000 դրամ Կառուցվածքներ Մեքենաներ և 
սարքավորումներ 

Տրանսպորտային 
միջոցներ 

Արտադրատնտեսա
կան գույք 

Այլ Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք 
(ինքնարժեք) 

      

31 դեկտեմբեր 2011թ. 2,092 31,977 3,876 8,507 522 46,974 
Ձեռք բերում - 95,268 - 789 - 96,057 
Դուրս գրում (2,092) (127,245) (3,876) (9,296) (522) (143,031) 

31 դեկտեմբեր 2012թ. - - - - - - 

       
Կուտակված 
մաշվածություն 

      

31 դեկտեմբեր 2011թ. 37 12,062 1,248 5,164 123 18,634 
Տարեկան 
մաշվածություն 

- 2,968 412 919 55 4,354 

Դուրս գրված 
ակտիվների գծով  
կուտակված 
մաշվածություն 

(37) (15,030) (1,660) (6,082) (178) (22,987) 

31 դեկտեմբեր 2012թ. - - -- - - - 
       
Հաշվեկշռային արժեք       
31 դեկտեմբեր 2011թ. 2,055 19,915 2,628 3,344 399 28,341 

31 դեկտեմբեր 2012թ. - - - - - - 
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‘000 դրամ Կառուցվածքներ Մեքենաներ և 

սարքավորումներ 
Տրանսպորտային 

միջոցներ 
Արտադրատնտեսա

կան գույք 
Այլ Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք 
(ինքնարժեք) 

      

31 դեկտեմբեր 2010թ. 2,202 12,241 784 7,673 112 23,012 
Ձեռք բերում  20,031 3,092 853 410 24,386 
Դուրս գրում (110) (295) -  (19) -  (424) 
31 դեկտեմբեր 2011թ. 2,092 31,977 3,876 8,507 522 46,974 
       
Կուտակված 
մաշվածություն 

            

31 դեկտեմբեր 2010թ. 37 8,149 784 3,993 112 13,075 
Տարեկան 
մաշվածություն 

110 4,208 464 1,190 11 5,983 

Դուրս գրված 
ակտիվների գծով  
կուտակված 
մաշվածություն 

(110) (295) - (19) - (424) 

31 դեկտեմբեր 2011թ. 37 12,062 1,248 5,164 123 18,634 
       
Հաշվեկշռային արժեք       
31 դեկտեմբեր 2010թ. 2,165 4,092 - 3,681 - 9,938 
31 դեկտեմբեր 2011թ. 2,055 19,915 2,628 3,344 399 28,341 
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Անշարժ գույք 
 

‘000 դրամ 
Անվանում Հասցեն Տարե 

թիվը 
  

Մակե-
րեսը 

քառ. մ 

առ 31.12.2012 առ 31.12.2011 

Համախառն 
հաշվեկշռա 

յին արժեք 

Հաշվեկշռա 
յին արժեք 

Համախառն 
հաշվեկշռա 

յին արժեք 

Հաշվեկշռա 
յին արժեք 

Կենտրոնական 
մասնաշենք 

Ա. Մանուկյան 1 1965 10,391  4,140,459          3,877,570  4,143,669 3,923,053 

Թիվ 1 մասնաշենք Ա. Մանուկյան 1 1968 10,080       3,457,178          3,305,978  3,435,201 3,318,280 
Թիվ 2 մասնաշենք Ա. Մանուկյան 1 1959 4,067       1,509,232          1,433,616  1,501,848 1,441,213 
Թիվ 3 մասնաշենք Ա. Մանուկյան 1 1959 4,844       1,760,228          1,676,207  1,879,894 1,813,168 
Թիվ 4 մասնաշենք Ա. Մանուկյան 1 1967 15,057       5,270,705          5,035,822  5,138,682 4,956,823 
Թիվ 5 մասնաշենք Չարենցի 8 1956 4,746       2,081,663          1,956,577  2,080,245 1,976,928 
Թիվ 6 մասնաշենք Աբովյան 52 1947 6,639       2,455,693          2,252,502  2,433,410 2,255,369 
Թիվ 7 մասնաշենք Չարենցի 6 1977 7,458       3,284,113          3,136,617  2,846,198 2,730,838 
Թիվ 8 մասնաշենք Աբովյան 52 2006 6,000       2,809,471          2,568,434  2,808,445 2,594,663 
Քաղ. պաշտ-
պանության մաս 

Կիևյան 1/ա 1976 2,245           490,355             439,888  481,011 437,358 

Մարզահամալիր Ա. Մանուկյան 1 1981 7,283       2,464,857          2,340,389  2,464,857 2,372,435 
Միջազգային 
կրթական 
կենտրոն 

Ծարավ Աղբյուր 1977 11,827 
      1,545,777          1,446,930  1,545,777 1,469,415 

Աստղադիտարան Աբովյան 43 1936 250           122,480            105,873  122,480 110,298 
Հյուրերի տուն Մաշտոց 52 1940 3,141       1,899,686          1,731,518  1,899,686 1,749,408 
Ծաղկաձորի ու/բ ք. Ծաղկաձոր 1965 3,679       1,329,836          1,180,450  1,329,836 1,202,641 
Հանքավանի ու/բ ք. Հանքավան 1963 3,476           178,508             147,645  178,508 150,515 
Բյուրականի ու/բ ք. Բյուրական 1983 5,762           164,536             105,541  164,536 107,027 
Դիլիջանի մարզ. 
Ճամբար 

ք. Դիլիջան 1970 980 
            40,688               26,667  40,688 30,000 

ԵՊՀ Իջևանի 
մասնաճյուղ 

ք. Իջևան 1983 2,000 
            24,244                        -   24,244 - 

ՔԵՆԴԼ Աճառյան 31 1988 6,018                       -                         -   453,435 425,021 
Ուս. փորձ. 
տնտեսություն 

գ. Նորագյուղ 1970 600                   463                        -   463 - 

Ավտոպարկ Ա. Մանուկյան 1 2002 400           169,767             151,557  169,767 153,238 
Ընդամենը     35,199,938        32,919,782  35,142,878 33,217,691 

 
Տրանսպորտային միջոց 

‘000 դրամ 
Հ/
Հ 

Անվանումը Տարեթիվը Համախառն 
հաշվեկշռա 
յին արժեք 

Մաշվածությունը Հաշվեկշռ
ային 

արժեք 
31.12.12 

Հաշվեկշռ
ային 

արժեք 
31.12.11 

Պետական 
համարանիշ Թող

արկ 
ման 

Շահա 
գործ 
ման 

31.12.12 31.12.11 

1. Գազ 66 1980 1983             1,546     1,546     1,546     -                -       717 ԼԼ 64 

2. Պազ 3205 2001 2002             5,568     5,568     5,568     -                -       618 ԼՏ 64 
3. Վազ 2121 1988 1988                230     230         230     -                -       034 ԼԼ 10 

4. Գազ 53 1988 1988                  245     245         245     -                -       278 ԼՏ 64 

5. Գազ 53 1988 1988                  245     245         245     -                -       130 ՏՍ 64 
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6. ՌԱՖ 2914 1993 1993               3,348     3,348      3,348     -                -       973 ՏՍ 64 
7. Երազ 3218 1995 1995              1,600     1,600      1,600     -                -       530 ՏՍ 64 

9 Գազ 3110 2002 2002               4,055     4,055      4,055     -                -       303 ԼԼ 10 
10 Գազ 3110 2001 2002               3,680     3,680      3,680     -                -       147 ԼԼ 10 

11 Գազ 22170 2001 2002               4,116     4,116      4,116     -                -       576 ԼՏ 64 

12 Գազ 22170 2001 2002               4,116     4,116      4,116     -                -       577 ԼՏ 64 
13 Վազ 21103 2002 2002               4,876     4,876      4,876     -                -       050 ԼԼ 10 

14 Գազ 3110 2003 2003               3,853     3,853      3,853     -                -       723 ԼՕ 64 
15 Գազ 3110 2002 2007               3,920     -      3,920     -                -       308 ՍԼ 62 

16 Տոյոտա ավալոն 2004 2005             18,961     17,210 16,433 1751 2,528 077 ԼԼ 10 

17 Գազ 24 1983 1983               6,927     6,927      6,927     - - 138 ԼԼ 10 
18 Բուլդոզեր ԴՏ 

607 
1987 1987               2,530     2,530     2,530     - - ա/համար 

19 Կցորդ In-3 1977 1977 24     24 24 -                -       ա/համար 
20 Ավտոկցորդ 

լաֆետ 
1994 1994 423     423 423 -                -       ա/համար 

21 Տրակտոր 
SAME-603 

2006 2006 
 

         2,020     1,674 1,558 346 462 79-45 ՏԼ 

22 Էքսկավատոր  
ՊԷԱ - 1 
(Տրակտոր) 
§կարպա¦ 

1990 2006 5,000 4,142 3,856 858 1,144 ա/համար 

23 Ձյուն մաքրող 
մեքենա 

2006 2006 1,725 1,725 1,725 - - ա/համար 

24 Միկրոավտոբու
ս HYUNDAI H-1 

2009 2010 9,850 2,627 1,642 7223 8,208 212 ՍՕ 64 

25 Միկրոավտոբու
ս HYUNDAI H-1 

2009 2010 9,850 2,627 1,642 7223 
 

8,208 240 ՍՕ 64 

26     Skoda Superb          2012       2012 10,371      519  - 9852 -  
Ընդամենը 105,159 

 
77,906 78,157 27,253 20,550  

 

Մաշվածություն 
‘000 դրամ 2012 

ԵՊՀ 
2012 

Իջևանի մ/ճ 
2012 

Քենդլ 

Ընդամենը, այդ թվում` 715,250 10,073 4,354 

 ուսումնական, գիտական նշանակության 679,487 8,361 4136.3 

 վարչական նշանակության 35,763 1,712 218 

 
Այլ 

Դեռևս օգտագործման մեջ գտնվող, սակայն լրիվ մաշված հիմնական միջոցների համախառն 
հաշվեկշռային արժեքը կազմում է 228,674 հազար դրամ: 

Հիմնական միջոցների սեփականության իրավունքի սահմանափակումներ, այդ թվում նաև 
պարտավորությունների ապահովության երաշխիք հանդիսացողների գծով, չկան:  

Հիմնական միջոցների ձեռք բերման պայմանագրային պարտավորություններ չկան: 
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6. Ոչ նյութական ակտիվներ  
 

Համախմբված 
‘000 դրամ Համակարգ-

չային 
ծրագրեր 

Լիցենզիա-
ներ 

Արտոնա-
գրեր (հա-

վաս-
տագիր) 

Այլ ոչ 
նյութական 
ակտիվներ 

Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք 
(ինքնարժեք) 

     

31 դեկտեմբեր 2011թ. 6,438 1,013 73 19,848 27,372 
Ձեռք բերում 2,559 - 50 2,343 4,952 
31 դեկտեմբեր 2012թ. 8,997 1,013 123 22,191 32,324 
      
Կուտակված 
ամորտիզացիա 

     

31 դեկտեմբեր 2011թ. 2,117 316 73 830 3,336 
Տարեկան ամորտիզացիա 604 91 - 1,834 2,528 
Կուտակված 
ամորտիզացիա 

     

31 դեկտեմբեր 2012թ. 2,720 407 73 2,664 5,864 
      
Հաշվեկշռային արժեք      
31 դեկտեմբեր 2011թ. 4,322 697 - 19,018 24,036 

31 դեկտեմբեր 2012թ. 6,277 606 50 19,527 26,460 
 

 
 

 

 ‘000 դրամ Համակարգ-
չային 

ծրագրեր 

Լիցենզիա-
ներ 

Արտոնա-
գրեր (հա-

վաս-
տագիր) 

Այլ ոչ 
նյութական 
ակտիվներ 

Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք 
(ինքնարժեք) 

     

31 դեկտեմբեր 2010թ. 6,438 441 73 7,707 14,659 
Ձեռք բերում - 572 - 12,141 12,713 
      
31 դեկտեմբեր 2011թ. 6,438 1,013 73 19,848 27,372 
       

Կուտակված 
ամորտիզացիա 

          

31 դեկտեմբեր 2010թ. 963 316 73 830 2,182 
Տարեկան 
ամորտիզացիա 

1,154 - - - 1,154 

      
Կուտակված 
ամորտիզացիա 

     

31 դեկտեմբեր 2011թ. 2,117 316 73 830 3,336 
      
Հաշվեկշռային արժեք      
31 դեկտեմբեր 2010թ. 5,475 125 - 6,877 12,477 
31 դեկտեմբեր 2011թ. 4,322 697 - 19,018 24,036 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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ԵՊՀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

‘000 դրամ Համակարգ-
չային 

ծրագրեր 

Լիցենզիա-
ներ 

Արտոնա-
գրեր (հա-

վաս-
տագիր) 

Այլ ոչ 
նյութական 
ակտիվներ 

Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք 
(ինքնարժեք) 

     

31 դեկտեմբեր 2011թ. 6,260 1,013 73 19,848 27,194 
Ձեռք բերում 2,427 - - 2,343 4,770 
      
31 դեկտեմբեր 2012թ. 8,687 1,013 73 22,191 31,964 
       

Կուտակված 
ամորտիզացիա 

          

31 դեկտեմբեր 2011թ. 2,058 316 73 830 3,277 
Տարեկան 
ամորտիզացիա 

604 91 - 1,834 2,528 

      
Կուտակված 
ամորտիզացիա 

     

31 դեկտեմբեր 2012թ. 2,661 407 73 2,664 5,805 
      
Հաշվեկշռային արժեք      
31 դեկտեմբեր 2011թ. 4,202 697 - 19,018 23,917 

31 դեկտեմբեր 2012թ. 6,026 606 - 19,527 26,159 

‘000 դրամ Համակարգ
չային 

ծրագրեր 

Լիցենզիա-
ներ 

Արտոնա-
գրեր (հա-

վաս-
տագիր) 

Այլ ոչ 
նյութական 
ակտիվներ 

Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք 
(ինքնարժեք) 

     

31 դեկտեմբեր 2010թ. 6,260 441 73 7,707 14,481 
Ձեռք բերում - 572 - 12,141 12,713 
      
31 դեկտեմբեր 2011թ. 6,260 1,013 73 19,848 27,194 
       

Կուտակված 
ամորտիզացիա 

          

31 դեկտեմբեր 2010թ. 924 316 73 830 2,143 
Տարեկան 
ամորտիզացիա 

1,134 - - - 1,134 

      
Կուտակված 
ամորտիզացիա 

     

31 դեկտեմբեր 2011թ. 2,058 316 73 830 3,277 
      

Հաշվեկշռային արժեք      
31 դեկտեմբեր 2010թ. 5,336 125 - 6,877 12,338 
31 դեկտեմբեր 2011թ. 4,202 697 - 19,018 23,917 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Ոչ նյութական ակտիվների գծով հաշվարկված ամորտիզացիան 2012թ. կազմել է 2,528 հազար 

դրամ և 2011թ.` 1,154 հազար դրամ: 

Վերագնահատումներ և ներստեղծման ծախսումներ չեն կատարվել: 

Ոչ նյութական ակտիվների սեփականության իրավունքի սահմանափակումներ, այդ թվում 

նաև պարտավորությունների ապահովության երաշխիք հանդիսացողների գծով, չկան: 

Ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերման պայմանագրային պարտավորություններ չկան: 

 

7. Կանխավճարներ ոչ ընթացիկ ակտիվների համար 

 
‘000 դրամ Մնացորդ 

31.12.2012թ. 
Մնացորդ 

31.12.2011թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 9,557 52,422 

 ԵՊՀ-ի գծով 9,557 32,580 

 Քենդլի գծով - 19,842 

 

8.Պաշարներ 

ԵՊՀ 
‘000 դրամ Մնացորդ 

31.12.2011թ. 
Ավելացում Նվազեցում Մնացորդ 

31.12.2012թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 113,718 318,501 (288,553) 143,667 

նյութեր, որից`  101,385 155,667 (154,307) 102,746 
հումք, նյութեր 18,075 47,813 (49,963) 15,926 

վառելանյութեր, քսայուղեր 2,573 22,072 (19,745) 4,900 
պահեստամասեր 1,248 7,303 (6,222) 2,329 
շինանյութեր 11,865 35,011 (34,941) 11,934 
դիպլոմներ, տեղեկանքներ 5,330 12,677 (12,479) 5,527 
քիմիական լաբորատոր 
նյութեր 

805 23,101 (21,339) 2,568 

քարթրիջներ 4,765 4,703 (5,119) 4,350 
հուշանվերներ 880 38 (60) 858 
մեդալներ, պարգևանշաներ 17,714 - (1,082) 16,632 
թանկարժեք մետաղներ 34,327 - - 34,327 
այլ նյութեր 3,803 2,948 (3,357) 3,395 

արտադրանք` գրքեր 12,334 74,783 (59,463) 27,654 
անավարտ արտադրանք` 
գրքեր 

- 88,051 (74,783) 13,267 

 

 ‘000 դրամ Մնացորդ 
31.12.2010թ. 

Ավելացում Նվազեցում Մնացորդ 
31.12.2011թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 108,674 289,511 (284,467) 113,718 
նյութեր, որից`  96,704 136,545 (131,865) 101,385 

հումք, նյութեր 18,534 33,385 (33,844) 18,075 
վառելանյութեր, քսայուղեր 3,297 19,968 (20,692) 2,573 
պահեստամասեր 714 8,596 (8,062) 1,248 
շինանյութեր 8,717 32,168 (29,020) 11,865 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Իջան մ/ճ 

 

 

Քենդլ 

 

 

դիպլոմներ, տեղեկանքներ 1,481 12,024 (8,175) 5,330 
քիմիական լաբորատոր 
նյութեր 

66 12,080 (11,341) 805 

քարթրիջներ 6,081 6,597 (7,913) 4,765 
հուշանվերներ 797 729 (646) 880 
մեդալներ, պարգևանշաներ 17,511 1,370 (1,167) 17,714 
թանկարժեք մետաղներ 34,327 - - 34,327 
այլ նյութեր 5,179 9,629 (11,004) 3,803 

արտադրանք` գրքեր 6,292 79,322 (73,281) 12,334 
անավարտ արտադրանք` 

գրքեր 
5,679 73,643 (79,322) - 

‘000 դրամ Մնացորդ 
31.12.2011թ. 

Ավելացում Նվազեցում Մնացորդ 
31.12.2012թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 133 19,724 (19,656) 201 

 վառելանյութ - 7,146 (7,146) - 

 պահեստամասեր - 1,694 (1,694) - 

 շինանյութեր - 9,617 (9,617)  

 դիպլոմներ 133 1,267 (1,199) 201 

‘000 դրամ Մնացորդ 
31.12.2010թ. 

Ավելացում Նվազեցում Մնացորդ 
31.12.2011թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 93 18,460 (18,420) 133 

 վառելանյութ                                   - 6,767 (6,767) - 

 պահեստամասեր                                   - 603 (603) - 

 շինանյութեր                                      - 9,975 (9,975) - 

  դիպլոմներ                       93 1,115 (1,075) 133 

‘000 դրամ Մնացորդ 
31.12.2011թ. 

Ավելացում Նվազեցում Մնացորդ 
31.12.2012թ. 

Ընդամենը  պահեստամասեր 35,449 - (35,449) - 

‘000 դրամ Մնացորդ 
31.12.2010թ. 

Ավելացում Նվազեցում Մնացորդ 
31.12.2011թ. 

Ընդամենը  պահեստամասեր 35,449 - - 35,449 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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9. Կանխավճարներ պաշարների և ծառայությունների համար 
 

‘000 դրամ Մնացորդ 
31.12.2012թ. 

Մնացորդ 
31.12.2011թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 11,817 27,364 

 ԵՊՀ-ի գծով 9,934 23,330 

 Քենդլի գծով - 925 

 ԵՊՀ հրատարակչության գծով 1,883 3,109 
 

10. Առևտրական և այլ դեբիտորական պարտքեր  

 
 

‘000 դրամ Մնացորդ  
31.12.2012թ. 

Մնացորդ  
31.12.2011թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 166,801 237,324 

 ԵՊՀ-ի գծով, որից` 137,777 208,987 
 առկա բակալավր 15,777 113,407 
 հեռակա բակալավր  25,264 35,113 
 առկա մագիստրատուրա 6,544 39,140 
 հեռակա մագիստրատուրա 24,283 3,089 
 այլ դեբիտորական պարտքեր 65,909 18,238 

 Իջևան մ/ճ-ի գծով  28,139 28,318 
 

Այլ դեբիտորական պարտքերում ներառված են կրթաթոշակի փոխհատուցվող գումարները, 

լրացուցիչ դասընթացների, դրամաշնորհների, վարձակալության և սպասարկման ծառայություն-

ների գծով դեբիտորական պարտքերը: 

 

11. Կանխավճարներ հարկերի և պարտադիր վճարների գծով 

 
‘000 դրամ Մնացորդ  

31.12.2012թ. 
Մնացորդ  

31.12.2011թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 7,545 11,648 

 ԵՊՀ-ի գծով, որից` 6,367 9,878 
 ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ 2,100 2,100 

 ԱԱՀ 3,454 6,939 

 հողի հարկ 800 699 

 

12. Ավանդներ 

  
‘000 դրամ Մնացորդ 

31.12.2011թ. 
Ավելացում Նվազեցում Մնացորդ 

31.12.2012թ.  

Ընդամենը, այդ թվում`
 

45,787 55,273 (30,000) 71,060 
«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ 
ԵՊՀ 

5,787 267 - 6,054 

«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ 
Իջևանի մ/ճ 

40,000 55,006 (30,000) 65,006 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի հետ 25.06.07թ. կնքվել է ավանդի պայմանագիր (ավանդի 

գումարը ավելացնելու իրավունքով) տարեկան 6,5 % տոկոսադրույքով: Ներդրման գումարը կազմել է 

57,000 հազար դրամ, հետագայում ավելացվել է: Ավանդի վերադարձման ժամկետ է սահմանվել 

30.01.2008թ: Վերադարձման ժամկետը կողմերի համաձայնությամբ երկարաձգվել է առաջին 

փոփոխությամբ` 30.01.2009թ, երկրորդ փոփոխությամբ` 01.02.2010թ և երրորդ փոփոխությամբ` 

24.02.2011թ: Ավանդի գումարի մնացորդը 31.12.2010թ դրությամբ կազմում է 1,085,411 հազար դրամ, 

իսկ 31.12.2011թ դրությամբ` 670,240 հազար դրամ: Դրանք ներկայացված են դրամական միջոցների 

մնացորդում (Ծանոթ. 13), որպես դրամական միջոցի համարժեք` ելնելով գումարի մարման և 

ավելացման հաճախականությունից:   

«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի հետ 24.01.07թ. կնքվել է ժամկետային ավանդի պայմանագիր 

տարեկան 6,5 % տոկոսադրույքով: Սկզբնական ներդրման գումարը կազմել է 15,000 ԱՄՆ դոլար:  

Ավանդի վերադարձման ժամկետ է սահմանվել 24.01.2008թ.: Վերադարձման ժամկետը կողմերի 

համաձայնությամբ երկարաձգվել է առաջին փոփոխությամբ` 19.02.2009թ, երկրորդ փոփոխությամբ` 

22.02.2010թ և երրորդ փոփոխությամբ` 24.02.2011թ: Վերադարձման ժամկետի առաջին 

փոփոխությամբ տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվել է 9 %, իսկ երկրորդ փոփոխությամբ` 8,1 % : 

«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի Իջևանի մասնաճյուղում տարեկան 6,5 % տոկոսադրույքով և վեց 

ամիս մարման ժամկետով ներդրված 30,000 հազար դրամ գումարով ավանդը մարվել է և հաշվետու 

տարում նորից ներդրվել է 55,006 հազար դրամ: 

 

13. Դրամական միջոցներ 
 

 
Մնացորդ 31.12.2012թ. Մնացորդ 31.12.2011թ. 

Արտարժույթ ‘000  դրամ Արտարժույթ ‘000  դրամ 

Ընդամենը, այդ թվում`  1,157,039  1,303,404 

 ԵՊՀ-ի գծով, որից` - 991,793 - 1,068,714 
դրամարկղ - - - 6 

հաշվարկային հաշիվ - 114,699 - 298,526 

դրամական միջոցների 
համարժեքներ 

- 787,300 - 670,240 

արտարժ. հաշ. ԱՄՆ դոլար 71,881 29,010 45,367 17,501 

արտարժ. հաշ. Եվրո 81,041 43,133 84,320 42,050 

արտարժ. հաշ. Ռուբլի 1,330,124 17,651 3,371,459 40,390 

 Իջևան մ/ճ-ի գծով, որից` - 148,821 - 97,953 
դրամարկղ - 40 - 338 

հաշվարկային հաշիվ - 148,780 - 97,615 

 Քենդլի գծով, որից` - 4,238 - 110,043 
դրամարկղ - - - 4 

հաշվարկային հաշիվ - 1,789 - 55,853 

արտարժ. հաշ. ԱՄՆ դոլար 3,754 1,515 2,985 1,140 

արտարժ. հաշ. Եվրո 
(ակրեդիտիվ) 

1,754 934 104,461 53,046 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
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 ԵՊՀ տպագրատան գծով - 25 - 19 

 ԵՊՀ հրատարակչության գծով - 11,578 - 25,447 

 ԵՊՀ ԵՀԿ-ի գծով - 584 - 1,228 
 
14. Այլ ընթացիկ ակտիվներ 
 

‘000 դրամ Մնացորդ 
 31.12.2012թ. 

Մնացորդ  
31.12.2011թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 7,999 12,094 

ԵՊՀ-ի գծով, որից` 7,965 12,054 
 առհաշիվ անձանց տրված գումարների գծով 7,965 11,521 
 աշխատակիցներին վճարումների գծով - 533 

 
15. Կուտակված շահույթ 

Այս հոդվածում ներառվել են 

 հաշվետու տարվա զուտ շահույթը` 67,104 հազար դրամ, 

 նախորդ տարիների կուտակված շահույթը` 39,580,682 հազար դրամ, 

 ՀՀ կառավարության որոշմամբ օտարված հիմնական միջոցների գծով կապիտալի 

նվազեցում` 816,468 հազար դրամ (ծանոթ. 32):  

 

16. Հետաձգված հարկային պարտավորություններ 

ԵՊՀ 
‘000 դրամ Հաշվեկշռային 

արժեք 
Հարկային  

բազա 
(+) Հարկվող 

ժամանակվոր 
տաբերություն  
(-) Նվազեցվող 

(հանվող) 
ժամանակավոր 
տարբերություն 

Հիմնական միջոցներ 34,786,212 3,676,229 31,109,983 

Կրեդ. պարտքեր աշխ-վարձի և աշխ. 

այլ կարճ. հատուցումների գծով 173,571 1,727 (171,844) 

Ընդամենը   30,938,139 

Հարկի դրույքը   20% 

Հետաձգված հարկային 

պարտավորություն 

  6,187,628 

 

 «Հիմնական միջոցներ» հոդվածում ժամանակավոր տարբերությունը առաջացել է 

ֆինանսական և հարկային հաշվառման նպատակով տարբեր օգտակար ծառայություններ 

սահմանելուց և ՖՀՄՍ-երին անցման ամսաթվի դրությամբ իրականացված վերագնահատումներից: 

«Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ 

հատուցումների գծով» հոդվածում ժամանակավոր տարբերությունը առաջացել է աշխատակիցների 

կուտակվող փոխհատուցելի բացակայությունների գծով: 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
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Չկան որևէ նվազեցվող (հանվող) ժամանակավոր տարբերություններ, չօգտագործված 

հարկային վնասներ և չօգտագործված հարկային զեղչեր, որոնց համար հաշվապահական 

հաշվեկշռում չի ճանաչվել որևէ հետաձգված հարկային ակտիվ: 

 

17. Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ 

Այս հոդվածում ներառվել են անհատույց անժամկետ օգտագործման իրավունքով ԵՊՀ-ին 

տրամադրված անշարժ գույքի, անհատույց սեփականության իրավունքով ստացված այլ հիմնական 

միջոցների հաշվեկշռային արժեքները հաշվեկշռի ամսաթվի դրությամբ: 

 
18. Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 

 
‘000 դրամ Մնացորդ  

31.12.2012թ. 
Մնացորդ  

31.12.2011թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 62,824 67,884 

 ԵՊՀ-ի գծով 60,967 53,738 

 Իջևանի մ/ճ-ի գծով 1,384 1,804 

 Քենդլի գծով - 11,497 

 ԵՊՀ տպագրատան գծով 473 771 

 

19. Կանխավճարներ ծառայությունների համար  

  
‘000 դրամ Մնացորդ 

 31.12.2012թ. 
Մնացորդ  

31.12.2011թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 658,578 618,980 

 ԵՊՀ-ի գծով, որից` 608,515 568,190 
 բակալավր. և հնգամյա ուսուց. 455,194 219,206 
 մագիստրատուրա 37,687 58,751 
 հեռակա բակալավր.  34,047 139,208 
 հեռակա մագիստրատուրա 33,248 87,013 
 հայցորդներ 39,489 24,687 
 այլ ծառայությունների համար 8,850 39,325 

 Իջևանի մ/ճ-ի գծով 38,113 22,223 

 ԵՊՀ տպագրատան գծով 68 1,461 

 ԵՊՀ հրատարակչության գծով 11,881 27,107 
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20. Այլ հարկերի և պարտադիր վճարների գծով պարտավորություն 

 
‘000 դրամ Մնացորդ  

31.12.2012թ. 
Մնացորդ  

31.12.2011թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 73,669 95,319 

 ԵՊՀ-ի գծով, որից` 66,187 92,482 
պարտ. սոց.ապահովության վճար 42,580 78,591 
եկամտահարկ 23,484 13,891 

 

21. Աշխատավարձի և այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով պարտավորություն     
 

‘000 դրամ 
 

Մնացորդ  
31.12.2012թ. 

Մնացորդ  
31.12.2011թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 180,851 170,524 

 աշխատավարձի գծով 1,980 904 

 կուտակվող փոխհատուցելի բացակայությունների գծով 178,871 169,620 

 

22. Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 

 

‘000 դրամ 
 

Մնացորդ  
31.12.2012թ. 

Մնացորդ  
31.12.2011թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 215,682 219,392 

 Երիտ. գիտաշխ. դրամաշ. (թեմատիկ ֆին) 118,570 81,415 

 Լույս հիմնադրամ 90,000 - 

 Սուլթան Կարապետ հիմնադրամ 1,676 1,202 

 Փիրզադյան հիմնադրամ 1,161 1,769 

 Վալերի Քոչարյան հիմնադրամ 20 120 

 Քենդլ-պաշարների մնացորդ 

(պահետամասեր) 

- 35,519 

 Քենդլ-դրամական միջոցների մնացորդ 4,238 99,367 

 

23. Այլ ընթացիկ պարտավորություններ 

 
‘000 դրամ 
 

Մնացորդ  
31.12.2012թ. 

Մնացորդ  
31.12.2011թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 5,309 5,730 

 կրթաթոշակների գծով 1,507 1,356 

 արհմիության գծով  2,773 3,098 
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24. Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը` ըստ ստորաբաժանումների և դուստր ընկերությունների 2012 
‘000 դրամ Համախմբված այդ թվում 

ԵՊՀ Իջևան Քենդլ ԵՊՀ 
տպագրա-

տուն 

ԵՊՀ հրատա-
րակչություն 

ԵՊՀ ԵՀԿ 

Հասույթ 6,384,800 5,975,702 371,242 - 10,355 27,501 - 

Վաճառքի ինքնարժեք (5,782,006) (5,537,006) (222,543) -  (5,851) (16,605) -  

Համախառն շահույթ  602,794 438,695 148,699 - 4,504 10,896 - 

Իրացման ծախսեր (1,973) (1,858) (115) - - - - 

Վարչական ծախսեր (556,278) (424,699) (94,737) (23,800) (1,898) (10,850) (294) 

Այլ եկամուտներ (ծախսեր) (83,296) (107,101) 705 23,750 (1,500) 834 16 

Գործառնական գործունեությունից շահույթ (վնաս) (38,753) (94,962) 54,552 (50) 1,106 880 (278) 

Ֆինանսական եկամուտներ 52,965 46,905 6,010 50 - - - 

Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ 8,900 8,900   -  -  -  -  -  

Շահույթը մինչև հարկումը 23,112 (39,157) 60,561 - 1,106 880 (278) 

Շահութահարկի գծով ծախս (եկամուտ) 43,992 51,311 (6,686) -  (221) (411)   

Զուտ շահույթ 67,104 12,154 53,875 - 885 469 (278) 

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք - - - - - - - 

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների 

հանրագումար 

67,104 12,154 53,875 - 885 469 (278) 
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Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը` ըստ ստորաբաժանումների և դուստր ընկերությունների 2011 

‘000 դրամ Համախմբված այդ թվում 

ԵՊՀ Իջևան Քենդլ ԵՊՀ 
տպագրատուն 

ԵՊՀ հրատա-
րակչություն 

ԵՊՀ ԵՀԿ 

        
Հասույթ 6,523,594 6,085,734 391,435 - 13,907 29,283 3,234 
Վաճառքի ինքնարժեք (5,659,977) (5,395,299) (233,857) -  (10,104) (17,544) (3,173) 

Համախառն շահույթ  863,616 690,435 157,578 - 3,803 11,739 61 

Իրացման ծախսեր (2,155) (1,896) (259) - - - - 
Վարչական ծախսեր (569,667) (441,583) (98,684) (16,153) (1,781) (9,897) (1,569) 
Այլ եկամուտներ (ծախսեր) (158,050) (172,289) (439) 16,153 (1,500) 394 (370) 

Գործառնական շահույթ 133,744 74,667 58,197 - 522 2,236 (1,878) 

ֆինանսական եկամուտներ 64,505 59,361 5,143 - - - - 
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունից վնաս 17,111 17,111 -  - - - -  

Շահույթը մինչև հարկումը 215,359 151,140 63,340 - 522 2,236 (1,878) 

Շահութահարկի գծով ծախս (155,389) (148,337) (6,476) -  (104) (471)   

Զուտ շահույթ 59,971 2,802 56,864 - 418 1,765 (1,878) 

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք - - - - - - - 
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների 
հանրագումար 

59,971 2,802 56,864 - 418 1,765 (1,878) 

 



 «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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25. Հասույթ 

 
‘000 դրամ 2012 2011 

Ընդամենը, այդ թվում` 6,384,800 6,523,594 

 ԵՊՀ-ի գծով, որից` 5,975,702 6,085,734 
եկամուտներ վճարովի ուսուցման ծառայությունից 4,789,705 4,822,247 
եկամուտներ բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտ. ծրագրերից (նպաստներ)  

988,144 1,068,280 

հյուրերի տան և հանրակացարանային ծառ-ից 38,287 44,768 
ուսումնաարտադրական բազաների ծառ-ից 44,967 30,367 
լրացուցիչ կրթական դասընթացներից 59,511 63,514 
ընդունելության քննություններից 13,053  
եկամուտներ ատամնաբուժական ծառ-ից 8,920 8,278 
փաստաթղթերի ձևակերպումից 2,340 1,901 

 Իջևիան մ/ճ-ի գծով, որից` 371,242 391,435 
եկամուտներ վճարովի ուսուցման ծառայությունից 305,242 324,782 
եկամուտներ բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտ. ծրագրերից (նպաստներ)   

66,000 66,000 

 ԵՊՀ տպագրատան գծով 10,355 13,907 

 ԵՊՀ հրատարակչության գծով 27,501 29,283 

 ԵՊՀ ԵՀԿ-ի գծով - 3,234 

 

26. Վաճառքի ինքնարժեք 

 
‘000 դրամ 2012 2011 

Ընդամենը, այդ թվում` (5,782,006) (5,659,977) 

 ԵՊՀ-ի գծով, որից` (5,537,006) (5,395,299) 
աշխատանքի վարձատրություն             (3,710,576) (3,637,616) 
պարտադիր սոց. ապ. վճար (542,002) (526,362) 
մաշվածություն (ամորտիզացիա) (681,889) (605,028) 
կոմունալ ծախսեր               (192,373) (245,831) 
նյութեր                 (51,312) (41,672) 
փոստի և հեռահաղ-ն ծախսեր                  (27,705) (31,052) 
տրանսպորտային ծախսեր                 (23,547) (32,250) 
տպագրական ծախսեր                  (35,064) (35,057) 
նորոգման ծախսեր                  (83,317) (65,777) 
գրասենյակային ծախսեր                 (17,460) (14,745) 
կրթաթոշակի ծախսեր                  (10,652) (9,783) 
պրակտիկայի կազմ. ծախսեր                 (16,048) (14,578) 
գործուղման ծախսեր                 (26,935) (29,004) 
ուսումնական միջոցառում-ի ծախսեր                    (6,487) (25,470) 
թերթեր, ամսագրեր                  (12,581) (16,640) 
վարձակալության ծախսեր                       (200) (220) 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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 Իջևանի մ/ճ-ի գծով, որից` (222,543) (233,857) 
աշխատանքի վարձատրություն  (155,834) (159,671) 
պարտադիր սոց. ապ. վճար (32,615) (24,698) 
մաշվածություն (ամորտիզացիա) (6,693) (19,294) 
կոմունալ ծախսեր (7,279) (11,641) 
նորոգման,սպասարկման ծախսեր (9,617) (7,915) 
տրանսպորտային ծախսեր (6,599) (5,787) 

 ԵՊՀ տպագրատան գծով (5,851) (10,104) 

 ԵՊՀ հրատարակչության գծով (16,605) (17,544) 

 ԵՊՀ ԵՀԿ-ի գծով - (3,173) 

 

27. Վարչական ծախսեր 

 
‘000 դրամ 2012 2011 

Ընդամենը, այդ թվում` (556,278) (569,667) 

 ԵՊՀ-ի գծով, որից` (424,699) (441,583) 
աշխատանքի վարձատրություն                 (307,191) (272,526) 
պարտադիր սոց. ապ. վճարներ                  (40,475) (39,434) 
մաշվածություն (ամորտիզացիա)                  (35,889) (45,540) 
ներկայացուցչական ծախսեր                    (2,618) (5,546) 
գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր                  (16,654) (27,011) 
գործուղման ծախսեր                    (8,089) (10,524) 
հիմնական միջոցների նորոգում և սպասարկում                    (4,434) (6,755) 
փոստի և հեռահաղ-ն ծախսեր                    (2,221) (2,450) 
տպագրական ծախսեր                      (846) (4,649) 

 Իջևանի մ/ճ-ի գծով, որից` (94,737) (98,684) 
աշխատանքի վարձատրություն  (66,875) (67,500) 
պարտադիր սոց. ապ. վճարներ            (13,978) (18,400) 
մաշվածություն (ամորտիզացիա) (3,380) (4,042) 
գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր (6,087) (4,571) 
հիմնական միջոցների նորոգում և սպասարկում (2,311)  (1,652) 
ներկայացուցչական ծախսեր (1,123)  (1,427) 

 Քենդլի գծով (23,800) (16,153) 

 ԵՊՀ տպագրատան գծով (1,898) (1,781) 

 ԵՊՀ հրատարակչության գծով (10,850) (9,897) 

 ԵՊՀ ԵՀԿ-ի գծով (294) (1,569) 

 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
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28. Այլ եկամուտներ (ծախսեր) 
 

‘000 դրամ 2012 2011 
Եկամուտ Ծախս Արդյունք Եկամուտ Ծախս Արդյունք 

Ընդամենը, այդ թվում` 1,520,616 (1,603,912) (83,296) 1,416,541 (1,574,592) (158,050) 

ԵՊՀ-ի գծով, որից` 1,399,820 (1,506,921) (107,101) 1,272,731 (1,445,020) (172,289) 
եկամ. վերաբերող 
շնորհներից  

1,235,393 (1,330,423) (95,030) 1,191,618 (1,299,573) (107,955) 

պաշարների արժեքի 
փոփ-ից 

- (91) (91) 600 - 600 

տարածքի 
վարձակալությունից 

7,516 - 7,516 9,852 - 9,852 

տույժեր, տուգանքներ  - (5) (5) 97 (21) 76 
ոչ ընթացիկ 
ակտիվների վաճառքից 
(օտար-ից)  

1,718 - 1,718 970 - 970 

ակտիվներին 
վերաբերող շնորհներից 

124,945 - 124,945 63,589 - 63,589 

անհատույց տրված 
ակտիվներ 

- (36,183) (36,183) - (123,320) (123,320) 

այլ  30,248 (140,219) (109,971) 6,005 (22,106) (16,101) 
Իջևանի մ/ճ-ի գծով, որից` 16,987 (16,282) 705 19,846 (20,285) (439) 

եկամ.վերաբերող 
շնորհներից 
կրթաթոշակ 

14,785 (15,037) (252) 18,240 (18,062) 178 

ակտիվներին 
վերաբերող շնորհներից 

910 - 910 369 - 369 

այլ  1,292 (1,245) 47 1,237 (2,223) (986) 
Քենդլի գծով, որից` 102,134 (78,384) 23,750 123,570 (107,417) 16,153 

եկամ.վերաբերող 
շնորհներից 

102,134 (78,384) 23,750 123,570 (107,417) 16,153 

ԵՊՀ տպագրատան գծով - (1,500) (1,500) - (1,500) (1,500) 
 ԵՊՀ հրատարակչության 
գծով 

1,659 (825) 834 394  394 

 ԵՊՀ ԵՀԿ-ի գծով 16 - 16 - (370) (370) 
 

 

29. Շահութահարկի գծով ծախս 
 

‘000 դրամ 2012 2011 

Ընդամենը, այդ թվում` 43,992 (155,389) 

 ԵՊՀ-ի գծով, որից` 51,311 (148,337) 
ընթացիկ հարկի գծով ծախս (109,840) (146,687) 
հետաձգված հարկի գծով ծախս 
(փոխհատուցում) 

161,151 (1,650) 

 

Հետաձգված հարկի գծով ծախսը պայմանավորված է` 

 հիմնական միջոցների գծով հարկվող ժամանակավոր տարբերությունների 

առաջացմամբ և 

 աշխատակիցներին կուտակվող փոխհատուցելի բացակությունների գծով նվազեցվող 

(հանվող) ժամանակավոր տարբերությունների առաջացմամբ` (Ծանոթ, 16): 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
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Ընթացիկ հարկի գծով սեփական կապիտալին դեբետագրված կամ կրեդիտագրված 

հոդվածներ չկան: 

Չկա հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում), որը վերաբերում է հաշվետու տարում ճանաչված 

արտասովոր հոդվածներին: 

ԵՊՀ 
 ‘000 դրամ 

Հարկի գործող միջին դրույքի և  
հարկի կիրառվող դրույքի թվային համադրում 

2012 2011 

Հարկի կիրառվող դրույք 20% 20 % 

Շահույթը մինչև հարկումը (39,157) 151,140 

Չնվազեցվող ծախսեր/չհարկվող եկամուտներ 588,360 582,295 

Հարկվող շահույթը 549,205 733,435 

Ընթացիկ հարկ 109,841 146,687 

Հարկի գործող միջին դրույքը (281)% 97% 
 

30. Ֆինանսական արդյունքների հաշվետվություն ծախսերի ըստ բնույթի դասակարգմամբ 

ԵՊՀ 
‘000 դրամ 2012 2011 

Հասույթ 5,975,702 6,085,734 

Գործառնական այլ եկամուտներ       1,399,820     1,416,541 

Պատրաստի և անավարտ արտադրության 

մնացորդի փոփոխություն 

(34,701) (38,430) 

Օգտագործված հումք և նյութեր                (131,224) (132,747) 

Անձնակազմի գծով ծախսումներ                (5,421,856) (5,483,737) 

Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով 

ծախսումներ 

(717,778) (650,569) 

Գործառնական այլ ծախսումներ և ծախսեր (1,164,925) (1,122,125) 

Գործառնական շահույթ  (94,962) 74,667 

Ֆինանսական եկամուտներ 46,905 59,361 
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունից 
օգուտ (վնաս) 

8,900 17,111 

Շահույթը մինչև հարկումը (39,157) 151,140 

Շահութահարկի գծով ծախս 51,311 (148,337) 

Զուտ շահույթ 12,154 2,802 

 
31. Ֆինանսական գործիքներ 

Պարտքային ռիսկ 

Պարտքային ռիսկերի նշանակալի կենտրոնացումներ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 

դրությամբ չկան: 

Տոկոսադրույքի ռիսկ 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող կարճաժամկետ ներդրումները 6.5 տոկոս ֆիքսված 

տոկոսադրույքով են և տոկոսադրույքի փոփոխությունների չեն ենթադրվում (ծանոթ. 12-13): 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Արժութային ռիսկ 

Գնումների հետ կապված պարտքերի գծով կազմակերպությունը չի ենթարկվում արժութային 

ռիսկին, որովհետև դրանք գնանշված են ֆունկցիոնալ արժույթով: 

Իրական արժեք 

Ղեկավարության գնահատմամբ կազմակերպության ֆինանսական ակտիվների և 

պարտավորությունների իրական արժեքները  մոտավորապես համապատասխանում են դրանց 

հաշվեկշռային արժեքներին: Ցպահանջ, ինչպես նաև` հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի հետո 

մինչև 12 ամիս մարման ժամկետ ունեցող դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի իրական 

արժեքը էականորեն չի տարբերվում դրանց հաշվեկշռային արժեքից: 
 
32. Սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը` ըստ ստորաբաժանումների 

 

‘000  դրամ Կանոնա-
դրական 

կապիտալ 

Կուտակված 
շահույթ 

Պահուստա-
յին 

կապիտալ 

Ընդամենը 

    Համախմբված     
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2010 - 39,520,711 169,894 39,690,605 

Տարվա զուտ շահույթ - 59,971 - 59,971 

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2011 - 39,580,682 169,894 39,750,576 

Տարվա զուտ շահույթ  67,104 - 67,104 

Կապիտալի նվազեցում - (816,468) - (816,468) 

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2012 - 38,831,318 169,894 39,001,212 
    ԵՊՀ       

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2010 - 39,085,054 169,894 39,254,948 

Տարվա զուտ շահույթ  - 2,802 - 2,802 

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2011 - 39,087,856 169,894 39,257,750 

Տարվա զուտ շահույթ   12,154 - 12,154 

Կապիտալի նվազեցում  - (816,468) -  (816,468) 

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2012 - 38,283,541 169,894 38,453,435 
    Իջևանի մ/ճ       

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2010 - 431,670 -    431,670 

Տարվա զուտ շահույթ  - 56,864 - 56,864 

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2011 - 488,534 - 488,534 

Տարվա զուտ շահույթ  - 53,875 - 53,875 

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2012 - 542,409 - 542,409 

 
ՀՀ կառավարության 2012թ մայիսի 24-ի թիվ 675-Ն որոշմամբ հիմնադրվել է «Քեդլ» 

սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտւտ» հիմնադրամ: Որոշման համաձայն «ԵՊՀ» 
ՊՈԱԿ սինքրոտրոնային ճառագայթման օգտագործմամբ գիտական հետազոտությունների 
կենտրոն» գիտահետազոտական ինստիտուտ հիմնարկին անժամկետ և անհատույց օգտագործման 
իրավունքով ամրացված Երևան քաղաքի Հ.Աճառյան 31 հասցեում գտնվող 6018.2 քառ. մետր 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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ընդհանուր մակերեսով շենքային համալիրը անժամկետ և անհատույց օգտագործման իրավունքով 
ամրացվել է «Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտւտ» հիմնադրամին: 

Վերոնշված, օտարված անշարժ գույքի հաշվեկշռային արժեքը կազմում է 974,210 հազար 
դրամ, որից որպես սեփական կապիտալի նվազեցում է ճանաչվել 816,468 հազար դրամը 
(«Կապիտալի նվազեցում» հոդված), իսկ մնացած 157,742 հազար դրամ` որպես շնորհի նվազեցում 
(անժամկետ և անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացված գույքի բաղադրիչ)։ 

 
 



 «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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33. Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը` ըստ ստորաբաժանումների  2012
 

‘000  դրամ Համա-
խմբված 

այդ թվում 
ԵՊՀ Քենդլ Իջևան ԵՊՀ 

տպագրատուն 
ԵՊՀ 

հրատարակ
-չություն 

ԵՊՀ ԵՀԿ 

Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր        
վաճառքներից 6,432,598 6,009,896 - 389,149 20,962 12,591 - 

այլ գործունեությունից 1,637,593 1,518,396 102,278 15,987 - 932 - 
նյութերի, ապրանքների ձեռք բերումից (184,778) (136,889) (4,838) (28,192) (14,150) (709) - 

աշխատանքների, ծառայությունների ստացումից (645,403) (606,280) (10,335) (12,753) (183) (15,710) (141) 
վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից  (5,062,623) (4,731,823) (70,966) (216,670) (23,585) (19,419) (160) 

հարկեր, պարտադիր վճարներ (930,837) (864,910) (10,483) (50,329) (2,106) (2,715) (293) 

այլ գործունեությունից (576,737) (554,336) (5,702) (15,634) (1,065) -  -  

Գործառնական գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր 669,813 634,053 (46) 81,558 (20,127) (25,030) (594) 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր        
հիմնական միջոցների վաճառքից 2,073 2,073 - - - - - 

տոկոսների ստացումից 57,170 52,329 - 4,841 - - - 

ավանդների տրամադրումից (55,006) - - (55,006) - - - 

տրամադրված ավանդների մարումից 30,000 - - 30,000 - - - 

հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերումից (859,049) (742,715) (105,759) (10,525) - - (50) 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր (824,812) (688,313) (105,759) (30,690) - - (50) 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր        

փոխառությունների ստացումից - -  -  -  -  -  -  

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր - - - - - - - 

Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր (154,999) (54,260) (105,805) 50,868 (20,127) (25,030) (644) 

արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ 8,633 8,633 - - - - - 

Դրամական միջոցների մնացորդը առ 1 հունվարի 1,303,404 1,068,714 110,043 97,953 19 25,447 1,228 

Դրամական միջոցների մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 1,157,038 1,023,087 4,238 148,821 (20,108) 417 584 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը` ըստ ստորաբաժանումների 2011 
‘000  դրամ Համա-

խմբված 
այդ թվում 

ԵՊՀ Քենդլ Իջևան ԵՊՀ 
տպագրա-

տուն 

ԵՊՀ 
հրատարակ-

չություն 

ԵՊՀ ԵՀԿ 

Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր        
վաճառքներից 6,470,869 6,001,936 - 362,526 43,932 58,594 3,881 
այլ գործունեությունից 1,608,560 1,355,994 232,256 20,310 - - - 

նյութերի, ապրանքների ձեռք բերումից (260,929) (203,198) (13,854) (25,693) (17,835) (274) (75) 
աշխատանքների, ծառայությունների ստացումից (645,178) (593,199) (15,152) (15,383) (323) (19,714) (1,407) 

վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից  (4,960,737) (4,611,327) (69,981) (232,142) (23,924) (20,394) (2,969) 
հարկեր, պարտադիր վճարներ (1,003,526) (939,595) (13,393) (48,215) (770) (493) (1,059) 

այլ գործունեությունից (660,196) (630,375) (9,013) (18,858) (1,950) -  -  

Գործառնական գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր 548,865 380,236 110,863 42,546 (870) 17,719 (1,629) 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր        

հիմնական միջոցների վաճառքից 1,208 1,208 - - - - - 

տոկոսների ստացումից 67,629 63,570 - 3,543 - 516 - 
ավանդների տրամադրումից (10,000) - - (10,000) - - - 

տրամադրված ավանդների մարումից        
հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերումից (740,129) (707,520) (29,725) (2,884) - - - 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր (681,292) (642,742) (29,725) (9,341) - 516 - 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր        

փոխառությունների ստացումից 470 - - - - - 470 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր 470 - - - - - 470 

Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր (131,957) (262,506) 81,138 33,205 (870) 18,235 (1,159) 

արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ 14,064 14,064  - - - - 

Դրամական միջոցների մնացորդը առ 1 հունվարի 1,421,297 1,317,156 28,905 64,748 889 7,212 2,387 

Դրամական միջոցների մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 1,303,404 1,068,714 110,043 97,953 19 25,447 1,228 



 «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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34. Կապակցված կողմերի բացահայտում 
Հաշվետու ժամանակաշրջանում Կազմակերպությունը իրականացրել է կապակցված 

կողմերի հետ հետևյալ գործարքները. 
 

1. «ԵՊՀ տպագրատուն» ՍՊԸ 
‘000 դրամ 

Հոդված Մնացորդ 
31.12.2011  

Ավելացում Նվազեցում Մնացորդ 
31.12.2012  

Դեբիտորական պարտքեր 
գործառնական վարձակալության 
գծով 

615 2,150 (1,700) 1065 

Տպագրական ծառայությունների 
գծով` 
(կանխավճար)/կրեդիտորական 
պարտք 

(112) 22,548 (21,483) 953 

 
2. «ԵՊՀ հրատարակչություն» ՍՊԸ 

‘000 դրամ 
   

 
Հոդված Մնացորդ 

31.12.2011  
Ավելացում Նվազեցում Մնացորդ 

31.12.2012 

Կրեդիտորական պարտքեր 
տպագրական ծառայությունների 
գծով 

- 11,809 (12,694) 885 

Դեբիտորական պարտքեր 
գործառնական վարձակալության 
գծով 

- 648 (648) - 

 
Կազմակերպության կողմից անհատույց տրամադրվել է 712 հազար դրամի գրականություն : 
 

3. «ԵՊՀ Երկրաբանական հետազոտությունների կենտրոն» ՍՊԸ 
‘000 դրամ 

   
 

Հոդված Մնացորդ 
31.12.2011  

Ավելացում Նվազեցում Մնացորդ 
31.12.2012  

Դեբիտորական պարտքեր 
գործառնական վարձակալության 
գծով 

74 66 (141) - 

 
4. Հանգուցային կառավարչական անձնակազմին (վեց անձ) հաշվարկված աշխատավարձը 

հաշվետու տարում կազմել է 37,570 հազար դրամ:   

 
35. Պայմանականություններ 
 
35.1. Հարկային պարտավորություններ 

ՀՀ հարկային հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությունը պարունակում է նորմեր, 
որոնք հանգեցնում են տարաբնույթ մեկնաբանությունների: Դրա հետևանքով միևնույն 



«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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հարցադրմանը վերաբերյալ տարբեր կազմակերպություններում և տարբեր ստուգող 
անձնակազմերի կողմից կարող են կիրառվել տարբեր մոտեցումներ: Հարկային ստուգումների 
ընթացքում կարող են առաջադվել լրացուցիչ հարկային պարտավորությունների վճարման 
պահանջներ, այն դեպքում, երբ նույն բնույթի գործարքների վերաբերյալ նախկինում նման պահանջ 
(խախտում) չի առաջադրվել (մոտեցումն է եղել այլ): Լինում են դեպքեր, երբ առանց կրկնակի 
ստուգման լիազորության` ստուգվում են արդեն ստուգված ժամանակահատվածի փաստաթղթերը: 
Հարկային օրենսդրության մեջ հաճախակի են տեղի ունենում փոփոխություններ, կամ նոր 
ընդունված իրավական նորմն է կրկին կարճ ժամականահատվածում փոփոխության ենթարկվում:  

Ղեկավարությունը համոզված է, որ Կազմակերպությունը  իր գործունեությունը ծավալում է ՀՀ 
օրենսդրության պահանջներին համապատասխան և ամբողջությամբ կատարել է իր հարկային 
պարտավորությունները: Այնուամենայնիվ, նկարագրված ռիսկերը կարող են բացասական 
ազդեցություն ունենալ Կազմակերպության ֆինանսական վիճակի և ֆինանսական արդյունքների 
վրա: 
 
35.2. Ապահովագրություն 

ՀՀ-ում ապահովագրության ոլորտը գտնվում է զարգացման փուլում: Ներմուծվում են 
զարգացած երկրներում վաղուց կիրառելի ապահովագրական գործիքներ: 

Հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ Կազմակերպությունը իրականացրել է 
ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր 
ապահովագրություն (ԱՊՊԱ): 

Քանի դեռ չի իրականացված ակտիվների ամբողջական ապահովագրություն, առկա է ռիսկ, 
որ որոշակի ակտիվների կորուստը կամ ոչնչացումը կարող է ունենալ բացասական ազդեցություն 
Կազմակերպության ֆինանսական վիճակի և ֆինանսական արդյունքների վրա: 
 
37. Ֆինանսական հաշվետվությունների վավերացում 

Ֆինանսական հաշվետվությունները ստորագրվել են հրապարակման համար 2013թ.հունիսի 

27-ին` ռեկտոր Ա.Սիմոնյանի և գլխավոր հաշվապահ Ռ.Գրիգորյանի կողմից: 

 

 

Ռեկտոր  Ա.Սիմոնյան 

   

Գլխավոր հաշվապահ  Ռ.Գրիգորյան 

 

 


