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Ղեկավարության և կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց պատասխանատվությունը 

ֆինանսական հաշվետվությունների համար 

 

Ընկերության ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-երին համապատասխան ֆինանսական 

հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ ներկայացման համար: Այդ նպատակով 

ղեկավարությունը սահմանում է անհրաժեշտ վերահսկողության համակարգ, որը թույլ է տալիս 

պատրաստել ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք զերծ են խարդախության կամ սխալի 

արդյունքում էական խեղաթյուրումից: 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս ղեկավարությունը պատասխանատու է 

Ընկերության՝ անընդհատ գործելու հնարավորությունը գնահատելու, անընդհատ գործելուն առնչվող 

հարցերը բացահայտելու, ինչպես նաև գործունեության անընդհատության ենթադրության վրա 

հիմնված հաշվառում վարելու համար, քանի դեռ ղեկավարությունը չի նախատեսում լուծարել 

Ընկերությունը կամ դադարեցնել դրա գործունեությունը, կամ չունի իրատեսական այլընտրանք, բացի 

նշվածներից: 

Կառավարման օղակներում ներգրավված անձինք պատասխանատու են Ընկերության ֆինանսական 

հաշվետվությունների կազմման գործընթացը վերահսկելու համար: 

 

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար 

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ երաշխիքներ՝ խարդախությունների կամ սխալների 

հետևանքով ֆինանսական հաշվետվությունները էական խեղաթյուրումերից զերծ լինելու 

վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացնել աուդիտորի եզրակացություն, որը կներառի մեր կարծիքը: 

Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր աստիճանի հավաստիացում է, սակայն այն երաշխիք չի 

հանդիսանում, որ ԱՄՍ համապատասխան իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական 

խեղաթյուրումներ, երբ այդպիսիք կան: Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության 

կամ սխալի հետևանքով և համարվում են էական, եթե ակնկալվում է, որ դրանք առանձին-առանձին 

կամ միասին վերցրած կարող են ազդել այս ֆինանսական հաշվետվությունները օգտագործողների՝ 

դրանց հիման վրա կայացրած տնտեսական որոշումների վրա: 

ԱՄՍ-ների համապատասխան իրականացվող աուդիտի շրջանակներում մենք կիրառում ենք 

մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն ամբողջ 

աուդիտի ընթացքում: Բացի այդ, մենք.  

 Բացահայտում և գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվություններում խարդախության 

կամ սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք այդ 

ռիսկերին ուղղված աուդիտորական ընթացակարգեր և ձեռք ենք բերում բավականաչափ ու 

համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար: 

Խարդախության արդյունք հանդիսացող էական խեղաթյուրման չբացահայտման ռիսկն ավելի մեծ է, 

քան սխալի հետևանքով առաջացած խեղաթյուրման չբացահայտման ռիսկը, քանի որ 

խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն, փաստաթղթերի կեղծում, 

միտումնավոր բացթողումներ, կեղծ հայտարարությունների տրամադրում կամ ներքին 

վերահսկողության համակարգի չարաշահում:  

 

 Պատկերացում ենք կազմում աուդիտին առնչվող ներքին վերահսկողության վերաբերյալ, 

որպեսզի մշակենք համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր, բայց ոչ Ընկերության 

ներքին վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար: 

 

 Գնահատում ենք կիրառվող հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության  

պատշաճությունը, ինչպես նաև ղեկավարության կատարած հաշվապահական գնահատումների և 

համապատասխան բացահայտումների ողջամտությունը: 



. bqFuhurbqnr-dhbp htrp \uururpud r1h\rurlupnrplurtr \nr1ilfrg rutrptrrlhurtnntp]urtr u\qpnr-trpfr

\frprunrfurfu tntqlrb frhblnr rlbpurphp3url h AbnB pbptlrub runulfnnnpur\uh ruqrugntlgtrhpfr hfrdruL ftru.r
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hur\urL ur'hnpn2ntplnth, tihhp ulhrnp L tihp runul|rrnnpru\urL hqpru\urgntplnthnul nt2ur4pntp3nr-h

hprurllrphhp $|rtrurtruur\urh hur2rlhuulmplnrhhhpmrl hrudurqunnuruluurlr purgurhurlurntrihhpfrh, \urd hph
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. Qtrruhruurnrl[ htrp ptrrlhurhnr-p tunrfrurip $frhruhuur\urh hru2rlbrnr{nrp]nr-trhhpfr Lhp\ul3urgntilp,

\runntgtlrubpp tr pnrltutr4ru\nrplnrtrp, htprunlurl purgurhurSurnr-r.ihhpp, lr urp4lnB $frtrurhuu\ruh
hur2r{hrn{nr-plnrhhbpp trbpltulurgtrnui tL r[ruLg hfrfpnr-ri ptrllurE qnpEurpptrhph nL

frprurlurpdnrp3nr-hhhpp ur3h d.hnr{, nptr urqurhnr{nttf h d2rftupfnn hhp\urlugnttlp:

. lbnp hlrp ptpnui prur{ru\urhur2rur}r nr hunlurqrurnruu}uurh urnt4}rtnnpur\utr urqurgnr-1ghbp'
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Uhtrp frnrfirh qulnuru]uurhurunt hhp rfhp urnr4fnnnpur\urh \urpbfrpfr hrurfup:

U11 hrupghplr hhtn tih\urhr1, dhtrp hurrlnprlur\grlnui hhp \urnur{uprfurh orlur\trhpmti trhpqpurtlrlrub

urh&urhg hhrn urnt4|lnfr ullurhur{npurb 2p2urtrur\hhpfr tr duril\hurhhp}r, frh2qhu liurb urnr-rlfnnfr

phprugpnui hur3urburphpr{urb. kur\ruh phpurgnufhhp} rlhpurFhpturL, npnhp hhpurnntil hh urnulfunfr

ptrpurgpnr-rf dbp \nqdbg purguhury.nrlrub hhpplrh {tpurhu\nr1nr-ppuh \urphnp phpntplnrLrtrtpp:
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«Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ 
Ֆինանսական հաշվետվություններ 

31 դեկտեմբերի 2019թ.    

1-29 ծանոթագրությունները կազմում են սույն 

ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը: 
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ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍԻ և ԱՅԼ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

31 դեկտեմբերի  2019թ. ավարտված տարվա համար 

 

(հազար դրամ) 

 

Ծանոթագրու
թյուններ 

2019թ. 
 

2018թ. 

   

 

 Հիմնական գործունեությունից հասույթ 15 4,981,527  
 

- 

Գովազդից և հովանավորչությունից հասույթ 16 107,348  125,505 

Դրամաշնորհներից եկամուտ 15 1,149,101  
 

6,123,047  

Այլ եկամուտներ 17   1,421,014  
 

107,840  

Ֆիլմերի և հաղորդումների գծով ծախսեր 18 (2,118,738) 
 

(2,482,759) 

Հեռարձակման ծախսեր 19 (257,170) 
 

(271,530) 

Փոխհատուցումներ աշխատակիցներին 
 

(1,981,623) 
 

(1,787,784) 

Մաշվածություն և ամորտիզացիա 
 

(1,421,457) 
 

(1,414,177) 

Այլ ծախսեր 20 (2,090,379) 
 

(278,156) 

Ֆինանսական եկամուտ 21 -    
 

        1  

Ֆինանսական ծախս 21 (65,033) 
 

(135,160) 

Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ 
 

11,257  
 

11,029  

Վնաս մինչև հարկումը 
 

(264,153) 
 

(2,144) 

Շահութահարկի գծով փոխհատուցում 22 9,694 
 

58,991  

Տարվա (վնաս)/շահույթ 
 

(254,459) 
 

56,847  

Այլ համապարփակ արդյունք 
    

Այլ համապարփակ եկամուտ 
 

-    
 

     -    

Տարվա այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք  
 

     -    
 

     -    

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական 

արդյունք  
(254,459) 

 
56,847  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ 
Ֆինանսական հաշվետվություններ 

31 դեկտեմբերի 2019թ.    

1-29 ծանոթագրությունները կազմում են սույն 

ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը: 
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ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

2019 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

 

 
    

 
   (հազար դրամ) 

 

Բաժնետիր

ական 

կապիտալ 
 

Էմիսիոն 

եկամուտ  

Վերագնահ

ատման 

պահուստ 
 

Այլ 

պահուստ

ներ 
 

Կուտակված 

շահույթ  
Ընդամենը 

Մնացորդը առ 1 հունվարի 

2018թ.  
1,213,058  

 
755  

 
2,021,635  

 
72,949  

 
126,902  

 
3,435,299  

Համապարփակ արդյունք  
           

Տարվա զուտ շահույթ  -  
 

-    
 

 -  
 

      -    
 

56,847  
 

56,847  

Ընդամենը համապարփակ 

եկամուտ 
      -    

 
-    

 
     -    

 
-    

 
    56,847  

 
56,847  

Փոխանցում չբաշխված 

շահույթին 
-    

 
-    

 
(102,459) 

 
- 

 
102,459  

 
-    

Պահուստային 

հիմնադրամի աճ 
-    

 
-    

   
2,000  

 
(2,000) 

 
-    

Կապիտալում 
ուղղակիորեն գրանցված 
գործարքներ 
սեփականատերերի հետ 

           

Հայտարարված 

շահաբաժիններ 
    -    

 
  -    

 
 -  

 
 -  

 
(31,139) 

 
(31,139) 

Ընդամենը գործարքներ 

սեփականատերերի հետ 
      -    

 
      -    

 
        -    

 
       -    

 
(31,139) 

 
(31,139) 

Մնացորդը առ 31 

դեկտեմբերի 2018թ.  
1,213,058  

 
755  

 
1,919,176  

 
74,949  

 
253,069  

 
3,461,007  

            
Մնացորդը առ 1 հունվարի 

2019թ.  
1,213,058  

 
755  

 
1,919,176  

 
74,949  

 
253,069  

 
3,461,007  

Համապարփակ արդյունք  
           

Տարվա զուտ վնաս  -  
 

 -  
 

 -  
   

(254,459) 
 

(254,459) 

Ընդամենը համապարփակ 

եկամուտ 
-    

 
-  

 
           -    

 
     -    

 
(254,459) 

 
(254,459) 

Փոխանցում չբաշխված 

շահույթին 
- 

 
- 

 
(103,575) 

 
- 

 
103,575  

 
-    

Պահուստային 

հիմնադրամի աճ 
 -    

 
  -    

 
 -    

 
10,606  

 
(10,606) 

 
 -    

Կապիտալում 
ուղղակիորեն գրանցված 
գործարքներ 
սեփականատերերի հետ 

           

Հայտարարված 

շահաբաժիններ 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
-  

 
(46,241) 

 
(46,241) 

Ընդամենը գործարքներ 

սեփականատերերի հետ 
          -    

 
-    

 
   -    

 
  -    

 
(46,241) 

 
(46,241) 

Մնացորդը առ 31 

դեկտեմբերի 2019թ. 
1,213,058  

 
755  

 
1,815,601  

 
85,555  

 
45,338  

 
3,160,307  
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31 դեկտեմբերի 2019թ.    

1-29 ծանոթագրությունները կազմում են սույն 

ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը: 

9 

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

 

   

  (հազար դրամ) 

 

2019թ. 
 

2018թ. 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր 

   Տարվա զուտ (վնաս)/շահոյթ (254,459) 
 

56,847  

Ճշգրտումներ 
   

Մաշվածության, ամորտիզացիայի ծախս 1,887,159  
 

2,053,791  

Հիմնական միջոցների դուսգրում         7,988  
 

              -    

Ոչ նյութական ակտիվների դուսգրում             86  
 

       9,198  

Շնորհից եկամուտ (1,149,101) 
 

(6,123,047) 

Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ (11,257) 
 

     (11,029) 

Տոկոսային եկամոտ               -    
 

             (1) 

Տոկոսային ծախս      65,033  
 

   135,160  

Շահութահարկի գծով փոխհատուցում    (9,694) 
 

 (58,991) 

Դրամական միջոցների հոսքեր մինչ շրջանառու կապիտալի 
փոփոխություններ 

535,755  
 

(3,938,072) 

Պաշարների (աճ)/նվազում      (8,283) 
 

   11,230  

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի նվազում/(աճ) 487,675  
 

  145,685  

Այլ ընթացիկ ակտիվների նվազում/(աճ)  77,665  
 

(30,197) 

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի աճ/(նվազում)      60,487  
 

   (75,045) 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր 
նախքան շահութահարկի վճարումը  

1,153,299  
 

(3,886,399) 

Ստացված շնորհներ 62,889  
 

5,132,348  

Վճարված շահութահարկ      (25,866) 
 

 (48,586) 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր  1,190,322 
 

1,197,363  

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր 
   

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում   (128,228) 
 

   (217,816) 

Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում   (282,740) 
 

(299,775) 

Ստացված տոկոսներ             -    
 

               1  

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր (410,968) 
 

(517,590) 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր 
   

Վարկերի և փոխառությունների մարում, զուտ  (515,334) 
 

(507,833) 

Տոկոսների վճարում (66,533) 
 

(139,846) 

Շահաբաժինների վճարում     (46,241) 
 

 (31,139) 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր (628,108) 
 

(678,818) 

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ  151,246  
 

         955  

Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական 

միջոցների և դրանց համարժեքների վրա 
       (79) 

 
          446  

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեսկզբի դրությամբ        3,672  
 

        2,271  

Տարեվերջի դրությամբ դրամական միջոցները և նրանց համարժեքները  154,839  
 

   3,672  

 

 

 

 

 

 

 




