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<<Աուդիտ Սերվիս>>  ՍՊԸ-ի  Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթություններ   

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

1. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ  ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

<<Աուդիտ Սերվիս>> ՍՊԸ (այսուհետ` Ընկերություն) քաղաքացիների գույքային վճարների հիման վրա 

ստեղծված առևտրային կազմակերպություն է:  

Ընկերություն գրանցված է ՀՀ պետական ռեգիստրի Էրեբունու տարածքային բաժնի կողմից 1997թ-ի մայիսի 

24-ին, գրանցման համարն է 278.050.02042, վկայականի համարն է 01Ա-034381: 

Գործունեության հասցե՝  Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Խորենացի 47/7 բն 46: 

2016 թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  Ընկերությունն ունեցել  է 8 աշխատակից: 

2. ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 

(ա) Համապատասխանության մասին հայտարարություն 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են համաձայն Ֆինանսական հաշվետվությունների 

միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ) պահանջների:  

(բ) Չափմանհիմունքները 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են սկզբնական արժեքի հիմունքով:  

Ընկերությունն իր ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստել է հաշվեգրման հիմունքով, 

բացառությամբ դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության: 

(գ) Ֆունկցիոնալ և ներկայացման արժույթ 

Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթը ՀՀ դրամն է (դրամ), որը հանդիսանում է Ընկերության 

ֆունկցիոնալ արժույթը և սույն ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արժույթը: Ֆինանսական 

ամբողջ տեղեկատվությունը ներկայացված է ՀՀ դրամով` հազարների ճշտությամբ: 

(դ)  Անընդհատություն 

Ընկերությունն իր ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստել է անընդհատության հիմունքով:  

3. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը կիրառվել է հետևողականորեն սույն 

ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված բոլոր ժամանակաշրջանների նկատմամբ: 

4. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

Հիմնական միջոցների միավորը, որը կարող է ճանաչվել որպես ակտիվ, չափվում է իր սկզբնական արժեքով: 

Երբ հիմնական միջոցների միավորը բաղկացած է տարբեր օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող խոշոր 

բաղկացուցիչներից, հաշվառվում են որպես հիմնական միջոցի առանձին միավորներ: 

Սկզբնական արժեքի մոդել 
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Հիմնական միջոցները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով` հանած կուտակված մաշվածությունը և 

արժեզրկումից կորուստները: Սկզբնական արժեքը ներառում է ուղղակիորեն վերագրելի ծախսումները, 

տեղանքի նախապատրաստման, տեղակայման ծախսումները, մասնագիտական վճարները: 

Հետագա ծախսումներ 

Հիմնական միջոցի` որպես առանձին ակտիվ հաշվառվող միավորի բաղկացուցիչի փոխարինման 

ծախսումներ, կապիտալացվում են դուրս գրված բաղկացուցիչի հաշվեկշռային արժեքի հետ: Այլ հետագա 

ծախսումները կապիտալացվում են միայն այն ժամանակ, երբ դրանք ավելացվում են հիմնական միջոցի 

միավորի հետ կապված ապագա տնտեսական օգուտները: Բոլոր այլ ծախսումները, ներառյալ պահպանման 

և  վերանորոգման ծախսումները, ճանաչվում են ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում 

դրանց տեղի ունենալու ժամանակ: 

Մաշվածություն 

Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի մաշվածության գումարը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում 

բացառությամբ, եթե այն ներառվել է մեկ այլ ակտիվի հաշվեկշռային արդյունքում:Մաշվածության 

հաշվարկը սկսվում է այն պահից, երբ ակտիվը դառնում է մատչելի իր նպատակային նշանակությամբ 

օգտագործելու համար: Մաշվածությունը ճանաչվում է  ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունում` կիրառելով գծային մեթոդը, հիմնական միջոցի օգտակար ծառայության ժամկետի 

ընթացքում: 

Հիմնական միջոցների գնահատված օգտակար ծառայության ժամկետները հետևյալն են. 

 Տրանսպորտային միջոցներ -  5 տարի 

 Արտադրական և տնտեսական գույք  -  5 տարի 

 Համակարգչային տեխնիկա - 3 տարի 

5. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 

Ֆինանսական ակտիվները կամ ֆինանսական պարտավորությունները ճանաչվում են, երբ Ընկերությունը 

դառնում է ֆինանսական գործիքի պայմանագրային կողմ: 

Ֆինանսական ակտիվները ապաճանաչվում են, երբ լրանում են ֆինանսական ակտիվից ակնկալվող 

դրամական հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները, կամ այն ժամանակ, երբ ֆինանսական 

ակտիվները բոլոր նշանակալից ռիսկերով ու հատուցումներով փոխանցվում են երրորդ կողմին: 

Ֆինանսական պարտավորությունները ապաճանաչվում են, երբ դրանք մարվում են, վճարման ենթակա չեն, 

չեղյալ են ճանաչվել կամ լրացել է դրանց ուժի մեջ լինելու ժամկետը: 

Ֆինանսական ակտիվները և  ֆինանսական պարտավորությունները սկզբնապես ճանաչվում են իրական 

արժեքով` գումարած գործարքի հետ կապված ծախսումները` բացառությամբ այն ֆինանսական ակտիվների և 

ֆինանսական պարտավորությունների, որոնք սկզբնապես դասակարգվում են որպես ֆինանսական 

ակտիվներ և ֆինանսական պարտավորություններ` չափվող իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի 

միջոցով,որոնք  սկզբնապես չափվում են իրական արժեքով: 

Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների հետագա չափումը ներկայացված է 

ստորև: 

Ֆինանսական ակտիվներ 

Ֆինանսական ակտիվները, բացառությամբ հեջավորման գործիքների, դասակարգվում են ` 
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 Փոխառություններ և դեբիտորական պարտքեր, 

 Ֆինանսական ակտիվներ` չափվող իրական աչժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով, 

 Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ, 

 Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ: 

Ֆինանսական ակտիվները սկզբնական ճանաչման ժամանակ վերագրվում են տարբեր կատեգորիաների` 

կախված գործիքի բնույթից և նպատակից: Ֆինանսական գործիքի կատեգորիան համապատասխանում է այն 

սկզբունքին, որով չափվում է տվյալ գործիքը և որը ցույց է տալիս, թե իրական արժեքի փոփոխության 

արդյունքում ստացվող օգուտներն ու վնասները պետք է ճանաչվեն համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքների մասին հաշվետվությունում, թե ուղղակիորեն սեփական կապիտալում: 

Փոխառություններ և դեբիտորական պարտքեր 

Փոխառություններն ու դեբիտորական պարտքերը ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով ոչ ածանցյալ 

ֆինանսական ակտիվներ են, որոնք չեն գնանշվում ակտիվ շուկայում և ներառում են առևտրային և այլ 

դեբիտորական պարտքերը, ինչպես նաև մնացորդները դրամարկղում և բանկերում: 

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր 

Ընթացիկ դեբիտորական պարտքերը ճանաչվում են իրական արժեքով: Հետագայում դրանք հաշվառվում են 

ամորտիզացված արժեքով` հանած արժեզրկման պահուստը:  

Ֆինանսական պարտավորություններ 

Վարկեր և փոխառություններ 

Վարկերը և փոխառությունները սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով` առանց գործարքային 

ծախսերի: Սկզբնական ճանաչումից հետո վարկերը և փոխառությունները չափվում են ամորտիզացված 

արժեքով, իսկ այդ արժեքի և մարման արժեքի միջև տարբերությունը փոխառության ժամկետի ընթացքում 

ճանաչվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:  

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր 

Կրեդիտորական պարտքերը ճանաչվում են իրական արժեքով, հետագայում չափվում են ամորտիզացված 

արժեքով: 

6. ԿԱՆՈՆՈԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ 

Ընկերության կանոնոդրական կապիտալը բաղկացած է մեկ բաժնեմասից և կազմում է 50 հազ. Դրամ: 

7. ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐ 

Հաշվետու տարում, անհրաժեշտություն չլինելու պատճառով, Ընկերությունը պահուստներ չի ձևավորել: 

8. ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ 

Հաշվետու տարվա ընթացքում Ընկերությունը արտարժույթով գործարքներ չի իրականացրել: 
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9. ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ 

Ընթացիկ շահութահարկը տարվա համար հարկվող շահույթից վճարվելիք հարկն է` հաշվետու ամսաթվին 

գործող կամ ըստ էության գործող հարկային դրույքաչափերով` հաշվի առնելով նախորդ տարիների համար 

վճարվելիք հարկերի ճշգրտումները: 

Հետաձգված հարկը հաշվարկվում է ակտիվների ու պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների և 

շահութահարկի հաշվարկման ժամանակ օգտագործվող համապատասխան հարկային բազաների միջև 

ժամանակավոր տարբերություններից: Հետաձգված հարկային պարտավորությունները ճանաչվում են բոլոր 

հարկվող ժամանակավոր տարբերությունների համար:  

Կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը կիրառվել է հետևողականորեն սույն 

ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված բոլոր ժամանակաշրջանների նկատմամբ: 

10. ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   

Հազ. դրամ  2016թ. 2015թ. 

    

Ծառայությունների մատուցումից եկամուտ  50313 53028 

11. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏ 

Հազ. դրամ  2016թ. 2015թ. 

    

Եկամուտհաշվեգրված տոկոսներից  - - 

Այլ եկամուտ  - - 

Ընդամենը այլ եկամուտ  - - 

  

12. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 

Հազ. դրամ   2016թ.  2015թ. 

Աշխատավարձ և սոց.վճարներ   (10,445)  (13655) 

Մաշվածություն   -  - 

Փոստի և հեռահաղորդակցության ծախսեր   (338)  (532) 

Գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր   (718)  (644) 

      

Այլ ծախսեր   (105)  (62) 

Ընդամենը ՝   (11606)  (14893) 

13. ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 

Հազ. դրամ   2016թ.  2015թ. 

      

   -  - 
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14. ՈՉ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏ/ԾԱԽՍ 

Հազ. դրամ   2016թ.  2015թ. 

Եկամուտ/ծախս  արտարժույթի առքուվաճառքից 
  

 
 

 

Ֆինանսական այլ ծախսեր 
  

- 
 

- 

Ոչ գործառնական զուտ եկամուտ   
 

 
 
 

15. ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ԳԾՈՎ(ԾԱԽՍ)/ԵԿԱՄՈՒՏ 

Ընկերությունը շահութահարկը վճարում է հայկական ընկերությունների համար կիրառվող 20% դրույքով 

(2016թ-իննույնպես՝ 20%): 

Հազ. դրամ 2016թ.  2015թ. 

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս    

Ընթացիկ տարի (4372)  (4865)  

Հետաձգված հարկի գծով ծախս 
   

Ժամանակավոր տարբերությունների առաջացում և հակադարձում 
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16. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

 

Հազ. դրամ  Արտադրական և 

տնտեսական գույք 

 Տրանսպ. 

միջոցներ 

  Ընդամենը 

 

        

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2015թ.  5107  16015   21122 

Ավելացում  -  -   - 

Նվազեցում 
 -  -   - 

Մնացորդը առ 31դեկտեմբերի 2015թ.  5107  16015   21122 

        

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2016թ.  5107  16015   21122 

Ավելացում  3636  -   3636 

Նվազեցում        

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2016թ.  8743  16015   24758 

Մաշվածություն        

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2015թ.  5107  10015   15122 

Ավելացում  -  2000   2000 

Նվազեցում  -  -   - 

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2015թ.  5107  12015   17122 

        

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2016թ.  5107  12015   17122 

Ավելացում  -  2000   2000 

Նվազեցում    -   - 

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2016թ.  5107  14015   19122 

 

Հազ. դրամ Արտադրական և 

տնտեսական գույք 

 Տրանսպ. միջոցներ   Ընդամենը 

 

Հաշվեկշռային արժեք       

Առ 31 դեկտեմբերի 2015թ. 3636  2000   5636 

Առ 31 դեկտեմբերի 2016թ. -  -   - 

       

17. ՏՐՎԱԾ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐՆԵՐ 

Հազ. դրամ  2016թ.  2015թ. 

     

Ծառայությունների մատակարարման գծով  -  - 

Ապրանքների ձեռքբերման գծով  -  - 

Ընդամենը  -  - 
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18. ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆՊԱՐՏՔԵՐ  

հազ. դրամ 2016թ.  2015թ. 

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 193  235 

Այլ կրեդիտորական պարտքեր բյուջեին 938  1019        

Կրեդիտորական պարտքեր մասնակիցներին                                             803  25203 

 1934  26457 

19. ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԴԵՊՔԵՐ 

(ա) ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

Ընկերությունը բավարարում է ՀՀ կառավարության պահանջները կապված շրջակա միջավայրի հետ և չունի 

պարտավորություններ կապված շրջակա միջավայրի հետ: 

 (բ) ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Հարկային պարտավորությունները Հաայստանում 

Հայաստանի հարկային համակարգը համեմատաբար նոր է և բնորոշվում է օրենսդրության, պաշտոնական 

պարզաբանումների և դատավճիռների  հաճախակի փոփոխություններով, որոնք հաճախ հստակ չեն, 

հակասական են և պահանջում են մեկնաբանություններ տարբեր հարկային մարմինների կողմից: Հարկերը 

ենթակա են ստուգման և ուսումնասիրության մի շարք մարմինների կողմից, որոնք իրավասու են կիրառել 

տույժեր և տուգանքներ: Հարկային օրենսդրության խախտման դեպքում հարկային մարմիններն իրավասու 

չեն սահմանել հարկերի գծով լրացուցիչ պարտավորություններ, տույժեր կամ տուգանքներ, եթե խախտման 

ամսաթվից անցել է երեք տարի:    

Այս փաստերը Հայաստանում կարող են այլ երկրների համեմատությամբ էական հարկային ռիսկ 

առաջացնել: Ղեկավարությունը գտնում է, որ համապատասխանորեն է գնահատել հարկային 

պարտավորությունները 

ևկատարելէհամապատասխանհատկացումներհարկայինպարտավորություններիգծով: Այնուամենայնիվ, 

համապատասխան իրավասու մարմինները կարող են ունենալ այլ մեկնաբանություններ, և հետևանքները 

կարող են էական լինել Ընկերության համար, եթե իրավասու մարմիններին հաջողվի գործադրել իրենց 

մեկնաբանությունները:   

ԱՈՒԴԻՏ ՍԵՍԵՐՎԻՍ ՍՊԸ      ՏՆՕՐԵՆ` Գ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

31/03/2017Թ. 
 


