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Ղեկավարության և կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց պատասխանատվությունը 
համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների համար 

Խմբի ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-ների համապատասխան համախմբված 
ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ ներկայացման համար: Այդ նպատակով 
ղեկավարությունը սահմանում է անհրաժեշտ վերահսկողության համակարգ, որը թույլ է տալիս 
պատրաստել Խմբի համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք զերծ են խարդախության 
կամ սխալի արդյունքում էական խեղաթյուրումից: 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս, ղեկավարությունը պատասխանատու 
է Խմբի՝ 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 Խումբը կամ դադարեցնել դրա 
գործունեությունը, կամ չունի իրատեսական այլընտրանք, բացի նշվածներից: 

Կառավարման օղակներում ներգրավված անձինք պատասխանատու են Խմբի համախմբված 
ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման գործընթացը վերահսկելու համար: 

Աուդիտորի պատասխանատվությունը համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի 
համար 

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ երաշխիքներ՝ խարդախությունների կամ սխալների հետևանքով 
համախմբված 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 համախմբված 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 Խմբի ներքին 
վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար: 
 

Գնահատում ենք կիրառվող հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության  
պատշաճությունը, ինչպես նաև ղեկավարության կատարած հաշվապահական գնահատումների և 
համապատասխան բացահայտումների ողջամտությունը: 
 

Եզրահանգումներ ենք կատարում ղեկավարության կողմից անընդհատության սկզբունքի 
կիրառման տեղին լինելու վերաբերյալ և ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցների հիման վրա 
հետևություն ենք անում, թե արդյոք առկա է իրադարձությունների կամ հանգամանքների հետ կապված 
էական անորոշություն, որը կարող է էական կասկած առաջացնել Խմբի անընդհատ գործելու 
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հնարավորության վերաբերյալ: Եթե մենք գալիս ենք եզրահանգման, որ գոյություն ունի էական 
անորոշություն, մենք պետք է մեր աուդիտորական եզրակացությունում ուշադրություն հրավիրենք 
համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում համապատասխան բացահայտումներին, կամ եթե 
նման բացահայտումները պատշաճ կերպով ներկայացված չեն, մենք պետք է ձևափոխենք կարծիքը: 
Մեր եզրահանգումները հիմնված են մինչև մեր աուդիտորական եզրակացության ամսաթիվը ձեռք 
բերված աուդիտորական ապացույցների վրա: Այնուամենայնիվ, աուդիտորը չի կարող երաշխավորել, որ 
ապագա իրադարձությունները կամ հանգամանքները չեն կարող հանգեցնել նրան, որ Խումբը կորցնի 
իր անընդհատ գործելու կարողությունը: 

Գնահատում ենք ընդհանուր առմամբ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների 
ներկայացումը, կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ բացահայտումները, և արդյոք 
համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացնում են դրանց հիմքում ընկած 
գործարքներն ու իրադարձությունները այն ձևով, որն ապահովում է ճշմարիտ ներկայացումը: 

Ձեռք ենք բերում բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ Խմբի 
ֆինանսական տեղեկատվության կամ գործունեության վերաբերյալ՝ ֆինանսական հաշվետվությունների 
մասին կարծիք արտահայտելու նպատակով: Մենք պատասխանատվություն ենք կրում աուդիտորական 
աշխատանքների ուղղորդման, վերահսկման ու կատարման համար: Մենք լիովին պատասխանատու 
ենք մեր աուդիտորական կարծիքի համար: 

Այլ հարցերի հետ մեկտեղ, մենք հաղորդակցվում ենք կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց 
հետ աուդիտի պլանավորած շրջանակների և ժամկետների, ինչպես նաև աուդիտի ընթացքում 
հայտնաբերված էական թերացումների վերաբերյալ, որոնք ներառում են աուդիտի ընթացքում մեր կողմից 
բացահայտված ներքին վերահսկողության կարևոր թերությունները: 

Աուդիտոր 

Լ. Ղևոնդյան   

28.04.2022թ  
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ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ  ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍԻ և ԱՅԼ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ 
ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

31 դեկտեմբերի  2021թ. ավարտված տարվա համար 
 

(հազար դրամ) 

 
Ծանոթագրու

թյուններ 2021թ.  2020թ. 

Հիմնական գործունեությունից հասույթ 12  5,065,886  4,797,163  
Գովազդից և հովանավորչությունից հասույթ 13  485,120   128,510  
Դրամաշնորհներից եկամուտ 14  1,022,786  1,157,726  
Այլ եկամուտներ 15   249,396  98,351  
Ֆիլմերի և հաղորդումների գծով ծախսեր 16  (1,643,072)  (1,182,095) 
Հեռարձակման ծախսեր 17  (284,388)  (263,658) 
Փոխհատուցումներ աշխատակիցներին  (2,507,294)  (2,174,681) 
Մաշվածություն և ամորտիզացիա  (1,300,409)  (1,389,985) 
Այլ ծախսեր 18  (421,737)  (304,171) 
Ֆինանսական ծախս  -   (11,968) 
Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ/(վնաս)  5,002   (13,529) 
Շահույթ մինչև հարկումը   671,290 841,663  
Շահութահարկի գծով ծախս 19   (120,717)  (151,611) 
Տարվա շահույթ   550,573 690,052 
Այլ համապարփակ արդյունք  
Այլ համապարփակ եկամուտ - -  
Տարվա այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք  -      -  
Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք  

550,573  690,052 
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ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 
 

(հազար դրամ) 

 

Բաժնետիր
ական 

կապիտալ  
Էմիսիոն 
եկամուտ  

Վերագնահ
ատման 

պահուստ  

Այլ 
պահուստ

ներ  
Կուտակված 

շահույթ  
Ընդամեն

ը 

Մնացորդը առ 1 հունվարի 
2020թ.  1,213,058   755   1,815,601   85,555   45,338   3,160,30

7  
Համապարփակ 
արդյունք             

Տարվա զուտ շահույթ  -    -    -   -  690,052  690,052 
Ընդամենը 
համապարփակ արդյունք -   -              -        -   690,052  690,052 

Փոխանցում չբաշխված 
շահույթին -  -  (103,069)  -  103,069  -  

Պահուստային 
հիմնադրամի աճ            

Կապիտալում 
ուղղակիորեն գրանցված 
գործարքներ 
սեփականատերերի հետ 

           

Հայտարարված 
շահաբաժիններ  -    -    -   -   (238,292)  

(238,292
) 

Ընդամենը գործարքներ 
սեփականատերերի հետ           -   -      -     -   (238,292)  (238,292

) 
Մնացորդը առ 31 
դեկտեմբերի 2020թ.  1,213,058   755   1,712,532   85,555   600,167  3,612,06

7  

Մնացորդը առ 1 հունվարի 
2021թ.  1,213,058   755   1,712,532   85,555   600,167  

3,612,06
7  

Համապարփակ 
արդյունք             
Տարվա զուտ շահույթ  -   -   -  - 550,573  550,573 
Ընդամենը 
համապարփակ արդյունք 

-  
 

-  
 

           -  
 

     -  
 

550,573  550,573 

Փոխանցում չբաշխված 
շահույթին -  -  (113,614)  -  113,614  -  

Պահուստային 
հիմնադրամի աճ  -     -   -  170,948  (170,948)   -  

Կապիտալում 
ուղղակիորեն գրանցված 
գործարքներ 
սեփականատերերի հետ 

           

Տեղաբաշխված 
բաժնետոմսեր 859,235     -    -   -   (86)  859,149 

Հայտարարված 
շահաբաժիններ -  -  -  -  (377,549)  (377,549) 

Ընդամենը գործարքներ 
սեփականատերերի հետ 859,235   -      -     -   (377,635)  481,600 

Մնացորդը առ 31 
դեկտեմբերի 2021թ. 2,072,293  755  1,598,918  256,503  715,771  4,644,24

0 
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ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

 
  (հազար դրամ) 

2021թ. 2020թ. 
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր 
Տարվա զուտ շահոյթ 550,573 690,052  

Ճշգրտումներ  
Մաշվածության, ամորտիզացիայի ծախս    1,675,161   1,553,183  
Հիմնական միջոցների դուրսգրում  2,733  -  
Կրեդիտորական պարտքերի դուրսգրում  (11,886)  (16,949)  
Շնորհից եկամուտ  (1,022,786)  (1,157,726) 
Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ  (5,002) 13,529  
Տոկոսային ծախս  -  11,968  
Շահութահարկի գծով ծախս   120,717 151,611  

Դրամական միջոցների հոսքեր մինչ շրջանառու կապիտալի 
փոփոխություններ     1,309,510  1,245,668 

Պաշարների (աճ)/նվազում  (574) 28,482  
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի աճ   (163,587)  (49,126) 
Այլ ընթացիկ ակտիվների նվազում   7,941 8,537  
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի աճ/(նվազում)  225,595    (22,621) 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր 
նախքան շահութահարկի վճարումը      1,378,886   1,210,940  

Ստացված շնորհներ  -  100,000  
Վճարված շահութահարկ  (242,338)  (80,506) 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր    1,136,548 1,230,434  

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր  
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում   (548,049)  (125,341) 
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում  (530,930)  (267,261) 
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր   (1,078,979)  (392,602) 
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր  
Վարկերի և փոխառությունների մարում, զուտ -  (489,139) 
Տոկոսների վճարում -  (13,839) 
Շահաբաժինների վճարում -  (238,292) 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր -  (741,270) 

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ 57,569 96,562  

Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական 
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա 

 (71) 
 

236  

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեսկզբի դրությամբ   251,637  154,839  

Տարեվերջի դրությամբ դրամական միջոցները և նրանց համարժեքները  309,135  251,637  

 
 
 
 
 
 
 


