
  
Հավելված N1

Հայաստանի Հանրապետության
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2020 թվականի ապրիլի 17-ի
N 337-Ն հրամանի

 
Օրինակելի ձև 

 
 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Հիմնադրամի հոգաբարձուների
խորհրդի 04-05-2022 թ. որոշմամբ

««ՖՐԱՆՍ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

հիմնադրամի 2021 թ. գործունեության մասին
1. Հիմնադրամի`
1.1 Լրիվ անվանումը «ՖՐԱՆՍ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

1.2 Գտնվելու վայրը ԵՐԵՎԱՆ ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԷՐԵԲՈՒՆԻ
ԹԱՂԱՄԱՍ Տ.ՄԵԾԻ 38

1.3 Պետական գրանցման համարը 222.160.00664
1.4 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 2006-10-31
1.5 ՀՎՀՀ-ն 00434506
1.6 Հեռախոսը (այդ թվում` բջջային) +(374)93382009

+(374)010578534
1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը https://fcepfa.am/
1.8 Էլեկտրոնային փոստը info@fcepfa.am
2. Հիմնադրի անուն, ազգանուն կամ անվանում`

Քրիստիան  Դրոզ
3. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների անուն, ազգանուն`

Քրիստիան Դրոզ
4. Կառավարչի անուն, ազգանուն`

Գոհար Գրիգորյան
5. Աշխատակազմում ընդգրկված
անձանց քանակը

37

6. Անձեռնմխելի կապիտալի չափը 0
7. Անձեռնմխելի կապիտալի
կառավարումից ստացված
եկամուտ

0

8. Ֆինանսավորման աղբյուրները`
8.1 Ֆինանսավորումն ըստ խմբերի 8.2 Ստացված ֆինանսական

միջոցների նպատակը
8.3 Չափը

8.1.1 Պետական և համայնքային
բյուջեներից դրամական մուտքեր

Ուսման վարձի փոխհատուցում
Ռազմական դրության

պայմաններում

300,000

8.1.2 Իրավաբանական անձանցից
դրամական մուտքեր

Հիմնադրամի գործունեության
ծախսերին աջակցում

87,245,919

Մասնագիտական հմտությունների
զարգացման դասընթացներ

3,145,000



 
 

Կից ներկայացվում է աուդիտորական եզրակացությունը`       21       թերթից:

8.1.3 Ֆիզիկական անձանցից
դրամական մուտքեր

Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթության և

ուսուցման դիմաց վճարված
գումարներ

38,660,041

Օգնություն անապահով
ուսանողների ուսման վարձերի

վճարման համար

236,500

Նվիրատվություն 50,000
9. Հիմնադրի ներդրումը`
9.1 Դրամական միջոցներ 0

9.2 Գույք 9.2.1 Տեսակը 9.2.2 Արժեքը
0 0

10. Նվիրատվությունները/ նվիրաբերությունները
10.1
Նվիրատուները/նվիրաբերողներն
ըստ խմբերի`

10.2 Նվիրված/նվիրաբերված գույք
10.2.1 Տեսակը 10.2.2 Արժեքը

10.1.1 Հայաստանի
Հանրապետություն/համայնքներ

10.1.2 Իրավաբանական անձինք

10.1.3 Ֆիզիկական անձինք

11. Իրականացված ծրագրերը`
11.1 Ծրագրի անվանումը 11.2 Ծախսված գումարը

Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական)

որակավորմամբ կադրերի
պատրաստում հիմնական

ընդհանուր և միջնակարգ (լրիվ)
ընդհանուր կրթության հիմքի վրա

մասնագիտական գիտելիքների
ընդլայնում ու խորացում

62,340,381

Միջին մասնագիտական
որակավորմամբ կադրերի
պատրաստում, հիմնական

ընդհանուր և միջնակարգ (լրիվ)
ընդհանուր կրթության հիմքի վրա

մասնագիտական գիտելիքների
ընդլայնում ու խորացում

12,865,444

12. Ֆինանսական տարում
օգտագործված միջոցների
ընդհանուր չափը

117,221,278

13. Կանոնադրական
նպատակների իրականացմանն
ուղղված ծախսերի չափը

75,205,825

Նշումներ՝
Հիմնադրամի Նախնական մասնագիտակա (արհեստ) որակավորմամբ կադրերի պատրաստում ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում
է 94 192 645 ՀՀ դրամ, որից 62 340 381 ՀՀ դրամը իրականացվում է դրամաշնորհների, իսկ մնացածը՝ ուսման վարձերի հաշվին։ Միջին

մասնագիտական որակավորմամբ կադրերի պատրաստում ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 20 189 133 ՀՀ դրամ, որից 12 865 444
ՀՀ դրամը՝ դրամաշնորհների, իսկ մնացածը՝ ուսման վարձերի հաշվին։ Իրականացվել է մատնահարդարման՝ 1 300 900 դրամի և

վարսահարդարման 1 538600 դրամի վճարովի դասընթացներ։



թերթերի քանակը                             
 
 
Հիմնադրամի տնօրեն ________________________________________________

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը
 
Գլխավոր հաշվապահ _________________________________________________

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

72vh2006220027072130
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ԵՎ  ԱՅԴ  ԱՄՍԱԹՎԻՆ  ԱՎԱՐՏՎԱԾ  ՏԱՐՎԱ  

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ  

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  
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Բովանդակություն 

 

  

Անկախ աուդիտորական եզրակացություն 3 

Ֆինանսական հաշվետվություններ  

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 6 

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն 

 

7 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն 8 

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն 9 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 10 
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ԱՆԿԱԽ  ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  

 

Ներկայացվում է «Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամին 

 

Կարծիք 

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել «Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամի 

(այսուհետ՝ Հիմնադրամ) կից ներկայացված ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը՝ առ 31-ը դեկտեմբերի 2021թ., այդ ամսաթվին ավարտված 

տարվա համար ֆինանսական արդյունքի մասին, սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին և 

դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունները, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրությունները, ներառյալ՝ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի 

վերաբերյալ համառոտագիրը։ 

Մեր կարծիքով, կից ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով ճշմարիտ են 

ներկայացնում Հիմնադրամի ֆինանսական վիճակը 2021թ․ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, ինչպես նաև այդ 

ամսաթվին ավարտվող տարվա ֆինանսական արդյունքը և դրամական հոսքերը` համաձայն ՓՄԿ-ների 

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտի (ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ)։ 

Կարծիքի հիմք 

Մենք աուդիտն իրականացրել ենք աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ-ներ) համապատասխան: 

Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ նկարագրված է այս եզրակացության 

«Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար» բաժնում։ 

Մենք անկախ ենք Հիմնադրամից՝ համաձայն Հաշվապահների Էթիկայի միջազգային ստանդարտների 

խորհրդի կողմից հրապարակած Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի էթիկայի կանոնագրքի (ՀԷՄՍԽ կանոնագիրք) և 

պահպանել ենք էթիկայի այլ պահանջները՝ համաձայն ՀՄԷՍԽ կանոնների։ Համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել 

բավարար ու համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ` մեր կարծիքն արտահայտելու համար: 

Ղեկավարության և կառավարման օղակներում գտնվող անձանց պատասխանատվությունը ֆինանսական 

հաշվետվությունների համար 

Հիմնադրամի ղեկավարությունը պատասխանատու է ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ի համաձայն ֆինանսական 

հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ ներկայացման, և այնպիսի ներքին հսկողության համար, 

որն ըստ ղեկավարության, անհրաժեշտ է խարդախության կամ սխալի հետևանքով էական 

խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը ապահովելու համար: 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս՝ ղեկավարությունը պատասխանատու է Հիմնադրամի 

անընդհատ գործելու կարողության գնահատման համար՝ անհրաժեշտության դեպքում բացահայտելով 

անընդհատությանը վերաբերող հարցերը, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման անընդհատության 

հիմունքը կիրառելու համար, եթե ղեկավարությունը չունի Հիմնադրամը լուծարելու կամ Հիմնադրամի 

գործունեությունը դադարեցնելու մտադրություն, կամ չունի այդպես չվարվելու որևէ իրատեսական 

այընտրանք։ 

Կառավարման օղակներում գտնվող անձինք պատասխանատու են ֆինանսական հաշվետվողականության 

գործընթացի վերահսկման համար։ 

ՀՀ, Երևան 0014, Պ.Սևակ 8;  Հեռ.` (374 60) 60 70 80;  info@tmaudit.am,  www. tmaudit.am 
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Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար 

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր 

էական առումներով զերծ են էական խեղաթյուրումներից, անկախ դրանց խարդախության կամ սխալի 

հետևանքով առաջացման հանգամանքից, և ներկայացնել մեր կարծիքը ներառող աուդիտորական 

եզրակացություն։ 

Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր մակարդակի հավաստիացում է, բայց այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՍ-

ներին համապատասխան իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումը, երբ այն 

առկա է։ Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ սխալի կամ խարդախության արդյունքում, և համարվում են 

էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք, առանձին կամ միասին վերցրած, կազդեն 

ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողների՝ այդ ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա 

կայացվող տնտեսական որոշումների վրա։ 

ԱՄՍ-ների համաձայն իրականացրած աուդիտի ողջ ընթացքում կիրառում ենք մասնագիտական 

դատողություն և պահպանում մասնագիտական կասկածամտություն։ Ի լրումն՝ 

 հատկորոշում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով ֆինանսական 

հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք 

աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով, և ձեռք ենք բերում 

աուդիտորական ապացույցներ, որոնք բավարար և համապատասխան հիմք են հանդիսանում մեր 

կարծիքի համար։ Խարդախության հետևանքով առաջացած էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման 

ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, 

քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն, զեղծարարություն, 

միտումնավոր բացթողումներ, սխալ ներկայացումներ կամ ներքին հսկողության համակարգի 

չարաշահում. 

 ձեռք ենք բերում աուդիտին վերաբերող ներքին հսկողության մասին պատկերացում՝ տվյալ 

հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու, և ոչ թե 

Հիմնադրամի ներքին հսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու 

համար. 

 գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին լինելը, 

ինչպես նաև ղեկավարության կողմից կատարած հաշվապահական հաշվառման գնահատումների և 

կից բացահայտումների խելամտությունը. 

 եզրահանգում ենք ղեկավարության կողմից հաշվապահական հաշվառման անընդհատության 

հիմունքի կիրառման տեղին լինելու վերաբերյալ, և հիմնվելով ձեռք բերված աուդիտորական 

ապացույցների վրա՝ գնահատում ենք՝ արդյոք առկա է էական անորոշություն դեպքերի կամ 

իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք կարող են նշանակալի կասկած հարուցել Հիմնադրամի 

անընդհատ գործելու կարողության վրա։ Եթե մենք եզրահանգում ենք, որ առկա է էական 

անորոշություն, ապա մեզանից պահանջվում է աուդիտորական եզրակացությունում ուշադրություն 

հրավիրել ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխան բացահայտումներին, կամ, եթե 

այդպիսի բացահայտումները բավարար չեն, ձևափոխել մեր կարծիքը։ Մեր եզրահանգումները 

հիմնված են մինչև մեր եզրակացության ամսաթիվը ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցների 

վրա։ Սակայն, ապագա դեպքերը կամ իրավիճակները կարող են ստիպել Հիմնադրամին 

դադարեցնել անընդհատության հիմունքի կիրառումը. 

 գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը, կառուցվածքը և 

բովանդակությունը, ներառյալ՝ բացահայտումները, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների 

հիմքում ընկած գործարքների ու դեպքերի ճշմարիտ ներկայացմումը։ 
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Ղեկավարությանը, ի թիվս այլ հարցերի, հաղորդակցում ենք աուդիտի առաջադրանքի պլանավորված 

շրջանակի և ժամկետների, ինչպես նաև աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի, 

ներառյալ՝ ներքին հսկողությանը վերաբերող նշանակալի թերությունների մասին: 

 

 

Թաթուլ Մովսիսյան 

Գլխավոր տնօրեն 

 

 

Էդգար Ալեքսանյան 

Առաջադրանքի ղեկավար 

 

7 ապրիլի, 2022թ., 

ք.Երևան, Պ.Սևակի 8 
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1.  Ընդհանուր տեղեկություններ  

1.1. Նկարագիր  և գործունեություն  

«Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամը (այսուհետ նաև` Հիմնադրամ) 

ստեղծվել է 2001թ. Հայաստանի Հանրապետության և Ֆրանսիական Հանրապետության Կառավարությունների 

միջև կնքված մշակույթի, գիտության և տեխնիկայի բնագավառներում համագործակցության համաձայնագրի 

շրջանակներում:  

Հիմնադրամի նպատակներն են` 

- նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ որակավորմամբ կադրերի պատրաստումը, 

- հիմնական, ընդհանուր և միջնակարագ /լրիվ/ ընդհանուր կրթության հիմքի վրա մասնագիտական 

գիտելիքների ընդլայնումն ու խորացումը: 

Հիմնադրամը գրանցվել է ՀՀ արդարադատության նախարարի N 166 հրամանով 06.02.2001թ-ին: 

Աշխատակիցների ցուցակային թվաքանակը 2021թ. 31 անձ է և 2020թ.` 29: 

Հիմնադրամի իրավաբանական հասցեն է` ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 38: Հիմնադրամն իր գործունեությունն 

իրականացնում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից անհատույց օգտագործման իրավունքով 

տրամադրված ուսումնական շենքում: 

 

1.2.  Կառուցվածք  և կառավարում  

Հիմնադրամի կառավարման մարմիններն են Հոգաբարձուների խորհուրդը, որն ունի Հիմնադրամի 

կառավարման և գործունեության ցանկացած հարցի վերջնական լուծման իրավունք, Հիմնադրամի տնօրենը և 

ուսումնամեթոդական խորհուրդը: Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամները ութն են:  

Հիմնադրամի հիմնադիրներն են. 

- Հայաստանի Հանրապետությունը` ի դեմս ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և Երևանի 

քաղաքապետարանի, 

- Ֆրանսիայի Ռոնի գլխավոր խորհուրդը, 

- Ֆրանսիայի Լիոնի քաղաքապետարանը, 

- «Ռոն-Հայաստան վերապատրաստում փոխանակումներ» կազմակերպությունը, 

- Ռոնի մասնագիտական կրթության ընկերությունը: 

Հիմնադրամի տնօրենը իրականացնում է ընթացիկ գործառույթներ և հոգաբարձուների խորհրդի կողմից 

սահմանված այլ լիազորություններ:  

 

2.  ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ին համապատասխանությունը  

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Հաշվապահական հաշվառման միջազգային 

ստանդարտների խորհրդի կողմից հրապարակված Փոքր և միջին կազմակերպությունների ֆինանսական 

հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտին (ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ) համապատասխան: 

 

3.  Ֆունկցիոնալ և ներկայացման արժույթները  

ՀՀ արժույթը ՀՀ դրամն է, որը Հիմնադրամի ֆունկցիոնալ և ներկայացման արժույթն է:   

Ֆինանսական տեղեկատվությունը ցույց է տրված հազար դրամներով` առանց ստորակետից հետո 

տասնորդական նիշի: 
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4.  Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի համառոտ 

նկարագիրը  

4.1.  Չափման  հիմունքները  

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են սկզբնական արժեքի հիմունքով: Սովորաբար 

սկզբնական արժեքը հիմնված է ակտիվի դիմաց տրված հատուցման իրական արժեքի վրա: 

 

4.2.  Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը  

Ֆինանսական հաշվետվություններում ներառված են՝ 

ա) ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն` ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ: Ընթացիկ և ոչ 

ընթացիկ ակտիվներն ու պարտավորությունները ներկայացվում են առանձին դասակարգմամբ. 

բ) ֆինանսական արդյունքի մասին մեկ հաշվետվություն` տվյալ ժամանակաշրջանի համար: Հիմնադրամը 

ներկայացնում է շահույթում կամ վնասում ճանաչված ծախսերի բաժանումը (վերլուծումը)՝ օգտագործելով 

դրանց գործառույթի վրա հիմնված դասակարգումը. 

գ) սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն` տվյալ ժամանակաշրջանի համար. 

դ) դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն` տվյալ ժամանակաշրջանի համար: Գործառնական գոր-

ծունեությունից առաջացող դրամական հոսքերի մասին տեղեկատվությունը ներկայացվում է` օգտագործելով 

ուղղակի մեթոդը: Վճարված տոկոսները դասակարգվում են որպես ֆինանսավորման, ստացված տոկոսներն 

ու շահաբաժինները` որպես ներդրումային գործունեությունից առաջացող դրամական հոսքեր: Վճարված 

հարկերը դասակարգվում են որպես գործառնական գործունեությունից առաջացող դրամական հոսքեր։ 

ե) ծանոթագրություններ, որոնք բաղկացած են հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանա-

կալի մասերի համառոտ նկարագրից և այլ բացատրական տեղեկատվությունից. 

Ֆինանսական հաշվետվություններում բացահայտվում է ընթացիկ ժամանակաշրջանի ֆինանսական 

հաշվետվություններում ներկայացված բոլոր գումարների` նախորդ ժամանակաշրջանի  (նախորդ տարի) 

համադրելի տեղեկատվությունը: Երբ Հիմնադրամը իր ֆինանսական հաշվետվություններում փոփոխում է 

հոդվածների ներկայացումը կամ դասակարգումը, ապա վերադասակարգում է համադրելի գումարները, բացի 

այն դեպքերից, երբ վերադասակարգումն անիրագործելի է: 

 

4.3.  Հիմնական միջոցներ  

Սկզբնական չափում 

Սկզբնական ճանաչման պահին հիմնական միջոցները չափվում են սկզբնական արժեքով: Ձեռք բերված 

հիմնական միջոցների միավորի սկզբնական արժեքն ընդգրկում է նրա գնման գինը` հանած առևտրային 

զեղչերը, ներկրման տուրքերը, չփոխհատուցվող հարկերը և պարտադիր այլ վճարները, տրանսպորտային 

ծախսումները, ինչպես նաև ակտիվն իր նպատակային օգտագործման համար աշխատանքային վիճակի 

բերելու հետ անմիջականորեն կապված ծախսումները: 

Հետագա ծախսումներ 

Հիմնական միջոցի միավորի վրա նոր բաղկացուցիչի ավելացման կամ հիմնական միջոցի միավորի 

բաղկացուցիչի փոխարինման ծախսումները ավելացվում են հիմնական միջոցի միավորի հաշվեկշռային 

արժեքին  (կապիտալացվում են), եթե ակնկալվում է, որ դրա հետ կապված ապագա տնտեսական օգուտները 

կհոսեն դեպի Հիմնադրամ, և դրա արժեքը կարող է արժանահավատորեն չափվել: Հիմնական միջոցների 

փոխարինվող բաղկացուցիչները ենթակա են ապաճանաչման: 

Հետագա չափումը 

Սկզբնական ճանաչումից հետո հիմնական միջոցները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած 

կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումից կորուստները: 

Մաշվածություն 
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Հիմնական միջոցի մաշվածության գումարն իր օգտակար ծառայության ընթացքում պարբերաբար բաշխվում է` 

կիրառելով մաշվածության հաշվարկման գծային մեթոդը: Յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար 

հաշվարկված մաշվածության գումարը ճանաչվում է որպես ծախս, եթե այն չի ներառվում մեկ ուրիշ ակտիվի 

հաշվեկշռային արժեքի մեջ: 

Օգտակար ծառայության գնահատված ժամկետները հետևյալն են՝ 

- սարքավորումներ                                                                      5 տարի 

- արտադրատնտեսական գույք                                              5-8 տարի 

- հաշվողական և համակարգչային տեխնիկա                        3 տարի 

- անհատույց օգտագործվող շենքի վրա կապիտալ ծախսումներ   10 տարի: 

 

4.4.  Ոչ նյութական ակտիվներ  

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

Սկզբնական ճանաչումից հետո ոչ նյութական ակտիվը հաշվառվում է իր սկզբնական արժեքով (հաշվի առած 

հետագա ավելացվող ծախսումները)՝ հանած ցանկացած կուտակված ամորտիզացիա և ցանկացած 

կուտակված արժեզրկումից կորուստ: 

Ոչ նյութական ակտիվների օգտակար ծառայությունն հետևյալն է. 

Համակարգչային ծրագրեր 5 տարի 

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ 10 տարի 

 

Ամորտիզացիայի հաշվարկման կիրառվող մեթոդը պետք է արտացոլի այն մոդելը, որով կազմակերպությունը 

սպառում է ակտիվի տնտեսական օգուտները: Հիմնադրամը կիրառում է գծային մեթոդը: 

 

4.5.  Պաշարներ  

Պաշարները ներկայացված են ինքնարժեքի և հնարավոր իրացման զուտ արժեքի նվազագույնով: Պաշարների 

ինքնարժեքը ներառում է պաշարների ձեռքբերման ծախսումները և դրանց ներկա գտնվելու վայր և վիճակի 

բերելու հետ կապված այլ ծախսումներ:   

 

4.6.  Աշխատակիցների հատուցումներ  

Երբ աշխատակիցը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում Հիմնադրամին մատուցել է ծառայություն, 

Հիմնադրամը 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, Հիմնադրամը 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 Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական 

հաշվառման ստանդարտով պահանջվում կամ թույլատրվում է հատուցումների գումարը ներառել մեկ այլ 

ակտիվի արժեքի մեջ: 

Հիմնադրամը փոխհատուցելի բացակայությունների ձևով աշխատակիցների հատուցումների ակնկալվող 

ծախսումները ճանաչում է՝ 

ա) կուտակվող փոխհատուցելի բացակայությունների դեպքում (օրինակ՝ տարեկան արձակուրդը)՝ այն ժամա-

նակ, 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: 



«Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Հիմնադրամը կուտակվող փոխհատուցելի բացակայությունների գծով ակնկալվող ծախսումները չափում է 

որպես լրացուցիչ գումար, որը Հիմնադրամը ակնկալում է վճարել որպես հաշվապահական հաշվեկշռի 

ամսաթվի դրությամբ կուտակված չօգտագործված իրավունքների արդյունք: 

 

4.7.  Հասույթներ  

Հասույթը չափվում է ստացված կամ ստացվելիք հատուցման իրական  արժեքով: 

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 

(Հիմնադրամը կիրառում է այն մեթոդը, որով հնարավոր է առավել արժանահավատորեն 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: 

 

4.8.  Շնորհներ  

Շնորհները չեն ճանաչվում Հիմնադրամի կողմից, քանի դեռ առկա չէ հիմնավորված երաշխիք, որ 

Հիմնադրամը կատարելու է դրան կից պայմանները և շնորհները ստացվելու են: Շնորհները Հիմնադրամում 

ճանաչվում են որպես եկամուտ սիստեմատիկ և ռացիոնալ հիմունքով այն ժամանակաշրջանում, որի 

ընթացքում նրանք փոխհատուցում են համապատասխան ծախսումները, որոնց համար ստացվել են:  

Ոչ ընթացիկ ակտիվների գնման, կառուցման կամ այլ կերպ ձեռքբերման նպտակով տրամադրված պետական 

շնորհները ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ճանաչվում են որպես հետաձգված եկամուտ, 

որը ճանաչվում է որպես եկամուտ` սիստեմատիկ և ռացիոնալ հիմունքով, ակտիվի օգտակար ծառայության 

ընթացքում: 

Շնորհը, որը ստացման ենթակա է դառնում՝ ի հատուցում արդեն կրած ծախսերի կամ վնասների, կամ որի 

նպատակն է Հիմնադրամին տրամադրել անհետաձգելի ֆինանսական օգնություն` առանց դրա հետ կապված 

հետագա ծախսումների, պետք է ճանաչվի շահույթում կամ վնասում այն հաշվետու ժամանակաշրջանում, երբ 

այն դառնում է ստացման ենթակա: 

 

4.9.  Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները  

Արտարժույթով իրականացված գործարքները փոխարկվում են Դրամի` գործարքի օրվա դրությամբ 

սահմանված փոխարժեքով: Որպես փոխարժեք ընդունվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական 

բանկի կողմից հրապարակված տվյալ օրվա միջին փոխարժեքը: Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ.  



«Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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ա) արտարժույթով դրամային հոդվածները ներկայացվում են (վերահաշվարկվում են)` կիրառելով փակման 

(հաշվետու ամսաթվի) փոխարժեքը, 

բ) արտարժույթով սահմանված ոչ դրամային հոդվածները, որոնք հաշվառվում են սկզբնական արժեքով, 

ներկայացվում են գործարքի օրվա փոխարժեքով:  

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից օգուտը կամ վնասը, որոնք առաջանում են 

արտարժույթով գործարքների մարման կամ հաշվետու ամսաթվի դրությամբ սահմանված փոխարժեքով 

դրամային հոդվածների վերագնահատման արդյունքում, ճանաչվում են ֆինանսական արդյունքներում: 

31.12.2021թ. դրությամբ մեկ եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 542.61 դրամ (31.12.2020թ – 641.11 դրամ): 

 

4.10.  Սխալներ  

Հիմնադրամը ուղղում է նախորդող ժամանակաշրջանի էական սխալները հետընթաց` դրանց 

հայտնաբերումից հետո հրապարակման համար հաստատված առաջին ֆինանսական հաշվետվությունների 

փաթեթում`  

ա) վերահաշվարկելով ներկայացված այն նախորդող ժամանակաշրջանի (ժամանակաշրջանների) 

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: 

Հետընթաց վերահաշվարկման սահմանափակումներ 

Նախորդող ժամանակաշրջանի սխալը պետք է ուղղվի հետընթաց վերահաշվարկմամբ, բացառությամբ երբ 

անիրագործելի է կոնկրետ ժամանակաշրջանի վրա սխալի հետևանքների կամ դրա կուտակային 

հետևանքների որոշումը: 

Եթե անիրագործելի է որոշել մեկ կամ ավելի նախորդող ժամանակաշրջաններ ներառող 

հաշվետվություններում ներկայացված համադրելի տեղեկատվության վրա կոնկրետ ժամանակակաշրջանին 

վերաբերող սխալի հետևանքները, ապա Հիմնադրամը վերահաշվարկում է այն ամենավաղ 

ժամանակաշրջանի (որը կարող է լինել ընթացիկ ժամանակաշրջանը) ակտիվների, պարտավորությունների և 

սեփական կապիտալի սկզբնական մնացորդները, որի համար հետընթաց վերահաշվարկումն իրագործելի է: 

Եթե ընթացիկ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ բոլոր նախորդող ժամանակաշրջաններին վերաբերող 

սխալի կուտակային հետևանքի որոշումն անիրագործելի է, ապա Հիմնադրամը վերահաշվարկում է 

համադրելի տեղեկատվությունը` հնարավոր ամենավաղ ամսաթվից սկսած` սխալն առաջընթաց ուղղելու 

համար: 

 

5.  Հաշվապահական կարևոր դատողությունները և գնահատման անորոշության հիմնական  

աղբյուրները  

 

ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը ղեկավարությունից 

պահանջում է կատարել դատողություններ, գնահատումներ և ենթադրություններ, որոնք նշանակալի 

ազդեցություն են թողնում ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված գումարների վրա: 

Գնահատումները և հիմքում ընկած ենթադրությունները վերանայվում են։ 

 

 



«Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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6.  Հիմնական միջոցներ       
 

‘000 դրամ Մեքենաներ 

և սարքավո-
րումներ 

Արտադրա-
տնտես-
սական 

գույք 

Համակարգ-
չային 

տեխնիկա 

Շենքի վրա 
կատարված 
կապիտալ 

ծախսումներ 

Այլ 
հիմնական 
միջոցներ 

Ընդամենը 

Համախառն հաշվեկշռային արժեք  

31 դեկտեմբեր 2019թ. 27,781  134,208  16,767            104,683  2,992  286,431  

Ավելացում - 198 1,725 1,056 - 2,979 

Դուրս գրում - (160) - - - (160) 

31 դեկտեմբեր 2020թ. 27,780 134,246 18,492 105,739 2,992 289,250 

Ավելացում 10,125 4,603 1,034 - 438 16,200 

Դուրս գրում (22) (117) (356) - (7) (502) 

31 դեկտեմբեր 2021թ. 37,883 138,732 19,170 105,739 3,423 304,948 

Կուտակված մաշվածություն 

31 դեկտեմբեր 2019թ. 26,683  127,893  10,545              97,322  2,095  264,538  

Տարեկան 

մաշվածություն 
364 2,652 2,336 2,409 254 8,015 

Դուրս գրված 

ակտիվների գծով 

կուտակված 

մաշվածություն 

- (160) - (2) - (162) 

31 դեկտեմբեր 2020թ. 27,047 130,385 12,881 99,729 2,349 272,391 

Տարեկան 

մաշվածություն 
1,157 1,772 2,317 1,554 287 7,087 

Դուրս գրված 

ակտիվների գծով 

կուտակված 

մաշվածություն 

(22) (117) (356) - (7) (502) 

31 դեկտեմբեր 2021թ. 28,182 132,040 14,842 101,283 2,629 278,976 

 

Հաշվեկշռային արժեք 

31 դեկտեմբեր 2019թ. 1,098  6,315  6,222                7,361  897  21,893  

31 դեկտեմբեր 2020թ. 734 3,861 5,611 6,010 643 16,859 

31 դեկտեմբեր 2021թ. 9,701 6,692 4,328 4,456 794 25,972 

 

Այլ 

Հիմնադրամն իր գործունեությունն իրականացնում է հիմնադիրներից մեկի` Երևանի քաղաքապետարանի 

կողմից անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված ուսումնական շենքում: Շենքը ֆինանսական 

հաշվետվություններում չի ճանաչվել, քանի որ չի բավարարել ճանաչման չափանիշներին: Հիմնական 

միջոցներ հոդվածում ճանաչվել են շենքի վրա կատարված կապիտալ բնույթի ծախսումները: 

Դեռևս օգտագործման մեջ գտնվող, սակայն լրիվ մաշվածությունը հաշվարկված հիմնական միջոցների 

համախառն հաշվեկշռային արժեքը կազմում է 256,086 հազար դրամ (2020թ-ին՝ 253,424 հազար դրամ): 

Հիմնական միջոցների ձեռք բերման պայմանագրային պարտավորությունները կազմում են 197 հազար դրամ: 



«Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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7.  Պաշարներ  

‘000 դրամ Մնացորդ   

31.12.2021թ  

Մնացորդ   

31.12.2020թ  

Ընդամենը` այդ թվում` 8,744 7,565 

 խոհարարական նյութեր, մթերքներ 1,312 510 

 վարսավիրական պարագաներ 1,760 1,205 

 կար ու ձևի պարագաներ 1,770 1,960 

 ատամնաբուժական նյութեր 1,492 1,570 

 հյուրանոցային պարագաներ 

 

1,284 1,284 

2021թ. որպես ծախս ճանաչված պաշարների հաշվեկշռային արժեքը կազմել է 7,315 հազար դրամ (2020թ.-ին՝ 

2,947 հազար դրամ)։ 

 

 

8.  Դրամական միջոցներ  

‘000 դրամ Մնացորդ           

31.12.2021թ 

Մնացորդ           

31.12.2020թ 

Ընդամենը, այդ թվում` 20,159 7,743 

 դրամարկղում 475 305 

 բանկում` արժույթով 3,729 7,438 

 բանկում` արտարժույթով 15,955 - 

 

 

9.  Սեփական կապիտալ  

 Հիմնադիրների ներդրումներ 

Ներկայացնում է Հիմնադրամի սկզբնական գույքի արժեքը, որը գոյացել է Հիմնադրամի կանոնադրությամբ 

նախատեսված չափով` հիմնադիրների դրամական հատկացումներից: 

 

Չծածկված վնաս 

Այս հոդվածում ներառվել են
 

 նախորդ տարիների չծածկված վնասը` 48,399 հազար դրամ, 

 հաշվետու տարվա զուտ շահույթը` 12 հազար դրամ: 

  

 

10.  Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ  

‘000 դրամ Մնացորդ  

31.12.2019թ  Ավելացում Նվազեցում 

Մնացորդ  

31.12.2020թ  Ավելացում Նվազեցում 

Մնացորդ  

31.12.2021թ  

Ընդամենը 25,476 4,802 (10,340) 19,938 16,071 (8,605) 27,404 

 

Ակտիվներին վերաբերող շնորհները ստացվել են «ՍԵՊՌ Ավընիղ» հիմնադրամից և Ռոն-Հայաստան 

Վերապատրաստում-փոխանակումներ կազմակերպությունից։ 

Հաշվետու տարում ակտիվներին վերաբերող շնորհների` եկամուտ ճանաչումը (հաշվարկված մաշվածության 

և դուրսգրումների չափով) կազմել է 8,605 հազար դրամ: 

 



«Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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11.  Առևտրական և այլ կրեդիտորական պարտքեր  

‘000 դրամ Մնացորդ   
31.12.2021թ  

Մնացորդ   
31.12.2020թ  

Ընդամենը, այդ թվում` 753 846 

 ծառայությունների ձեռքբերումից 556 744 

 հումք նյութերի  ձեռքբերումից - 102 

 հիմնական միջոցների ձեռքբերումից 197 - 

 

12.  Կանխավճարներ ծառայությունների համար  

‘000 դրամ Մնացորդ           
31.12.2021թ 

Մնացորդ           
31.12.2020թ 

Ընդամենը, այդ թվում` 7,388 6,154 

 ուսման վարձերի գծով 7,388 6,154 

 

13.  Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ   

‘000 դրամ Մնացորդ 

31.12.2019թ  

Ավելա-

ցում Նվազեցում 

Մնացորդ 

31.12.2020թ  

Ավելա-

ցում Նվազեցում 

Մնացորդ 

31.12.2021թ  

Ընդամենը 1,778 39,172 (35,314) 5,636 75,273 (59,850) 21,059 

 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհների ավելացումը՝ հիմնականում ստացվել են. 

  «ՍԵՊՌ Ավընիղ» հիմնադրամից, 

 Ռոն-Հայաստան Վերապատրաստում-փոխանակումներ կազմակերպությունից: 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհների նվազումը`  

 եկամուտի ճանաչումը կազմել է 59,013 հազար դրամ,  

 ուսման վարձերի մարումը կազմել է 837 հազար դրամ:  
 

 

14.  Վաճառքներ  

Հաշվետու տարում Հիմնադրամը իրականացրել (մատուցել) է կրթություն և դասընթացներ ըստ հետևյալ 

մասնագիտությունների` «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում», «Կարի արտադրության 

տեխնոլոգիա», «Խոհարարական գործ», «Ատամնատեխնիկական գործ»: 

 

‘000 դրամ 2021թ. 2020թ. 

Հասույթ Ինքնարժեք Վնաս Հասույթ Ինքնարժեք Վնաս 

Ընդամենը, այդ թվում`  41,658 (84,401) (42,743) 35,740 (65,682) (29,942) 

 ծառայությունների 

մատուցումից 

41,658 (84,401) (42,743) 35,740 (65,682) (29,942) 

 

15.  Դրամաշնորհներից եկամուտ  

‘000 դրամ 2021 2020 

Ընդամենը, այդ թվում` 67,618 45,654 

 ակտիվներին վերաբերող շնորհներից 8,605 10,340 

 եկամուտներին վերաբերող շնորհներից 59,013 35,314 



«Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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16.  Այլ ծախսեր  

‘000 դրամ 2021 2020 

Այլ ծախսեր (վնասներ) ընդամենը, այդ թվում (5,884) (674) 

 Հիմնադրամի 20-ամյակի միջոցառում  (4,879) - 

 հիմնական միջոցների լուծարումից (վաճառքից) - (37) 

 դեբիտորական պարտքերի դուրսգրումից (266) - 

 բանկային ծառայության վճարներ (728) (340) 

 այլ (11) (297) 

 

17.  Շահութահարկ  

‘000 դրամ 2021 2020 

 շահույթ (վնասում) ճանաչված շահութահարկի գումար, այդ 

թվում` 

(472) (389) 

o ընթացիկ հարկի գծով (460) (400) 

o հետաձգված հարկի գծով (12) 11 

 

‘000 դրամ 

Հարկի գործող միջին դրույքի և  

հարկի կիրառվող դրույքի թվային համադրում 2021 2020 

Հարկի կիրառվող դրույք 18% 18% 

Շահույթ մինչև հարկումը 484 914 

Չնվազեցվող ծախսեր/չհարկվող եկամուտներ 2,071 1,308 

Հարկվող շահույթը 2,555 2,222 

Ընթացիկ հարկ 460 400 

Հարկի գործող միջին դրույքը 95.0% 43.8% 

 

Հետաձգված հարկ 

2021 

‘000 դրամ Հաշվեկշռային 
արժեք 

Հարկային 
բազա (-)Նվազեցվող 

(հանվող) 
ժամանակավոր 
տարբերություն 

(+)Հարկվող 
ժամանակվոր 
տաբերություն 

Աշխատավարձի և այլ կարճ.հատուցումների  

գծով պարտավորություն 

1,945 - (1,945) 

Ընդամենը   (1,945) 

Հարկի դրույքը   18% 

Հետաձգված հարկային ակտիվ   350 

 



«Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամ 
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2020 

‘000 դրամ Հաշվեկշռային 
արժեք 

Հարկային 
բազա (-)Նվազեցվող 

(հանվող) 
ժամանակավոր 
տարբերություն 

(+)Հարկվող 
ժամանակվոր 
տաբերություն 

Աշխատավարձի և այլ կարճ.հատուցումների  

գծով պարտավորություն 

2,010 - (2,010) 

Ընդամենը   (2,010) 

Հարկի դրույքը   18% 

Հետաձգված հարկային ակտիվ   362 

 

«Աշխատավարձի և այլ կաճրաժամկետ հատուցումների գծով պարտավորություն» հոդվածում 

ժամանակավոր տարբերությունը առաջացել է աշխատակիցների կուտակվող փոխհատուցելի 

բացակայությունների գծով: 

Չկան որևէ նվազեցվող (հանվող) ժամանակավոր տարբերություններ, չօգտագործված հարկային վնասներ և 

չօգտագործված հարկային զեղչեր, որոնց համար ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում չի 

ճանաչվել որևէ հետաձգված հարկային ակտիվ: 

 

18.  Շահույթում կամ վնասում  ճանաչված ծախսերի բաժանումը (վերլուծումը)` ծախսերի 

ըստ բնույթի դասակարգմամբ  

‘000 դրամ Ծանոթ. 2021 2020 

 Հասույթ 14 41,658 35,740 

Դրամաշնորհներից եկամուտ 15 67,618 45,654 

 Այլ եկամուտներ  144 1 

    Օգտագործված հումք և նյութեր  (7,315) (2,947) 

Աշխատավարձ և կարճ. այլ հատուցումներ  (69,772) (58,853) 

ՀՄ-ների մաշվածություն 

 

(7,087) (8,015) 

ՈՆԱ-ների ամորտիզացիա 

 

(1,517) (2,289) 

Գործառնական այլ ծախսումներ և ծախսեր 

 

(23,121) (8,373) 

Գործառնական շահույթ 

 

608 918 

Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ (վնաս) 

 

(124) (4) 

Շահույթ մինչև հարկումը 

 

484 914 

Շահութահարկի գծով ծախս 

 

(472) (389) 

Զուտ շահույթ 

 

12 525 

 

19.  Ֆինանսական գործիքներ                

Բնականոն գործունեության ընթացքում Հիմնադրամը հակված է ֆինանսական տարբեր ռիսկերի` 

շուկայական ռիսկի (ներառյալ` արժութային ռիսկի, տոկոսադրույքային ռիսկի, այլ գնային ռիսկի), 

իրացվելիության ռիսկի և պարտքային ռիսկի: Հիմնադրամը չի կիրառում ածանցյալ գործիքներ հեջավորելու 

նշված ռիսկերը: 

 



«Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամ 
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19.1 Շուկայական ռիսկ 

Արժութային ռիսկ 

Արժութային ռիսկը այն ռիսկն է, երբ ֆինանսական գործիքի իրական արժեքը կամ ապագա դրամական 

հոսքերը տատանվում են արտարժույթի փոխարժեքների փոփոխությունների հետևանքով: Արժութային 

ռիսկին Հիմնադրամի հակվածությունը կապված է ֆունկցիոնալ արժույթից տարբեր արժույթով 

արտահայտված առևտրային գործարքներին, ճանաչված ակտիվների և պարտավորությունների հետ: 

Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ Հիմնադրամը չունի արտարժույթով արտահայտված ֆինանսական ակտիվներ 

կամ պարտավորություններ: 

Տոկոսադրույքային ռիսկ 

Տոկոսադրույքային ռիսկը այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքի իրական արժեքը կամ ապագա դրամական 

հոսքերը կտատանվեն` շուկայական տոկոսադրույքների փոփոխության հետևանքով: Հաշվետու ամսաթվով 

Հիմնադրամը չունի ստացված կամ տրված փոխառություններ, կամ այլ ֆինանսական ակտիվներ կամ 

պարտավորություններ, որոնք հակված են տոկոսադրույքային ռիսկի: 

Այլ գնային ռիսկ 

Գնային ռիսկը այն ռիսկն է, երբ ֆինանսական գործիքի իրական արժեքը կամ ապագա դրամական հոսքերը 

տատանվում են շուկայական գների փոփոխության արդյունքում (բացի տոկոսադրույքային ռիսկից և 

արժութային ռիսկից առաջացողներից): Ղեկավարությունը գնահատում է, որ հաշվետու ամսաթվի դրությամբ 

ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքը էականորեն չի տարբերվում նրանց 

հաշվեկշռային արժեքից: 

19.2 Պարտքային ռիսկ 

Պարտքային ռիսկը այն ռիսկն է, երբ ուսանողների կամ այլ գործընկերների կողմից Հիմնադրամի նկատմամբ 

իրենց պարտավորությունների չկատարելու արդյունքում, Հիմնադրամը կարող է կրել ֆինանսական 

կորուստներ: Պարտքային ռիսկը առաջանում է բանկային մնացորդներից, առևտրային դեբիտորական 

պարտքերից: Հիմնադրամի առևտրային դեբիտորական պարտքերը հիմնականում առաջանում են ուսման 

վարձից: 

Ուսման վարձը չվճարելու դեպքում Հիմնադրամը ուսուման ավարտական վկայական չի տրամադրում: 

Հիմնադրամը չի կիրառում չվճարված ուսումնական վարձի դատական կարգով գանձման պրակտիկա:  

Հաշվետու և նախորդ տարիներին դեբիտորական պարտքերի նկատմամբ անհավաքագրելիության պահուստ 

չի ձևավորվել, այլ կատարվել են անհուսալի դեբիտորական պարտքերի ուղղակի դուրսգրումներ` 2021թ.-ին` 

266 հազար դրամ, 2020թ.-ին`0.2  հազար դրամ: 

19.3 Իրացվելիության ռիսկ 

Իրացվելիության ռիսկը այն ռիսկն է, երբ Հիմնադրամը դժվարություններ է ունենում այն ֆինանսական 

պարտավորությունների հետ կապված իր պարտականությունները կատարելիս, որոնք մարվելու են` 

դրամական միջոց կամ այլ ֆինանսական ակտիվներ տրամադրելով:  

Իրացվելիության ռիսկի կառավարման նպատակով Հիմնադրամը պատրաստում է դրամական հոսքերի 

տարեկան նախահաշիվներ: Հիմնադրամի դրամական հոսքերի կանխատեսումների մեջ ներառվում են 

հիմնադիրներից ստացվելիք շնորհները և այլ հատկացումները: 

 

20.  Պայմանականություններ  

20.1. Ապահովագրություն 

Հիմադրամը ապահովագրված չէ գործունեության ընդհատման և երրորդ կողմերի նկատմամբ 

պարտավորությունների հանդեպ, որոնք կարող են առաջանալ գույքին կամ շրջակա միջավայրին վնաս 
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11nr-pur\ruh urq4hgmpSnth mtrthurlZflitrur4prurlfr qnpbnthhntpluh h Sfhurtruur\urtr rfirdut\f fuut:

20.2. bpu2[u]pttp

2\urh 2f[Itrur4Fuilb U"{.tttg tnpurtiru4prlurE h (\uilI) uunugr[urb hpur2fufrphhp:

21. gurrqur\gr[rub \nqilhpb prugtuhru;rnntd

Zflltrurqprutlfr \urqur\grlub \qrl t hurtrr1fruurbmrf flntrfr druuhurqfrurur\urtr \ppnr-plurh ptr\hpntp1nilrp, npfr

hhp\urSurgnqfr2 €pfrumfrurh .[pnqp hurt4]rurutrnttl t 2fnftrurrlpunlfr hnqrupurpdntLhpfr lo"nhnlh hur]uurqruhS:

luhqpryurlfrh \runur{urpyu\uh urh&tnut1*qrftt ururph\urh ru2}uurtnrut[urp&p 2021p' \urqd\ t 10,112 hurqurp

Tnuril, |ru\ 2020p.' 10,386 hruqurp 4purd:

22. lur2r[hrnnr drurftutll\ru2pgurbbg hhrnn rnhqb nr-htgnrl +tqphp

dZqpurrq lhrqphp lrurf tur\ruh 2d2qprnnrl +hqphfr rnhqh thb nthhghl hru2{htnnt unluurprl}rg (31.12.2021p) hhrnn

rffrtrlr r{rurfhpurgilurh uniuurpfrrlp (07.04.2022p.) $rlurE dunfur\urhrurn{urbnttf:

29. $[rtrrutrurulutr hu2r[brnr[ntplntbtrbp[r {rur[bpugnrd

$frlrurluru\urtr hru2rlhurr[mplnrhhhpp uurnpruqprltl hh hptuqurpru\rfurtr hruilrup 2022p. utulph] 7-lrh' urtrophtt

Qnhurp apfrqnplutrlr h qfuurt[np hur2r[ruqurh ln[r{rufnlh f+ruqqnnturhb \ndbg:
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