
ՎՊՀ հիմնադրամի 2021թ-ի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի 

իրականացման համար ներկայացվող տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծ 

 

        

          Կատարողը պետք է ներկայացնի Աուդիտորական գործունեության իրականացման 

լիցենզիա: 

Պետք է իրականացվի՝   

1. Ոչ ընթացիկ ակտիվների աուդիտ 

1.1      Հիմնական միջոցների աուդիտ 

1.1.1  Դիտարկել հիմնական միջոցների՝ ընթացիկ և նախորդ ֆինանսական 

ժամանակահատվածների համապատասխան հաշիվների մնացորդները, և բացատրել 

փոփոխությունները: 

1.1.2 Ստանալ ընթացիկ ժամանակահատվածում հիմնական միջոցների 

փոփոխությունների աղյուսակը և համաձայնեցնել աղյուսակում նշված 

շրջանառությունը և մնացորդները գործռառնությունների մատյանին և շրջանառության 

տեղեկագրին: 

1.1.3 Ընտրանքային հիմքով ընտրել հիմնական միջոցների միավորներ, ստուգել դրանց 

առկայությունը հիմնական միջոցների ցանկում:  

1.1.4 Աուդիտորական ընթացակարգերի համապատասխան կատարել հիմնական 

միջոցների ձեռքբերումների ընտրանքը, և ընտրված ձեռքբերումների համար ստուգել 

փաստաթղթավորումը: 

1.1.5  Ստանալ ընթացիկ ֆինանսական ժամանակահատվածում օտարված հիմնական 

միջոցների առկայության  ցանկը: 

1.1.6 Ստանալ կազմակերպության ոչ ընթացիկ ակտիվների մաշվածքի հաշվարկը և 

համաձայնեցնել շրջանառության տեղեկագրին, ստուգել հաշվարկի ճշտությունը: 

Կատարել մաշվածքի վերահաշվարկ կամ կիրառել վերլուծական ընթացակարգեր: 

1.1.7 Որոշել, թե արդյոք ընկերության ղեկավարությունը պատշաճ կերպով կիրառում է 

ֆինանսական հաշվետվությունների ստանդարտների պահանջները: 

 1.1.8 Դիտարկել ֆինանսական հաշվետվությունները և հիմնական միջոցների 

ծանոթագրությունների հետ կապված համապատասխան ֆինանսական 

հաշվետվությունների ստանդարտի պահանջները: Ստանալ կազմակերպության կողմից 



պատրաստված ծանոթագրությունը և այն համաձայնեցնել աուդիտի աշխատանքային 

փաստաթղթերին և հավաստող փաստաթղթերին: 

 

1.2 Ոչ նյութական ակտիվների աուդիտ 

 

1.2.1 Դիտարկել ոչ նյութական ակտիվների՝ ընթացիկ և նախորդ ֆինանսական 

ժամանակահատվածների համապատասխան հաշիվների մնացորդները, և պարզել 

փոփոխությունները: 

1.2.2  Ստանալ ընթացիկ ժամանակահատվածում ոչ նյութական ակտիվների 

փոփոխությունների աղյուսակը և համաձայնեցնել աղյուսակում նշված 

շրջանառությունը և մնացորդները գործառնությունների մատյանին և շրջանառության 

տեղեկագրին: 

1.2.3 Ստանալ ընթացիկ ֆինանսական ժամանակահատվածում ձեռք բերված ոչ 

նյութական ակտիվների ցանկը, համաձայնեցնել շարժը շրջանառության տեղեկագրին և 

ստուգել մաթեմատիկական ճշգրտությունը: 

1.2.4 Ստանալ կազմակերպության ոչ նյութական ակտիվների մաշվածքի հաշվարկը և 

համաձայնեցնել շրջանառության տեղեկագրին, ստուգել հաշվարկի ճշտությունը: 

Աուդիտորական ընթացակարգերի համաձայն կատարել մաշվածքի վերահաշվարկ կամ 

կիրառել վերլուծական ընթացակարգեր: 

1.2.5 Որոշել, թե արդյոք ոչ նյութական ակտիվների ներկայացումը և դասակարգումը 

կատարվել է ըստ համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների ստանդարտի 

պահանջների: 

1.2.6 Դիտարկել ֆինանսական հաշվետվությունները և ոչ նյութական ակտիվների 

ծանոթագրությունների հետ կապված համապատասխան ֆինանսական 

հաշվետվությունների ստանդարտի պահանջները: Ստանալ կազմակերպության կողմից 

պատրաստված ծանոթագրությունը և այն համաձայնեցնել աուդիտի աշխատանքային 

փաստաթղթերին և հավաստող փաստաթղթերին: 

 

2. Պաշարների աուդիտ 

 

2.1. Վեր հանել պաշարների՝ ընթացիկ և նախորդ ֆինանսական 

ժամանակահատվածների համապատասխան հաշիվների մնացորդները, և դիտարկել 



փոփոխությունները: 

2.2 Դիտարկել կազմակերպության կողմից իրականացրած պաշարների գույքագրումը և 

լրացնել ներքին աուդիտորական ձևանմուշները կազմակերպության կողմից կատարված 

պաշարների յուրաքանչյուր գույքագրման վերաբերյալ: 

2.3 Պարզել, թե արդյոք հաշվապահական հաշվառման գնահատումները ողջամիտ են և 

կիրառվել են հետևողականորեն: 

2.4 Գնահատել, թե արդյոք հաշվապահական հաշվառման գնահատումը առաջացնում է 

նշանակալի ռիսկ: Նշանակալի ռիսկ առաջացնելու դեպքում ընդլայնել 

համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգերի ծավալը: 

2.5 Օգտագործելով համապատասխան կորպորատիվ ձևանմուշները և համաձայն 

ընթացակարգերի սահմանել վերոնշյալ ժամանակահատվածում գնված պաշարները 

հավաստող փաստաթղթերի ցանկ՝ հետագա ուսումնասիրման նպատակով: 

2.6 Կատարել վերոնշյալ փաստաթղթերի զննություն՝ ստուգել պաշարների գնումները 

համապատասխան ժամանակահատվածում արտացոլելու փաստը: 

2.7 Որոշել, թե արդյոք պաշարների ներկայացումը և դասակարգումը կատարվել է ըստ 

համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների ստանդարտի պահանջներին: 

3. Դրամական միջոցների աուդիտ 

3.1  Ստանալ դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների մնացորդների ցանկը 

ֆինանսական ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ՝ ըստ գործընկերների, և 

համաձայնեցնել շրջանառության տեղեկագրին: 

 3.2  Համաձայն աուդիտորական ձևանմուշների՝ պատրաստել բոլոր ֆինանսական 

հաստատությունների հետ հարաբերությունները հաստատող նամակներ՝ ընթացիկ 

ֆինանսական ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ, և ուղարկել հաստատման 

գործընկեր ֆինանսական կազմակերպություններին: Հաստատման նամակների 

պատասխանների բնօրինակները պետք է անպայմանորեն ստացվեն ուղղակիորեն 

աուդիտորական ընկերության կողմից:  

3.3 Ստուգել դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների օգտագործման նկատմամբ 

հնարավոր սահմանափակումների առկայությանը:  

3.4 Որոշել, թե արդյոք դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների ներկայացումը և 

դասակարգումը կատարվել է ըստ համապատասխան ֆինանսական 



հաշվետվությունների ստանդարտի պահանջների: 

3.5 Դիտարկել ֆինանսական հաշվետվությունները և դրամական միջոցների և դրանց 

համարժեքների ծանոթագրությունների հետ կապված համապատասխան ֆինանսական 

հաշվետվությունների ստանդարտի պահանջները: Ստանալ կազմակերպության կողմից 

պատրաստված ծանոթագրությունը և այն համաձայնեցնել աուդիտի աշխատանքային 

փաստաթղթերին և հավաստող փաստաթղթերին: 

4. Դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքեր 

4.1 Դեբիտորական պարտքեր 

4.1.1 Ստանալ առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի մնացորդների ցանկը, ըստ 

գործընկերների ֆինանսական ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ, համաձայնեցնել 

շրջանառությանը:  

4.1.2 Աուդիտորական ընթացակարգերի համապատասխան կատարել ընտրանք 

վերոնշյալ ցանկից: 

4.1.3 Համաձայն աուդիտորական ձևանմուշների՝ պատրաստել ընտրված 

գործընկերների հետ ընթացիկ ֆինանսական ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ 

առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքի մնացորդը հաստատող նամակներ, և 

ուղարկել հաստատման նամակները գործընկերներին: 

4.1.4 Հաստատման նամակներում նշված մնացորդները, պետք է համաձայնեցվեն 

կազմակերպության առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի ցանկում նշված 

գումարների հետ: 

4.1.5 Ստանալ կասկածելի առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի գծով պահուստը 

հավաստող մանրամասն վերլուծություն, համաձայնեցնել մնացորդները 

շրջանառության տեղեկագրին և ստուգել մաթեմատիկական ճշգրտությունը: 

4.1.6 Գնահատել կասկածելի առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի գծով 

պահուստը հավաստող մանրամասն վերլուծության մեջ կազմակերպության 

ղեկավարության կիրառած ենթադրությունների ողջամտությունը: 

4.1.7 Ստուգել կասկածելի առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի գծով պահուստի 

ձևավորման մեջ կիրառված հաշվետվությունների արժանահավատությունը: 

4.1.8 Գնահատել կասկածելի առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի գծով 

պահուստի ընդհանուր համարժեքությունը: 



4.1.9 Գնահատել կասկածելի առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի գծով 

պահուստի ընդհանուր համարժեքությունը: 

4.1.10 Որոշել, թե արդյոք առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի ներկայացումը և   

դասակարգումը կատարվել է ըստ համապատասխան ֆինանսական 

հաշվետվությունների ստանդարտի պահանջների: 

4.1.11 Դիտարկել ֆինանսական հաշվետվությունները և առևտրային և այլ 

դեբիտորական պարտքերի ծանոթագրությունների հետ կապված համապատասխան 

ֆինանսական հաշվետվությունների ստանդարտի պահանջները: Ստանալ 

կազմակերպության կողմից պատրաստված ծանոթագրությունը և այն համաձայնեցնել 

աուդիտի աշխատանքային փաստաթղթերին և հավաստող փաստաթղթերին: 

4.2 Կրեդիտորական պարտքեր 

4.2.1.  Ստանալ առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի մնացորդների ցանկը ըստ 

գործընկերների ֆինանսական ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ, ինչպես նաև 

ընթացիկ ֆինանսական ժամանակահատվածում ըստ գործընկերների առևտրային և այլ 

կրեդիտորական պարտքերի շարժը, համաձայնեցնել շրջանառության տեղեկագրին: 

4.2.3.  Աուդիտորական ընթացակարգերի համապատասխան կատարել ընտրանք 

կրեդիտորական պարտքերի մնացորդների ցանկից: 

4.2.4.  Համաձայն աուդիտորական ձևանմուշների՝ պատրաստել ընտրված 

գործընկերների հետ ընթացիկ ֆինանսական ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ 

առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքի մնացորդը հաստատող նամակներ, և 

ուղարկել հաստատման նամակները գործընկերներին: Հաստատման նամակների 

պատասխանների բնօրինակները պետք է անպայմանորեն ստացվեն ուղղակիորեն 

աուդիտորական ընկերության կողմից: 

4.2.5 Ստանալ ընթացիկ ֆինանսական ժամանակաշրջանից հետո նախօրոք սահմանված 

ժամանակահատվածի ընթացքում տեղի ունեցած կանխիկ վճարումների ցանկը և 

ստուգել ցանկի ամբողջականությունը: 

4.2.6 Ստուգել ընտրված վճարումների գործառնությունները հաստատող 

փաստաթղթերը՝ հաստատելու համար, որ վճարման հետ կապված պարտավորությունը 

արտացոլված է ճիշտ ժամանակաշրջանում: 

4.2.7 Ստուգել ընտրված չվճարված հաշիվ-ապրանքագրերը, հաստատելու համար, որ 



դրանք արտացոլված են ճիշտ ժամանակահատվածում: 

4.2.8 Որոշել, թե արդյոք առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի ներկայացումը և 

դասակարգումը կատարվել է ըստ համապատասխան ֆինանսական 

հաշվետվությունների ստանդարտի պահանջների: 

4.2.9 Դիտարկել ֆինանսական հաշվետվությունները առևտրային և այլ կրեդիտորական 

պարտքերի ծանոթագրությունների հետ կապված համապատասխան ֆինանսական 

հաշվետվությունների ստանդարտի պահանջները: Ստանալ կազմակերպության կողմից 

պատրաստված ծանոթագրությունը և այն համաձայնեցնել աուդիտի աշխատանքային 

փաստաթղթերին և հավաստող փաստաթղթերին: 

4.3 Աշխատավարձ 

4.3.1 Ստանալ ընթացիկ ֆինանսական ժամանակահատվածի աշխատավարձի գծով 

ընդլայնված հաշվետվություն՝ ըստ աշխատակիցների, ամիսների և 

ստորաբաժանումների, համաձայնեցնել ծախսը շրջանառության տեղեկագրին: 

4.3.2 Ստուգել ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ արձակուրդի գծով պահուստը՝ 

կատարելով վերլուծական աուդիտորական ընթացակարգեր: 

5.1. Փոխկապակցված անձինք 

5.4.1 Ստանալ ընկերության հետ փոխկապակցված կողմերի ցանկը ֆինանսական 

ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ, ներառյալ նախորդ ժամանակահատվածի 

համեմատ փոփոխությունները: 

5.4.2 Պարզաբանել ընկերության  և կապակցված կողմերի հետ գործարքների բնույթը, 

ծավալը: 

5.4.3 Որոշել, թե ինչպես է ղեկավարությունը վարում փոխկապակցված կողմերի հետ 

գործարքների հաշվառումը: 

5.4.4 Գնահատել փոխկապակցված կողմերի հետ գործարքներում էական 

խեղաթյուրումների ռիսկը: 

5.4.5 Պարզաբանել փոխկապակցված կողմերի հետ գործարքների իրավական 

համապատասխանությունը կազմակերպության գործող իրավական ակտերի հետ: 

6.1. Հասույթի հաշվառումը 

6.1 Պարզաբանել հասույթի ճանաչումը, հաշվի առնելով գործարքի ավարտվածության 

աստիճանը:  



6.2 Պարզաբանել հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ճանաչված հասույթների 

յուրաքանչյուր նշանակալի խմբի գումարը: 

6.2. Որոշել թե ինչ եղանակներով է իրականացվում գործարքի ավարտվածության 

աստիճանը: Ինչ մեթոդ է կիրառում, որով հնարավոր է արժանահավատորեն չափել 

մատուցված ծառայությունները, կատարված աշխատանքները: 

6.3. Ստուգել հաճախորդներից ստացված ընթացիկ վճարումների և կանխավճարների 

արտացոլումը մատուցված ծառայությունների ծավալի մեջ; 

6.4. Ստուգել այլ անձանց կողմից կազմակերպության ակտիվներն օգտագործելիս 

առաջացող հասույթների ճշտությունը: 

7.7.Ծախսերի հաշվառումը 

7.1. Որոշել թե երբ են ծախսերը ճանաչվել: 

7.2. Ստուգել կազմակերպության սովորական գործունեության ընթացքում կատարցած 

ծախսերի նպատակայնությունը: 

7.3. Ստուգել կատարված ծախսերի փաստաթղթավորումը  և նրանց ժամանակին 

արտացոլումը ֆինանսական արդյունքների մաին հաշվետվությունում: 

7.4. Վերլուծել կատարված ծախսերի կազմը ըստ ծախսային հոդվածների, ինչպես 

օրինակ՝ աշխատավարձ, կոմունալ ծախսեր, մաշվածություն: 

 

 
 
 

 

 


