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Ներածություն           
 
Ներկայիս տնտեսական զարգացումներն ա-

ռևտրի ոլորտում հանգեցրին մի շարք փոփոխու-
թյունների` խոշոր առևտրային ցանցերի ձևավո-
րում, հաշվառման մեքենայացում և այլն, որոնք էլ, 
իրենց հերթին, նոր խնդիրներ առաջադրեցին հաշ-
վապահական հաշվառմանը: Մասնավորապես` 
հաշվառման ավտոմատ համակարգերի մասնակի 
կամ բացարձակ ինտեգրումը հաշվապահական 
գործընթացների մեջ հաշվառման ոլորտի լուծում 
պահանջող խնդիրներից է:  

Առևտուրը, լինելով տնտեսության կարևոր ճյուղ 
և գործունեության տեսակ, ունի ուսումնասիրու-
թյան առարկա և գործողության դաշտ, որտեղ կա-
րևորվում են ապրանքափոխանակությունը, ապ-
րանքների առքը և վաճառքը, ինչպես նաև ապ-
րանքների վաճառքի ընթացքում գնորդների սպա-
սարկումը, ապրանքների պահպանումը ու դրանց 
նախապատրաստումը վաճառքի համար: Կատար-
վող գործառույթների բնույթից կախված` կազմա-
կերպություններն իրականացնում են  ապրանքա-
յին պաշարների պահեստային և հաշվապահական 
հաշվառում, այդ թվում՝ սահմանելով ապրանքային 
միավորների մուտքագրման կարգը, վաճառքի 
գները,  վաճառահանման գործընթացը և այլն: 
Առևտրի ոլորտում ֆինանսական հաշվառման տե-
սանկյունից հետաքրքրություն են ներկայացնում 
ապրանքային պաշարների հաշվառումը, որի հիմ-
նարար մոտեցումները տրված են ՀՀՄՍ թիվ 2 
«Պաշարներ» ստանդարտում, իսկ ներքին վերա-
հսկողության տեսանկյունից՝ ապրանքաշրջանա-
ռության արտահայտումը վաճառքի գներով:  

Ֆինանսական կառավարման ներկայիս խնդիր-
ները կարող են լուծվել միայն ժամանակակից տե-
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ղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման ար-
դյունքում` հաշվի առնելով հաշվապահական տեղե-
կատվության հսկայածավալ հոսքերը և դրանց 
մշակման օպերատիվությունը, քանի որ տնտեսա-
կան տեղեկատվության արժեքը էապես կախված է 
ժամանակի գործոնից: 

Հետազոտությունը նվիրված է հաշվապահա-
կան հաշվառման այն ճյուղային առանձնահատ-
կություններին, որոնք արտացոլվում են առևտրի 
ոլորտում` կապված ֆինանսական և հարկային 
հաշվառման, ներքին վերահսկողության ու աուդի-
տի ընթացակարգերի հետ: Հիմնական նպատակն 
է մշակել հաշվապահական հաշվառման մոնիթո-
րինգի (մշտադիտարկման) տեղեկատվական այն-
պիսի համակարգ, որը կարտահայտի ՀՀ առևտ-
րային ցանցերի յուրահատկությունները: Առաջա-
դրվել են հետևյալ խնդիրները` 

− ապրանքային պաշարների ֆինանսական 
հաշվառման առանձնահատկությունների բա-
ցահայտում մանրամեծածախ առևտրի ոլոր-
տում, 

− ապրանքային մնացորդի որոշման այլընտ-
րանքային հաշվառման ձևավորում, 

− ներքին վերահսկողության ժամանակակից 
մեթոդաբանության մշակում և ներդրում ՀՀ 
առևտրի ոլորտում, 

− հարկային հաշվետվությունների հուսալիու-
թյան ստուգում, 

− էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության 
վերահսկողություն, 

− հաշվապահական հաշվառման մոնիթորինգի 
հայեցակարգի մշակում տեղեկատվական 
համակարգերի միջոցով: 

Առաջարկվող տեղեկատվական համակարգը 
հնարավոր կդարձնի առևտրային ցանցերում հար-
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կային, ֆինանսական և կառավարչական տեղեկա-
տվական հոսքերի համադրումը, ինչպես նաև հա-
մադրվող տեղեկատվության գնահատումը և այդ 
գնահատման արդյունքում որոշումների կայացման 
տրամաբանության և մեթոդների առաջադրումը, 
այն օբյեկտիվ գործոնների և սուբյեկտիվ դրսևո-
րումների հայտնաբերումը, որոնք անհրաժեշտ են 
արդյունավետ ֆինանսական կառավարման հա-
մար: Կառավարչական որոշումների կայացմանը 
նպաստող՝ մշակված համակարգը տեղեկատվա-
կան կապ է ստեղծում առևտրային ցանցի ներքին 
և արտաքին համակարգերի միջև, ինչպես նաև 
պարունակում է տրամաբանական-հաշվարկային 
բաղկացուցիչ: Ներկայացվում է նաև համակարգի 
յուրահատուկ մեթոդաբանություն: Ինչպես ցանկա-
ցած կառավարման համակարգ, ներկայացվածը 
նույնպես բազմագիտակարգային է՝ ներառելով 
հաշվապահական, կառավարչական հաշվառման, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, վիճակագրու-
թյան և տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելա-
վորման բաղկացուցիչներ: 
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1. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 
ՀԻՄԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՄԱՆՐԱՄԵԾԱԾԱԽ 
ԱՌԵՎՏՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

 
Հաշվապահական հաշվառման վարումը որքանով կանոնա-

կարգված և համակարգված գործունեություն է, այնքանով կարող է 
տնտեսության տարբեր ճյուղերում ունենալ իր որոշակի առանձնա-
հատկությունները: Ընդհանուր առմամբ, հաշվապահական հաշ-
վառումն ունի կազմակերպման և վարման հիմնական մոտեցում-
ներ և ներկայացվող պահանջներ, որոնք արտացոլված են «Հաշ-
վապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում, ֆինանսական 
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներում (այսուհետ` 
ՖՀՄՍ)՝ հաշվապահական հաշվառման ոլորտը կարգավորող օ-
րենսդրության պահանջներին համապատասխան:  

Ներկայումս ֆինանսական հաշվառման հիմնական մոտեցում-
ները սահմանվում են ֆինանսական հաշվետվությունների միջազ-
գային ստանդարտներով, որոնց ներդրմանը զուգահեռ ՀՀ-ում նոր 
որակական հատկանիշներ է ձեռք բերում հաշվապահական տեղե-
կատվությունը, սակայն ՖՀՄՍ որդեգրումը դեռևս չի նշանակում, 
որ հաշվապահական հաշվառման բոլոր հարցերը ստանում են 
իրենց պատասխանները, քանի որ հաշվապահական հաշվառումն 
ավելին է, քան ֆինանսական հաշվառումը:  

Առհասարակ ֆինանսական հաշվառման հիմնական մոտեցում-
ներից մեկն այն է, որ ակտիվները հաշվառվում են ինքնարժեքով 
կամ արժեքի չափման այլ մոտեցմամբ, սակայն ոչ վաճառքի գնե-
րով: Կան որոշակի մոտեցումներ, որոնց համաձայն բացահայտ-
վում են առանձին ակտիվների իրական արժեքները, սակայն 
դրանք չեն ծառայում որպես հաշվառման հիմք:  

 Եթե 15-20 տարի առաջ դժվար էր պատկերացնել առևտրի 
գործընթացն առանց գների սակարկման, ապա ներկայումս առա-
վել դժվար է պատկերացնել որևէ առևտրի սրահ, որտեղ ապրանք-
ները հստակ գնանշված չեն: Փոխվեցին նաև ապրանքաշրջանա-
ռության կազմակերպման ձևերը` դառնալով հնարավորինս տար-
անջատված: Նման և շատ այլ հանգամանքներ առևտրի ոլորտում 
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ձևավորեցին հաշվառման առանձնահատկություններ, որոնք 
գտան իրենց օպտիմալ լուծումները: Այդպիսի առանձնահատկու-
թյուններից ամենակարևորն այն է, որ ապրանքային հաշվառումը 
կրեց երկշերտ բնույթ:  

Առաջին հարթությամբ դա հաշվառվում է ինքնարժեքի, իսկ 
հաջորդ հարթությամբ` վաճառքի գների սկզբունքով: Դրանցից յու-
րաքանչյուրն ունի որոշակի գործառույթներ: 

Այսպես՝ հարկային և ֆինանսական հաշվառման տեսանկյունից 
կարևոր նշանակություն ունի ապրանքային գործառնությունների 
հաշվառումն ինքնարժեքի հարթությամբ, իսկ ներքին վերահսկո-
ղության կամ կառավարչական հաշվառման տեսանկյունից` ապ-
րանքների հաշվառումը վաճառքի գներով: 

Շատ հաճախ ապրանքային հաշվառումը վաճառքի գներով 
կոչվում է մանրածախ հաշվառման մեթոդ: «Մանրածախ» բառը 
պատահական չէ, քանի որ այս մեթոդը լավագույն կիրառություն է 
գտնում մանրածախ ապրանքաշրջանառության ոլորտում:  

Մանրածախ մեթոդով հաշվառումն այնպիսի հաշվապահական 
գործընթացների, գրանցումների, հաշվարկների և հաշվետվու-
թյունների համակարգված ամբողջություն է, որի հիմքում ապրան-
քային մնացորդը և շրջանառությունը վաճառքի գներով հաշվա-
ռելու սկզբունքն է: 

Մանրածախ մեթոդի կիրառության մեջ էլ դրսևորվում է հաշ-
վառման ամենակարևոր առանձնահատություններից մեկը առևտ-
րի ոլորտում: 

Հարց է ծագում՝ հաշվառման ո՞ր սկզբունքն է ավելի արդյունա-
վետ ու նպատակահարմար:  

Այսպես՝ առևտրի ոլորտում տնտեսավարող կազմակերպու-
թյունների գործունեությունը պայմանականորեն կարելի է տարան-
ջատել երեք ուղղությունների` 

1. մեծածախ, 
2. մանրամեծածախ, 
3. մանրածախ: 
Մեծածախ ապրանքաշրջանառությունը կարելի է բնութագրել 

հետևյալ հատկանիշներով` առկա է առևտրային բազա կամ պա-
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հեստ, որտեղ գտնվում են ապրանքային պաշարները, որտեղից էլ 
կազմակերպվում է իրացումը:  

Գնորդները հիմնականում միջնորդ կազմակերպություններ են, 
գնային քաղաքականությունը կախված է խմբաքանակից, առաք-
ման վայրից և վճարման ժամանակացույցից: Վճարահաշվարկա-
յին փաստաթուղթը հաշիվ-ապրանքագիրն է: 

Մանրածախ ապրանքաշրջանառությունը, ի տարբերություն մե-
ծածախի, ունի որոշակի տարբերություններ, այսպես`  

- առկա է առևտրային սրահ՝ անկախ պահեստային տարած-
քից, 

- վաճառահանված ապրանքները հստակորեն գնանշված են, 
- գնանշումից զատ կարող են գործել սահմանված զեղչեր, 
- գնորդների շրջանակն ազատ է, 
- գնորդները կարող են լինել ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձինք, 
- անդեմ գնորդի վճարահաշվարկային փաստաթուղթը ՀԴՄ  

կտրոնն է, 
- իրացման գործընթացը զուգորդվում է անհապաղ վճար-

մամբ:  
Մանրամեծածախ ապրանքաշրջանառության պարագայում կա-

րող են համադրվել վերջիններիս յուրահատուկ հատկանիշները: 
Գործունեության առանձնահատկությունների տարանջատումը, 

իր հերթին, առաջացնում է նաև հաշվառման մոտեցումների ա-
ռանձնահատկություններ:  

Մանրածախ և մանրամեծածախ առևտրում առավել նպատա-
կահարմար է կիրառել հաշվառման մանրածախ մեթոդը: Շատ կա-
րևոր է նաև այն, որ «մանրածախ առևտուր» եզրույթը հարկային 
հաշվառման մեջ ունի այլ նշանակություն: Այն վերաբերում է ապ-
րանքների իրացման գործընթացում վճարահաշվարկային փաս-
տաթղթերի դուրսգրմանը` ՀԴՄ կտրոնների տեսքով, առևտրային 
սրահի առկայությանը` անդեմ գնորդների սպասարկման համար և 
այլն: Իսկ «մեծածախ առևտուրը» հիմնականում ընկալվում է որ-
պես հաշիվ-ապրանքագրերի միջոցով իրացումը կազմակերպող 
գործունեություն: 

Ապրանքային պաշարների հաշվապահական հաշվառման հիմ-
նական խնդիրը իրացված կամ սպառված միավորների ինքնար-
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ժեքի որոշումն է: Ապրանքային պաշարների ինքնարժեքի որոշման 
մեթոդները սահմանված և նկարագրված են ՀՀՄՍ 2 «Պաշարներ» 
ստանդարտում:  

Պաշարների ինքնարժեքի չափման մեխանիզմները, ինչպիսիք 
են՝ ստանդարտ ծախսումների կամ մանրածախ մեթոդները, կա-
րող են օգտագործվել նպատակահարմարությունից ելնելով, եթե 
արդյունքները մոտավորապես հավասար են ինքնարժեքին: 
Ստանդարտ ծախսումները հաշվի են առնում հումքի և նյութերի, 
աշխատուժի, արդյունավետության և հզորության որոշակի մա-
կարդակ:  

Դրանք պարբերաբար վերլուծվում են և, անհրաժեշտության 
դեպքում, վերանայվում՝ արդի պայմաններից ելնելով: Այս մեթոդը 
նպատակահարմար է օգտագործել այն արտադրական գործըն-
թացներում, երբ արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիական 
գործընթացը կրում է համեմատաբար կայուն բնույթ: 

 Մանրածախ մեթոդը, որպես կանոն, օգտագործվում է մանրա-
ծախ առևտրի ոլորտում` մեծ քանակությամբ արագ փոփոխվող 
միավորներով այն պաշարները գնահատելու համար, որոնք ունեն 
հավելագնի մոտավորապես նույն տոկոսը և որոնց նկատմամբ 
կիրառելի չեն ինքնարժեքի որոշման այլ մեթոդներ:  

Պաշարների ինքնարժեքը որոշվում է դրանց վաճառքի գնով 
հաշվարկված արժեքը ընդհանուր հավելագնի համապատասխան 
տոկոսով նվազեցնելու միջոցով: Տոկոսը որոշելիս պետք է հաշվի 
առնել մանրածախ վաճառքի գնի փոփոխությունները:  

Մանրածախ առևտրում ապրանքատեսակների յուրաքանչյուր 
խմբի համար սովորաբար կիրառվում է միջին տոկոս: Փոխադարձ 
փոխարկելի չհանդիսացող պաշարների, ինչպես նաև հատուկ 
ծրագրերի համար նախատեսված ու արտադրված ապրանքների 
կամ ծառայությունների միավորի ինքնարժեքը պետք է որոշվի 
դրանց կոնկրետ ծախսումների հստակ առանձնացման միջոցով:  

Պաշարների ինքնարժեքը պետք է որոշվի` կիրառելով «Առա-
ջինը մուտք` առաջինը ելք» (ԱՄԱԵ) կամ միջին կշռված արժեքի 
բանաձևերը: Կազմակերպությունը համանման բնույթ և կիրառու-
թյուն ունեցող բոլոր պաշարների համար պետք է կիրառի ինքն-
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արժեքի նույն բանաձևը: Պաշարների ինքնարժեքը սովորաբար 
իջեցվում է մինչև իրացման զուտ արժեք` ըստ հոդվածների:  

Առհասարակ իրացված պաշարների ինքնարժեքի որոշման բա-
նաձևի ընտրությունը կախված է հետևյալ հարցից` արդյո՞ք ապ-
րանքային պաշարները փոխադարձ փոխարկելի են, թե՞ ոչ: Փո-
խադարձ փոխարկելի պաշարների ինքնարժեքի որոշման համար 
կարող են կիրառվել ԱՄԱԵ և միջին կշռված մեթոդները: Ստան-
դարտը որոշակի հանգամանքներում թույլատրում է կիրառել նաև 
ինքնարժեքի որոշման մանրածախ և ստանդարտ ծախսումների 
մեթոդները:  

Վաճառված (իրացված կամ այլ ելքագրված) ապրանքների ինք-
նարժեքի որոշումը մանրածախ մեթոդով ենթադրում է, որ առկա է 
առևտրային հավելագնի հարաբերականորեն կայուն տոկոսա-
դրույք:  

Այն կարող է կիրառվել հետևյալ նպատակներով` 
- իրացման ծավալի նկատմամբ ինքնարժեքի որոշում,  
- իրացման ծավալի նկատմամբ համախառն շահույթի որո-

շում, 
- վաճառքի գներով արտահայտված ապրանքային մնացորդի 

նկատմամբ մնացորդի ինքնարժեքի գնահատում, 
- ինքնարժեքով արտահայտված ապրանքային մնացորդի 

նկատմամբ մնացորդի գումարի վաճառքի գներով որոշում և 
այլն: 

Սովորաբար, այս մեթոդը կիրառվում է վաճառված ապրանք-
ների ինքնարժեքի որոշման համար: Հավելագնի տոկոսադրույքի 
կիրառության ժամանակ այն պետք է օգտագործել խելամտորեն, 
հաշվի առնելով, որ առևտրային հավելագինը կարող է նաև փո-
փոխվել ժամանակ առ ժամանակ:  

Մանրածախ հաշվառման մեթոդը կիրառություն է գտնում հիմ-
նականում առևտրային սրահներում հաշվառման գործընթացների 
պարզեցման համար: Մի ժամանակաշրջանից մյուսը առավել 
հեշտ է գրանցել ձեռքբերումները՝ արտահայտված վաճառքի գնե-
րով և հաշվառել իրացումից հասույթը, քան որոշել վաճառված 
ապրանքների ինքնարժեքը:  

Անկախ ինքնարժեքի որոշման մեթոդից, մանրամեծածախ 
առևտրում հաշվապահական ձևակերպումները տրվում են նույնա-
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կանացված կարգով՝ համաձայն հաշվային պլանի ձևակերպում-
ների:  

Առևտրական կազմակերպություններում հաշվապահական 
հաշվառման հիմնական նպատակն է ապրանքային պաշարների, 
ապրանքների ձեռքբերման և իրացման գործընթացի նկատմամբ 
վերահսկողությունը: Դրա համար ապրանքները հաշվառում են 
բնաիրային և արժեքային արտահայտությամբ անվանացանկի մեջ 
ներառված յուրաքանչյուր տեսականու համար առանձին:  

Մուտք եղած ապրանքները հանձնվում են պահեստապետի կամ 
առևտրային կազմակերպությունների բաժինների նյութապես պա-
տասխանատու աշխատողների պատասխանատվությանը, որոնց 
հետ նախապես կնքվում են պայմանագրեր, որպես իրավաբանա-
կան հիմք, հետագայում նրանց կողմից պատճառված նյութական 
վնասի փոխհատուցման համար: 

Ապրանքների ձեռքբերման և իրացման հետ կապված գործառ-
նությունները իրականացվում են սկզբնական փաստաթղթերով: 

Մեծածախ առևտրական կազմակերպություններում ապրանք-
ների մուտքի հաշվառումը իրականացվում է ձեռքբերման ինքնար-
ժեքով՝ այնպես, ինչպես նյութերինն արտադրական ձեռնարկու-
թյուններում: Ապրանքների իրացման հաշվառումը նման է պատ-
րաստի արտադրանքի վաճառքի հաշվառմանը: 

Ապրանքների հաշվառումը կատարվում է 216 «Ապրանքներ» 
հաշվով, որը նախատեսված է ապրանքների առկայության և շար-
ժի վերաբերյալ տեղեկատվության ընդհանրացման համար: Այս 
հաշիվը ակտիվային է, որի դեբետում արտացոլվում է ձեռք բեր-
ված (ստացված) ապրանքների ինքնարժեքը, մանրածախ առևտ-
րում՝ նաև վաճառքի գնի և ձեռքբերման արժեքի տարբերությունը, 
իսկ կրեդիտում` վաճառված (օտարված) ապրանքների արժեքը: 
Մնացորդը դեբետային է և ներկայացնում է ապրանքների արժեքը 
հաշվետու ամսաթվի դրությամբ: 

 
216  «Ապրանքներ» հաշվին կից կարող են բացվել հետևյալ 

երկրորդ կարգի հաշիվները.  
2161  «Ապրանքներ պահեստում»,  
2162  «Ապրանքներ մանրածախ առևտրում»,  
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2163  «Տարա և տարանյութեր»,  
2164  «Կոնսիգնացիոն և կոմիսիոն հիմունքներով վաճառքի 

հանձնված ապրանքներ», 
2165  «Առաքված ապրանքներ»,  
2166   «Այլ ապրանքներ», 
216  «Ապրանքներ» հաշիվը դեբետագրվում է ապրանքների 

մուտքագրման ժամանակ, այն կարող է լինել մատակա-
րարներից ձեռքբերման տեսքով, որի ժամանակ տրվում 
են հետևյալ հաշվապահական ձևակերպումները. 

ԴՏ 216 «Ապրանքներ», 
ԿՏ 224 «Տրված ընթացիկ կանխավճարներ», 
ԿՏ228  «Դեբիտորական պարտքեր առհաշիվ տրված 

գումարների գծով», 
ԿՏ 251 «Դրամարկղ», 
ԿՏ 252 «Հաշվարկային հաշիվ», 
ԿՏ 253 «Արտարժութային հաշիվ», 
ԿՏ 254 «Այլ հաշիվներ բանկերում», 
ԿՏ 521  «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով»: 
 
Ապրանքների ձեռքբերման համապատասխան փաստաթղթա-

վորումը անհրաժեշտ գործընթաց է, յուրաքանչյուր ձեռքբերման 
համար կազմվում են պահեստի մուտքի օրդեր, որտեղ նշվում են 
ապրանքների անվանումը, քանակը, գինը, մատակարարը, պա-
հեստ մուտքագրման ամսաթիվը և այլ վավերապայմաններ:  
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2. ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ 
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ 
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ 
ՄՈԴԵԼԸ 

 
 

Ապրանքային պաշարների հաշվապահական հաշվառման հիմ-
նական խնդիրը իրացված կամ սպառված միավորների ինքնար-
ժեքի որոշումն է: Ապրանքային պաշարների ինքնարժեքի որոշման 
մեթոդները սահմանված և նկարագրված են ՀՀՄ «Պաշարներ» N2 
ստանդարտում: Իրացված պաշարների ինքնարժեքի որոշման բա-
նաձևի ընտրությունը պայմանավորված է հետևյալ հարցով՝ ար-
դյո՞ք ապրանքային պաշարները փոխադարձ փոխարկելի են, թե՞ 
ոչ:  

Փոխադարձ փոխարկելի պաշարների ինքնարժեքի որոշման 
համար կարող են կիրառվել ԱՄԱԵ և միջին կշռված մեթոդները 
(առավել մանրամասն` ՀՀՄՍ2 «Պաշարներ»): Ստանդարտը որո-
շակի հանգամանքներում թույլատրում է կիրառել նաև ինքնար-
ժեքի որոշման մանրածախ և ստանդարտ ծախսումների մեթոդ-
ները:  

Ստորև պարզունակ ձևով ներկայացնենք ապրանքային մնա-
ցորդի ձևավորումը. 

 

²åñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÝ³óáñ¹ 0 
³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÇÝùÝ³ñÅ»ùáí 

% ²åñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÝ³óáñ¹ 0 
³ñï³Ñ³Ûïí³Í í³×³éùÇ ·Ý»ñáí 

        
+ Ò»éùμ»ñáõÙÝ»ñ % + Ò»éùμ»ñáõÙÝ»ñ í³×³éùÇ ·Ý»ñáí 
        
- Æñ³óÙ³Ý ÇÝùÝ³ñÅ»ù % - Æñ³óáõÙÇó Ñ³ëáõÛÃ 
        

= 
²åñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÝ³óáñ¹ 1 
³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÇÝùÝ³ñÅ»ùáí  

% 
= 

²åñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÝ³óáñ¹ 1 
³ñï³Ñ³Ûïí³Í í³×³éùÇ ·Ý»ñáí 

     
+ Æñ³óáõÙÇó Ñ³ëáõÛÃ    
- Æñ³óÙ³Ý ÇÝùÝ³ñÅ»ù    
= Ð³Ù³Ë³éÝ ß³ÑáõÛÃ    

 

Աղյուսակային տվյալների փոխադարձ կապն արտահայտվում է 
հորիզոնական ձևով, իսկ ուղղահայաց կապը ստեղծում է առևտ-
րային հավելագնի տոկոսադրույք:  
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Մանրածախ հաշվառման մեթոդը կիրառվում է հիմնականում 
առևտրային սրահներում` հաշվառման գործընթացների պարզեց-
ման համար: Հաշվետու ժամանակահատվածում առավել հեշտ է 
գրանցել ձեռքբերումները` արտահայտված վաճառքի գներով և 
հաշվառել իրացումից հասույթը, քան որոշել վաճառված ապրանք-
ների ինքնարժեքը:  

Առևտրային ոլորտում տեղի ունեցող գործառությունները շատ 
ավելի բազմազան են, քան ներկայացվել են, սակայն, կիրառելով 
որոշակի ճշգրտումներ, կարելի է ստանալ թվաբանական ճշգրիտ 
հավասարում: 

Ի սկզբանէ մանրածախ մեթոդի կիրառությունը նպատակ ունի 
հեշտացնելու հաշվառման գործընթացը և հիմք ապահովելու ապ-
րանքային մնացորդի փաստացի գույքագրման համար՝ արդյունք-
ները համադրելով հաշվառված մնացորդի հետ: Այս մեթոդի դեպ-
քում հաշվառման վարման համար պարտադիր չեն ապրանքային 
քարտում անալիտիկ գրանցումները: Առևտրային հավելագնի մի-
ջոցի մանրածախ մեթոդը հիմնականում կիրառվում է փոքր բիզ-
նեսում:  

Մանրամեծածախ առևտրի ոլորտի առանձնահատկությունը 
հաշվի առնելով` յուրահատուկ են նաև հաշվառման վարման մո-
տեցումները: Ուսումնասիրելով առևտրային հավելագնի տոկոսա-
դրույքի կիրառության եղանակները հաշվառման տեսանկյունից՝ 
ակնհայտ է դառնում այն փաստը, որ եթե նման տոկոսադրույքը 
լինի փոփոխական և դժվարորոշելի, ապա վերջինիս կիրառությու-
նը կլինի ոչ նպատակահարմար: Հետևաբար, ցանկալի արդյունքի 
հասնելու համար պետք է վարել երկու տարբեր հաշվառումներ` 
մեկն ըստ ինքնարժեքի, մյուսը՝ ըստ վաճառքի գների:  

Սակայն մինչև հաշվառման ներդրման և գործընթացների նկա-
րագրությանն անցնելը, փորձենք ձևակերպել, թե ինչ խնդիրներ 
պետք է լուծել հաշվառման միջոցով: 

Նախ՝ մանրամեծածախ առտևտրի ոլորտի զարգացումը հան-
գեցրեց առևտրային ցանցերի ձևավորմանը, ներկայումս գրեթե 
բոլոր վաճառակետերը առևտրային ցանցի միավորներ են: Գոր-
ծունեության նման կազմակերպումը ունի մի շարք առավելություն-
ներ՝ աշխատանքի կազմակերպում, մենեջմենթ, լոգիստիկա, մար-
քեթինգ և վերահսկողություն:  
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Հաշվապահական հաշվառման տեսանկյունից առավել կարևոր 
է ներքին վերահսկողության ճիշտ կազմակերպումը: Վերջինս ան-
հնար է իրականացնել առանց համապատասխան հաշվապահա-
կան տեղեկատվության, իսկ տեղեկատվության օրինակներ են 
ապրանքային քարտերը, ապրանքային մնացորդն արտահայտ-
ված բնեղեն քանակությամբ և, իհարկե, ապրանքային մնացորդն 
արտահայտված վաճառքի գներով:  

Գույքագրումները կամ ստուգումներն ամփոփվում են հենց 
փաստացի մնացորդների համադրությամբ ապրանքային մնացոր-
դի արտահայտած վաճառքի գներում: Այսպիսով՝ ակնհայտ է, որ 
հաշվառման արդյունքում ձևավորված տեղեկատվությունը պետք է 
լինի այնպիսին, որ համադրվի ներքին վերահսկողության տեղե-
կատվությանը: Բացի այդ, կարևոր է նաև ապրանքային միավոր-
ների հաշվառումն ըստ սահմանված վաճառքի գների, հակառակ 
դեպքում իրացման գործընթացի նկատմամբ անհնար է սահմանել 
հսկողություն:  

Առևտրային ցանցերի գործունեության առանձահատկություն-
ները հաշվի առնելով` հաշվապահական հաշվառման տեղեկա-
տվությունն առնվազն պետք է ապահովի.  

- յուրաքանչյուր ապրանքային պաշարի (ապրանքի, արտադ-
րանքի) անալիտիկ հաշվառումն ըստ առանձին առևտրային 
սրահների, 

- յուրաքանչյուր առևտրային սրահի ապրանքային մնացորդի 
հաշվառված մեծությունն ըստ վաճառքի գների, 

- վաճառքի գներից տարբերվող գներով իրացման վերաբեր-
յալ տեղեկատվություն, 

- դեբիտորների, կրեդիտորների անալիտ հաշվառում` ըստ ա-
ռաջացման աղբյուրների (օրինակ՝ դեբիտորների դեպքում` 
որ առևտրային սրահից է կատարվել իրացումը, կրդիտոր-
ների դեպքում` ինչպիսի ապրանքների մատակարարումից, 
որ պահեստը կամ սրահն է եղել անմիջապես բեռնաթափ-
ման վայրը և այլն), 

- վաճառքի կետերի (առավել հաճախ դրանք նույնականաց-
վում են առևտրային սրահի առանձին դրամարկղային կետե-
րի հետ, որտեղ կատարվում է վճարում գնորդի կողմից, 
POS) դրամական միջոցների հաշվառում` մուտքային մասով 
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համադրելի վաճառված ապրանքների գումարների հետ, իսկ 
ելքային մասով` ըստ համապատասխան ուղղությունների և 
այլն: 

Թվարկումը կարելի է շարունակել: Սակայն նշենք գլխավորը. 
նման պահանջների բավարարմանը առավել բարձր մակարդակով 
կարելի է հասնել ավտոմատ համակարգերի ներդրմամբ, ֆինան-
սական հաշվառման պատշաճ կազմակերպմամբ և օպերատիվ 
հաշվառմամբ` հիմք ընդունելով հաշվառման մանրածախ մեթոդը:  

Ինքնարժեքի որոշման տեսանկյունից կիրառվող մանրածախ 
մեթոդի տարրերից օգտագործվում է առևտրային հավելագինը, 
իսկ առհասարակ ապրանքային հաշվառման տեսանկյունից՝ ման-
րածախ հաշվառման ողջ գործիքակազմը: 

Այս պահին փորձենք նկարագրել, թե ինչպիսի կազմակերպա-
կան տիպային կառուցվածք ունեն առևտրային ցանցերը, և ինչ-
պիսի տեղեկատվական հոսքեր կան այդ կառուցվածքում: 

Մանրածախ հաշվառման գործիքակազմի մեթոդական հիմքը 
ցուցանիշների սկզբնական և վերջնական մնացորդների միջև կա-
պերի արտացոլումն է` ըստ այնպիսի հատկանիշներ կրող հաշ-
վարկային մեծությունների, որոնք համադրելի են մեկ այլ ցուցա-
նիշի հաշվարկման մեջ, ողջ գործիքակազմը միևնույն ցուցանիշի 
երկու տարբեր ժամանակաշրջանների մնացորդների միջև թվա-
բանական-հաշվարկային կապն է:  

Ապրանքային պաշարների մնացորդի հաշվառման մի քանի 
եղանակներ կամ մոտեցումներ կան.  

- զուտ անալիտիկ հաշվառում, 
- քանակագումարային հաշվառում ըստ ինքնարժեքի 

(սինթետիկ հաշվառում), 
- քանակագումարային հաշվառում ըստ վաճառքի գների, 
- զուտ գումարային հաշվառում: 
 Զուտ անալիտիկ կամ քանակային հաշվառումը հատուկ է օպե-

րատիվ հաշվառմանը, երբ ապրանքանյութական միավորների 
հաշվառումը վարվում է ըստ անալիտիկ քարտերի՝ արտահայտ-
ված բնեղեն չափիչներով: 

Քանակագումարային հաշվառումն ըստ ձևավորված փաստացի 
ինքնարժեքների հատուկ է ֆինանսական հաշվառմանը, երբ միա-
վորների հաշվապահական հաշվառումը կատարվում է և՛ անալի-
տիկ, և՛ սինթետիկ հաշիվների դեպքում:  
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Քանակագումարային հաշվառումն ըստ վաճառքի գների և 
զուտ գումարային հաշվառումը կրում են յուրահատուկ բնույթ, բնո-
րոշ են միայն հաշվառման մանրածախ մեթոդին, որ կիրառելի է 
միայն առևտրային բնագավառում: 

Քանակագումարային՝ ըստ վաճառքի գների հաշվառման եղա-
նակի հիմնաքարը ապրանքային միավորների, ապրանքաշրջա-
ռության և մնացորդի հաշվառումն է ոչ թե ըստ ինքնարժեքի և 
իրացման զուտ արժեքի նվազագույնի, ինչպես ընդունված է ֆի-
նանսական հաշվառման մեջ, պատմական (փաստացի ձևավոր-
ված) արժեքով կամ հարկային հաշվառման մեջ, այլ հաշվառումն 
է` արտահայտված վաճառքի գներով:  

Իսկ զուտ գումարայինի դեպքում հաշվառումն ապահովում է 
միայն ապրանքային մնացորդը և շրջանառության մեծությունը:  
Անալիտիկ հաշվառումը էական չէ: Զուտ գումարային մնացորդի 
մեծությունը օգտագործվում է որպես հակակշիռ, այն ունի կիրա-
ռության սահմանափակ շրջանակ:  

Մանրամեծածախ առևտրի ոլորտում հաշվառման որոշակի 
մոտեցումներ կանոնակարգվում են հարկային և ֆինանսական 
հաշվառմամբ, իսկ հաշվառման այլ մոտեցումների կամ եղանակ-
ների ներդրումը կախված է կազմակերպության ղեկավարության 
դիրքորոշումից: Մանրածախ մեթոդի ներդրման նպատակահար-
մարությունը որոշում է սուբյեկտը, քանի որ դա կախված է կառա-
վարման կառուցվածքային բնույթից:  

Օրինակ՝ այս եղանակի ներդրումը և հետագա վարումը կլինեն 
անիմաստ, եթե կազմակերպության գործունեության մեջ ընդուն-
ված չէ գույքագրումների անցկացումը ներքին վերահսկողության 
նպատակով, կամ առևտրային սրահներին տրված են այնչափ լիա-
զորություններ, որ ինքնուրույն կերպով կարող են կազմակերպել 
առևտրային գործընթացը, հետևաբար՝ ապահովել շահութաբերու-
թյան որոշակի մակարդակ և այլն:  

Այսպիսով՝ պետք է ապահովել այնպիսի պայմաններ, որ ման-
րածախ հաշվառման մեթոդի ներդրումը բարձրացնի աշխատան-
քի արդյունավետությունը:   

Առևտրային գործունեությունը ենթադրում է կատեգորիաներ, 
որոնց փոփոխությունները մանրածախ հաշվառման առարկա են՝  
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- առևտրային սրահների, պահեստների, բազաների ապրան-
քային շրջանառություն, 

- դրամական միջոցների հոսքեր, 
- վաճառքի դեբիտորական պարտքեր: 
Տնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառումը 

ներառում է բազմաթիվ այլ տնտեսական կատերգորիաներ` կազ-
մակերպության ակտիվները և պասիվները, սակայն առևտրային 
սրահների տնտեսական միջոցների կազմում ընդգրկված է միայն 
թվարկվածը, հետևաբար՝ թվարկումը ոչ թե պայմանական բնույթ 
է կրում, այլ օբյեկտիվ:  

Մանրածախ հաշվառման մեթոդի կիրառությունը ենթադրում է 
գործառնությունների դասակարգված գրանցումներ կատարելու 
ընթացակարգեր, որոնց արդյունքներն օգտագործվում են հաշ-
վարկային բանաձևերում, իսկ արդյունքից ստացված մեծություն-
ները կծառայեն որպես փաստացի արդյունքների հետ համա-
դրման լավագույն տարբերակ: 

Մանրածախ հաշվառման մեջ օգտագործվում են հետևյալ երեք 
հիմնական հաշվարկային բանաձևերը.  

- ապրանքային մնացորդի,  
- դրամարկղի մնացորդի, 
- դեբիտորական պարտքերի: 
Ապրանքային մնացորդի հաշվարկային բանաձևում օգտա-

գործվող ցուցանիշները. 
 

òáõó³ÝÇßÇ Ï³Ù μ³Ý³Ó¨Ç 
ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ 

Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 
μ³Ý³Ó¨Á 

Q ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÇ ÙÝ³óáñ¹Ç ù³Ý³ÏÝ ¿ 
μÝ»Õ»Ý ã³÷Çãáí 

 

P 
ïíÛ³É ³ëÙ³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ïíÛ³É 
ÙÇ³íáñÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í í³×³éùÇ ·ÇÝÁ 
(³ÛëáõÑ»ï ` í³×³éùÇ ·ÇÝ) 

 

I0 
²åñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÝ³óáñ¹` Å³Ù³Ý³Ï³-
ßñç³ÝÇ ëÏ½μÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ I0=ΣQ*P 

I+ 
²åñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÝ³óáñ¹Ç ³í»É³óáõÙÝ»ñ` 
Ó»éùμ»ñáõÙÝ»ñ, Ùáõïù»ñ 

 

I- Æñ³óÙ³Ý Í³í³É ¨ ³ÛÉ »Éù»ñ  

I1 
²åñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÝ³óáñ¹` Å³Ù³Ý³Ï³-
ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ 

I1= I0 + I+ - I- 
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Առևտրային սրահների մուտքային և ելքային գործողություննե-
րի նման խոշոր դասակարգումը բավարար չէ, ներկայացնենք 
առավել մանրամասնորեն. 

 

 òáõó³ÝÇßÇ Ï³Ù μ³Ý³Ó¨Ç 
ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ 

Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ μ³Ý³Ó¨Á 

I+ ²åñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÝ³óáñ¹Ç ³í»É³-
óáõÙÝ»ñ` Ó»éùμ»ñáõÙÝ»ñ, Ùáõïù»ñ 

I+ = M1 + M2 + P+ + D+ + R+ 

M1 Ò»éùμ»ñáõÙÝ»ñ (ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ý³¨ 
í»ñ³¹³ñÓ ·Ýáñ¹Çó ¹»åùÁ, áñÁ 
Ï³ñáÕ »Ýù ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë 
Ó»éùμ»ñáõÙ) 

Ó»éùμ»ñÙ³Ý ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ù³Ý³Ï X 
ïíÛ³É å³ÑÇÝ ·áñÍáÕ í³×³éùÇ ·ÇÝ 

M2 Ü»ñùÇÝ ï»Õ³ß³ñÅ»ñ  ³ÛÉ ëñ³ÑÝ»ñÇó Ï³Ù å³Ñ»ëïÇó ëï³ó-
Ù³Ý ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ù³Ý³Ï X 

ïíÛ³É å³ÑÇÝ ·áñÍáÕ í³×³éùÇ ·ÇÝ 

P+ ì³×³éùÇ ·Ý»ñÇ μ³ñÓ³ñ³óáõÙ 
í³×³éùÇ ·Ý»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ 
ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ¹»åùáõÙ  

(Ýáñ ·ÇÝ – í³×³ùÇ ·ÇÝ) X ÷á÷áËíáÕ 
·ÇÝÁ ÏñáÕ ³åñ³Ýù³ÛÇ ÙÝ³óáñ¹` ³é 

·Ý»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùμ 

D+ ´³ó³ë³Ï³Ý ½»Õã»ñ, í³×³éùÇ 
·ÝÇó μ³ñÓñ ·Ýáí Çñ³óÝ»Éáõ 
¹»åùáõÙ 

(í³×³éùí³Í ·ÇÝ – í³×³éùÇ ·ÇÝ) X 
Çñ³óí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ù³Ý³Ï 

R+ ¶áõÛù³·ñÙ³Ùμ μ³ó³Ñ³Ûïí³Í 
³í»ÉóáõÏ 

³í»ÉóáõÏ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ 
ù³Ý³Ï X ïíÛ³É å³ÑÇÝ ·áñÍáÕ í³×³éùÇ 

·ÇÝ 
 

Նույն կարգով արտացոլենք ելքային գործառնությունները. 
 

 òáõó³ÝÇßÇ Ï³Ù μ³Ý³Ó¨Ç 
ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ 

Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ μ³Ý³Ó¨Á 

I- Æñ³óÙ³Ý Í³í³É ¨ ³ÛÉ »Éù»ñ I-= S + D + M- + P- + R- 
S Æñ³óí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·áõÙ³ñ (ÑÝ³-

ñ³íáñ ¿ Ý³¨ í»ñ³¹³ñÓ Ù³ï³Ï³ñ³-
ñÇÝ ¹»åùÁ, áñÁ Ï³ñáÕ »Ýù ¹Çï³ñÏ»É 
áñå»ë Çñ³óáõÙ): Æñ³óÙ³Ý Í³í³ÉÁ 
Ñ³ßíÇ ³éÝ»ÉÇë ó³ÝÏ³ÉÇ ¿ ³Ýï»ë»É 
²²Ð 

Çñ³óÙ³Ý ù³Ý³Ï X í³×³éí³Í ·ÇÝ

D ¼»Õã»ñ, í³×³éùÇ ·ÝÇó ó³Íñ ·Ýáí 
Çñ³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ 

(í³×³éùÇ ·ÇÝ - í³×³éùí³Í ·ÇÝ) X 
Çñ³óí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ù³Ý³Ï 

M- Ü»ñùÇÝ ï»Õ³ß³ñÅ»ñ  ³ÛÉ ëñ³ÑÝ»ñ Ï³Ù å³Ñ»ëï 
ï»Õ³÷áËí³Í ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÇ³-
íáñÝ»ñÇ ù³Ý³Ï X ïíÛ³É å³ÑÇÝ 

·áñÍáÕ í³×³éùÇ ·ÇÝ 
P- ì³×³éùÇ ·Ý»ñÇ Çç»óáõÙ í³×³éùÇ 

·Ý»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ 
¹»åùáõÙ  

(Ýáñ ·ÇÝ – í³×³ùÇ ·ÇÝ) X ÷á÷áË-
íáÕ ·ÇÝÁ ÏñáÕ ³åñ³Ýù³ÛÇ 

ÙÝ³óáñ¹` ³é ·Ý»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý 
³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ 

R- ¶áõÛù³·ñÙ³Ùμ μ³ó³Ñ³Ûïí³Í 
å³Ï³ëáñ¹ 

å³Ï³ëáñ¹ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñ-
Ý»ñÇ ù³Ý³Ï X ïíÛ³É å³ÑÇÝ ·áñÍáÕ 

í³×³éùÇ ·ÇÝ 
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Առհասարակ առևտրային կազմակերպության դրամարկղային 
գործողությունների տարանջատումն ըստ դրամական հոսքերի 
կատարվում է համաձայն ՀՀՄՍ 7 ստանդարտի, որի պահանջ-
ները պարտադիր են ֆինանսական հաշվետվությունների համար: 
Եթե դրամական հոսքերի բնույթը ուսումնասիրենք առևտրային 
կետերի կամ սրահների մակարդակով, ապա այստեղ դրամական 
հոսքերի դասակարգումն առավել ընդգծված է: Դրամական հոս-
քերը մուտքային մասով արտահայտվում են հաճախորդների վճա-
րումների և դեբիտորի մարումների, իսկ ելքային մասով` ընթացիկ 
ծախսերի, մատակարարներին վճարումների կամ գլխավոր դրամ-
արկղ գումարի հանձնման տեսքով: 

 
Դրամարկղի մնացորդի հաշվարկային բանաձևում  

օգտագործվող ցուցանիշները 
 
 

 òáõó³ÝÇßÇ Ï³Ù μ³Ý³Ó¨Ç 
ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ 

Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 
μ³Ý³Ó¨Á 

C0 ¸ñ³Ù³ÏÕÇ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹   
Cin Î³ÝËÇÏ Ùáõïù»ñ  
Cout Î³ÝËÇÏ »Éù»ñ  
C1 ¸ñ³Ù³ÏÕÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹  C1 =C0 + Cin - Cout 
Cin Î³ÝËÇÏ Ùáõïù»ñ Cin =CinS + CinD 
CinS Î³ÝËÇÏ Ùáõïù»ñ í³×³éùÇó  
CinD Î³ÝËÇÏ Ùáõïù»ñ ¹»μÇïáñÝ»ñÇó  

 
Դրամարկղի ելքերը կարող են դասակարգվել ըստ նպատակա-

յին ուղղությունների, որոնց ընտրությունը կախված է կոնկրետ 
կազմակերպության վարած ներքին քաղաքականությունից: Օրի-
նակ՝ եթե թույլատրվում է կատարել վճարումներ մատակարար-
ներին, ընթացիկ ներքին ծախսեր, վճարել աշխատավարձ և այլն: 
Սակայն գլխավոր դրամարկղ գումարի հանձնումը հատուկ է բոլոր 
առևտրային կետերին, անկախ իրականացման ձևերից` ինկասա-
ցիոն, բանկային փոխանցմամբ և այլն: 

Կարևոր է հիշել, որ ներկայացված հաշվարկային բանաձևե-
րում չեն քննարկվում անկանխիկ գործառությունները: Իսկ առկա-
յության դեպքում մոտեցումները նույնն են:  

Դեբիտորական պարտքերի հաշվարկային բանաձևի կառուց-
ման եղանակը նույնն է, ինչ սինթետիկ հաշվառման մեջ: 
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Դեբիտորական պարտքերի մնացորդի հաշվարկային բանա-
ձևում օգտագործվող ցուցանիշները. 

 

 òáõó³ÝÇßÇ Ï³Ù μ³Ý³Ó¨Ç 
ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ 

Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 
μ³Ý³Ó¨Á 

D0 
ì³×³éùÝ»ñÇ ·Íáí ¹»μÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñÇ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹  

 

SD Æñ³óÙ³Ý Í³í³É` Ñ»ï³Ó·í³Í 
í×³ñáõÙáí 

 

CinD ì×³ñáõÙÝ»ñ ¹»μÇïáñÝ»ñÇó  

D1 
ì³×³éùÝ»ñÇ ·Íáí ¹»μÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹ 

D1 = D0 + SD - CinD  

 
Վերոհիշյալ բանաձևերը հիմք կծառայեն առևտրային սրահ-

ների ակտիվների զուտ գումարային մնացորդի որոշման համար: 
Հաշվարկային բանաձևերի օգտագործվող դասակարգումները 
կամ խմբավորումները, ինչպես նկատեցինք, որոշակի դեպքերում 
կրկնվում են: Օրինակ` դեբիտորների պարագայում վճարումները 
նվազեցնում են դեբիտորական պարտքի նվազումը, իսկ դրամ-
արկղի մնացորդի դեպքում` ավելացնում: Կրկնվելուց զատ, դրանք 
հաշվարկային բանաձևերում հանդես են գալիս տարբեր թվաբա-
նական նշաններով:  

Զուտ գումարային մեթոդով մանրածախ հաշվառման բանաձևի 
կառուցման ուղղությունը հետևյալն է, եթե հիմքում ապրանքային 
մնացորդի, դրամական միջոցների և դեբիտորական պարտքերի 
հաշվարկային բանաձևերն են` 

1. D1 = D0 + SD - CinD 
2. C1 =C0 + CinS + CinD - Cout 

3. I1= I0 + M1 + M2 + P+ + D+ + R+- S - D - M- - P- - R-  
Դրանց հանրագումարը առևտրային սրահի ակտիվների հան-

րագումարն է` 
4. D1 + C1+ I1=D0 + SD - CinD + C0 + CinS + CinD - Cout + I0 + M1 + M2 + 

P+ + D+ + R+- S - D - M- - P- - R-  

Հաջորդ քայլով կրճատվում է միևնույն ցուցանիշը, որն ունի 
տարբեր թվաբանական նշաններ, այսինքն` CinD ցուցանիշը՝  

5. D1+C1+I1=D0+SD+C0+CinS-Cout+I0+M1+M2+P++D++R+-S-D-M--P--R-  
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Հիմք ընդունել, որ իրացման փաստացի ծավալը արտահայտ-
վում է համարժեք դրամական մուտքի կամ դեբիտորական պարտ-
քերի աճի տեսքով, այսինքն` 

6. S= SD+ CinS  
Տեղադրելով այն 5. բանաձևում՝ կստանանք` 
7. D1+C1+I1=D0+SD+C0+CinS-Cout+I0+M1+M2+P++D++R+- SD- CinS -

D-M--P--R-  

⇒ 
8. D1+C1+I1=(D0+C0+I0)+M1+(M2-M-) -Cout (+P+-P-)+(D+-D)+ (R+-R-) 
Հաշվի առնելով, որ գործնականում առևտրային սրահներում 

դրամարկղի մնացորդները օրվա վերջին գրեթե միշտ կամ զրո-
յացվում են` մնացորդը հանձնվում է գլխավոր դրամարկղ, կամ 
նվազեցվում են մինչև սահմանված չափը, կարելի ասել, որ այն 
ժամանակաշրջանի տարբեր պահերի կրում է միևնույն մեծությու-
նը, հետևաբար անտեսվում է՝  

9. D1+I1=(D0+I0)+M1+(M2-M-) -Cout +(P+-P-)+(D+-D)+ (R+-R-)   
Ուստի առևտրային սրահի ակտիվների մնացորդը կարելի է 

հաշվարկել ժամանակաշրջանի կտրվածքով`  
 
1. Ապրանքային և դեբիտորական պարտքերի մնացորդը`  

ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ` +D0+I0 
2. ձեռքբերումներ՝ արտահայտված վաճառքի գներով՝ +M1 
3. սրահների միջև ներքին տեղաշարժերի զուտ գումար՝ M2-M- 
4. դրամարկղից ելքագրված գումարներ՝ -Cout 
5. վերագնահատումների տարբերություն՝ P+-P- 
6. առևտրային զեղչերի տարբերություն՝ D+-D 
7. գույքագրման արդյունքներ՝ R+-R- 
 

Զուտ գումարային բանաձևը կարող է ենթարկվել որոշակի փո-
փոխությունների` կախված առևտրային ընկերության վարած մե-
նեջմենթից: Հետևաբար՝ հիմք ընդունելով այն ենթադրությունը, որ 
առևտրային սրահներում հետաձգված վճարումով իրացումը առ-
հասարակ տարածված բնույթ չի կրում, առավել ևս, հազվադեպ է 
հանդիպում պրակտիկայում, կարելի է ասել` առաջարկվող հաշ-
վարկային բանաձևը կարող է ազատվել դեբիտորական պարտքի 
մնացորդի ցուցանիշից:  
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Այսպիսով՝ ՀՀ առևտրային սրահների ապրանքային մնացորդի 
որոշման համար այլընտրանքային մոտեցում կարող է ծառայել 
մեր կողմից առաջարկվող հաշվարկային բանաձևը, որի էական 
տարբերությունը և առավելությունը հետևյալն են` 

- մնացորդի որոշման ժամանակ չի օգտագործվում իրացումից 
հասույթի մեծությունը, 

- մնացորդն արտահայտվում է վաճառքի գներով` զուտ գումա-
րային տեսքով, ինչպես մանրածախ մեթոդի կիրառության 
ժամանակ, 

- օգտագործվող տեղեկատվության շրջանակները հասանելի 
բնույթի են: 

Ամփոփելով նշենք, որ առաջարկվող հաշվարկային բանաձևը 
կարող է որպես այլընտրանք կամ հակակշիռ լինել ներքին վերա-
հսկողական համակարգի` արդեն իսկ ձևավորված տեղեկատվա-
կան հոսքերին և հաշվետվություններին, հնարավորություն ընձե-
ռել գույքագրման ընթացակարգերի կրճատման, արդյունքներն 
արագորեն գնահատելու, մանրածախ հաշվառման մեթոդով որոշ-
ված տեղեկատվության հավաստիության ստուգման և այլ առում-
ներով: 
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3. ԽՈՇՈՐ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ 
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 
ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 
Հաշվապահական տեղեկատվության շրջանառության ծավալ-

ների մեծացումը և ժամանակակից ձևաչափերը հանդես են գալիս 
որպես հրամայական հաշվապահական հաշվառման ավտոմա-
տացման համակարգերի նոր որակի՝ տրամաբանական և գիտա-
կան որոշակի բաղկացուցիչ պարունակող տեղեկատվական-վեր-
լուծական համակարգերի ստեղծման համար: Խնդիրը ավելի է խո-
րանում ներկայիս ցանցային տնտեսության պայմաններում, երբ 
կառավարչական արդյունավետ լուծումների համար անհրաժեշտ է 
կիրառել «բաց» համակարգեր, որոնց գործունեությունը հիմնված է 
ֆինանսական և հաշվապահական տեղեկատվության ինչպես ներ-
քին, այնպես էլ արտաքին հոսքերի վրա:  

Տեղեկատվական-վերլուծական համակարգերի ստեղծման հա-
մար հիմք կարող են հանդիսանալ մի շարք նախադրյալներ` 

• Հաշվապահական հաշվառման ոլորտը տեղեկատվական 
համակարգերի կիրառման առումով ամենափորձվածն է: 

• Ներկայում դասական հաշվառումը իրականացվում է միայն 
տեղեկատվական համակարգերի միջոցով, սակայն տարբեր 
ոլորտներում առաջադրվում են նոր խնդիրներ, որոնք հիմ-
նականում ուղղված են ներքին աուդիտի և հաշվառման նոր 
մեթոդների մոնիթորինգին` արդյունավետ ծառայելով հաշ-
վառման կառավարման գործառույթներին: 

• Ֆինանսական կառավարման արդյունավետությունը բարձ-
րացնելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջանում նաև 
տեղեկատվական համակարգերում ներառելու տրամաբա-
նական բաղկացուցիչ: 

• Տնտեսավարող սուբյեկտների և հարկային մարմինների հա-
րաբերությունները աստիճանաբար անցում են կատարում 
էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգերի դաշտ` հաշ-
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վի առնելով օրենսդրական փոփոխությունների միտումները:  
Ակնհայտ է, որ հարկային վերադաս մարմնի հետ հարաբե-
րությունները և ներկայացվող տեղեկատվությունը կազմա-
կերպվելու են բացառապես էլեկտրոնային եղանակով, իսկ 
այս գործընթացների կիզակետում են հաշվապահական ավ-
տոմատ համակարգերի էլեկտրոնային տեղեկատվական 
հոսքերը:  

Ներկայիս տնտեսական զարգացումները ընթացան այնպիսի 
ուղիով, որ որոշակի հարցերում էականորեն փոխվեցին դրանց 
նկատմամբ պահանջները և խնդիրները: Դեռևս 10-15 տարի առաջ 
հայաստանյան շուկայում ձևավորված չէին այնպիսի առևտրային 
ընկերություններ, որոնցում լիներ հաշվապահական հաշվառման 
համակարգման, ներքին վերահսկողության, ֆինանսական մոնի-
թորինգի իրականացման պահանջ, իսկ այսօր պատկերն ամբող-
ջովին այլ է: Ներկայումս առևտրային խոշոր ցանց ձևավորող կազ-
մակերպություններում հաշվապահական հաշվառման առջև 
դրվում են առավել բովանդակային խնդիրներ, որոնց լուծումը 
կապվում է գիտելիքի բաղկացուցիչ պարունակող համակարգչային 
ծրագրերի հետ: Այսպիսով՝ խոշոր առևտրային ցանցերում ներկա-
յումս առաջադրվում են նոր որակի խնդիրներ, ինչպես օրինակ` 

• առևտրային ցանցերում հարկային և կորպորատիվ տեղեկա-
տվական համակարգերում (ՀԾ կամ 1C) գեներացվող տեղե-
կատվության համադրում, առաջացած խնդիրների օպերա-
տիվ բացահայտում և հաշվառման կառավարման մեթոդա-
բանության մշակում, 

• կառավարչական հաշվառման որոշումների արդյունավետու-
թյան բարձրացման նպատակով առևտրային ընկերության 
հաշվապահական տեղեկատվության բազմակողմանի վեր-
լուծություն նորագույն մաթեմատիկական ապարատի միջո-
ցով, 

• տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և էկոնոմետրիկ մոդե-
լավորման օգնությամբ դասական կորպորատիվ տեղեկա-
տվական համակարգերում չներառված մի շարք ընթացիկ 
խնդիրների լուծում, ինչպես օրինակ՝ ապրանքային պաշար-
ների գնահատում, կանխատեսումներ և այլն: 
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Վերոնշյալ խնդիրների իրականացման նպատակով անհրա-
ժեշտ է համապատասխան կառավարման տեղեկատվական հա-
մակարգի ներդրում, քանի որ առկա տեղեկատվական հոսքերը 
հսկայական ծավալների են, և հրամայական է դրանց օպերատիվ 
մշակումը:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Գծանկար 1.  Հաշվառման մոնիթորինգային համակարգի  
աշխատանքի տրամաբանությունը 

 
Գծանկար 1-ում պատկերված է առաջարկվող համակարգի աշ-

խատանքի տրամաբանությունը: Համակարգը տեղեկատվական 
կապ է ստեղծում առևտրային ցանցի ներքին (օրինակ՝ ՀԾ) և ար-
տաքին (հարկատու) համակարգերի միջև, ինչպես նաև պարունա-
կում է տրամաբանական-հաշվարկային բաղկացուցիչ: Ըստ էու-
թյան, տրվում է համակարգի մեթոդաբանությունը, սակայն  տեղե-
կատվական կապերի տեխնիկական խնդիրները գործնականորեն 
հնարավոր է կազմակերպել համապատասխան համաձայնագրերի 
կամ լիցենզիաների միջոցով: 

Ներկայացվող կառավարման տեղեկատվական համակարգը 
առևտրային ձեռնարկության կառավարման համակարգի բաղկա-
ցուցիչն է և այդպիսով իր տեղը պետք է ունենա կառավարման 

Հարկատու 
համակարգ 

Առևտրային  
ընկերության 

գլխամասային 
գրասենյակ 

Հաշվառման 
մոնիթորին-

գային 
համակարգ 

 

Առևտրային կետեր 

• Մոնիթորինգ 
• Հաշվապահական 

վերլուծություններ 
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ամբողջական համակարգում (գծանկար 2): Ինչպես պատկերված 
է գծանկարում, համակարգը կենտրոնական դեր ունի: Այն ենթադ-
րում է ցանցային սերվեր, որը կարող է ունենալ տարբեր իրա-
վունքներով օգտագործողներ և կարող է աշխատել «հաճախորդ-
սերվեր» տրամաբանությամբ: Այս կամ այն օգտագործողի 
իրավունքները ամրագրվում են տեղեկատվական բազաներից, 
ինչպես նաև համակարգի հնարավորությունների շրջանակից 
օգտվելու մակարդակներով: Տեղեկատվական համակարգը կարող 
է տեղադրվել ցանկացած տեղային կամ WEB սերվերի վրա, որ 
կառավարիչներին հեռահար կամ մոբիլ օպերատիվ աշխատանքի 
հնարավորություն կընձեռի: 

 

 
 

Գծանկար 2.  Տեղեկատվական համակարգի տեղը հաշվառման 
ամբողջական կառավարման համակարգում 

 
Ինչպես ցանկացած կառավարման համակարգ, ներկայացվողը 

նույնպես բազմագիտակարգային է և ներառում է հաշվապահա-

Հարկային
հաշվառում 

Կառավարչական
հաշվառում 

Ֆինանսական
հաշվառում 

Հաշվառման կառավարման և 
մոնիթորինգի համակարգի 

ցանցային սերվեր 

Կառավարման 
վերին օղակ 

Կառավարչական որոշումներ 

Օպերատիվ կառա-
վարման համակարգ

Հարկային հաշվարկներ
և հաշվետվություն 

Հաշվետվություններ 
(պահեստ., ապրանքային) 

Ֆինանսական 
հաշվետվության փաթեթ

Առևտրային սրահ 1 Առևտրային սրահ 2 Առևտրային սրահ 3 Առևտրային սրահ N

Առևտրային սրահերի ցանց

Տեղեկատվական հոսքեր

տերմինալ 1 տերմինալ 2 տերմինալ 3
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կան, կառավարչական հաշվառման, տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների, վիճակագրության և տնտեսագիտամաթեմատիկական 
մոդելավորման բաղկացուցիչներ: Այդպիսով խնդիր է առաջա-
դրվում առևտրային ցանցերում հարկային, ֆինանսական, կառա-
վարչական, տեղեկատվական հոսքերի վերլուծության և համա-
դրման նպատակով նախագծելու այնպիսի տեղեկատվական հա-
մակարգ, որը՝   

• կպարունակի հաշվապահական մեթոդաբանական նոր մո-
տեցումներ, որոնք թույլ կտան հաշվի առնել խոշոր առևտ-
րային ցանցերի հաշվապահական գործառույթների և ներ-
քին աուդիտի առանձնահատկությունները, 

• հնարավորություն կընձեռի գնահատելու հաշվապահական 
տեղեկատվական հոսքերի և ֆինանսական էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետությունը՝ նպաս-
տելով օպերատիվ խնդիրների լուծմանը, 

• կպարունակի մաթեմատիկական ապարատի վրա հիմնված 
տրամաբանական հավելվածներ, որոնք ներառված չեն դա-
սական հաշվապահական համակարգերում, 

• կունենա պարզ կիրառություն (օրինակ՝ համացանցում),   
• շահագործելիս չի ենթադրի լրացուցիչ աշխատանքային ռե-

սուրսների ներառում,  
• որոշակի խնդիրներ լուծելիս չի պահանջի ներքին աուդիտի 

կամ աուտսորսինգի և այլ մեթոդներ, որոնք ենթադրում են 
լրացուցիչ ծախսեր, 

• կկիրառի արդեն առկա տեղեկատվական ռեսուրսներ: 
Ամբողջական համակարգի ստեղծումը ենթադրում է երեք բա-

ղադրիչ՝ 
• հաշվապահական հաշվառման կառավարման և մոնիթորին-

գի գիտական վերլուծություն և ավտոմատացման ռազմա-
վարական հայեցակարգային մոտեցումների մշակում, 

• ավտոմատացված մոնիթորինգի գործընթացում գնահատ-
ման և կառավարչական որոշումների մեթոդաբանության 
մշակում, 

• առևտային ցանցերում հաշվապահական հաշվառման կա-
ռավարման և մոնիթորինգի վերլուծական ցանցային տեղե-
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կատվական համակարգի նախագծում և փորձնական ծրա-
գրային հավելվածի ստեղծում: 

Համակարգի մշակմամբ կլուծվեն մի շարք խնդիրներ, որոնք 
կարելի բաժանել երեք խմբի`  

(1) հաշվապահական մոնիթորինգի խնդիրներ,  
(2) ընթացիկ վերլուծություններ,  
(3) հաշվարկային հավելվածներ:  
Հաշվապահական մոնիթորինգի համակարգը պարունակում է 

մի շարք խնդիրներ, որոնցից հատկապես կարևորվում են` 
1. հարկային հաշվետվությունների հուսալիության ստուգում, 
2. էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության վերահսկողու-

թյուն (ֆինանսական անվտանգություն և էլեկտրոնային տե-
ղեկատվության հուսալիության բարձրացում), 

3. ապրանքային մնացորդի վերահսկողության այլընտրանքա-
յին մոտեցում: 

Ընթացիկ վերլուծությունների ենթահամակարգի նպատակն է 
նպաստել ընթացիկ կառավարչական խնդիրների արդյունավետ 
լուծումներին: Տվյալ պարագայում կարելի է առանձնացնել երկու 
տիպի` 

1. իրացման վիճակագրական բազմաշերտ վերլուծություն, 
2. շահութաբերության վերլուծություն: 
Հավելվածները համակարգի բաղկացուցիչն են: Որպես հավել-

վածներ կարող են հանդես գալ, օրինակ՝ հաշվապահական ցուցա-
նիշների հաշվարկման ալգորիթմները՝ ենթարկվելով ընթացիկ 
փոփոխությունների: Շնորհիվ ծրագրավորման ժամանակակից 
տեխնոլոգիաների՝ հավելվածների համակարգն անընդհատ կա-
րող է ընդլայնվել:  

Հաշվապահական հաշվառման անբաժան մաս է հարկային  
հաշվառումը։ Վերջինս հաշվապահական հաշվառման ենթաճյու-
ղերից է։ Հարկային  և ֆինանսական հաշվառման համակարգերի 
ներդաշնակեցումը և համադրելիության եզրերի ստեղծումը բազ-
մաթիվ հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում են։ Հիմնա-
խնդիրների շարքից է նաև հարկային հաշվարկ-հաշվետվություն-
ների հուսալիության ստուգումը։ Հարցի էությունն այն է, որ նման 
հաշվետվությունների համար տեղեկատվական հիմք է ծառայում 
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հաշվապահական հաշվառման բնույթի տեղեկատվությունը, ուստի 
այն կազմվում է կազմակերպության հաշվապահական ապարատի 
կողմից, սակայն ֆինանսական մենեջմենթի տեսանկյունից նման 
հաշվետվությունների հուսալիության գնահատականը մնում է անո-
րոշ ժամկետով չճշտված, քանի որ էապես կախված է կազմակեր-
պության կառավարման շրջաններից դուրս գտվող կառույցից, այ-
սինքն՝ հարկային վերադաս մարմնի ստուգումների արդյունքնե-
րից։  

Այսպիսով՝ անհրաժեշտություն է առաջանում հաշվետվություն-
ների հուսալիության գնահատման այնպիսի համակարգի առկա-
յության, որը կբացահայտի թերությունները և բացթողումները 
հարկային հաշվետվություններում։ 

Այսօր աշխարհում էլեկտրոնային ծառայություններն անհրա-
ժեշտ կիրառություն են ստանում գործարար ոլորտում և ավելի ու 
ավելի մեծ թվով ընկերություններ են ներառում: ՀՀ հարկային 
ծառայության վեբ կայքի «Էլեկտրոնային ծառայություններ» բաժի-
նը կոչված է աջակցելու հարկ վճարողների գործունեության կազ-
մակերպմանը, նպաստելու նրանց աշխատանքային արդյունավե-
տության բարձրացմանը, հարմարավետության ավելացմանն ու 
ժամանակի խնայողությանը: ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների 
կոմիտեի կողմից ստեղծվել և մշակվել են մի շարք էլեկտրոնային 
ծառայություններ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում հարկ 
վճարողին արագորեն կազմակերպելու իր ընկերության հարկային 
գործունեությանն առնչվող գործառույթներն էլեկտրոնային եղա-
նակով:  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը և հետագա 
ներդրումը հաշվապահական հաշվառման ոլորտում թույլ են տա-
լիս հաշվառման ընթացիկ կառավարման խնդիրների լուծումը 
փնտրել տեղեկատվական համակարգերի կիրառման միջոցով։ 
Հաշվապահական հաշվառման վարումը տեղեկատվական համա-
կարգերով հարկային հաշվարկ-հաշվետվությունների կազմման 
ընթացակարգերը հնավորինս ավտոմատացնում են, հետևաբար՝ 
նման համակարգերը կարող են ծառայել որպես այլընտրանքային 
գնահատական հարկային հաշվետվությունների հուսալիության 
հարցում։ 
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Հարկային հաշվետվությունների շարքից առավել հետաքրքրու-
թյուն են ներկայացնում ավելացված արժեքի հարկի և շահութա-
հարկի հաշվարկները։ Հարկվող շրջանառության և հաշվարկվող 
հարկերի մեծությունները որոշելու նպատակով հարկավոր է 
դրանց կազմման ալգորիթմին տալ այնպիսի տեսք, որը հնարա-
վոր կլինի  համապատասխան համակարգերի միջոցով վերա-
հսկել։  

Այսպիսով՝ հարկային հաշվետվությունների հուսալիության 
ստուգման խնդիրը պահանջում է հետևյալ հայեցակարգային մո-
տեցումները՝  

- հնարավորինս ավտոմատացնել հարկային հաշվետվություն-
ների կազմման գործընթացը՝ հիմք ընդունելով հաշվապա-
հական հաշվառման տեղեկատվությունը, 

- տեղեկատվական համակարգերի միջոցով իրականացնել  
այնպիսի մոնիթորինգ, որը հնարավորություն ընձեռի ստու-
գելու հարկային վերադաս մարմնին ներկայացված էլեկտրո-
նային հաշվետվությունների ճշտությունը՝ համեմատելով 
դրանք արդեն ավտոմատ կերպով կազմված հաշվետվու-
թյունների հետ, 

- մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա իրականացնել ար-
դյունավետ կառավարման անհրաժեշտ վերլուծություններ:  

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի տրամադրած 
էլեկտրոնային ծառայություններից է «Հաշվետվությունների ներ-
կայացման էլեկտրոնային համակարգ» ենթաբաժինը, որը պարու-
նակում է համառոտ տեղեկատվություն հաշվետվությունների 
էլեկտրոնային համակարգում էլեկտրոնային հարկային հաշվե-
տվությունների ներկայացման և դրանց ձևաչափերի վերաբերյալ: 
Հաշվետվությունների էլեկտրոնային համակարգը նախատեսված է 
պարզեցնելու հարկային հաշվետվությունների հանձնման գործըն-
թացը, բարելավելու տվյալների ճշգրտությունը, ավտոմատացնելու 
դրանց մուտքագրումը «Հարկատու 3» համակարգում։ «Հաշվե-
տվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ» ենթա-
բաժնում զետեղված ձևաչափերը և համապատասխան օրինակնե-
րը՝ կազմված XML ձևաչափով, հարկ վճարողներին հնարավորու-
թյուն են տալիս ճշգրիտ ձևով կազմելու էլեկտրոնային հաշվետվու-
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թյուններ և վստահ լինելու դրանց թվաբանական անսխալության 
մեջ։ Այս ենթաբաժինը հարմարավետ գործիք է՝ արտացոլելու 
օրենսդրական և նորմատիվ բոլոր փոփոխությունները, որոնք 
առնչվում են հաշվետվությունների ներկայացմանն ու հարկային 
պարտավորությունների կատարմանը: 

Հարկատուների ընթացիկ գործունեությունը առավել արդյունա-
վետ դարձնելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջանում 
ստուգելու ներկայացված հարկային հաշվետվությունների հուսա-
լիությունը, որը կարող է կատարվել մեր կողմից առաջարկվող մո-
նիթորինգի տեղեկատվական համակարգի միջոցով, որի աշ-
խատանքը ներկայացված է գծանկար 3-ի միջոցով: Համեմատու-
թյան արդյունքում առաջացած շեղումները հիմք են հանդիսանում 
որոշակի կառավարչական լուծումների համար: Վերոհիշյալ շե-
ղումները կարող են կրել ինչպես սուբյեկտիվ, այնպես էլ օբյեկտիվ 
բնույթ: 

Հաշվապահական հաշվառման էլեկտրոնային տեղեկատվու-
թյան մոնիթորինգը ներկայումս առավել արդիական է, քան երբևէ, 
քանի որ վերջին օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք կա-
տարվեցին հաշվապահական հաշվառման և ստուգումների անց-
կացման և կազմակերպման օրենքներում, հանգեցրին հարկային 
վերադաս մարմնին կազմակերպության հաշվապահական տեղե-
կատվության էլեկտրոնային կրիչներով պարտադիր ներկայացմա-
նը: Այսինքն՝ կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման 
վարման ավտոմատ համակարգերի միջոցով ձևավորված տեղե-
կատվությունը ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին տեղկատվական 
պահանջների բավարարման միջոց է: Հետևաբար՝ դրանց և հար-
կային նպատակներով ներկայացված հաշվարկ-հաշվետվություն-
ների համադրելիության ապահովումը առաջնային խնդիրների 
շարքում է: 

Արդեն իսկ իրողություն է, որ ՀՀ Կառավարությունը որդեգրել է 
տնտեսավարող սուբյեկտների միջև փաստաթղթաշրջանառության 
թվայնացում։ Ներկայումս տնտեսավարողների միջև փաստա-
թղթաշրջանառության ամենակարևոր օղակը՝ հարկային հաշիվնե-
րը, դուրս են գրվում էլեկտրոնային կարգով։ E-invoice համակարգի 
ներդրումով համապետական մաշտաբով անցում կատարվեց 
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թղթային հաշիվներից էլեկտրոնային հաշիվների համակարգի։ Այս 
համակարգի միջոցով տարբեր տնտեսավարողներ միմյանց հար-
կային հաշիվները կարող են դուրս գրել բացառապես էլեկտրոնա-
յին եղանակով։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս առցանց 
ռեժիմում դուրս գրելու հարկային հաշիվներ, ստեղծելու, դադա-
րեցնելու կամ վերագրանցելու առաքման-տեղափոխման էլեկտրո-
նային գրքեր, ինչպես նաև վարելու գրանցված գրքերը։ Ծրագրի 
օգնությամբ հնարավոր է դիտել դուրս գրված և այլ անձանցից 
ստացված հարկային հաշիվները։ Ցանցից դուրս ռեժիմում ծրա-
գիրը թույլ է տալիս նաև նախապատրաստել նոր (կազմել սևագիր 
հաշիվներ) կամ խմբագրել նախկինում լրացված (սևագիր) հարկա-
յին հաշիվները, գրառումներ կատարել նախապես բացված առաք-
ման-տեղափոխման էլեկտրոնային գրքերում։ Հետևաբար՝ այդ 
փաստաթղթաշրջանառությունը պետք է ամբողջովին ներառվի և 
պատշաճ կարգով արտացոլվի տվյալ տնտեսավարողի հաշվա-
պահական հաշվառման համակարգում։ Այս խնդիրը, սովորաբար, 
տնտեսավարողի հաշվապահական ապարատի որևէ աշխատակ-
ցի կամ աշխատակիցների պարտականություն է դառնում։ Այ-
սինքն՝ նպատակն է հետևողականորեն և անընդհատ կերպով հե-
տևել դուրս գրված և ստացված էլեկտրոնային հաշիվներին և 
ապահովել դրանց հաշվապահական պատշաճ ձևակերպումը։  

Այս գործընթացում անգամ մեկ գործառնության բացթողումը 
պարունակում է բավականին ռիսկային տարրեր, քանի որ կհան-
գեցնի կազմակերպության ֆինանսական և հարկային հաշվետվու-
թյունների հավաստիության անկմանը։ Բացի այդ, ռիսկային կա-
րող են հանդիսանալ հենց այն օղակները, որոնք անմիջապես 
մասնակցում են այս գործընթացին, դրանց կողմից կարող են կազ-
մակերպության անունից դուրս գրվել կամ հաստատվել հարկային 
հաշիվներ, որոնց մասին տեղեկացված չեն կազմակերպության 
համապատասխան ղեկավար մարմինները։  

Ըստ ամենայնի, մոտ ապագայում, հարկային հաշվառման 
խնդիրները հաշվի առնելով, ՀՀ տարածքում կձևավորվի էլեկտրո-
նային փաստաթղթաշրջանության և հաշվառման այնպիսի համա-
կարգ, որը բացարձակապես ներդաշնակեցված կլինի յուրաքան-
չյուր կազմակերպության հաշվապահական համակարգի հետ: Իսկ 
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մինչ այդ, հաշվի առնելով այն փաստը, որ դեռևս այս երկու համա-
կարգերը ամբողջովին միասնացված չեն տեղեկատվական միջա-
վայրում, արդիական է դրանց համեմատական մոնիթորինգի անց-
կացումը համակարգչային հավելվածի միջոցով: 

Այսպիսով՝ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությամբ հնա-
րավոր է վերահսկել կազմակերպության ֆինանսական կառավա-
րումը և ապահովել դրա պատշաճ հաշվապահական ձևակեր-
պումը։ 

Այս խնդրի լուծումը կարելի է ապահովել տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների այնպիսի համակարգերով, որոնց միջոցով հնա-
րավոր կլինի ավտոմատ կերպով մուտք գործել կազմակերպության 
E-invoice համակարգ և հավաքագրել համապատասխան տեղե-
կատվություն՝ համեմատելով կազմակերպության հաշվապահա-
կան տվյալների հետ։ Նման մշտադիտարկումը թույլ կտա ապա-
հովել էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության նկատմամբ 
համապատասխան վերահսկողություն։ Բացի վերահսկողական 
գործառույթից այն կարող է նաև տեղեկատվական բնույթ ունենալ 
կազմակերպության համապատասխան աշխատակցին, որ ստաց-
վել է էլեկտրոնային հաշիվ, որը դեռևս չի հաստատվել, կամ էլ՝ 
դուրս գրված հարկային հաշվի վերաբերյալ։  

Վերոհիշյալ խնդիրներն իրենց լուծումը կարող են ստանալ 
միայն ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կի-
րառման արդյունքում` հաշվի առնելով տեղեկատվության հսկայա-
ծավալ հոսքերը և դրանց մշակման օպերատիվությունը, քանի որ 
տնտեսական տեղեկատվության արժեքը էապես կախված է ժա-
մանակի գործոնից: Առաջարկվող տեղեկատվական համակարգի 
նպատակն է առևտրային ցանցերում հարկային, ֆինանսական և 
կառավարչական տեղեկատվական հոսքերի համադրումը, գնա-
հատումը, որոշումների կայացման տրամաբանության և մեթոդ-
ների առաջադրումը, այն օբյեկտիվ գործոնների և սուբյեկտիվ 
դրսևորումների հայտնաբերումը, որոնք անհրաժեշտ են արդյու-
նավետ ֆինանսական կառավարման համար: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 
 

Մոնիթորինգի տեղեկատվական համակարգը 
 

Մշակված է համացանցում կիրառվող ցանցա-
յին տեղեկատվական համակարգ (փորձնական 
տարբերակ): 

Տեղեկատվական համակարգը կարող է տեղա-
դրվել ցանկացած սերվերի վրա և հասանելի լինել 
համացանցով: 

Տեղեկատվական համակարգից կարելի է 
օգտվել իրավունքների տարբեր մակարդակներով: 
Ադմինիստրատորն ունի իրավունքների առավելա-
գույն շրջանակ և կարող է հեռացնել կամ հաս-
տատել տարբեր օգտագործողների` իրավունքների 
տարբեր շրջանակներով: 
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Համակարգն ունի մենյուի աշխատանքային 4 հատված 
 

1. Հարկային հաշվետվությունների մոնիթորինգ 
2. Փատաթղթաշրջանառության մոնիթորինգ 
3. Ապրանքային մնացորդի մոնիթորինգ 
4. Ցուցանիշների հաշվարկում 
Հարկային հաշվետվությունների մոնիթորինգի ըն-

թացքում ընտրվում է համապատասխան ցուցանիշը և 
ընթացիկ տարվա համապատասխան ամիսը:  
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Եզրակացություն  
 

1.  Հաշվապահական հաշվառման առանձա-
հատկությունների ուսումնասիրությունը առևտրի ո-
լորտում ցույց է տալիս, որ այն առավել ցայտուն 
դրսևորվում է մանրածախ առևտրում: Բայց և 
այնպես, հաշվապահական հաշվառման առաձնա-
հատկություններն առանձնակի կերպով են արտա-
հայտվում հաշվառման տարբեր ճյուղերում: 

2.  Վաճառքի գներով հաշվառումը արտացոլ-
վում է ֆինանսական հաշվառման մեջ միայն ապրան-
քային պաշարները հաշվառելիս: Առևտրի ոլորտում 
տնտեսական գործունեություն ծավալած կազմակեր-
պությունների ֆինանսական հաշվառման մեջ օգտա-
գործվում է «Վաճառքի գնի և ինքնարժեքի տարբե-
րություն» 217 հաշվապահական հաշիվը, որը, ըստ 
էության, ձեռք բերված ապրանքների ինքնարժեքի և 
առևտրային հավելագնի ու անուղղակի հարկերի 
տարբերությունն է, իսկ վերջիններիս հանրագումարը` 
ապրանքային միավորի դիմաց սահմանված վաճառ-
քի գինը:  

3.   Համաձայն «Պաշաններ» #2 հաշվապահա-
կան հաշվառման միջազգային ստանդարտի մոտե-
ցումների՝ հաշվառման տարբերվող սկզբունքներ կան, 
որոնց օգտագործումը թույլատրվում է միայն առևտրի 
ոլորտում: Այսպես՝ մանրածախ առևտրում վաճառ-
ված ապրանքների ինքնարժեքի որոշման նպատա-
կով սույն ստանդարտը թույլ է տալիս կիրառել ինքն-
արժեքի որոշման մանրածախ մեթոդը, եթե այլ մե-
թոդներով ինքնարժեքի որոշումն անիրագործելի է: 
Ըստ այս մեթոդի՝ իրացման ծավալի նկատմամբ կի-
րառվում է առևտրային հավելագնի տոկոսադրույքը, 
որը պետք է լինի համեմատաբար կայուն բնույթի: 

4. Ֆինանսական հաշվառման մեջ ապրանքա-
յին պաշարների հաշվառման վարումը վաճառքի 
գներով պարտադիր բնույթ չի կրում. այն անհրաժեշտ 
է միայն ֆինանսական հաշվետվություններում բացա-
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հայտումներ կատարելու համար: Ֆինանսական հաշ-
վետվություններում տվյալ բացահայտումների շրջա-
նակը ներկայացված է ՀՀՄՍ «Պաշարներ» ստան-
դարտում, ըստ որի՝ ֆինանսական հաշվետվությունը 
պետք է բացահայտի կազմակերպության պաշարնե-
րի ընդհանուր հաշվեկշռային արժեքը և կազմակեր-
պությունում ընդունված դասակարգմամբ` պաշարնե-
րի հաշվեկշռային արժեքը, պաշարների հաշվեկշռա-
յին արժեքը` հաշվառված իրական արժեքով, հանած 
վաճառքի ծախսումները: 

5.  Հարկային հաշվառման տեսանկյունից առևտ-
րի ոլորտում առաջնային նշանակություն ունեն «Ավե-
լացված արժեքի հարկի» հաշվառումը: Առևտրային 
կազմակերպությունների ապրանքների հաշվառումը 
կատարվում է միայն փաստացի ինքնարժեքի մեծու-
թյամբ, իսկ առևտրային հավելագնի  և ԱԱՀ-ի կապը 
գործառնական բնույթի է: Առևտրի ոլորտում հարկա-
յին հաշվառման խնդիրներից են` ԱԱՀ հաշվարկների 
կազմումն ու ներկայացումը, դրանց հիման վրա՝ կազ-
մակերպության ԱԱՀ հաշվառման վարումը, շահութա-
հարկի հաշվարկի կազմումն ու ներկայացումը, համա-
պատասխան շահութահարկի կանխավճարների 
ճիշտ հաշվարկումը, դրամարկղային գործողություն-
ների օրինաչափ իրականացումը և այլն: 

6. Խոշոր առևտրային ցանցերի ապրանքային 
պաշարների հաշվառման հիմնախնդիրներից են` 1) 
ապրանքային միավորների հաշվառման վարումը եր-
կու զուգահեռ հարթություններով` ինքնարժեքի և վա-
ճառքի գների, 2) ապրանքային շրջանառության վե-
րաբերյալ այնպիսի հաշվետվությունների համակար-
գի ձևավորումը, որը կարտահայտի ցանցային տնտե-
սության կառավարման համակարգի կառուցվածքա-
յին առանձնահատկությունները, 3) ապրանքային 
պաշարների մնացորդի որոշման այնպիսի այլընտ-
րանքային մեթոդի առկայությունը, որի միջոցով հնա-
րավոր կլինի մնացորդը որոշել հաշվապահական 
հաշվառման մշտադիտարկմամբ, 4) հաշվապահա-
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կան և հարկային հաշվառման տեղեկատվություն-
ների մըշտադիտարկում: 

7. Խոշոր առևտրային ցանցային կազմակեր-
պություններում ներքին վերահսկողության նպատա-
կով առավել կիրառելի գործիքներից են փաստացի 
ստուգումները և ստուգման արդյունքների օպերատիվ 
ամփոփումը: Փաստացի գույքագրումների արդյունք-
ների ամփոփման գործընթացում առկա է մեկ խնդիր՝ 
եթե քանակային տեսքով հնարավոր է անմիջապես 
նկատել ապրանքային միավորների ավելցուկները 
կամ պակասորդները, ապա քանակագումարային 
գնահատական տալու համար հարկավոր է շեղումնե-
րի փոխմարում իրականացնել, այսինքն՝ գնահատա-
կանը զտել համարժեք տարատեսակավորումից: Այս 
գործընթացը խիստ ժամանակատար է և լի ռիսկային 
գործոններով, հետևաբար, առանց ավտոմատ հա-
մակարգերի ներդրման, ոչ նպատակահարմար: 

8. Ստուգումներին քանակագումարային գնահա-
տական տալու համար անհրաժեշտ է տիրապետել 
բոլոր ապրանքային միավորների համար սահման-
ված վաճառքի գներին: Այդպիսով ձևավորվում է 
փաստացի ստուգման քանակագումարային արդյուն-
քը: Հետևաբար՝ փաստացի ստուգման արդյունքի 
համեմատումը հաշվառված մնացորդի հետ վաճառքի 
գներով, հստակորեն կարտահայտի գումարային բա-
ցահայտված շեղումը: 

9. Խոշոր առևտրային կազմակերպությունների 
ներքին վերահսկողության համակարգում պետք է 
տեղ գտնեն նաև դեբիտորական  և կրեդիտորական 
պարտքերի, դրամական միջոցների հոսքերի վերա-
հսկողական և մոնիթորինգային ենթահամակարգե-
րը, որոնց միջոցով լիարժեքորեն և օպերատիվ կեր-
պով հնարավոր կլինի գնահատել դրանց առաջաց-
ման և մարման (ներհոսքի և արտահոսքի) գործըն-
թացները: 

10. ՀՀ ցանցային խոշոր առևտրական կազմա-
կերպությունների օրինակով ուսումնասիրվել են հաշ-
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վապահական հաշվառման առանձնահատկություննե-
րը և ներքին վերահսկողության արդի պահանջները, 
առաջարկվել է այս ոլորտում կիրառել ապրանքային 
պաշարների այլընտրանքային հաշվառում` հիմնված 
մնացորդի` վաճառքի գներով արտահայտելու հատ-
կանիշի վրա: Առաջարկվող հաշվարկային բանաձևն 
իր բնույթով հաշվարկային մեծություն է, որը ար-
տահայտում է առևտրային ցանցի ապրանքային մնա-
ցորդը զուտ գումարային տեսքով: 

11. Զուտ գումարային մնացորդի մեթոդով որոշ-
ված մեծության մեջ չի օգտագործվում իրացումից հա-
սույթ մեծությունը, այսինքն` որոշակի ժամանական 
շրջանից սկսած, հնարավոր է որոշել առևտրային 
սրահի ապրանքային մնացորդը՝ առանց տիրապետե-
լու այդ ընթացքում իրացումից հասույթի մեծությանը: 
Բացի այդ, հաշվարկային բանաձևում օգտագործվող 
տեղեկատվությունը բազմաղբյուր է, հիմնվում է իրա-
րից անկախ ձևավորվող տեղեկատվական հոսքերի 
վրա: 

12. Հաշվապահական տեղեկատվության հիման 
վրա իրականացվող վերլուծությունների գործիքա-
կազմը առաջարկվել է համալրել վերլուծական նոր 
բազմաշերտ համակարգով, որն ամփոփում է խոշոր 
առևտրային ցանցերի գործունեության առանձնա-
հատկությունները: Առաջարկվող վերլուծական ցուցա-
նիշների համակարգը հիմնված է երկու կարևորա-
գույն տնտեսական կատեգորիաների` իրացումից հա-
սույթի և շահույթի վրա: Մեր կողմից առաջարկվել է 
առևտրային հավելագնի փոխակերպման գործակիցը՝ 
որպես ապրանքային մնացորդի դրամական միջոց-
ների վերածվելու ունակությունն արտահայտող ցու-
ցանիշ: 

13. Առաջարկվող փոխակերպման գործակցի, 
կանխատեսվող իրացման ծավալի և ակնկալվող վա-
ճառքի գների արտադրյալի միջոցով ստացվում է 
կանխատեսվող դրամական ներհոսքերի ծավալը, որի 
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հիման վրա կարելի է ստանալ կանխատեսվող շա-
հույթի կամ իրացումից հասույթի մեծությունը: 

14. Խոշոր առևտրային կազմակերպությունների 
հաշվապահական հաշվառման գործընթացների ու-
սումնասիրությունները և վերլուծությունները ցույց են 
տալիս, որ այս ոլորտում օբյեկտիվ անհրաժեշտու-
թյուն է առաջացել հաշվապահական հաշվառման մո-
նիթորինգային համակարգի ներդրման և իրագործ-
ման համար: 

15. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և էկո-
նոմետիկ մոդելավորման օգնությամբ կարելի է ապա-
հովել դասական կորպորատիվ տեղեկատվական հա-
մակարգերում չներառված մի շարք ընթացիկ խնդիր-
ների (ապրանքային պաշարների գնահատում, կան-
խատեսումներ և այլն) լուծում:  

16. Խոշոր առևտրային ցանցերում ներկայումս 
առաջադրվում են նոր որակի խնդիրներ, ինչպես օրի-
նակ` հարկային և կորպորատիվ տեղեկատվական 
համակարգերում (ՀԾ կամ 1C) գեներացվող տեղեկա-
տվության համադրում, առաջացած խնդիրների օպե-
րատիվ բացահայտում և հաշվառման կառավարման 
մեթոդաբանության մշակում, կառավարչական հաշ-
վառման որոշումների արդյունավետության բարձ-
րացման նպատակով` առևտրային ընկերության հաշ-
վապահական տեղեկատվության բազմակողմանի 
վերլուծություն նորագույն մաթեմատիկական ապա-
րատի միջոցով: 

17. Կառավարման տեղեկատվական համապա-
տասխան համակարգի ներդրումը անհրաժեշտ է նաև 
ֆինանսական կառավարման խնդիրների լուծման 
նպատակով, քանի որ առկա տեղեկատվական հոս-
քերը հսկայական ծավալների են հասնում, և հրա-
մայական պահանջ է դրանց օպերատիվ մշակումը: 

18. Ներկայիս ցանցային տնտեսության պայման-
ներում կառավարչական արդյունավետ լուծումների 
համար անհրաժեշտ է կիրառել «բաց» տեղեկատվա-
կան համակարգեր, որոնց գործունեությունը հիմնված 
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է ֆինանսական և հաշվապահական տեղեկատվու-
թյան՝ ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին հոսքերի 
վրա: 

19. Հաշվապահական հաշվառման մոնիթորին-
գային տեղեկատվական համակարգի միջոցով հնա-
րավոր կլինի կատարել հարկային նպատակներով 
կազմված և ներկայացված հաշվարկ-հաշվետվու-
թյունների հուսալիության, էլեկտրոնային փաստա-
թղթաշրջանառության հաշվապահական հաշվառման 
մեջ ճշգրիտ արտացոլման գնահատում, առևտրային 
սրահների այլընտրանքային մնացորդի որոշում` զուտ 
գումարային մեթոդով:  

20. Մոնիթորինգային համակարգի ներդրմամբ 
կարող են կատարվել կառավարչական արդյունավետ 
որոշումներին նպաստող վերլուծություններ՝ իրացման 
ծավալի բազմաշերտ վերլուծության և շահութաբերու-
թյան ցուցանիշների առնչությամբ: 
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АННОТАЦИЯ 
 

В.A. Саркисян, А.Г. Саркисян, Л.A. Григорян, Л.C. Саакян  
 

Научно-методические решения разработки и 
внедрения информационной системы 
мониторинга бухгалтерского учета в крупных 
торговых сетях РА 

 Увеличение оборота информации бухгалтерского 
учета и бухгалтерской форматов являются императив-
ными для создания информационно-аналитических сис-
тем нового качества автоматизации бухгалтерского уче-
та, которые включают логический и научный компонент. 
Проблема еще более усугубляется условиями современ-
ной сетевой экономики, где для применения эффектив-
ных управленческих решении нужно применить ''откры-
тые'' системы, которые основаны на внутренних и внеш-
них потоков финансовой и бухгалтерской информации. 
Исследование включает в себя три компонента: 1. Разви-
тие стратегических концепции и научных подходов в 
управлении и автоматизации мониторинга бухгалтерс-
кого учета, 2. Проектирование модели аналитической ин-
формационной системы для управления и мониторинга 
бухгалтерского учета и разработки приложении 3. Оцен-
ка выходной информации для снижения управленческих 
рисков и развития методологии принятии решении. 

Результаты исследовании будут использованы для 
более эффективного организации бухгалтерского конт-
роля в торговых сетях РА, Результаты исследования, 
опубликованные материалы и программа вклячают идею 
комерциализации.  
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SUMMARY 
 

V.A. Sargsyan, A.H. Sargsyan, L.H. Grigoryan, L.S. Sahakyan 
 

Scientific-Methodological Solutions of 
Development and Implementation of Accounting 
Monitoring Information System in Large Trade 
Networks of RA  

The increase in turnover of accounting information and 
accounting format are imperative for creating information-
analytical systems of new quality of accounting automation 
systems containing logical and scientific component. The 
problem deepens in current conditions of network economy 
when in order to make effective managerial solutions 
''open'' systems should be applied which are based on the 
financial and accounting external and internal information 
flows. The study involves three components:  1. Develop-
ment of scientific approaches and strategic concepts for 
management and monitoring automation of accounting 
functions. 2. Design of information system model for 
accounting and monitoring analytical networks, and 
creation of application software. 3. Evaluation of output 
information for risk reduction and development of decision 
making methodology. The research results will be 
applicable for making accounting control of RA Trade 
Networks more effective. The project performance package 
which contains published scientific methodology and 
software application pursues the goal of commercializing 
the research.  
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