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§Ֆոր Էյ Քնսալթինգ¦ ՓԲԸ   “Four A Consulting” CJSC 

  

 

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

“Արցախ ՀԷԿ” բաց բաժնետիրական ընկերության խորհրդին և ղեկավարությանը 

Կարծիք 

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել “Արցախ ՀԷԿ” ԲԲԸ-ի (Ընկերություն) ֆինանսական 
հաշվետվությունները, որոնք ներառում են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը` առ 31 
դեկտեմբերի 2021թ.,  ինչպես նաև այդ ամսաթվին ավարտված տարվա համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի, սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական միջոցների 
հոսքերի մասին հաշվետվությունները և ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
ծանոթագրությունները,  ներառյալ՝ հաշվապահական հաշվառման նշանակալի քաղաքականության 

ամփոփը։ 
 

Մեր կարծիքով, կից ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով տալիս են 
Ընկերության  2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի,  ինչպես նաև 
այդ ամսաթվին ավարտված տարվա ֆինանսական արդյունքի և դրամական միջոցների հոսքերի 

ճշմարիտ և իրական պատկերը` Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 
ստանդարտների համաձայն (ՖՀՄՍ-ներ)։ 

Կարծիքի հիմք 

Աուդիտն անցկացրել 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 Ընկերությունից՝  համաձայն Հաշվապահների էթիկայի 
Միջազգային Ստանդարտների Խորհրդի կողմից հրապարակված "Պրոֆեսիոնալ հաշվապահների 
էթիկայի կանոնագրքի"  (ՀԷՄՍԽ կանոնագիրք) և պահպանել ենք  էթիկայի այլ պահանջները՝ 
համաձայն ՀԷՄՍԽ  կանոնների և Հայաստանի հանրապետությունում ֆինանսական 
հաշվետվությունների աուդիտին վերաբերող էթիկայի պահանջների։ Մենք համոզված ենք,  որ ձեռք 
ենք բերել բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ` մեր կարծիքն 
արտահայտելու համար: 

 

 

Աուդիտի առանցքային հարցեր 

Աուդիտի առանցքային հարցերն այն հարցերն են, որոնք, մեր մասնագիտական դատողության 
համաձայն, առավել նշանակալի էին ընթացիկ ժամանակաշրջանի ֆինանսական 
հաշվետվությունների աուդիտի ընթացքում: Այդ հարցերը դիտարկվել են ֆինանսական 
հաշվետվությունների աուդիտի համատեքստում՝ որպես մեկ ամբողջություն, և 
հաշվետվությունների վերաբերյալ կարծիք ձևավորելու նպատակով: Մենք չենք տրամադրում 
առանձին կարծիք այդ հարցերի վերաբերյալ: Մեր նկարագրությունը, թե ինչպես է ստորև նշված 
յուրաքանչյուր հարցը դիտարկվել մեր աուդիտի ընթացում, ներկայացված է այդ համատեքստում: 
Մենք կատարել ենք մեր պարտականությունները, որոնք նկարագրված են «Աուդիտորի 
պատասխանատվությունը  ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար» բաժնում, այդ 
թվում այդ հարցերի վերաբերյալ: Համապատասխանաբար, մեր աուդիտը ներառել է 
ընթացակարգերի իրականացում՝ մշակված ի պատասխան  ֆինանսական հաշվետվությունների 
էական խեղաթյուրման ռիսկի մեր գնահատմանը: Մեր աուդիտորական ընթացակարգերի 
արդյունքները, այդ թվում ստորև ներկայացված հարցերը դիտարկելիս իրականացրած 
ընթացակարգերը, հիմք են հանդիսանում կից ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ 
աուդիտորական կարծիք արտահայտելու համար:  

ՀԱՊ ՀԿ  Ռեեստր                  1 20 0219 
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Առանցքային դատողությունները Մեր իրականացրած գործընթացները 

Հասույթի ճանաչում 

էլեկ 

Էլեկտրաէներգիայի վաճառքից և հզորության 
իրացումից հասույթը եղել է մեր աուդիտի 
ամենաէական հարցերից մեկը։ Մենք այդ ոլորտը 
դասել ենք ուշադրության 
կենտրոնում՝պայմանավորված գործարքների 
էականությամբ, որոնք ներառել են ւ հատուցման 
գումարի բարդ հաշվարկներ։  Հասույթի 
գործարքների մասին տեղեկատվությունը 
ներկայացված է ֆինանսական հաշվետվությունների 
9 և 15 ծանոթագրություններում։ 

Աուդիտի ընթացում մենք իրականացրել ենք հետևյալ 
ընթացակարգերը․  

• Մենք վերլուծել ենք հասույթի ճանաչմանն առնչվող 
հաշվապահական քաղաքականությունները, 

 • Մենք ուսումնասիրել ենք հաճախորդների հետ 
ընտրված պայմանագրեր՝ հասկանալու գործարքների 
պայմանները,  

• Մենք իրականացրել ենք հասույթի ճանաչման 
գործընթացին առնչվող ներքին հսկողության 
արդյունավետության ստուգում,  

• Ընտրանքի հիման վրա՝ մենք համեմատել ենք 
վաճառքի հաշիվ-ապրանքագրերում արտացոլված 
գործարքի մասին տեղեկատվությունը պայմանագրի 
պայմանների   հետ,  

• Մենք գնորդից ստացել ենք հաստատական 
նամակներ և համեմատել ենք գնորդի կողմից 
հաստատված վաճառքի ծավալները, տարվա 
հասույթը և տարեվերջի մնացորդները 
հաշվապահական գրանցումների հետ,  

• Անմիջապես տարեվերջից առաջ և տարեվերջից 

հետո տեղի ունեցած վաճառքի գործարքների համար 

մենք վերլուծել ենք, թե որ ժամանակաշրջանին է 

վերաբերում հասույթը,  

• Մենք վելուծել ենք կատարման 

պարտավորությունների բավարարումը և 

վաճառքների պայմանագրերով ճանաչված հասույթը, 

• Մենք վերլուծել ենք հասույթի մասին 

տեղեկատվությունը՝ բացահայտված  ֆինանսական 

հաշվետվությունների 15 ծանոթագրությունում։ 

 

Տոկոսակիր պարտավորություններ  

 Ընկերությունը ունի էական տոկոսակիր 

պարտավորություններ 2021թ․ դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ։ Հաշվետու տարվա ընթացքում 

Ընկերությունն ունեցել է 687,927 հազար դրամ 
ֆինանսավորման և տոկոսային ծախսեր, որը 

ճանաչվել է  ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունում: Այս հարցը եղել է մեր աուդիտի 

ամենաէական հարցերից մեկը՝ այդ 

պարտավորությունների մնացորդների 

էականության և պարտատոմսերի թողարկման ու 

վարկային պայմանագրերին հատուկ բարդության 

պատճառով։ Փոխառությունների և դրանց հետ 

կապված ֆինանսական ծախսերի մասին 

տեղեկատվությունը ներկայացված է  ֆինանսական 

հաշվետվությունների  13 և 21  

ծանոթագրություններում։ 

Մեր կողմից իրականացրած ընթացակարգերը 

ներառել են․  

• Բանկերից հաստատական նամակների 

ձեռքբերումը և դրանցում ներկայացված 

պարտավորությունների մնացորդների, հաշվեգրված 

տոկոսների, ժամկետների ու պայմանների 

համեմատությունը հաշվապահական 

համակարգերում արտացոլված տվյալների հետ, 

 • Ֆինանսավորողների հետ փոխառության 

պայմանագրերի ուսումնասիրումը՝ վարկային 

գծերին առնչվող պայմանների հասկացողության 

համար,  

• Պարտավորությունների մնացորդների՝ ընթացիկ և 

ոչ ընթացիկ դասակարգման վերլուծություն,  

• Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 

եկամտի հաշվետվության մեջ ճանաչած տոկոսի 

վերահաշվարկ,  

• Տոկոսակիր պարտավորությունների 

բացահայտումների վերլուծություն, որոնք 

ներկայացված են  ֆինանսական 

հաշվետվություններում։ 

 

 

 



 

 

 

 

Ֆինանսական հաշվետվությունների համար ղեկավարության և կառավարման լիազոր 
անձանց պատասխանատվությունը 

 

Ղեկավարությունը պատասխանատվություն է կրում ֆինանսական հաշվետվությունների 
պատրաստման համար, որոնք տալիս են ճշմարիտ և իրական պատկեր ՖՀՄՍ-ների համաձայն, 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 
Ընկերության անընդհատ գործելու կարողության գնահատման համար՝ անհրաժեշտության 
դեպքում բացահայտելով անընդհատությանը վերաբերող հարցերը, ինչպես նաև հաշվապահական 
հաշվառման անընդհատության հիմունքը կիրառելու համար,  եթե ղեկավարությունը չունի 
Ընկերությունը լուծարելու կամ Ընկերության գործունեությունը դադարեցնելու մտադրություն,  
կամ չունի այդպես չվարվելու որևէ իրատեսական այլ  ընտրանք։ 
 

Կառավարման լիազոր անձինք պատասխանատու են ֆինանսական հաշվետվողականության 
գործընթացի վերահսկման համար։ 
 

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 բավականաչափ 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 

Ընկերության  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  





«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ  

Տարեկան  հաշվետվություն 2021թ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ»ԲԲԸ 
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Òºì № 1

³é 31.12.2021

(³Ùë³ÃÇí, ³ÙÇë, ï³ñÇ)

     
Í³ÍÏ³·ÇñÁ 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ
50046

ö³ëï³óÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ

Ð³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ 90025315

ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ 44313011407

â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ Ñ³½. ¹ñ³Ù

¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ Ñ»é³ËáëÁ 954235

Ñ»é³ËáëÁ 954235ö³ëï³óÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ

§²ñó³Ë Ð¾Î¦ ´´À

¾É. ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

ÈÔÐ, ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï, ì. ê³ñ·ëÛ³Ý 25 ³.

ÈÔÐ, ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï, ì. ê³ñ·ëÛ³Ý 25 ³.

Ð²Þì²ä²Ð²Î²Ü Ð²ÞìºÎÞÆè







Òºì № 2

31.12.2021

¥Ñ³ßí»ïáõ ï³ñÇÝ  (Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ)¤

     
Í³ÍÏ³·ÇñÁ 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ
50046

ö³ëï³óÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ

Ð³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ 90025315

ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ 44313011407

â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ Ñ³½. ¹ñ³Ù

¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ Ñ»é³ËáëÁ 954235

Ñ»é³ËáëÁ 954235ö³ëï³óÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ

§²ñó³խ Ð¾Î¦ ´´À

¾É. ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

 üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ð¸ÚàôÜøÜºðÆ Ø²êÆÜ 
Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ

ÈÔÐ, ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï, ì. ê³ñ·ëÛ³Ý 25 ³.

ÈÔÐ, ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï, ì. ê³ñ·ëÛ³Ý 25 ³.




