«Հայնախագիծ» ԲԲԸ վերստուգող հանձնաժողովի
2019 թվականի գործունեության
հաշվետվություն
«Հայնւսխւսգիծ» ԲԲԸ վերստուգող հանձնաժողովը Այվազյան Հ. և Հովհաննիսյան Հ. կազմով
հաշվետու ժամանակաշրջանում աշխատել է ընկերության խորհրդի հետ համատեղ: Վերստուգող
հանձնաժողովի անդամներից մեկը մասնակցել է խորհրդի բոլոր նիստերին, խորհրդակցական
ձայնի իրավունքով մասնակցել է բոլոր որոշումների քննարկումներին:
Հանձնաժողովը հետևել է, որ խորհրդի կողմից ընդունված որոշումները չհակասեն ՀՀ
օրենքներին և ԲԲԸ-ի կանոնադրությանը:
2019թ. ընթացքում հանձնաժողովը բաժնետերերի կողմից ոչ մի գրավոր առաջարկություն կամ
հարցադրում չի ստացել:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում անց է կացվել 7 խորհրդի նիստ, որից 5-ը ընդլայնված, որտեղ
հրավիրվել են բոլոր արտադրական բաժինների վարիչները և գլխավոր մասնագետները:
Նիստերում
քննարկվել են «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ի գործունեության հետ կապված ընթացիկ
հարցեր;
Ընկերությունը առ այսօր ընդգրկել է իր կազմում 435 բաժնետեր:
2020թ. հունվարի դրությամբ ընկերությունում հիմնական աշխատողների քանակը կազմում է
121 աշխատող,որից համատեղողների քանակը - 12 աշխատող:
Հիմնական աշխատողների կազմի մեջ մտնում են
Ղեկավար անձնակազմ
Օժանդակ անձնակազմ
Սպասարկող անձնակազմ
Արտադրական անձնակազմ
Ընդհանուր հասույթը կազմել է

1. Նախագծային գործունեություն
2. Վարձակալություն
3. Այլ գործունեություն
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Կատարված ծախսեր

1.Աշխատավարձ և նրան հավասարեցված ծախսեր /պարգևատրում/
2.Կոմունա| ծախսեր
3.Նյութական ծախսեր
4.Գործուղում
5.Ամորտիզազիոն մաս հանումներ
6.Կադրերի ուսուցում, նոր մշակումներ
7.Ենթակապա|առու ծախսեր
8.Օգնություն, բարեգործություն
9.Հմնական միջոցների կերանորոգում
10.Պետական տուրքեր, տուգանքներ և այլ չփոխհատուցվող հարկեր
11.Ներկայացուցչական ծախսեր
12.Երաշխիքային սպասարկման ծախսեր
13.Մարկետինգ, գովազդ
14.Աուդիտորական և իրավաբանական ծախսեր
15.Չնախատեսված ծախսեր (դեբիտորական պարտքի դուրս գրում)
16.Ընդամենը կատարված ծախսերը կազմեւ է
Հաշվեկշռային վնասը կազմում է

հազար դրամ
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Բարեգործական նպատակով 130.0 հազ. դրամ փոխանցվել է պատերազմի վետերաններին,
հաշմանդամներին, ազատամարտիկներին, երեխաների աջակցման հիմնադրամներին:
Ինստիտուտի 12 աշխատողի տրվել է օգնություն 2340.0 հազ. դրամ գումարային չափով, որից
ծանր տնտեսական վիճակ և մահվան դեպքեր' 1870.0 հազ.դրամ, վիրահատություներ' 470.0 հազ.
դրամ և այլն:
Տնօրինության հաշվետվության մեջ բերված թվերը և գումարները համեմատվել են
հաշվապահական փաստաթղթերում տեղ գտած տվյալների հետ և լիովին համընկնում են:

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամներ'

Այվազյան Հ.
Հովհաննիսյան Հ.

