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Smart visions  

 

1. Դրամական միջոցների մասին վերլուծություն 

 
 Ընկերությունում առկա դրամական միջոցների խմբավորում և գնահատում 

 Դրամական միջոցների կառավարման մեխանիզմների ստեղծում 

 Դրամական միջոցների վերլուծություն և օպտիմալ օգտագործման պլանի մշակում 

 

1.1 Դրամական միջոցների  հիմնական աղբյուրների հոսքեր 

 Որքանով են դրամական միջոցների ներքին աղբյուրների մուտքերը և ելքերը  ճշգրիտ 

կառավարվում 

 Որ ներքին դրամական միջոցները կարելի է օպտիմալացնել 

 Ինչ ուղիներով է կատարվելու ներքին աղբյուրների դրամական միջոցների ավելացումը 

 

1.2 Դրամական միջոցների երկրորդական աղբյուրների հոսքեր 

 Երկրորդական ինչ աղբյուրների հետ են կապակցված հիմնական դրամական հոսքերը 

 Ինչ մեխանիզմեր են արդյունավետ օգտագործվում երկրորդական դրամական հոսքերի  

1.3 Ընդանուր դրամական միջոցների հաշվետվության կազմում ըստ արժույթների 

 Հաշվետվության ներկայացում ըստ ընկերության մուտքերի և ելքերի հոդվածների 

 Օպտիմալացում և խորհրդատվություն դրամական միջոցների կառավարման վերաբերյալ 

 

2. Եկամտաբերության վերլուծություն 

2.1 Կազմակերպության վաճառքների /ծառայությունների վերլուծություն 

 Կազմակերպության որ միջոցներն են ավելի եկամտաբեր և ինչպիսին է եկամտաբերության 

հիմանական թիրախների բաշխվածությունը 

 Վաճառքների կամ ծառայությունների ինքնարժեքի նվազեցում, ինքնարժեքի արդյունավետության 

որոշում 

2.2  Կազմակերպության ծախսերի վերլուծություն 

 Որ ծախսերն են ավելի գրագետ կատարված և որ ծախսերը կարող են օպտիմալացվել 

 Ծախսերի վերլուծություն ըստ բաժինների, որը կօգնի կազմել ավելի մեծ պատկերացում ծախսերի 

բյուջեների կրճատման և օպտիմալացման նկատառումներով 

2.3 Կազմակերպության եկամտաբերության վերլուծություն և գնահատում 

 Ընդանուր եկամտաբերության հաշվարկ գումարային և տոկոսային արտահայտությամբ 

 Եկամտաբերության գնահատում և առաջարկություններ այն ավելացնելու համար 

 

 

 



3. Ընթացիկ և ոչ ընթացիկ ակտիվների ու պարտավորությունների 

վերլուծություն 

3.1 Ընթացիկ ակտիվների /ապրանքներ, դրամական միջոցներ, կարճաժամկետ   

դեբիտորական պարտքեր և այլն/ վերլուծություն և արդյունավետության գնահատում 

 Ապրանքների կամ ծառայությունների շրջապտույտի վերլուծություն, որը կօգնի 

կազմակերպությանը հասկանալ, թե որ ապրանքները կամ ծառայություններն են ավելի շատ 

պահանջված 

 Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքերի հավաքագրում և պայմանների հստակ մեխանիզմի 

սահմանում 

3.2 Ընթացիկ պարտավորությունների /աշխատավարձ, վարկեր, փոխառություններ, այլ 

կազմակերպությունների պարտավորություններ/ վերլուծություն և արդյունավետության 

գնահատում 

 Աշխատավարձի վերլուծություն ըստ աշխատակցի կատարած աշխատանքի, որը կնպաստի 

աշխատակիցների արդյունավետության ավելացմանը 

 Վարկերի և փոխառությունների վերադարձման արդյունավետ մեխանիզմի ստեղծում, որը 

կօգնի կազմակերպության հեշտությամբ և ավելի արագ մարել իր ստանձնած վարկերը և 

փոխառությունները 

 Կազմակերպությունների հետ փոխհարաբերությունների լավացման և պարտավորությունների 

ավելի բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը 

3.3 Ոչ ընթացիկ ակտիվների /սարքավորումներ, շենքեր և շինություններ, հողատարածքներ, 

երկարաժամկետ տրված փոխառություններ և այլն/ վերլուծություն և արդյունավետության 

գնահատում 

 Շենքերի, շինությունների և հողատարածքների արդյունավետ և լիարժեք օգտագործման 

գնահատականը, որը կնպաստի ավելացնել ընթացիկ ակտիվները և օպտիմալ օգտագործել 

շենքերը, շինությունները և հողատարածքները 

 Տրված փոխառությունների կամ կանխավճարների հետվերադարձման գրաֆիկների կազմում, 

որը կնպաստի կազմակերպության դրամական միջոցների ավելացմանը 

3.4 Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների /երկարաժամկետ վարկեր և փոխառություններ, 

երկարաժամկետ ներդրումներ/ վերլուծություն և արդյունավետության գնահատում 

 Երկարաժամկետ վարկերի և տոկոսների վերլուծություն, որը կլուծի հետագա վարկերի ճիշտ 

կառավարման հետ կապված խնդիրները 

 Ներդրած գումարների վերադարձելիության գրաֆիկների կազմում 

 

 

 

Նվազագույն փաթեթի գործողության ժամանակահատվածը՝ 6 ամիս 

 

 


