Հաշվել միավոր ապրանքների/ծառայությունների ինքնարժեքը
Այն բաղկացած մի քանի բաժիններից, որոնց նկարագրությունն ու բանաձևումները
ներկայացված են ստորև.
1. Ամորտիզացիայի ծախս՝ իրենց արդեն իսկ առկա հիմնական միջոցների և գնվող
հիմնական միջոցների
 (պարզաբանում. նրանք, որոնք մեկ արտադրական ցիկլի ընթացքում չեն վերանում և
օգտագործվում են մեկ տարուց ավել. օրինակ՝ գյուղտեխնիկա, տրանսպորտ,
սպասարկման մեքենաներ, շենք/շինություն, ինչպես նաև արտադրական
սարքավորումներ, գործիքներ, գույք, վարչական գույք)


Հաշվարկի ձևը. օրինակ՝ ըստ երաշխիքի կամ համապատասխան ցուցանիշների տվյալ
տեխնիկայի ամորտիզացիան 10 տարի է, արժեքը՝ 7մլն դրամ; որպեսզի իմանանք նրա
ամորտիզացիոն ծախսը 1 ամսվա համար 7մլն-ը բաժանում ենք 10-ի, այնուհետև 12 (1
տարվա համար) և ստանում ենք ամորտիզացիոն ծախսը 1 ամսվա համար - _____ դրամ:

2. Օգտագործվող հզորություն (հաշվի առնել սեփական կարիքների և մյուս
համայնքների գումարային արտադրողականությունը).
 (պարզաբանում. ասենք օրինակ միավոր ժամանակում՝ մեկ օրում (որոշ դեպքերում
ամիս, տարի) որքա՞ն մ3 աղբ կարող է հավաքել Ձեր կողմից գնված մեքենան, որքա՞ն հա
հողատարածք կարող է մշակել Ձեր կողմից գնված մեքենան, որքա՞ն կմ ճանապարհ է
բարեկարգելու, հավաքելու և որքա՞ն մարդ է տեղափոխելու Ձեր կողմից գնված մեքենան,
որքա՞ն տեխնիկա է սպասարկելու սարքերն ու սարքավորումները (եթե այդպիսիք առկա
են))


Հաշվարկի ձևը. օրինակ՝ եթե տեխնիկան օգտագործվելու է ձնամաքրման,
քարահավաքման, գյուղ. աշխատանքների և այլ գործողությունների համար
միաժամանակ, ապա ժամանակը բաշխվում է ըստ տոկոսների կամ ժամերի, և հաշվարկի
սկզբունքն է թե տվյալ տեխնիկան յուրաքանչյուր աշխատանքի համար որքան ժամանակ
է ծախսում:

3. Հումքի պահանջ (հիմնականում տեխնիկայի/սարքերի/սարքավորումների
շահագործումից առաջացած ծախսերը).
 (պարզաբանում. տարեկան/ամսական կամ սեզոնի կտրվածքով հաշվարկվում է թե
յուրաքանչյուր տեխնիկա/սարքեր շահագործման արդյունքում ինչ տիպի և որքան ծախս
է կատարում օգտագործման և վառելիքի համար)


Հաշվարկի ձևը. օրինակ՝ տենիկայի/սարքերի որոշակի ժամանակ կամ սեզոն
աշխատելուց հետո շարժիչի յուղի և ֆիլտրերի փոխման, աշխատելու դեպքում
հիդրավլիկի յուղի և ֆիլտրերի փոխման, դիզվառելիքի և այլ ծախսերի հանրագումարը:

4. Տեխնիկայի և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկումը/վերանորոգումը
 (պարզաբանում. տարեկան/ամսական կամ սեզոնի կտրվածքով հաշվարկվում է թե
յուրաքանչյուր տեխնիկա/սարքեր շահագործման արդյունքում ինչ տիպի և որքան
վերանորոգման/սպասարկման ծախսեր է նախատեսում)


Հաշվարկի ձևը. օրինակ՝ տենիկայի/սարքերի որոշակի ժամանակ կամ սեզոն
աշխատելուց հետո մեքենայի մասերի շարքից դուրս գալու, կոտրվելու, փչանալու,
խափանվելու և այլ նմանատիպ ծախսերի հանրագումարը:
5. Աշխատուժի քանակ և արժեք (որից եկամտային հարկ և պարտադիր սոցիալական
ապահովության վճար (եթե առկա է))՝ ամսական/տարեկան կամ սեզոնի



(պարզաբանում. տարեկան/ամսական կամ սեզոնի կտրվածքով հաշվարկվում է թե

յուրաքանչյուր տեխնիկա/սարքերի շահագործման համար ինչ մասնագիտությամբ և
որքան աշխատակից է վճարվելու՝ նշելով աշխտավարձը)


Հաշվարկի ձևը. օրինակ՝ տենիկայի/սարքերի որոշակի ժամանակ կամ սեզոն աշխատելու
ընթացքում աշխտակիցների քանակը, նրանց վճարելիք աշխատավարձը ըստ իրենց
ծախսված ժամանակի և ներկայացնել հանրագումարը:
6. Արտադրական/գործունեության տարածքի վարձակալություն (եթե առկա են)
7. Կոմունալ ծառայություններ (հոսանք, ջուր, և այլն)
8. Ադմինիստրատիվ ծախսումներ (գրասենյակային)
Այլ (տեխզննում, ԱՊՊԱ, բնապահպանական և այլն)

Նշում. հաշվարկների/ծախսերի մեջ հաշվի են առնվում կոոպերատիվի բալանսին առկա
ողջ տեխնիկան, գույքը և այլ միջոցները, համայնքի կողմից արվող ներդրումը (ինչպես
նաև ՀՏԶՀ ներդրումը դրամային արտահայտումով), աղբավայրերի շահագործման
ծախսերը, ինչպես նաև բոլոր հաշվարկներն վերափոխվելու են տեխնիկայի
տրամադրման կամ ներդրում կատարելուց հետո` վերջինս շահագործելու պահից
սկսած:

Հաշվարկելով բոլոր ծառայությունների ինքնարժեքը, որում ներառված են 1
միավոր ծառայությունը կատարելիս անհրաժեշտ ծախսերը, այժմ կարող ենք հաշվարկել
ցանկացած գույք/տեխնիկայի ծառայության սակագները: Գոյություն ունեն ծառայության
գնի սահմանման բազմաթիվ մեթոդներ: Ներկայացնենք դրանցից մի քանիսը, որոնց
սկզբունքները առաջարկելով կազմակերպություններին, նրանք կարող են հաշվարկել
իրենց կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագները.
"Ծախսեր-գումարած" գնագոյացում
Սա գնի սահմանման ամենապարզ մեթոդներից մեկն է: Արտադրանքի ծախսերին
պարզապես գումարվում է որոշակի տոկոս, այնպես որ ընկերությունը կարողանա ձեռք
բերել որոշակի շահույթ: Տարբերությունը մանրածախ գնի և արտադրանքի ծախսերի
միջև կոչվում է մարժա: Այն հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.
Մարժա (դրամով) = Մանրածախ գին - Ապրանքի ծախսեր
Մարժա (տոկոսներով) = Ավելցուկ (դրամով) / Մանրածախ գին
Թեպետ գնի որոշման այս եղանակը բավականին պարզ է, այն զերծ չէ նաև
թերություններից: Հիմնականում դժվարություններ են ծագում ապրանքի վրա
կատարված ծախսերը որոշելիս, քանի որ նախօրոք դժվար է սահմանել որոշ ծախսեր,
(օրինակª շինարարական), կամ հավասարաչափ բաշխել որոշ ծախսերը ըստ
արտադրված միավորների (օրինակª էլեկտրականության վարձ): Բացի այդ այս եղանակը

օգտագործելիս սովորաբար հաշվի չի առնվում մրցակցությունը, պահանջարկի
տատանումը, և այլն:
Մրցակցային գնագոյացում
Եթե ապրանքը ունի համարյա նույն բնութագրերը, ինչպես մրցակիցների
ապրանքը, ապա սկզբնական ժամանակահատվածում առավել հարմար է առաջարկել
մոտավորապես նույն գինը, ինչ մրցակիցները:
Ներխուժման գնագոյացում
Երբ ընկերությունը պատրաստվում է ներկայացնել իր արտադրանքը նոր
շուկաներում (ՙներխուժել՚ նոր շուկաներ), ապա հաճախորդներին գրավելու համար
ապրանքի գինը պետք է սահմանել սովորականից ցածր:
"Սերուցքի հավաքման" գնագոյացում
Եթե ընկերությունը ապրանքի միակ արտադրողն է կամ վաճառողը, ապա այն
կարող է իրեն թույլ տալ սահմանել բարձր գին: Այնուամենայնիվ, հենց որ շուկայում
առաջ են գալիս այդ ապրանքի այլ արտադրողներ կամ վաճառողներ, սովորաբար
անհրաժեշտ է անցնել մրցակցային գնագոյացմանը:
Ներածական գնագոյացում
Նորաստեղծ ընկերությունները իրենց ապրանքը շուկայում հաստատելու
նպատակով կարող են սկզբնական շրջանում սահմանել սովորականից ցածր,
ՙներածական՚, գին:
Զեղչեր
Հաճախորդներին գրավելու համար ընկերությունները կարող են պարբերաբար
առաջարկել շուկայականից ցածր գին:
Սակագների հաշվարկման ներկայիս մեթոդի հիմքում ընկած են 2 տեսակի աղբյուրներ




30% (նյութատեխնիկական ծախսեր) + 30% (աշխատավարձեր) + 40% (եկամտային
ֆոնդ) = ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔ
Շուկայական գինը, երբ մասնավորն իրականացնում է նմանատիպ ծառայություն
բնակիչների համար

Այս ամենից հետո ստանում ենք մատուցվելիք ծառայությունների ամբողջական ցանկը`
համապատասխան սակագներով:

