2016 թ. ։ Տարեկան հաշվետվություն

«Այբ» կրթական հիմնադրամ

Ֆինանսական
հաշվետվություն*

Դրամի արտահոսք*

Ադմինիստրատիվ և ընդհանուր ելքեր
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
Անձնակազմի ծախսեր (աշխատավարձ, հարկեր, պարտադիր սոց.

վճարներ, անձնակազմի զարգացում, ուսուցում, կորպորատիվ միջոցառումներ
և գործուղումներ, աշխատակիցների ներգրավման ծախսեր)

«Այբ» կրթական հիմնադրամի դրամական
հոսքեր՝ ըստ ծրագրերի
Դրամի ներհոսք

2016 թ. | հազար ՀՀ դրամ

«Այբ» ակումբի անդամավճարներ
Նվիրատվություններ կանոնադրական նպատակների համար
Նպատակային նվիրաբերություններ
«Այբ» կրթական հանգույց (ԱԿՀ), նվիրատուներ
«Այբ» դպրոցի կրթաթոշակներ
Սբ Թարգմանչաց եկեղեցի
«Այբ» դպրոցի Գ մասնաշենք
Կրթաթոշակներ լավագույն բուհերի ուսանողներին
Կրթության գերազանցության ազգային ծրագիր
Նպատակային նվիրաբերություններ այլ ծրագրերի համար
Ծրագրային մուտքեր
«Կենգուրու» մրցույթ (մասնակցության վճարներ)
«Կենգուրու» մրցույթ (գրքերի վաճառք)
«Ռուսական արջուկ» մրցույթ (մասնակցության վճարներ)
Կրթության գերազանցության ազգային ծրագիր
«Մեղու» մրցույթ (մասնակցության վճարներ)
Հանրակրթության չափորոշիչների մշակման ծրագիր
Պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցաշար
(մասնակցության վճարներ)
Եկամուտ ֆինանսական գործարքներից
Փոխառություններ և վարկ (ստացում և մարում)
Վերաբաշխված պահուստային ֆոնդ**
Այլ մուտքեր

83.914
44.087
920.293
5.921
104.935
204.646
482.681
72.046
49.588
476
749.242
40.536
335
8.256
654.883
36.679
8.465
88
10.069
75.415
48.526
2.985

Գրասենյակային և ներկայացուցչական ծախսեր
Կապ
Տրանսպորտային ծախսեր
Մարքեթինգ, հասարակայնության հետ կապեր և ֆոնդահայթայթում
Խորհրդատվական և սպասարկման ծառայություններ
Այլ ընդհանուր ծախսեր, այդ թվում՝ հարկեր և տուրքեր
Ծրագրային ելքեր
«Այբ» կրթական հանգույց (ԱԿՀ)
«Այբ» դպրոցի կրթաթոշակներ
«Այբ» դպրոցի դեֆիցիտի ֆինանսավորում և հատուկ նախագծեր
Սբ Թարգմանչաց եկեղեցու ծրագիր
Ֆաբլաբ
«Այբ» դպրոցի Գ մասնաշենք
«Կենգուրու» մրցույթ
«Ռուսական արջուկ» մրցույթ
Պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցաշար
Կրթաթոշակներ լավագույն բուհերի ուսանողներին
«Այբ» ակումբի աշխատանքների համակարգում
«Մեղու» մրցույթ
Կրթության գերազանցության ազգային ծրագիր
Ռոբոտների համաշխարհային օլիմպիադա
Հանրակրթության չափորոշիչների մշակման ծրագիր
Այլ ծրագրեր
Փոխառությունների մարում/տրամադրում, նվիրաբերություններ

101.214
6.113
50.839
14.230
816
701
10.029
9.841
8.645
1.932.964
23.884
129.743
9.702
115
4.943
928.845
42.462
9.901
2.516
71.973
16.581
34.128
644.133
5.643
8.065
330
125.291

2.159.469

Ընդամենը արտահոսք

2016 թ. ընթացքում «Այբ» կրթական հիմնադրամը հավաքել և
ուղղել է ծրագրերի իրականացմանը՝

$ 4.020.686

1.934.531

Ընդամենը ներհոսք

2016 թ. | հազար ՀՀ դրամ

*

«Այբ» կրթական հիմնադրամի 2016 թ. ֆինանսական հաշվետվությունը` IFRS ստանդարտներով և
աուդիտորական եզրակացությամբ, հասանելի է foundation.ayb.am/hy/reports հղմամբ: Աուդիտն անցկացվել
է «KPMG Հայաստան» ՓԲԸ-ի կողմից:

**

Ծրագրի հասույթի որոշակի տոկոս, որը պահուստային ֆոնդի վերաբաշխման կիրառման դեպքում
տվ յալ ծրագրից ուղղվում է «Այբ» կրթական հիմնադրամի ընդհանուր և վարչական ծախսերի իր բաժինը
ծածկելու համար:

42

*

Դրամական շարժի ծավալը ներառում է նաև փոխառությունների շարժը և պահուստային ֆոնդի
վերաբաշխումը:
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Դրամական ելքերի ծավալ՝ ըստ
ծրագրերի (գումարային)
2016 թ.

հազար ՀՀ դրամ

«Այբ» դպրոցի Գ մասնաշենք

928.845

Կրթության գերազանցության ազգային ծրագիր

644.133

«Այբ» դպրոցի կրթաթոշակներ

129.743

Կրթաթոշակներ լավագույն բուհերի ուսանողներին

71.973

«Կենգուրու» մրցույթ

42.462

«Մեղու» մրցույթ

34.128

«Այբ» կրթական հանգույց (ԱԿՀ)

23.844

«Այբ» ակումբի աշխատանքների համակարգում

16.581

«Ռուսական արջուկ» մրցույթ

9.901

«Այբ» դպրոցի դեֆիցիտի ֆինանսավորում և հատուկ նախագծեր

9.702

Հանրակրթության չափորոշիչների մշակման ծրագիր

8.065

Ռոբոտների համաշխարհային օլիմպիադա

5.643

Ֆաբլաբ

4.943

Պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցաշար

2.516

Սբ Թարգմանչաց եկեղեցու ծրագիր

115

Այլ ծրագրեր

330
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Դրամական ելքերի ծավալ՝ ըստ տարիների
«Այբ» հիմնադրամի
ամեն 1 դոլար
վարչական ելքի դիմաց
կատարվել է 18
դոլար ծրագրային ելք

2007-2016 թթ.

2.500.000

$18.6

$1

2016 թ.
Հազար ՀՀ
դրամ

վարչական ելք

ծրագրային ելք

2.000.000
1.500.000
1.000.000

«Այբ» կրթական հիմնադրամ և «Այբ»
համակարգի դպրոցներ
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0
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2016
հազար ՀՀ
դրամ

2009 թ. «Կենգուրու» մրցույթի մեկնարկ
2010-2011 թթ. «Այբ կրթական հանգույց» ծրագրի մեկնարկ
2012-2013 թթ. «Այբ» դպրոցի Ա և Բ մասնաշենքերի շինարարության ավարտ,

3.500.000
3.000.000

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի մեկնարկ
2014 թ. ԿԳԱԾ-ի մեկնարկ, «Մեղու» մրցույթի մեկնարկ
2015 թ. «Այբ» դպրոցի Գ մասնաշենքի շինարարության մեկնարկ		
					

2016 թ.
«Այբ» ակումբի
անդամավճարի ամեն
1 դոլարի դիմաց «Այբ»
հիմնադրամը բարձրացրել է 20.3 դոլար

2.500.000
2.000.000
1.500.000

$20.4

$1

«Այբ» ակումբի
անդամավճար

1.000.000
500.000

բարձրացրած
գումար

0

2008

2016 թ.
Հանրային կապերի և
ֆոնդահայթայթման մեջ
ներդրած յուրաքանչյուր
1 դոլարը բերել է 92.8 ԱՄՆ
դոլար* նվիրատվություննվիրաբերությունների
և ծրագրային մուտքերի
տեսքով
* Առանց «Այբ» ակումբի
անդամավճարների

$1

հանրային կապերի և
ֆոնդահայթայթման
ելքեր

46

$92.8
նվիրատվություննվիրաբերություններ և
ծրագրային մուտքեր

Դրամական հոսքեր*

2007-2016 թթ.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց
«Այբ» դպրոց
«Այբ» կրթական հիմնադրամ

*

«Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից «Այբ» դպրոցին տրվող կրթաթոշակները և այլ
նվիրաբերություններն ու նվիրատվությունները ներառված են երկու կառույցների շրջանառության մեջ:
«Այբ» կրթական հիմնադրամի դրամական շարժի ծավալը ներառում է նաև փոխառությունների շարժը և
պահուստային ֆոնդի վերաբաշխումը:								
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